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Apresentação

Este livro reúne textos elaborados por docentes da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), atuantes em diferentes áreas do conhe-
cimento e em cujos escritos abordam e discutem temas relacionados 
ao ensino na graduação. O incentivo para a produção dos textos veio 
com a participação dos professores em cursos de formação para o 
ensino superior, oferecidos pela Coordenação de Formação Docente 
da Pró-Reitoria de Ensino Graduação (PROEG) (gestão 2009/2016) da 
UFMT. Nesse sentido, entendemos ser esta coletânea uma evidência 
das potencialidades de produção científica das atividades que desen-
volvemos na graduação de nossas universidades. Entre os principais 
autores colaboradores desta produção figuram professores que no 
período de desenvolvimento do curso se encontravam em estágio 
probatório na UFMT. Aliás, tendo em vista as dificuldades comuns aos 
docentes recém ingressados na universidade, quanto aos parâmetros 
pessoais de identidade socioprofissional, a referida pró-reitoria, ao 
longo dos últimos oito anos (2008 a 2016), proporcionou-lhes curso 
de formação continuada obrigatório, atendendo ao Programa de 
Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento Pedagógico, Artigo 4º 
da Resolução Consepe n. 24/2002, de docentes em Estágio Probatório 
da UFMT. Ademais, nos últimos cinco anos, constituiu uma das ativi-
dades do curso a elaboração de um artigo voltado à prática docente, 
cuja coletânea resultou na publicação de quatro livros sobre as boas 
práticas de ensino na graduação da UFMT.

Um aspecto que nos chama atenção nesta coletânea é que todos 
os artigos refletem diferentes saberes, por vezes construídos em 
caminhos e experiências anteriores ao início da carreira docente 
em nossa universidade. Como nos outros livros da série Docência no 
Ensino Superior, a base metodológica para a organização da obra se 
concentrou nas áreas de avaliação recomendadas pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) tendo cada 
produção passado por uma comissão de avaliadores que emitiram 
pareceres e indicaram sua publicação.

Este volume traz artigos de colegas docentes de quatro subáreas 
constitutivas das Ciências da Saúde, que incluem as áreas de avaliação 
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Educação Física, Enfermagem e Farmácia, cada qual contribuindo com 
quatro artigos, e a área de avaliação Nutrição, com um artigo. Os arti-
gos tratam de temáticas ligadas ao ensino, pesquisa e extensão, tripé 
que sustenta a universidade, e à inovação. Outros trazem reflexões 
sobre a própria práxis docente e o contexto em que são formados os 
futuros profissionais. Por fim, um deles descreve as experiências do 
docente no ensino, as dificuldades encontradas no processo de forma-
ção e suas reflexões sobre a própria ação pedagógica com vistas ao 
redimensionamento dos elementos constitutivos da profissão e dos 
saberes preexistentes.

Em linhas gerais, o livro apresenta uma diversidade de relatos de 
experiências mais específicos das áreas abrangidas, focalizando desde 
vivências no processo de ensino-aprendizagem da área da saúde no 
ensino superior, até as metodologias que embasam o desenvolvimento 
de projetos de sistemas voltados para a aproximação entre a prática 
docente e a aplicação real. Aqui é imperativo ressaltar a preocupação 
central dos professores com a aprendizagem dos estudantes. 

Nessa perspectiva, alguns desafios e alternativas são apontados 
com o objetivo de colaborar efetivamente para a aprendizagem, 
discorrendo-se sobre a importância da formação de profissionais da 
área da saúde sob a ótica da universidade pública brasileira e do atual 
processo de produção de conhecimento.

Na leitura deste livro, o leitor poderá identificar marcas de uma 
experiência realizada na UFMT – curso de Docência no Ensino Supe-
rior, um espaço de reflexões, interações, aprendizagens e construções 
de novos saberes sobre a docência na universidade. Em suma, poderá 
refletir sobre diferentes práticas, perspectivas, contextos e desafios do 
ensino na graduação.

Débora Pedrotti Mansilla 
Edna Lopes Hardoim 

Irene Cristina de Mello
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Do especialista ao generalista:  
a ruptura de paradigmas  
na educação do adulto  

na área da saúde

Fabrício Rios Santos 
Fernando Fusari Bento de Lima

Desde meados do século XX, o mundo vem discutindo a Educação 
de uma forma que nunca o fizera antes. Nesse contexto, entre os 
principais aspectos questionados nos últimos anos, certos enfoques se 
tornaram cada vez mais debatidos, como a pertinência dos modelos de 
Instituições de Ensino Superior (IES) e a finalidade social da educação. 

No início daquele mesmo século, o capitalismo, então sob a forma 
hegemônica de um sistema político-econômico ocidental, centrado 
na oferta, na demanda, no preço, na distribuição e em investimentos 
privados, instalou em torno do lucro um processo de relação da mais-
-valia. Do outro lado, com o avanço de ciências consideradas básicas, 
a exemplo da microbiologia, por Louis Pasteur, prevalecia a “teoria 
da unicausalidade”, favorecendo, com base no modelo flexneriano, 
um ensino fundamentado em especialidades. Nisso, surgiu a cultura 
da “culpabilidade”, na qual o higienismo, o uso de tecnologia de in-
vestigação, condutas especializadas e medicalização seriam fatores 
suficientes das ações em saúde (DA ROS, 2004). 

Na contemporaneidade, os modelos tradicionais de práticas pro-
fissionais e educacionais (como reflexo) passaram a ser reavaliados 
principalmente devido à incapacidade de o Estado atender a uma 
sociedade em fase de transição político-econômico. Com o advento 
do Sistema Único de Saúde (SUS), retomou-se um projeto de reforma 
sanitária fundamentado nos valores da solidariedade e em princípios 
de universalidade, integralidade e equidade. A exigência por uma for-
mação generalista na graduação substituiu a massificação na formação 
de especialistas, buscando uma visão holística, crítica e reflexiva em 
consonância com a Atenção Básica em Saúde. Nesse cenário, as IES 
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passaram a repensar seu modelo de ensino, uma vez que era maior 
a demanda de qualificação pela população, portanto, concentrando 
seu foco na prática social e na formação do adulto., discutiremos neste 
texto dois pilares envolvidos nessa mudança: a formação para o SUS e 
a Educação do adulto, esses dois lados de uma mesma moeda (o Estado 
Regulador) que atingiram tanto a forma de pensar e fazer o ensino em 
sala de aula, quanto a forma de discutir o futuro da educação no Brasil.

Formação para o SUS

A luta contra a forma de atenção do complexo médico-industrial, na 
segunda metade da década de 1970, fez surgir um novo cenário social, 
chamado de Movimento pela Reforma Sanitária ou, simplesmente, 
Movimento Sanitário, bem simbolizado na 8ª Conferência Nacional de 
Saúde. Fruto dessa reflexão, o SUS foi criado em 1988 pela Constituição 
Federal Brasileira como um dos maiores sistemas públicos de saúde do 
mundo, abrangendo desde o simples atendimento ambulatorial até o 
transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito 
para toda a população do país. Com isso, não obstante as conquistas 
do movimento da Reforma Sanitária, o novo sistema tem sido palco 
de disputas para dois projetos que contraditoriamente convivem e se 
enfrentam. De um lado, o projeto da Reforma fundamentado nos valo-
res da solidariedade e nos princípios de universalidade, integralidade 
e equidade; do outro, o projeto neoliberal, que defende a segmentação 
e a privatização como alternativas à organização do setor, atribuin-
do aos próprios usuários a responsabilidade pelos serviços de saúde 
(BISPO-JUNIOR, 2009 apud MENDES, 2001). Como expresso no Portal 
da Saúde (BRASIL, 2012), o modelo adotado antes da criação do SUS 
dividia os brasileiros em três categorias: os que podiam pagar por 
serviços de saúde privados; os que tinham direito à saúde pública por 
serem segurados pela previdência social (trabalhadores com carteira 
assinada); e os que não possuíam direito algum. 

Para que o modelo de saúde brasileiro funcionasse adequadamente 
às necessidades e especificidades de cada região do país, seria neces-
sária a formação de recursos humanos aptos a exercerem suas ativi-
dades dentro do sistema de saúde vigente. Diante disso, observamos, 
a partir das diretrizes curriculares para os cursos de graduação na 
área da saúde, a necessidade de uma formação flexível e generalista e 
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uma ruptura com os Currículos Mínimos e a formação Especialista. O 
estabelecimento das Diretrizes Curriculares em substituição aos Currí-
culos Mínimos desencadeou uma série de reformulações profundas nos 
cursos de formação superior. Nesse processo, o elenco de disciplinas 
obrigatórias apresentado pelos currículos foi substituído por habilida-
des e competências a serem desenvolvidas durante o curso, alterando 
substancialmente o modo de contextualização do ensino superior. 

Os cursos aos poucos perderam seu caráter preponderantemente 
informativo e passaram a se caracterizar como processos formativos 
voltados ao desenvolvimento de capacidades necessárias para o do-
mínio do conhecimento e ao desempenho profissional, destacando a 
sua consonância com as políticas públicas na Saúde. Assim como foi 
necessária a adequação do SUS a cada região do Brasil e por extensão 
às respectivas comunidades, um dos argumentos para a extinção do 
Currículo Mínimo foi que isso dotaria também as instituições de maior 
flexibilidade, pois poderiam tanto compor os currículos dos cursos 
quanto elaborar os projetos pedagógicos, tudo com base nas necessi-
dades sociais e especificidades, ou características próprias, disso tudo 
advindo saltos qualitativos que de outro modo não existiriam. Nesse 
modelo, as Diretrizes Curriculares reuniram elementos essenciais de 
cada área do conhecimento no intuito de estimular no estudante o 
desenvolvimento da capacidade de aprimoramento intelectual e pro-
fissional autônomo e permanente. Além disso, incluíram, entre outras, 
dimensões éticas e humanísticas, visando ao desenvolvimento no aluno 
de atitudes e valores voltados para o efetivo exercício da cidadania1. 

Formação especialista x formação generalista

As diretrizes curriculares determinadas pelo Ministério da Edu-
cação passaram a contemplar a formação do egresso de um curso 
superior da área da saúde nos cursos de medicina, biomedicina, odon-
tologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia e fonoaudiólogo, numa 
perspectiva generalista, humanista, crítica e reflexiva. A partir desse 
momento, iniciou-se a quebra de um dos paradigmas da formação 
especialista, e os currículos dos cursos de graduação foram corrigidos 
passando a focar na formação um profissional generalista, capaz de 

1 Cf. Parecer CNE/CES n. 776/97 (BRASIL, 1997).
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atuar em diferentes graus de complexidade da saúde. Como exposto 
anteriormente, além dos princípios estabelecidos nas orientações 
gerais para as diretrizes dos cursos de graduação, as diretrizes dos 
cursos da área de saúde reforçaram a necessidade de articulação entre 
a educação superior e o sistema de saúde vigente a fim de privilegiar 
enfaticamente, mediante formação geral e específica, a promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. Nesse sentido, o 
conceito de saúde e os princípios e diretrizes do SUS se constituiriam 
em aspectos fundamentais a serem considerados nessa articulação.

Uma Fonte comparação entre os dois perfis pode ser ilustrada no 
quadro a seguir:

Formação especialista Formação generalista

Possui alto grau de influência econômica.
Busca a formação profissional orientada 
para as necessidades sociais.

Apresenta alto grau de dependência de 
tecnologias-duras.

Trabalha com equidade as diferentes 
tecnologias (leve, leve-dura e dura).

Baseia-se em conteúdos fragmentados.
Promove uma formação integrada e 
transdisciplinar.

Atribui finalidade terminal ao diploma.
Reconhece a importância da 
aprendizagem continuada.

Busca um alto grau de especialização 
como processo de caracterização 
profissional

Busca a formação geral e versátil e é 
motivada pela resolução de problemas. 
A especialização ocorre após a vivência 
de competências e habilidades como 
mecanismo de aperfeiçoamento. 

Apresenta limitações de integração com 
outras áreas de conhecimento.

Motiva trabalhos que integram diferentes 
áreas de conhecimento.

Apresenta uma visão particularizada dos 
problemas.

Possui uma visão integrada dos 
problemas.

Atende melhor um perfil tecnicista pré-
definido.

Atende os problemas gerais da 
comunidade. 

Pode realizar uma formação acadêmica 
dissociada do contexto social.

Desenvolve a formação acadêmica com 
base no contexto social.

Possui elevada especialização técnica 
desde o início da formação.

Possui formação generalista, mas que 
pode especializar com o avanço da 
carreira.

Pode limitar a chance de o estudante 
encontrar uma área de maior 
identificação profissional.

Expõe ao estudante uma maior variedade 
de situações de aprendizado profissional.
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Dentre as dificuldades iniciais encontradas para a efetivação do 
processo de formação generalista, destacam-se: a) a exposição de 
disciplinas ministradas por especialistas, ainda despossuídos de uma 
nova capacitação, desenhando um modelo semelhante a um “Shopping 
Center de Especialidades”, estas isentas de correlação e muito menos 
de integração entre si para a formação do novo profissional a demanda 
de altos investimentos financeiros e maiores investimentos tecnoló-
gicos, os quais muitas vezes atingem apenas uma pequena parcela 
populacional, de modo que a relação custo/beneficiários acaba sendo 
elevada, com muitos custos para poucos beneficiários. 

Para entendermos melhor esse problema, devemos compreen-
der três importantes visões de Mehry sobre tecnologias em saúde: a 
Tecnologia Dura, que representa o material concreto (equipamentos, 
insumos, dentre outros materiais de consumo); a Tecnologia Leve-du-
ra, que inclui os saberes estruturados e especializados, a exemplo da 
farmácia-bioquímica, hospitalar, magistral, assistência farmacêutica, 
atenção farmacêutica, entre outras; e a Tecnologia Leve, que envolve o 
processo da comunicação e das relações e e associam as necessidades 
dos vínculos de ações de saúde com os usuários, gestores e prestadores 
de serviços. Nesse sentido, a formação generalista tem como base o uso 
de tecnologias consideradas leves, em oposição às tecnologias duras 
exigidas pela formação especialista.

Em face dessas variações discutidas no âmbito de ambas as formações, 
alguns paradigmas devem ser rompidos por todos os envolvidos no pro-
cesso de ensino e aprendizagem para o alcance dos padrões de formação 
do profissional generalista com as características há pouco descritas. 

Nessa perspectiva, o estudante universitário deve se mostrar cons-
ciente e aberto às novas metodologias de aprendizagem, bem como 
abandonar a herança conteudista do ensino médio e se organizar de 
forma que encontre em sua rotina diária tempo disponível para reali-
zar as atividades acadêmicas, controlando a ansiedade e a insegurança 
diante dos métodos ativos.

Por sua vez, o docente deve focar na formação do profissional 
generalista, mas demonstra grande resistência a mudanças devido 
a sua formação, especialista, portanto, à falta de experiência com o 
novo modelo pedagógico e a insegurança de atuar como profissional 
segundo as diretrizes desse padrão inovador.
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Os gestores (coordenadores, diretores e outros) também devem 
rever suas funções e providenciar algumas alterações administrativas, 
por exemplo: mudar o regime de trabalho, disponibilizar ambientes 
de estudo e infraestrutura adequados ao novo perfil profissional do 
egresso, tais como bibliotecas, laboratórios integrados, laboratórios 
morfofuncionais, entre outros. 

Educação do adulto

Atualmente, no âmbito do ensino universitário, muito se tem discu-
tido sobre a melhor maneira de ensinar o jovem adulto que ingressa na 
academia, desse modo se fundamentando em metodologias diferentes 
daquelas praticadas desde os primeiros anos de vida do indivíduo, da 
alfabetização até o final de sua formação acadêmica.

Nesse contexto, consideram-se alguns aspectos reveladores das 
diferenças entre ensinar um adulto e ensinar uma criança. Ao ingres-
sar numa universidade, o aluno deve apresentar no mínimo algumas 
experiências prévias adquiridas ao longo da vida escolar pregressa, 
tais como senso crítico, motivação e vontade de apreender, caso este 
para o qual há opção de escolha.

Diante disso, a partir de uma comparação entre os modelos peda-
gógicos e andragógicos, discutiremos alguns paradigmas que carecem 
de alterações na educação do jovem adulto uma. 

Como já citado anteriormente, quanto ao conhecimento adquirido 
dentro das ciências e das disciplinas cursadas ao longo da vida acadê-
mica, o adulto apresenta uma experiência de vida vasta e particular– e 
muitas vezes muito rica –da qual uma criança não dispõe pelo simples 
fato de ainda não ter vivido o suficiente para armazenar em sua me-
mória tantas vivências. Logo, é preciso aproveitar o saber do adulto 
em sala de aula e em pequenos grupos de discussão.

Nesses grupos, o aluno é capaz de elaborar problemas e soluções 
baseado apenas em suas experiências prévias, de sorte que podemos 
“dividir” a responsabilidade pela aprendizagem. Contrariamente, a 
maior experiência de uma criança em sala de aula é a que lhe é apre-
sentada pelo professor, e isso não pode ser utilizada para o ensino.

Outro fator importante na educação do adulto é a vontade de 
aprender. A criança aprende aquilo que o professor quer ensinar e 
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ensina independente da aplicabilidade prática, ou dos motivos para 
o desenvolvimento dessa aprendizagem. Já o adulto é motivado por 
outros processos que se iniciam com a vivência de um problema, com 
uma experiência prévia, problema real, do dia a dia da sua vida pro-
fissional. Em outras palavras, a vontade de aprender no adulto nasce 
dele próprio e não do professor.

Outra diferença significativa incide sobre a orientação da apren-
dizagem do adulto e da criança: nesta, o processo é baseado nos con-
teúdos e temas e na lógica deles, sem que sejam contextualizados ou 
problematizados; naquele, ao contrário, o foco do aprendizado reside 
na solução de problemas vividos cotidianamente pelo indivíduo, por-
tanto, de diferentes conteúdos e temas. 

Por fim, uma das maiores diferenças entre a educação da criança e 
a do adulto diz respeito à motivação. Para os pequenos, esta recai sobre 
a um estímulo externo, a nota, a avaliação atribuída pelo professor e a 
competição entre os colegas de classe. Já para o adulto, a motivação recai 
sobre sua satisfação pessoal, permitindo-lhe, ao final de determinado 
assunto, sentir-se satisfeito em poder resolver determinado problema, 
o que lhe garante aumento da autoestima, confiança, segurança para 
lidar com as dificuldades da sua profissão. Obviamente, o adulto também 
está sujeito a variações externas, como a nota. Porém, os fatores pre-
viamente discutidos são muito mais importantes na sua autoavaliação 
se comparados aos fatores externos. Ele se sente muito mais produtivo 
e confiante se obtém uma nota baixa se sentindo satisfeito, do que se 
atinge uma nota alta em uma situação que não o agrada internamente.

Metodologia ativa x metodologia tradicional

Historicamente, a formação dos profissionais de saúde tem sido 
pautada no uso de metodologias conservadoras (ou tradicionais), sob 
forte influência do mecanicismo de inspiração cartesiana-newtoniana, 
fragmentado e reducionista (CAPRA, 2006). Separou-se o corpo da men-
te, a razão do sentimento, a ciência da ética, compartimentalizando-se, 
consequentemente, o conhecimento em campos altamente especiali-
zados, em busca da eficiência técnica (CAPRA, 2006; BEHRENS, 2005).

O processo de ensino-aprendizagem, igualmente, tem se restrin-
gido, muitas vezes, à reprodução do conhecimento, com o docente 
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assumindo um papel de transmissor de conteúdos e o discente, de seu 
retentor e repetidor –numa postura passiva e receptiva (ou reprodu-
tora), atuando como mero expectador, isento da necessária postura 
crítica e reflexiva (BEHRENS, 2005). A esse respeito, ressaltemos que 
a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica exige a 
curiosidade criativa, indagadora e sempre insatisfeita de um sujeito 
ativo, que reconhece a realidade como mutável (FREIRE, 1999; 2006).

Considerando-se, ainda, que a graduação dura somente alguns 
anos, enquanto a atividade profissional pode se desenvolver por dé-
cadas, e que os conhecimentos e competências vão se transformando 
velozmente, torna-se essencial pensar em uma metodologia para uma 
prática de educação libertadora, na formação de um profissional ativo 
e apto a aprender a aprender (MITRE et al., 2008)

Nessa perspectiva, a aprendizagem envolve a autoiniciativa, alcan-
çando as dimensões afetivas e intelectuais, e se torna mais duradoura 
e sólida (ROGER, 1986), significativa, se estruturando, complexamente, 
em um movimento de continuidade/ruptura. No primeiro caso, o estu-
dante é capaz de relacionar o conteúdo apreendido aos conhecimentos 
prévios, e isso implica que o conteúdo novo se apoie em estruturas 
cognitivas já existentes, organizadas como subsunçores. No segundo 
caso, o processo de rupturas e instaura a partir do surgimento de no-
vos desafios, que deverão ser trabalhados pela análise crítica e levar o 
aprendiz a ultrapassar as suas vivências – conceitos prévios, sínteses 
anteriores e outros –, tensão que acaba por possibilitar a ampliação 
do seu universo de conhecimento (MITRE et al., 2008).

As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia 
de ensino-aprendizagem, com isso buscando alcançar e motivar o dis-
cente, que, diante do problema, se detém, examina, reflete, relaciona-o 
a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. Ademais, isso 
pode colocá-lo em contato com as informações e à produção do conhe-
cimento a fim de, principalmente, solucionar os impasses e promover 
o desenvolvimento próprio (MITRE et al., 2008).

O processo formativo na área de saúde mobiliza também o concei-
to de aprender fazendo, que, segundo Fernandes et al. 18, pressupõe 
o repensar da sequência teoria  prática na produção do conheci-
mento, assumindo que esta ocorre por meio da ação-reflexão-ação. 
Reafirma-se, assim, a ideia de que o processo de ensino-aprendizagem 
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precisa estar vinculado aos cenários da prática e deve estar presente 
ao longo de toda a carreira. 

Assumir esse novo modelo na formação de profissionais de saúde 
implica o enfrentamento de novos desafios, como a construção de um 
currículo integrado, em que o eixo da formação articule a tríade prá-
tica-trabalho-cuidado, rompendo a polarização individual-coletivo e 
biológico-social e abrindo espaço para abordagens de interpenetração 
e transversalidade (WERKER, 2004).

Ainda a esse respeito, considera-se que novas práticas, tais como 
descritas a seguir, incluem uma nova concepção de planejamento e a 
construção de conteúdos e objetivos educacionais que também preci-
sam ser transformadas em inúmeros aspectos (MITRE et al.):

a. de orientadas por conteúdos e objetivos maldefinidos, a orien-
tadas para competências bem-definidas e baseadas nas neces-
sidades de saúde das pessoas;

b. da transmissão de informações e pura utilização da memória (de-
corar), para a construção do conhecimento e desenvolvimento 
de habilidades e atitudes direcionadas à solução de problemas, 
considerando experiências anteriores de aprendizagem, cultu-
rais e de vida;

c. de professores capacitados somente em termos de conteúdos, 
para capacitados também em termos de educação médica;

d. de um processo de ensino-aprendizagem fundamentado na 
observação passiva dos estudantes, ou seja, centrado no pro-
fessor, para um processo de ensino-aprendizagem baseado na 
participação ativa dos aprendizes, isto é, centrado no estudante;

e. de uma relação de humilhação e intimidação dos estudantes 
pelos docentes, para o estabelecimento de uma relação de res-
peito mútuo;

f. da clássica inquisição do professor “como você ainda não sabe?”, 
para a “o que você ainda não sabe?”, que auxilia o estudante a 
identificar e superar hiatos de aprendizagem;

g. da priorização da teoria sobre a prática, desenvolvida somente 
nos últimos anos do curso, para um processo integrado de ação-
-reflexão-ação desde o princípio do curso;
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h. de uma atenção episódica, centrada na doença, para uma atenção 
contínua, centrada no cuidado das pessoas, com o estabeleci-
mento de vínculos afetivos entre elas e o profissional da saúde;

i. de uma abordagem puramente psicológica, para uma abordagem 
biológica, psicológica e sociocultural;

j. da utilização do paciente puramente como objeto de prática 
dos estudantes, para a participação consentida e informada do 
paciente no processo de ensino-aprendizagem respeitando sua 
dignidade e privacidade;

k. do uso de campos de prática predominantemente hospitalares, 
para cenários de ensino-aprendizagem e assistência que insiram 
os estudantes como membros ativos;

l. de uma avaliação praticamente somativa/punitiva no final das 
unidades, estágios e disciplinas, para uma avaliação preferen-
cialmente formativa e com constantes feedbacks.
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O uso do itinerário terapêutico  
no ensino da medicina:  
algumas experiências

Neuza Cristina Gomes da Costa

A medicina é uma das ciências mais antigas da humanidade. Desde 
os primórdios da existência dessa área do saber, os homens questiona-
vam o porquê das moléstias. As explicações para tal se conformaram 
a vários modelos, quais sejam, do mítico, passando pelo religioso e 
pelo humanístico, até chegarem, mais recentemente, ao científico. A 
medicina acompanhou o desenvolvimento da ciência e se tornou ob-
jetiva e imparcial, e isso consubstancia aspectos postos em pauta hoje. 

Koifman (2001) descreve que com o Renascimento houve uma 
ruptura na maneira de conceber o organismo humano. Instalou-se 
uma nova racionalidade médica, moderna, com foco no mecanismo 
fisiológico. Nessa concepção, a vida do indivíduo deixou de ser objeto 
central da prática médica, e a forma humana começou a ser encarada 
como uma máquina, consubstanciando o modelo mecanicista. 

Segundo Capra (1982), sob esse enfoque, o ser humano é conside-
rado uma máquina e a doença, um defeito no funcionamento em uma 
ou algumas de suas peças, excluindo de seu arcabouço os aspectos 
sociais e psicológicos que interferem no processo de saúde/doença. 
O modelo é marcado pela grande especialização da medicina e tem 
ênfase nos aspectos curativos (prestígio do diagnóstico, da terapêutica 
e do processo fisiopatológico em detrimento da causa das doenças). 

Com base nos preceitos do modelo mecanicista, o professor Abrah-
am Flexner elaborou, em 1910, nos Estados Unidos, o denominado 
Relatório Flexner, estabelecendo um padrão biomédico de educação. 
Em seu documento, Flexner descreveu características mecanicistas, 
biologicistas, individualizantes e de especialização da medicina, cen-
trando o foco na medicina curativa com a exclusão das práticas alter-
nativas. O objetivo de Flexner foi dotar o ensino médico de uma base 
científica sólida, e isso de fato aconteceu, tanto que seu relatório vigora 
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nos países norte-americanos até os dias atuais e exerce influência em 
outros lugares do mundo (KOIFMAN, 2001). 

Por não dar conta da complexidade humana, o modelo mecanicista 
não resolve as necessidades do sujeito no âmbito da sua saúde, que, a 
propósito, não é ausência de doença, esta que tampouco é um defeito na 
máquina humana a ser consertado por um médico especialista. Nesse 
sentido, o modelo Flexner não alcança a totalidade do processo saúde-
doença, pois a saúde não pode ser mensurada e nada mais é do que o 
bem-estar do indivíduo mesmo em situação de enfermidade crônica. 

Em face do caráter reducionista do modelo biomédico, este exige 
mudanças essenciais, as quais incidam sobretudo na forma de ensino 
dos estudantes ao exercício da medicina. Para tanto, a reformulação 
na grade curricular dos cursos é fundamental. Novas estratégias de-
vem ser pensadas para a abordagem da pessoa que vivencia a doença, 
uma das quais é a construção de projetos terapêuticos a partir da 
investigação de itinerários terapêuticos como recurso e ferramenta 
na atenção à pessoa. 

Mângia e Muramoto (2008) afirmam que a construção de um novo 
modelo assistencial é prioridade no contexto das mudanças e desafios 
no setor da saúde, especialmente, para a consolidação do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Nessa perspectiva, os autores esclarecem, o projeto 
terapêutico é uma ferramenta de superação do modelo de cuidado 
focado no procedimento e torna possível “[...] reconhecer o usuário 
como um sujeito de desejos, possibilidades, necessidades, direitos e ca-
pacidade de apropriação e invenção de seu projeto de saúde.” (p. 177). 

Todavia, no que consiste o itinerário terapêutico? Ainda de acordo 
com esses estudiosos, consiste na coleta de narrativas sobre o processo 
saúde-doença por meio das quais se possa conhecer como os sujeitos 
compreendem, expressam e vivem a doença e na multiplicidade de 
caminhos e escolhas presentes nesse processo. 

Araújo et al. (2009, p. 10) propõe o uso de itinerário terapêutico 
“[...] como tecnologia avaliativa em saúde que permite explicitar as 
trajetórias de busca, produção e gerenciamento do cuidado para a saú-
de, empreendidas por pessoas e famílias.”. Portanto, trata-se de uma 
estratégia utilizada, principalmente, para traçar projetos de cuidado a 
pessoas em condição crônica e sua família, que, na acepção dos auto-
res, constituem grupos com necessidades de cuidado além da doença. 
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O itinerário terapêutico evidencia a importância de serviços e 
profissionais da saúde se incluírem como rede de apoio para as pes-
soas que vivenciam essa realidade específica, bem como demonstra 
as trajetórias dos usuários pelas diversas instituições e serviços do 
Estado e município nos diferentes níveis de atenção, os profissionais 
que os antederam e a capacidade de resolutividade de cada caso. Ao 
compreender a vivência do sujeito, o profissional pode estabelecer 
vínculo com a família, acolhendo suas demandas para poder produzir 
e gerenciar o cuidado que lhes seja adequado e necessário (ARAUJO 
et al., 2009; BELLATO et al., 2009). 

Nesse sentido, a fim de contribuir com a mudança do modelo de 
atenção da prática médica, apresentamos neste texto a análise da uti-
lização do referido itinerário na construção de projetos terapêuticos 
de usuários do SUS por estudantes do último ano da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em estágio 
na disciplina de Saúde Coletiva II. 

O itinerário terapêutico no ensino da medicina

Então, escolhido como estratégia para o ensino de medicina a 
alunos estagiários da disciplina de Saúde Coletiva II da Faculdade de 
Medicina da UFMT, o itinerário terapêutico ampliaria o olhar desses 
estudantes sobre os sujeitos de cuidado e sua família, a ser (re)conhe-
cida como unidade cuidadora e de cuidado. 

A disciplina acontece em forma de internato no último ano do 
curso, e o estudante desenvolve a prática em uma Unidade de Saúde 
da Família no município de Tangará da Serra, localizado a aproximada-
mente 250 km da capital, Cuiabá, Mato Grosso. O estágio tem duração 
de nove semanas, totalizando 450 horas semanais de atividades. O 
interno integra a equipe de saúde sob a preceptoria do médico e a su-
pervisão de um professor cedido pelo Departamento de Saúde Coletiva. 

O itinerário terapêutico é um dos temas abordados nos seminários 
que acontece periodicamente a partir da segunda semana de estágio 
e é a estratégia central do estudo de caso que os internos realizam 
para a aprovação final na citada disciplina. Durante a prática, o alu-
no escolhe um caso para traçar o projeto terapêutico; realiza visitas 
domiciliares para entrevistar o usuário e a família; e desenha o ge-
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nograma para melhor compreensão da dinâmica familiar. Alunos e 
professor discutem o caso em busca de entendimento do significado 
da doença para a pessoa e as disso implicações em sua vida social. 
Também, propõem discussões entre os membros da equipe de saúde 
da qual o interno faz parte. Um projeto terapêutico é traçado, e o in-
terno busca executar as ações propostas. Muitas vezes, o problema é 
de fácil resolutividade, mas não é de fácil resolução, necessitando de 
uma atenção permanente. 

A seguir, as três experiências de utilização da estratégia que é o 
nosso foco de abordagem.

1 Caso 1 

Flora2 sexo feminino, 33 anos, nascida e residente em Tangará 
da Serra (MT). Católica. Ensino Médio completo. Casada com o atual 
marido desde os 15 anos de idade. Tem um filho com essa mesma idade. 
Não trabalha; é do lar. A renda familiar provém do ofício do marido, 
pedreiro, e varia entre três e quatro salários mínimos. 

Flora tem Diabetes Mellitus (DM) tipo I e foi diagnosticada aos 15 
anos de idade, quando começou a apresentar os sintomas de perda 
de peso e fraqueza. Relatou que no início teve dificuldade em aceitar 
a doença e principalmente o tratamento, à base de injeções diárias 
de insulina, pois seu irmão mais velho havia vindo a óbito por causa 
da enfermidade: “[...] ele fazia acompanhamento, mas mesmo assim 
faleceu. Fazer o que, não é?”. 

Flora destaca que os familiares já estão acostumados a lidar com 
os sintomas da hipoglicemia e sempre é socorrida por eles, que lhe 
oferece água com açúcar ou outros líquidos açucarados. No entanto, 
durante o último episódio, conforme informação do marido: “[...] ela 
demorou muito para voltar, chamei logo o SAMU. A gente passa susto 
de vez em quando [...]”. 

Pois bem, à época, Flora, que se encontrava grávida, procurou o 
serviço de saúde para se consultar devido a queixas de cefaléia e ede-
ma. Um exame de ultrassonografia atestou período gestacional de 34 
semanas e a pressão arterial foi aferida em 160 X 110 mmHg. 

2 Para a preservação da identidade dos sujeitos dos casos, os nomes utilizados para designar esses indivíduos são 
fictícios.

24 



Quando ficou sabendo da gravidez, Flora não fazia uso regular da 
insulina, pois estava apresentando picos hiperglicêmicos constantes. 
Orientada sobre os riscos da DM para o bebê foi diagnosticada com 
quadro de Hipertensão Arterial Gestacional, o que gerou uma ansieda-
de em Flora somente amenizada com o nascimento da criança: “Ainda 
bem que ela nasceu perfeita!”, comentou ela aliviada. 

Aparentemente, o caso de Flora é simples e de fácil resolução. Po-
rém, não basta apenas prescrever medicamentos para o DM ou para 
a hipertensão. Pela sua narrativa, percebe-se que ela sente medo das 
consequências do Diabetes em razão da morte do irmão pelo mesmo 
motivo. Após o parto, foram realizadas visitas domiciliares com o 
intuito de acompanhar não somente o desenvolvimento do recém-
-nascido, mas também o estado emocional de Flora com o marido e 
o filho mais velho, acompanhamento esse que, conforme orientado 
no projeto terapêutico, estendeu-se à equipe da unidade de saúde da 
família. Devido ao episódio de hipertensão gestacional e tendo Flora 
se revelado temerosa diante da possibilidade de uma nova gravidez, 
conversou-se sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos, 
após o que ela, juntamente com o marido, optou por não ter mais filhos 
e por fazer laqueadura. 

2 Caso 2

José, sexo masculino, 56 anos, natural de Jacuípe (BA), residente 
em Tangará da Serra (MT) há aproximadamente 25 anos. Em união 
estável há quatro anos com a atual esposa, Rosa, que conhecia há 15 
anos. A renda familiar é de R$ 800,00 provenientes dos “bicos” que 
ele, sendo autônomo, faz, já que a esposa é do lar e no momento cuida 
da saúde do companheiro. 

Questionado sobre o fato de em seu prontuário já haver o registro 
de que ele é portador de Hipertensão Arterial de longa data e dos me-
dicamentos prescritos, José relatou “[...] não [se lembrar] de ter tratado 
antes na unidade [...]”, fato que foi desmentido pela mulher num dia 
em que ele não se encontrava presente no momento da entrevista: 
“[...] ele sabia da pressão alta sim Doutor, mas é teimoso e parou de 
tomar os remédios quando eu não morava com ele ainda, não falei no 
dia porque ele ia ficar irritado se contasse [...]”. 
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Um mês antes de procurar o médico e já estar sentindo dispnéia, 
desconforto no peito e fraqueza José informou que

“[...] achava que não era nada de mais e precisava 
trabalhar e sustentar a casa, senão quem ia trazer 
dinheiro pra comida? [...] parei de trabalhar agora 
que o médico disse que eu tinha um problema no 
coração e tinha que fazer o tal do cateterismo. Ago-
ra só faço bicos carpindo aqui e ali [...]”.

No entanto, na sua ausência, a esposa, que se mostra preocupada 
com a saúde do marido, relatou que “[...] ele é muito teimoso, sai pra 
trabalhar mesmo não podendo [...] ele é muito inquieto, não consegue 
ficar parado, sai escondido e vai procurar ‘bicos’ pra ganhar um dinhei-
ro [...]”. Bastante angustiada com a doença do esposo, retrucou: “[...] 
já estou ficando até com a pressão alta por causa dele, disso tudo, de 
não resolver esse problema do cateterismo, vai que acontece alguma 
coisa com ele? Deus me livre e guarde [...]”.

Ao ser questionado sobre a doença e como estava lidando com tudo 
isso, José disse estar “[...] preocupado com a demora do cateterismo [...] 
[mas] [...] agora estou tomando todos os remédios e medindo a pressão 
todo dia no postinho [e] não estou mais sentindo aquelas dores de ca-
beça, só um pouco de falta de ar e cansaço [...]”, relato confirmado pela 
esposa ao acrescentar que “[...] agora ele está indo atrás [...]”. Mais uma 
vez, porém, quando se encontrava sozinha, ela confidenciou que, mesmo 
se mostrando preocupado e estando seguindo as orientações para o tra-
tamento, o marido “[...] não entende muito bem as coisas, eu tenho que 
ir sempre às consultas pra explicar o caso dele pros médicos [...]”. Por 
fim, ambos aguardam com ansiedade a autorização para a realização 
do cateterismo, que, para usar as próprias palavras “[...] nunca sai [...]”. 

O problema de José não se resume pura e simplesmente a um caso 
de HAS com as complicações advindas do tratamento inadequado 
aspectos culturais, que na maioria das vezes passam despercebidos, 
como a relação entre gênero e saúde, mais especificamente, a mascu-
linidade, concorrem para tal.

Identifica-se pela narrativa a preocupação de José com a impos-
sibilidade de trabalhar no momento. O trabalho, além de garantir o 
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sustento da família, é aspecto essencial de sua identidade como um ser 
masculino, aqui marcada pela figura de provedor. A própria negação 
da doença por parte dele reflete e está relacionada com a percepção 
de saúde e doença no âmbito da sociedade, de acordo com a qual ser 
homem é não adoecer, não chorar e não sentir dor. No caso de José e 
Rosa, estão claros os papéis relacionados ao gênero: José, o provedor 
da casa, responsável pelo sustento da família, mas que no momento 
deve “parar” para cuidar de si mesmo; Rosa, dona de casa e responsável 
pelos cuidados com José. 

As ações do projeto terapêutico envolveram: introdução de anti-hi-
pertensivos e AAS; encaminhamento para realização de cateterismo 
arterial devido à constatação de insuficiência coronária grave, de alto 
risco explicações sobre a importância de aferição da pressão arterial 
diariamente, enquanto esse exame não se realiza; no caso de dor 
torácica, cefaleia intensa, formigamento nas mãos ou dor irradiada 
para as costas ou qualquer membro superior esquerdo, a orientação 
de procurar imediatamente a unidade de saúde ou de pronto atendi-
mento para avaliação e conduta; orientações e esclarecimentos quanto 
à importância de tomar os anti-hipertensivos de forma regular e a 
não realização de atividades que requeiram esforço físico, com isso 
evitando o risco de acometimento por uma isquemia miocárdica e as 
consequências desse problema; visitas domiciliares periódicas para 
dar apoio à família, então bastante angustiada por causa dos aconteci-
mentos, especialmente Rosa, além de acompanhamento médico; escla-
recimentos sobre a condição de José também para os dois filhos que se 
encontram distantes a fim de integrá-los no movimento de apoio fami-
liar; orientações sobre o processo de aposentadoria, ao qual o José dará 
entrada assim que o cateterismo for realizado; contato com o serviço  
de assistência social para auxiliar nesse processo de aposentadoria. 

Com a preocupação de José quanto a sua impossibilidade de traba-
lhar, buscou-se, nas orientações e abordagens, acolher e compreender 
os motivos para o comportamento “teimoso” dele, além de estabelecer 
acordos considerando as preocupações e valores culturais da família. 

3 Caso 3

Mario, 46 anos, separado da esposa há seis anos, sem filhos, vivendo 
sozinho em uma casa de dois cômodos. Há nove anos diagnosticado 
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com Hipertensão Arterial e, recentemente, com DM tipo II e úlcera 
de estresse. 

Desde os sete anos de idade ajudava os pais com atividades braçais 
na roça. Parou de trabalhar aos 37 anos após um acidente de trabalho 
aparentemente simples, de início, mas que se tornou o problema da 
vida dele: “[...] eu lembro bem, foi numa terça-feira, janeiro de 2003, 
tava trabalhando numa laje como servente de pedreiro quando pisei 
numa tábua com prego enferrujado... Nunca tinha tomado vacina pra 
tétano antes, num quis atrasar o serviço [...]”. Assim, não procurou 
ajuda médica. Após alguns dias, passou a apresentar dores e enrijeci-
mento nos músculos faciais, o que o obrigou a procurar atendimento 
médico: “[...] comecei a senti que travava a boca e a língua. Ai num 
teve jeito. Montei na bicicleta e fui procurar um médico [...]”. 

Os sintomas pioraram, e Mario teve que ser internado em uma 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Cuiabá, sofreu duas paradas 
cardíacas e permaneceu ali por alguns dias. “Cheguei a falar pro meu 
irmão: ‘é Toim acho que dessa vez num tem jeito, dessa vez eu vô 
mesmo’[...]” (referindo-se ao fato de achar que iria morrer). Sobre o 
período de internação, ele disse: “Fiquei quase dois méis em Cuiabá, 
45 dias que num lembro de nada que aconteceu [...]”.Desde que havia 
saído da UTI e ido embora para casa, não recebeu assistência médica 
apropriada, passando a apresentar feridas bolhosas nas pernas e nos 
pés, as quais posteriormente ulceravam, necrosando a pele. Depressivo 
por ter sido abandonado pela companheira com quem há oito anos 
compartilhava o dia a dia, desabafou: “Eu culpo eu mesmo... A gente 
separou porque eu era uma pessoa muito nervosa, arrogante, então 
a gente não deu certo [...]”. 

Mario acabou perdendo o emprego devido à dificuldade para tra-
balhar, e isso abalou ainda mais seu estado emocional:

[...] os braços tudo duro, tava fazendo fisioterapia, 
num conseguia arrumar serviço... Eu estava muito 
mal, andava só triste. Meu vizinho sempre que po-
dia vinha ver como eu tava. Ah... a gente fica pen-
sativo, lembrando da época que a gente trabalhava 
e do nada tive que depender de todo mundo até pra 
tomar banho... fico triste, nem gosto de lembrar, já 
pensei até em desistir da vida. 
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O irmão Antônio é o único que mora em Tangará da Serra e o visita 
diariamente: 

[...] o Toim todo dia vem aqui me vê, num moro 
com ele porque a esposa dele é problemática, teve 
depressão profunda, é ciumenta demais, não faz 
nada em casa e nem trabalha fora. Meu irmão que 
cuida de tudo, dela, da filha e das três netinhas, e 
ainda arruma tempo de vim aqui. Ai não tem jeito, 
o jeito é ficar aqui sozinho mesmo. 

O caso de Mário envolve várias dimensões da sua existência: bio-
lógica, fisiológica, psicológica, social, espiritual e cultural, de modo 
que requer uma equipe multidisciplinar para planejar e executar as 
ações necessárias. 

O trabalho é parte da identidade masculina, perspectiva na qual, 
muitas vezes, a masculinidade é o único capital que o homem possui, 
e Mário o perdeu: não trabalha mais, não se locomove, foi abandonado 
pela mulher e praticamente perdeu a “razão de viver”. Nesse conjun-
to de fatos, uma prioridade é, via projeto terapêutico, melhorar sua 
autoestima e ampliar as redes de apoio a ele, para tanto requerendo 
práticas de atenção e o cuidado que envolvam avaliação psicológica, 
devido aos sinais de depressão, e condutas referenciadas para o Cen-
tro de Atenção Psicossocial, além da imprescindível integralidade nas 
ações com o apoio da própria equipe de Saúde da Família. 

Tratar as úlceras é importante porque contribuirá para melhorar 
seu estado emocional e, consequentemente, sua autoestima, sua loco-
moção, sua autonomia, sua capacidade de trabalhar e a vontade de 
viver. Para isso, foram propostas visitas domiciliares diárias pela téc-
nica de enfermagem e o interno para a realização de curativos diários. 
Nessas visitas, orientações sobre o uso dos medicamentos regulares e 
conversas “coisas da vida” para distrair Mário. 

A Agente Comunitária de Saúde que o acompanha comentou sobre 
o Hospital de feridas de Cáceres, e Mário demonstrou interesse em 
ser encaminhado para receber tratamento lá, visto “[...] não ter muita 
coisa para fazer por aqui mesmo [...]”. Além disso, o caso foi levado 
pela médica da USF para o Programa de Pós-Graduação em Dermato-
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logia na Universidade de São Paulo. Também, Centro de Referência de 
Assistência Social. Por fim, Antônio foi chamado para conversar não 
só acerca do cuidado do qual o irmão necessita, mas também do que 
é preciso dispensar a sua própria família. 

Considerações

Conhecer o itinerário terapêutico das pessoas é revelador de como 
realizam escolhas, do acesso aos serviços de saúde, do acolhimento 
ou não dos profissionais, de como vivenciam as doenças, dos motivos 
da aderência ou não aos tratamentos, todos aspectos fundamentais 
para uma intervenção não só resolutiva, mas também com resolução. 
Não sendo assim, do que adiantará, por exemplo, amputar um dos 
pés devido a um quadro de necrose decorrente de DM (resolutividade 
do serviço) se isso gerará um problema na locomoção? Então, não se 
terá resolvido o problema e questões dessa ordem, muitas vezes, são 
negligenciadas pelos profissionais que focam apenas no biológico, sem 
considerar a noção ampliada do conceito de saúde. 

O uso do itinerário terapêutico é recente e ainda se apresenta em 
fase de aprendizado, carecendo de estudos teórico-práticos para sua 
consolidação como ferramenta. Nesse processo, destaca-se a dificulda-
de dos estudantes em compreender e interpretar as narrativas a fim 
de elaborar propostas terapêuticas mais amplas do que a prescrição 
medicamentosa e avaliar, pela trajetória, a atenção oferecida pelos 
serviços de saúde. No entanto, os projetos terapêuticos elaborados 
demonstram a prática de uma atenção que vai além do corpo biológico, 
alcançando as dimensões social e familiar dos sujeitos, caracterizando-
-se um avanço nas buscas por uma atenção médica mais humanizada. 
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A integração da medicina alternativa 
e complementar no curriculum de 

graduação em medicina

Ana Maria Coelho Bezerra Martins 
Adriana Giampani

Introdução

A Medicina Alternativa e Complementar (MAC) constitui um tópi-
co controverso dentro da comunidade médica. Embora, nos últimos 
quarenta anos, o número de médicos tenha quase se duplicado em 
âmbito mundial, esse quantitativo ainda não preenche todos os setores 
do campo da saúde, apenas tendo se concentrado em algumas áreas 
clínicas e cirúrgicas. Ao mesmo tempo, um número expressivo de não 
médicos, leigos ou outros profissionais da área de saúde praticantes 
da atenção e cuidado de modo não convencional, ou alternativo, tem 
aumentado se expandido significativamente em algumas disciplinas 
que complementam ou competem com a medicina tradicional.

O aumento crescente em popularidade dessas práticas tem con-
frontado e despertado os educadores médicos para a necessidade de 
preparar os futuros médicos com a devida competência para se comu-
nicar com os pacientes a respeito dessa realidade. Porém, à medida que 
a medicina dita acadêmica mostra maior interesse na MAC, torna-se 
crítica a demanda de desenvolver iniciativas que superem as barreiras 
criadas contra as terapias alternativas e implementem estratégias de 
educação que preencham as lacunas existentes. 

Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos da América (EUA), 
verificou-se que 76% dos entrevistados usaram pelo menos uma mo-
dalidade dessas terapias ao longo da vida, sugerindo uma necessidade 
crescente e contínua das técnicas que as constituem. Nos EUA, a MAC 
tornou-se uma indústria de 42 bilhões de dólares, com 30-40% dos 
americanos recorrendo a algumas de suas terapias para tratamento 
de saúde.
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Paralelamente, nota-se um rápido crescimento da literatura médica 
sobre a recorrência à MAC para uma variedade de condições clínicas, 
incluindo dores crônicas, desordens intestinais funcionais, Acidente 
Vascular Encefálico (AVE), depressão e sobrevida ao câncer.

Hoje, uma educação sólida baseada no conhecimento científico vi-
gente é o principal objetivo das escolas médicas em todo o mundo. Isso 
nos conduz à seguinte questão: a escola médica deve ensinar conteúdos 
baseados exclusivamente em evidências científicas? Acreditamos que as 
aulas devem ser embasadas principalmente, mas não de forma exclusiva 
em conteúdo científico, além de incluir dados e informações descritivas. 
Nesse contexto, a MAC desempenha papel especial quando se leva em 
conta a enorme distância que existente entre seu elevado uso pela po-
pulação e a escassez de fundamentação científica para alguns métodos. 
Isso pode ser explicado historicamente pelo fato de que a maior parte 
dos tratamentos comumente utilizados na medicina alternativa existe 
muito tempo antes do advento da pesquisa clínica moderna.

Em face do exposto, acreditamos que só o fato de grande parte da 
população fazer amplo uso da MAC já justificaria nossa opinião de que 
os futuros médicos devam ter acesso a uma educação mais abrangen-
te, consistente e aprofundada sobre os princípios dessa medicina. No 
entanto, acrescentamos a essa justificativa a realidade de que a cada 
segundo um paciente é submetido a uma terapia não convencional sem 
conhecer seus princípios e, portanto, sem ter ciência da possibilidade 
de os interagir com os da medicina tradicional.

Na discussão sobre esse ensino nas escolas médicas, é importante 
esclarecer quais métodos de tratamento são designados pelo termo 
MAC, que abrange uma ampla variedade de métodos não integrados 
à medicina tradicional e constitutivos de sistemas médicos complexos, 
como a medicina tradicional chinesa e a homeopatia, bem como de 
intervenções menos complexas, como a aromaterapia.

O crescimento da Medicina Alternativa e 
Complementar (MAC)

 Embora a medicina convencional tenha alcançado grandes avan-
ços, sua prática vem sendo confrontada por diversos motivos, dentre 
os quais: seu alto custo, a crescente prevalência de doenças crônicas 
e de difícil controle, a alta taxa de morbidade e mortalidade devido à 
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toxicidade dos medicamentos prescritos e a resistência crescente aos 
antibióticos desencadeando o aparecimento de superbactérias.

Pacientes têm se mostrado cada dia mais preocupados com os efei-
tos adversos e a toxicidade de muitos medicamentos convencionais e 
com a incapacidade de a medicina tradicional proporcionar eficácia 
na maioria dos casos de tratamentos de doenças crônicas. Com isso, 
vem crescendo a busca da população por alternativas menos tóxicas, 
especialmente nesses casos, sendo estas suas condutas básicas: prefe-
rência por produtos e tratamentos naturais em detrimento daqueles à 
base de produtos químicos; incorporação de uma visão mais holística 
da saúde; crença numa responsabilidade individual no alcance da 
saúde de boa qualidade; menor aceitação da autoridade médica; e, 
em algumas pessoas, até mesmo sentimentos de rejeição à tecnologia.

A maioria dos usuários que recorre à MAC não o faz com o intuito 
de desistir da medicina convencional, mas sim de poder optar por um 
tratamento que produza o melhor resultado em determinada situação 
ou se encaixe melhor em seu estilo de vida. Ademais, ansiando que 
lhes seja dado tempo para falar e, sendo assim, para serem ouvidos, os 
pacientes buscam por essas terapias por considerá-las menos autori-
tárias por entenderem que os profissionais de saúde irão respeitá-los 
como parceiros no tratamento e irão compreendê-los como pessoas 
complexas e não apenas como um resultado laboratorial. Comparati-
vamente, o tratamento convencional é visto como muito impessoal e 
demasiadamente orientado em termos tecnológicos.

As terapias da MAC são mais atrativas, pois se apresentam mais 
compatíveis com os valores éticos, a visão de mundo, a filosofia reli-
giosa/espiritual e com as crenças da natureza e seus significados para 
a saúde/doença dos pacientes. Essas percepções têm sido facilitadas 
pela revolução na tecnologia da informação, que viabiliza o acesso do 
usuário, via Internet, a fontes de informações sobre o assunto.

Outro aspecto apontado em pesquisas abordando o uso da MAC se 
refere à tendência dos pacientes a omiti-la durante a consulta com um 
médico tradicional. As razões para esse não compartilhamento de suas 
experiências foram mencionadas em um estudo realizado. A pesquisa 
envolveu pacientes recém-diagnosticadas com câncer de mama e que 
combinaram a MAC com o tratamento convencional. Revelou-se que elas 
tendem a antecipar uma reação negativa em relação ao médico assistente 
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e ao interesse desses profissionais pela MAC. Além disso, evidenciou-se 
a opinião de que os médicos ou são incapazes ou não estão dispostos 
a contribuir com informações úteis a respeito da recorrência à MAC, 
ou, até mesmo, entendem que tais informações são irrelevantes para 
o tratamento convencional adotado. Os resultados também deixaram 
claro que as pacientes valorizam seus médicos e entendem as opções 
de tratamento que lhes são dadas mesmo não concordando com elas. 
No entanto, apreciam médicos respeitosos, bons ouvintes e abertos às 
terapias da MAC. Dito isso, chegou-se ao entendimento de que tanto os 
cuidados médicos quanto a relação médico-paciente se beneficiam de 
uma discussão mais compreensiva da MAC durante a consulta médica, 
lembrando que isso será fruto da disposição dos médicos em aprender 
mais sobre essa medicina, tornando-se consultores bem-informados 
para seus pacientes.

Com essa expansão no uso da MAC pela população em geral, os 
médicos passaram a sentir forte necessidade de buscar respostas para 
si próprios e para seus pacientes e considerar a possível integração 
das terapias alternativas para complementar as convencionais. Por-
tanto, é importante, senão indispensável, que os médicos ampliem e 
aprofundem seus conhecimentos sobre o assunto de maneira a pode-
rem recorrer correta e seguramente ao uso da MAC concomitante ao 
tratamento da medicina tradicional prescrito. Além disso, é fato que 
a população precisa e quer muito obter informações sobre a Medicina 
Alternativa e Complementar, e uma abordagem equilibrada nessa 
direção deve partir dos próprios médicos. Parece natural que esses 
profissionais da saúde assumam o papel de orientar os pacientes sobre 
questões de saúde, e a MAC é uma delas!

Conceitos

 A Medicina Alternativa e Complementar (MAC) pode ter diferentes 
definições entre os diversos autores. Para a OMS, a Medicina Alter-
nativa não integrada ao sistema sanitário local deve ser classificada 
como Medicina Alternativa e Complementar. Então, teria um conceito 
amplo, referindo-se tanto aos sistemas de Medicina Tradicional; quanto 
à medicina chinesa; ayurveda, hindu; e à unani, árabe; bem como às 
diversas formas de medicina indígena. As práticas da MAC incluiriam 
terapias medicamentosas, à base de ervas, partes de animais e/ou 
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minerais, e terapias não medicamentosas, como acupuntura, terapias 
manuais e terapias espirituais.

Na perspectiva das práticas terapêuticas classificadas como alter-
nativas ou complementares, em geral se considera que a doença não 
é resultante da intrusão de um agente externo e sim de um conjunto 
de causas que culminam em desarmonia e desequilíbrio.

Acerca das diferenças entre ambas as práticas médicas, Furnham 
identifica cinco pontos de distinção: o primeiro se refere ao próprio 
conceito de saúde, que na medicina convencional se define como 
ausência de doença, na MAC como “[...] desequilíbrios entre forças 
que se opõem [...] “ para caracterizar ou explicar os estados de saúde.

O segundo ponto diz respeito ao conceito de doença, frequente-
mente entendida pelos praticantes da MAC como uma desorganização 
entre forças energéticas que trazem por consequência sinais expressos 
pelo corpo, enquanto os adeptos da medicina convencional a concebem 
como um desvio localmente definido em um órgão ou tecido.

O terceiro ponto inclui diferenças entre os métodos de diagnósti-
co: os praticantes da MAC tendem a valorizar aspectos funcionais do 
indivíduo, ao contrário dos usuários da medicina tradicional.

O quarto ponto contempla as técnicas terapêuticas por meio das 
quais se busca uma “revitalização energética”, com os praticantes da 
MAC tendendo a hostilizar os tratamentos químicos e cirúrgicos e os 
usuários da medicina convencional os adotando como terapias de base.

Finalmente, o quinto ponto é centrado próprio paciente, que na 
MAC é incentivado MAC a ter uma participação mais ativa no proces-
so terapêutico, em vez de se portar como um recipiente de soluções 
externas, a exemplo do que normalmente ocorre quando tratado pela 
medicina convencional.

Alheia à falta de comprovação científica de muitas práticas que 
integram a MAC e às discussões entre médicos e outros profissionais da 
saúde sobre quais categorias são adequadas aos tratamentos, grande 
parcela da população de muitos países vem aderindo a essas terapêuticas.

Para Astin et al., entre 30% e 50% da população adulta de países in-
dustrializados recorrem a alguma terapia da MAC para prevenir ou tra-
tar algum problema relacionado à saúde. A seguir, discorreremos sobre 
alguns tipos de MAC, muitas delas hoje cientificamente comprovadas.
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1 Medicina Tradicional Chinesa - acupuntura 
A Medicina Tradicional Chinesa se constitui num sistema médico 

milenar que, utilizando uma linguagem que retrata simbolicamente 
as leis da natureza, valoriza a relação harmônica entre as partes do 
ser humano alicerçada na integralidade do ser.

Um dos seus fundamentos é a Teoria do Yin-Yang, duas forças 
opostas e complementares que devem estar em equilíbrio.

Também se baseia na Teoria dos cinco movimentos, por meio da 
qual se atribui ao corpo um dos cinco elementos energéticos da na-
tureza: madeira, fogo, terra, metal e água. Adota como componentes 
médicos a anamnese, a palpação do pulso, a observação da face e da 
língua e várias modalidades de tratamento, dentre os quais: acupun-
tura, fitoterapia, práticas corporais e mentais e dietas.

Originária da Medicina Tradicional Chinesa, a acupuntura é uma 
técnica interventiva de promoção, manutenção e recuperação da saúde 
e consiste no estímulo preciso de locais anatômicos definidos por meio 
da inserção de agulhas filiformes metálicas.

A técnica remonta a aproximadamente 3000 anos, e seus efeitos 
terapêuticos foram cientificamente reconhecidos em trabalhos de 
pesquisa publicados em revistas bem-conceituadas, tanto no Oriente 
quanto no Ocidente. 

Admite-se, atualmente, que a estimulação com a acupuntura pro-
voque a liberação de neurotransmissores e outros neuromediadores 
no Sistema Nervoso Central, surtindo efeitos de analgesia, modulação 
da imunidade e restauração das funções orgânicas.

A Medicina Tradicional Chinesa inclui ainda práticas corporais 
(lian gong, chi gong, tuina, tai-chi-chuan); práticas mentais (medita-
ção); o uso de plantas medicinais (fitoterapia tradicional e chinesa); e 
orientação alimentar.

2 Homeopatia 
Sistema médico complexo desenvolvido por Samuel Hahnemann 

(1755-1843) no século XVIII com base no princípio vitalista e no uso 
da lei dos semelhantes, enunciada por Hipócrates em IV a.C que em 
460-370 a.C. observou que a administração de certas substâncias no 
indivíduo provocavacertas reações curativas semelhantes aos sintomas 
provocados pelas doenças.
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Mais tarde, depois de traduzir trabalhos sobre certas substân-
cias, Hahnemann pôde observar esse fenômeno. Passou, então, a 
experimentar em si mesmo várias substâncias e observar as reações, e 
todas as estudadas foram testadas em pessoas saudáveis para daí serem 
utilizadas como medicamento (Experimentação no Homem São). A 
proposta da Homeopatia é estimular o organismo a combater a doença 
sem recorrer à administração de paliativos nem encobrir os sintomas.

3 Plantas medicinais e fitoterapia

A fitoterapia se caracteriza pelo uso de plantas medicinais em 
suas diferentes formas farmacêuticas, mas isentas de substância ativa 
isolada, ainda que de origem vegetal.

A origem desse tipo de tratamento é muito antiga, relacionada aos 
primórdios da medicina e fundamentada nas informações acumuladas 
ao longo de sucessivas gerações.

Nessa terapêutica, produtos de origem vegetal são a base da arte 
de curar diferentes doenças.

4 Termalismo social - crenoterapia

Heródoto, em 450 a.C., foi o autor da primeira publicação científica 
abordando o termalismo, ou crenoterapia, que consiste na indicação 
e uso das águas minerais com fins terapêuticos de maneira comple-
mentar a outros tratamentos de saúde.

O termalismo social constitui uma abordagem coletiva de promo-
ção de saúde e de oferta às pessoas (principalmente idosos) de trata-
mentos em estabelecimentos termais especializados.

5 Medicina antroposófica 

A medicina antroposófica constitui um tipo de sistema terapêutico 
de base vitalista (rege e harmoniza o ser vivo, visto como um todo). É 
um modelo de atenção transdisciplinar por meio do qual a abordagem 
do ser no cuidado em saúde se dá numa perspectiva integral.

No tratamento segundo os princípios da Antroposofia se incluem, 
além da medicina tradicional, recursos alternativos e complementares 
e práticas não alopáticas, além de se envolverem outros profissionais 
da área de saúde numa perspectiva multidisciplinar.

38 



Justificativa à necessidade de instrução  
da MAC aos futuros médicos

Na maioria dos países, muitas escolas de MAC não são reguladas 
ou supervisionadas pelas autoridades de saúde em razão do que 
existe uma vulnerabilidade a charlatães. Por outro lado, muitos pra-
ticantes dessa medicina são bem treinados em suas áreas de atuação 
e cuidadosos nas suas abordagens aos pacientes. Sabemos que alguns 
medicamentos próprios das terapias alternativas e complementares, 
mesmo apresentando potencial para interagir com os da medicina 
convencional, podem causar danos, mas há aqueles que garantem 
conforto e alívio para s que pela medicina tradicional não se conse-
gue. Acreditamos que as opiniões diferem a respeito da acurácia dos 
achados das pesquisas em certificar a segurança e eficácia de terapias 
específicas, porém salientamos que as decisões dos médicos quanto 
ao uso da MAC devem ser objeto dos mesmos critérios que os pesqui-
sadores empregam para avaliar qualquer nova terapia.

Os médicos devem ter a compreensão e conhecimentos básicos so-
bre as terapias não tradicionais e seus efeitos, de maneira que propor-
cionem aos pacientes informações fidedignas e orientações adequadas 
quanto aos possíveis danos que disso possam advir. Nesse sentido, 
uma abordagem educacional necessita ser desenvolvida durante a 
graduação, a residência médica e ao longo de todo o processo de sua 
educação continuada. Novamente enfatizamos que tal abordagem 
seja baseada no conhecimento científico vigente, quando existir, ou na 
sua ausência para avaliar a segurança e eficácia nas terapias da MAC.

1 Ensino da MAC nas escolas médicas no mundo 

Em 1995, na Conferência Nacional realizada nos Estados Unidos 
da América (EUA) e envolvendo os institutos nacionais de saúde, re-
comendou-se que a inclusão da Medicina Alternativa e Complementar 
na educação de médicos e enfermeiros. No mesmo ano, ns EUA de-
senvolveram uma pesquisa fundamentada na recomendação daquela 
conferência, só que extensiva a programas de residência de medicina 
da família, e os resultados revelaram que, respectivamente, 39,2 e 
28,1% dessas instituições já estavam oferecendo instruções sobre a 
MAC. Quatro anos depois, também nos Estados Unidos, os resultados 
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de outro estudo, agora desenvolvido apontaram que 64% das escolas 
médicas americanas estavam oferecendo instrução na perspectiva da 
MAC, mas a maior parte desses ensinamentos versava somente “sobre” 
o assunto; alguns deles abrangiam as terapias propriamente ditas 
como complemento às terapias tradicionais. Mais uma investigação, 
então realizada em 1998 e igualmente em escolas médicas americanas, 
evidenciou nos resultados que 123 diferentes cursos de MAC tinham 
sido oferecidos, havendo entre eles uma enorme heterogeneidade e 
diversidade de conteúdo, formato e requerimentos. Os tópicos incluíam 
acupuntura, quiropraxia, homeopatia, nutrição, fitoterapia, técnicas 
mente-corpo e espiritualidade. Os pesquisadores sugeriram que o en-
sino deveria focar no pensamento e leitura crítica da literatura. Eles 
sentiram necessidade de identificar terapias e condições na MAC; de 
discutir claramente os seus objetivos no processo de ensino-aprendiza-
gem; de incluir um componente experiencial para cada um dos tópicos 
selecionados; e, ainda, de se dispor a se comunicar profissionalmente 
com os estudantes de MAC ensinando-os como falar com os pacientes 
sobre as terapias.

No Canadá, muitas escolas médicas acreditam que uma visão con-
ceitual geral da MAC deve ser oferecida e enfatizada como parte do 
sistema de crenças no cuidado à saúde dos pacientes. Os resultados 
de uma pesquisa desenvolvida no país sobre a presença de estudos e 
práticas alternativas naquelas escolas apontaram que a acupuntura e 
a homeopatia são os métodos mais comumente incluídos no conteúdo 
dos cursos, seguidas pela fitoterapia, quiropraxia, naturopatia, biofee-
dback, osteopatia, massoterapia e outros.

Em pesquisa realizada e publicada em 2011, envolvendo educado-
res de escolas médicas da Áustria, Alemanha e Suíça, os sujeitos respon-
deram a perguntas que os inquiria quanto às visões de cada um sobre a 
Medicina Alternativa e Complementar, sobre algumas de suas terapias 
e sobre a integração da MAC no sistema acadêmico das respectivas 
instituições. Os pesquisadores relataram que apenas 40% dos respon-
dentes tinham uma opinião positiva sobre o assunto, mas a maioria  
disse ser favorável a sua integração no curriculum médico, especial-
mente em pesquisa e educação; e somente 13% revelaram ser contra.

Desde outubro de 2003, a naturopatia e as bases da homeopatia 
foram incluídas em caráter obrigatório no curriculum das escolas ale-
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mãs, porém, na data da referida pesquisa, apenas 11 das 36 instituições 
investigadas estavam oferecendo os cursos. Essa obrigatoriedade não 
existe na Suíça onde a disciplina é oferecida em diferentes formatos, 
e é parcial na Áustria, restringindo-se a poucas.

Um aspecto interessante em relação ao ensino da MAC é a tempo-
ralidade da sua inserção dentro do curriculum, bem como a influência 
dos seus cursos nas atitudes e habilidades empáticas ser amplamente 
estudado na literatura.

A medicina alternativa e complementar (MAC)  
no Brasil

Ao final da década de 1970, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) criou o Programa de Medicina Tradicional, que recomenda aos 
estados-membros o desenvolvimento de políticas públicas facilitado-
ras da integração da medicina tradicional e da medicina alternativa 
complementar nos sistemas nacionais de atenção à saúde. 

A partir das diretrizes e encaminhamentos estabelecidos em várias 
conferências nacionais de saúde e principalmente das recomendações 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), foi construída a Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. 

A nova concepção de bem-estar, o aumento crescente das práticas 
não convencionais na área da saúde, a popularidade da Medicina 
Alternativa e Complementar entre usuários e profissionais, tudo isso 
impulsionou um movimento mundial em favor da legalização da MAC 
nos sistemas nacionais de saúde. 

Essa legislação se fundamenta no respeito e reconhecimento da 
diversidade sociocultural, de formas de cuidado e de cura e representa 
uma conquista da sociedade., que tem garantida sua proteção contra 
as más condutas terapêuticas e seus efeitos indesejados, bem como o 
seu direito de escolha entre uma e outra prática médica.

No Brasil, a institucionalização das práticas integrativas teve início 
no começo dos anos 1980, com as ações do SUS pela descentralização, 
participação popular e crescimento da autonomia municipal, e até o 
ano de 2005, foram intensamente discutidas em conferências nacionais 
de saúde, resoluções interministeriais e convênios.
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A nova política inseriu o país na vanguarda das práticas integra-
tivas inclusas no sistema oficial de saúde no âmbito das Américas, 
tendo sido o marco decisivo dessa institucionalização a publicação da 
Portaria n. 971, de 03 de maio de 2006 (BRASIL, 2006).

Nesse documento legal, tem-se assegurado o acesso aos usuários 
do SUS à medicina tradicional chinesa/ com suas técnicas de acupun-
tura, homeopatia, fitoterapia, além da construção do observatório de 
práticas em saúde para o Termalismo e a Medicina Antroposófica.

A nova política de saúde responde ao desejo manifestado pela 
população nas Conferências Nacionais de Saúde desde 1988.

Em 2008, a fim de diagnosticar a situação das Práticas Integrativas 
e Complementares (PICs) no SUS em todo o território brasileiro, o De-
partamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (BRASIL, ano) 
realizou uma, pesquisa com gestores municipais, que responderam, 
via telefone, a um questionário semiestruturado.

Envolveram-se no estudo 73% dos municípios brasileiros, tendo 
os resultados apontado que em 72% deles as PICs se fazem presentes 
na Atenção Básica e que em apenas 30% existe ato ou lei regulamen-
tando tais práticas.

As ações relativas à Medicina Tradicional Chinesa foram identifi-
cadas em 4,5% dos municípios participantes; a assistência em homeo-
patia, em 7% deles; em fitoterapia, 9%; em termalismo, 1,5%; e em 
medicina antroposófica, 1% dos municípios entrevistados. São muitos 
os desafios a serem enfrentados para o incremento da MAC no âmbito 
do SUS, dentre os quais a formação e qualificação de profissionais de 
saúde, em número adequado e o desenvolvimento de pesquisas no 
âmbito dessas práticas, com base nas demandas e diretrizes do SUS. 

Considerações

No âmbito da Política Nacional de Saúde, a introdução da Medicina 
Alternativa e Complementar nos projetos político-pedagógicos dos 
cursos de medicina não pode mais ser considerada uma opção e sim 
uma necessidade. 

A MAC deve estar inserida nos programas desenvolvidos pelo cur-
rículo do curso, incluindo as atividades práticas e de desenvolvimento 
de pesquisas. 
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Em estudo realizado na Universidade do Sul de Santa Catarina, a 
proposta de ensino de práticas não convencionais em saúde foi acei-
ta entre os estudantes de medicina. Dos sujeitos entrevistados, 80% 
afirmaram conhecer essas terapias; 50% revelaram ter interesse em 
aprender sobre 10 das 13 práticas arroladas durante as entrevistas; e 
mais de 50% deles as apoiariam ou indicariam a seus pacientes.

A conclusão do estudo mostrou que há interesse entre os estudantes 
e evidencias da necessidade da inclusão de disciplinas curriculares 
que abordem as práticas não convencionais aos cursos de graduação 
em medicina. 

A partir do reconhecimento da ligação intrínseca entre o mundo do 
trabalho e o mundo do ensino, pode-se identificar o processo de trabalho 
como espaço privilegiado de execução de serviços e de ensino em saúde. 

As ações transformadoras da relação entre os setores de saúde e de 
educação passam pelo reconhecimento do campo das políticas públicas 
como eixo definidor dos modelos pactuados e socialmente relevantes. 

Nessa perspectiva, a formação profissional, se define como uma 
estratégia pedagógica por meio da qual possam ser introduzidas prá-
ticas médicas que sejam ferramentas voltadas para uma política de 
saúde destinada ao atendimento das reais demandas populacionais.

A Medicina Alternativa e Complementar insere-se nesse contexto, 
e seu ensino teórico-prático no curso de medicina constitui um novo 
modelo, ainda embrionário, nos projetos políticos-pedagógicos fun-
damentados nas necessidades socioeconômica e cultural dentro da 
formação médica e política de saúde. 
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Educação em saúde e a saúde 
mental no contexto de formação 

do enfermeiro: uma revisão 
bibliográfica

Angélica Martins de Souza Gonçalves 
Izabel Cristina Martins de Souza Gonçalves

Introdução

Desde a criação do SUS, o foco dos serviços de saúde no Brasil se 
voltou para a promoção de ações primárias de atenção e cuidado à 
saúde. Nesse contexto, a função educativa teve seu papel ampliado 
pelas diretrizes e princípios que norteiam o sistema vigente expansão 
que incidiu também sobre a atenção ao usuário. Desse modo, a fim de 
propiciar ao paciente uma orientação adequada, passou a ter caráter 
obrigatório no processo de capacitação profissional o acréscimo de 
conhecimentos de ordem humana, – e não apenas biológica –, como 
os inscritos nas áreas da antropologia, da sociologia, da didática e, 
entre outros.

Nesse sentido, Bohes et al. (2007) afirmam:

[...] o que se percebe, de forma geral, é que as mu-
danças em curso têm fomentado os profissionais 
de saúde a buscarem outros referenciais além dos 
biológicos, já que se reconhece que as ações neces-
sárias para a adesão a tratamentos e cuidados a 
longo prazo estão profundamente imbricadas com 
a cultura, ou seja, com os estilos de vida, hábitos, 
rotinas e rituais na vida das pessoas.

Dessa forma, pode-se pensar na complexa trama de variáveis, que 
abrangem a diversidade cultural, racial, acadêmica, e econômica e 
outras possíveis instâncias que dificultam a elaboração de modelos 
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específicos na execução dos labores pedagógicos para uma área es-
pecífica (no caso, da saúde) (BOHES et al., 2007).

Em face desse universo tão amplo e diversificado de particulari-
dades, a função educativa pode ser delineada em situações nas quais 
se insere como fundamento: na formação e atualização dos profis-
sionais da saúde; e na orientação e relacionamento com usuários dos 
serviços de saúde. Em enfermagem, ambas as formas de abordagem 
são essenciais, tornando a didática e a educação focos de estudo e 
desenvolvimento centrados no aprimoramento daquelas ações e, por 
consequência, da atuação dos profissionais (RODRIGUES et al., 2010; 
SPADINI; BUENO, 2005).

Diante dessa questão, apresentamos neste texto uma revisão sis-
temática da literatura recente e uma reflexão acerca da saúde mental 
no contexto de formação do enfermeiro.

Método

Para o desenvolvimento do estudo bibliográfico apresentado neste 
texto, foram sistematicamente cumpridas as fases de revisão da lite-
ratura previamente publicada, quais sejam identificação, seleção e 
avaliação crítica (GALVÃ; SAWADA; TREVISAN, 2006).

A busca pelas publicações de interesse se deu em todos os índices 
mediante a indicação das seguintes palavras-chaves: “graduação”, 
“enfermagem” e “saúde mental”. Um protocolo foi construído para 
seleção e fichamento dos textos mais afinados com os temas educação 
em saúde e a saúde mental no contexto de formação do enfermeiro. Em 
seguida, foi elaborada a síntese, seguida do agrupamento e discussão 
dos materiais nos quais o assunto era mais recorrente.

Foram utilizados como critérios de inclusão nessa busca: artigos 
científicos, teses e dissertações indexadas na base de dados LILACS nos 
últimos 15 anos (1997-2012); textos escritos em português, espanhol e 
inglês; temas relacionados à educação em saúde mental ou formação 
do enfermeiro nessa área.

Resultados

No levantamento realizado, obteve-se um total de 66 artigos, disser-
tações e teses publicadas e indexadas pelo LILACS com os descritores 
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“graduação” e “enfermagem” e “saúde mental”. Desses, 36 (54,5%) 
preenchiam os critérios de inclusão eleitos e foram os que passaram 
às etapas de síntese e avaliação de conteúdo. Em relação ao idioma, 
todos os estudos científicos selecionados foram publicados em língua 
portuguesa (vale salientar, que, pela política editorial de alguns perió-
dicos, os artigos por eles publicados possuem suas versões em inglês 
e espanhol). A maioria dos estudos trazia o enfoque em mais de uma 
questão, entretanto os assuntos mais discutidos referiram-se ao ensi-
no de enfermagem em saúde mental e a formação do profissional de 
enfermagem de nível superior nessa área. O cuidado com o usuário 
de substâncias psicoativas também emergiu como tema relevante.

No que se refere ao tipo de publicação, foi encontrado um maior 
número de estudos originais acompanhado de relatos de experiência, 
como expresso na Tabela 1 a seguir:

Fonte: Autoras

Discussão

Nas publicações levantadas, verifica-se claramente uma preocupa-
ção importante no âmbito da enfermagem, envolvendo a reorientação 
das práticas que perpassa o ensino de Enfermagem em Saúde Mental 
e a formação de um profissional que não apenas tenha conhecimentos 
para atuar na área, mas o faça de acordo com o modelo atualmente 
preconizado e em consonância com o panorama de políticas públicas 
de assistência, que visa oferecer integralidade nos atendimentos e 
implica que a saúde mental seja integrada a outras áreas (CAMPOS; 
BARROS, 2000; KANTORSKY; SILVA, 2000; PITANGA; SIMÃO, 2001). 
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Nessa mesma perspectiva, o fenômeno do álcool e outras drogas 
também parece ser um dos pontos críticos da trajetória do graduan-
do de enfermagem, visto que pouca ou nenhuma informação lhe é 
oferecida durante o período de formação a respeito das questões de 
uso, abuso e dependência. Essa situação favorece a manutenção no 
estudante de atitudes e crenças não tão positivas em relação ao usuário 
de substâncias (LOPES; LUIS, 2005) apesar faz o primeiro e o último 
contato com o usuário nos serviços de saúde, ou seja, precisa estar 
preparado para o enfrentamento de situações cotidianas.  Com isso, 
se observa a inadequação dos currículos e do ensino de enfermagem 
em saúde mental, de maneira mais ampla, em relação à realidade da 
população (ALVES et al., 2010).

Para subsidiar essa discussão, trataremos dos temas mais relevan-
tes do levantamento bibliográfico: ensino de enfermagem em psiquia-
tria e saúde mental formação do enfermeiro em saúde mental e for-
mação do enfermeiro para atuação na área de álcool e outras drogas.

Ensino de enfermagem em psiquiatria e saúde mental

Desde que as práticas de prevenção e atenção primária à saúde 
começaram a ser valorizadas, o ensino em psiquiatria e saúde mental 
nos cursos de enfermagem passaram a se constituir em importante 
foco de atenção devendo hoje ser orientado pela legislação federal 
de ensino e pela reforma psiquiátrica brasileira (KANTORSKY; SILVA, 
2000; STEFANELLI et al., 1996). 

A esse respeito, Maftum et al. (2010) relatam que

[...] o descompasso e a morosidade na implantação 
do Programa de Saúde Mental Estadual e dos municí-
pios dificultam transformações na formação de en-
fermeiros nesta área, pela escassez ou inexistência 
de serviços de saúde mental organizados em sistema  
de rede para a realização da prática acadêmica.

Os autores discorrem sobre a relação que existe entre as dificul-
dades do ensino em saúde mental nos cursos de enfermagem e dos 
próprios serviços em saúde mental por parte do sistema de saúde 
brasileiro. Verifica-se que tanto a prática em enfermagem quanto a 
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docência se apresentam deficitárias em decorrência da falta de um 
ensino aprimorado, de aprofundamento nos conhecimentos pedagó-
gicos e didáticos.

Nessa perspectiva, faz-se urgente repensar a prática docente, re-
dimensionar recursos didáticos-pedagógicos e oportunizar ao aluno 
o acesso a um espaço de ensino-aprendizagem que lhe permita ser 
autor e ator do conhecimento num processo de interação professor-
-aluno-universidade-comunidade (FENILI; SCÓZ, 2004). 

Ao encontro dessas mesmas ideias vem a necessidade de esta-
belecer canais de debate e reorientação do ensino e da assistência 
em enfermagem psiquiátrica e saúde mental, portanto de chegar a 
alternativas exequíveis à mudança legítima do cenário atual em que 
inscrevem essas áreas (BRAGA; SILVA, 2000).

Formação do enfermeiro em  
psiquiatria e saúde mental

Intrínsecos às necessidades de reorganização do ensino de psi-
quiatria e saúde mental são os déficits na formação do enfermeiro 
nessas áreas, a qual, apesar das modificações definidas com a reforma 
psiquiátrica, passou a ser foco de maior atenção, em todos os cursos 
profissionalizantes da saúde (SOARES; SILVEIRA; REINALDO, 2010). 

As abordagens do ensino nesse processo formativo passam por 
diversas instâncias, como docência, métodos, ferramentas, espaço, 
entre os quais há um importante referencial de base na ministração 
das disciplinas: os conteúdos programáticos. Um importante estudo 
sobre o ensino de enfermagem psiquiátrica e saúde mental cujo pro-
grama de disciplinas permanece marcado pelo enfoque do normal e do 
patológico, o tendendo ao modelo biologicista e sofrendo influências 
da psiquiatria preventiva e da psicodinâmica. No contexto focalizado, 
ainda se discute sobre estágios, que continuam a ser realizados em 
hospitais psiquiátricos privilegiam as psicopatologias e reforçam a ma-
nutenção do modelo manicomial em detrimento da nova perspectiva 
de reabilitação psicossocial (KANTORSKI; SILVA, 2000).

 Apesar de o discurso ser contraditório na teoria, evidencia-se que 
a formação do futuro enfermeiro é retrógrada e privilegia um sistema 
fragmentado e centrado no modelo manicomial, no qual a forma dico-
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tômica saúde/doença de trabalho e a cultura da exclusão do portador 
de sofrimento psíquico permanecem enraizadas nos currículos. Há, 
portanto, um reforço das concepções difundidas antes do processo de 
Reforma Psiquiátrica (SCHERER; CAMARGO; VILLLAR, 2001; SOARES; 
SILVEIRA; REINALDO, 2010). 

Vale reforçar a reflexão sobre as atividades práticas, pois estas 
compreendem a inserção precoce do aluno no sistema de atenção à 
saúde e contribuem com a adequação dos cursos de enfermagem aos 
parâmetros curriculares nacionais, que primam pela formação de 
profissionais, cujo perfil suplante a qualificação essencialmente téc-
nica, reprodutora de modelos científicos, e que, possuidores de uma 
nova visão do cuidado, se firmem como agentes transformadores dos 
meios sociais nos quais se inserem. Essas características são somente 
alcançáveis mediante uma formação adequada e completa (ALMEIDA; 
MARTINS; FELINI, 2004).

De sorte que a estrutura das disciplinas de psiquiatria e saúde 
mental devem contribuir para o desenvolvimento das competências de-
sejáveis no profissional de enfermagem, quais sejam: atenção à saúde 
à capacidade de desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção 
e reabilitação da saúde em nível individual ou coletivo), tomada de 
decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e 
educação permanente. Por meio das atividades práticas e de vivência 
nos espaços em que se dará a atividade futura dos estudantes, bem 
como das atividades teóricas baseadas em conteúdos programáticos 
apropriados, tais disciplinas devem proporcionar, de forma eficaz, o 
aprimoramento e desenvolvimento dessas características nos profis-
sionais em formação (BRASIL, 2001).

Em face do exposto, e numa perspectiva reflexiva mais ampla, a 
formação teórico-prática do profissional de enfermagem deve preconi-
zar um currículo cujas disciplinas (não apenas de psiquiatria e saúde 
mental) proporcionem aos estudantes acesso a conteúdos e espaços 
propícios ao desenvolvimento de atividades que estejam em conso-
nância com as novas diretrizes do campo da saúde e que permitam 
ao egresso atuar como um profissional generalista, humanista, crítico, 
reflexivo e ético (BRASIL, 2001; SPADINI; BUENO, 2005).
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Formação do enfermeiro para atuação  
na área de álcool e outras drogas

As demandas apontadas neste levantamento bibliográfico sinali-
zam que os currículos de enfermagem devem incluir nas disciplinas 
mais conteúdos sobre álcool e outras drogas. É de fundamental im-
portância preparar, qualificar os futuros profissionais da área para 
que eles possam identificar com discernimento e segurança usuários 
de risco, nocivos ou dependentes e intervir adequadamente em cada 
caso. Além disso, tanto os estudantes quanto os profissionais de enfer-
magem necessitam de educação formal e/ou treinamentos contínuos, 
pois a temática é universal, possui componentes sociais dinâmicos e 
acarreta inúmeras consequências para a saúde da população (LOPES; 
VILLAR, 2005; ALVES, et al., 2006)

Investir na formação parece ser um fator preditor de bons resul-
tados. Estudos mais recentes sobre as atitudes entre profissionais 
de enfermagem expressam uma avaliação positiva nesse sentido, 
especialmente quando se referem àqueles que cursam nível superior 
(ALVES et al., 2006).

Por ser o uso de substâncias psicoativas um importante ponto in-
serido no espectro de estudos da saúde mental, a abordagem do tema 
na perspectiva da Educação também exige novos métodos, instru-
mentos e estratégias de avaliação que promovam uma aprendizagem 
significativa e prática, a ser empregada tanto nos espaços de forma-
ção profissional, quanto nos relacionamentos enfermeiro-paciente. 
Gonçalves (2006) e Oliveira, Kestenberg e Silva (2007) apontam que a 
melhor ferramenta para o ensino dessa natureza é o diálogo, este se 
constituindo ora na forma de construção coletiva, ora como metodo-
logia participativa.

Ainda imerso nas questões associadas ao uso de álcool e outras 
drogas, a reabilitação psicossocial também reclama por novas ordens 
pedagógicas em seu trato, já que ajustes nessa área de ensino são evi-
dentes, além de prementes.

Limitações do estudo

O estudo aqui apresentado teve sua discussão pautada em um 
número bastante limitado de artigos, os quais foram perscrutados 
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em apenas uma base de dados e refletem o panorama de publicações 
de países da América Latina e, especialmente, do Brasil. Sobre o 
tema eleito, a busca em outras importantes bases, como o MEDLINE®, 
evidenciou um número bastante expressivo de trabalhos científicos 
desenvolvidos no exterior e que revelam outro patamar de discussões 
e outra realidade de ensino e formação do enfermeiro nas áreas de 
psiquiatria e saúde mental.

Considerações

No contexto histórico atual, a reflexão a respeito dos conteúdos 
teóricos e práticos, das metodologias e de outras frentes norteadoras 
dos processos de ensino-aprendizagem nas disciplinas de psiquiatria 
e saúde mental em enfermagem é bastante pertinente, pois se observa 
uma dicotomia entre o que é ensinado na teoria e o que é reproduzido 
nos campos de prática. Isso tem implicado uma formação deficiente 
e propícia à manutenção de atitudes negativas do futuro profissional 
enfermeiro em relação ao desenvolvimento de competências em uma 
área que deve ser transversal a todas as outras.
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Proposta de ensino diferenciada  
no curso de graduação em Ciência  

e Tecnologia de Alimentos

Jacqueline Fiuza dos Santos

Histórico e caracterização do curso de graduação  
em ciência e tecnologia de alimentos

O curso de graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (CTA) 
foi criado na Universidade Federal de Mato Grosso pela Resolução 
Consepe n. 58, de 30 de junho de 2008 e o ingresso da primeira turma 
se deu no segundo semestre de 2009 via processo seletivo. Inicialmente 
ofertado nas dependências da Faculdade de Nutrição que permane-
ciam ociosas no período noturno, o curso dispõe de sessenta vagas 
anuais, divididas em duas entradas semestrais de trinta alunos cada, e 
sua integralização deve ocorrer entre quatro e seis anos. As disciplinas 
são distribuídas em oito semestres com esta caracterização: básicas 
(1º e 2º semestres), específicas (do 3º ao 8º semestre) e optativas. Além 
disso, têm caráter obrigatório a disciplina de Estágio Supervisionado 
e o trabalho de conclusão do curso. 

O curso tem por objetivo a formação de profissionais capacitados 
e qualificados para atuar em toda interface compreendida entre a saí-
da do alimento do campo e sua chegada à mesa do consumidor. Para 
tanto, é necessário que o profissional trabalhe no desenvolvimento 
de produtos e processos que agreguem mais valor às matérias-primas 
existentes, preservando sua qualidade. Essa formação profissional 
apresenta alta demanda no estado de Mato Grosso, que é um grande 
produtor de alimentos, e isso possibilita e favorece o desenvolvimento 
da indústria de alimentos na região.
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Caracterização da disciplina de MCA  
(tecnologia de alimentos)

A disciplina de MCA é ofertada no terceiro semestre do curso e 
atualmente tem carga horária total de 72 horas teóricas. Sua ementa 
atual, de acordo com o Plano Político Pedagógico (PPP) do curso, é a 
seguinte:

Aspectos da tecnologia de alimentos. Estabilida-
de dos alimentos. Conservação dos alimentos pelo 
emprego do frio. Conservação dos alimentos pelo 
emprego do calor. Conservação dos alimentos pelo 
uso das fermentações. Conservação dos alimen-
tos pelo controle da umidade: secagem, salga e de-
fumação. Conservação dos alimentos pelo uso do 
açúcar. Conservação dos alimentos pelo uso de adi-
tivos. Conservação dos alimentos pelo uso de irra-
diação. Uso de métodos mistos na conservação dos 
alimentos. (ROSSIGNOLI et al., 2008, p. 35).

A disciplina possibilita que o aluno compreenda os principais as-
pectos responsáveis pela conservação dos alimentos e os procedimen-
tos que lhes garantam mais durabilidade resguardando sua segurança, 
qualidade nutricional e sensorial. Em outras palavras, o educando 
deve entender como um dado método de conservação atua em deter-
minado alimento, quais mudanças (físicas, químicas, microbiológicas) 
isso provoca e como estas promovem maior durabilidade no produto.

Experiência pessoal na disciplina de MCA  
(tecnologia de alimentos)

Ingressei como docente na UFMT em janeiro de 2010. No segundo 
semestre do mesmo ano lecionei a disciplina de MCA para a primeira 
turma do curso de graduação em CTA e, novamente, no segundo se-
mestre de 2011. Com base na já referida ementa do curso, o conteúdo 
programático da disciplina foi elaborado e distribuído como expresso 
no Quadro 1 a seguir.

Para o desenvolvimento das matérias, tem-se recorrido a aulas 
expositivas, e dialogadas, estudos de caso, leituras de textos e artigos 
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científicos, estudos dirigidos, dentre outras ferramentas, sempre pro-
curando relacionar os assuntos tratados a conhecimentos já adquiridos 
pelo aluno em outras disciplinas ou a saberes que fazem parte do seu 
cotidiano.

Percebe-se que os estudantes se sentem mais motivados para o 
aprendizado quando os temas são abordados dentro de uma ativida-
de de caráter mais “prático”, como um estudo de caso. Diante disso, 
propôs-se uma metodologia na qual os conteúdos programáticos emer-
gissem de estudos de caso inscritos em circunstâncias cotidianas da 
vida de cidadãos comuns e/ou de um trabalhador da área de alimentos, 
um Cientista de Alimentos, por exemplo, denominação atribuída ao 
profissional egresso do curso de graduação em CTA.

Quadro 1. Distribuição dos conteúdos programáticos da disciplina de MCA 

Unidade Tema Assuntos

Unidade I
Introdução à  
tecnologia de 
alimentos

1. Histórico
2. Conceitos
3. Importância e aplicação

Unidade II
Estabilidade  
de alimentos

1. Principais causas de alteração dos alimentos
2. Fatores intrínsecos que afetam a estabilidade 
de alimentos
3. Fatores extrínsecos que afetam a 
estabilidade de alimentos
4. Como aumentar a estabilidade de alimentos
5. Como determinar a estabilidade de 
alimentos

Unidade III
Conservação de  
alimentos por redução  
da atividade de água

1. Conservação por adição de solutos
2. Secagem, concentração, liofilização 

Unidade IV
Conservação de 
alimentos por variação 
de temperatura

1. Conservação de alimentos pelo emprego do 
frio
2. Conservação de alimentos pelo emprego do 
calor

Unidade V
Conservação de 
alimentos pelo uso de 
fermentações

1. Fundamentos da conservação por 
fermentações
2. Principais tipos de fermentações aplicadas à 
produção de alimentos

Unidade VI
Conservação de 
alimentos pelo uso de 
aditivos

1. Principais aditivos usados na conservação de 
alimentos
2. Mecanismos de ação
3. Aplicação em alimentos
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Unidade VII
Conservação de 
alimentos por métodos 
não convencionais

1. Irradiação
2. Atmosfera modificada
3. Alta pressão
4. Embalagens ativas

Unidade 
VIII

Combinação de 
métodos para 
conservação de 
alimentos

1. Teoria das barreiras
2. Estudos de caso

Fonte: UFMT (2008)

Metodologia proposta

Na metodologia adotada, o conteúdo programático da disciplina é 
abordado a partir de estudos de caso que viabilizam a reflexão sobre 
situações do cotidiano do cidadão comum ou de profissionais do setor 
de alimentos e bebidas.

Para cada unidade apresentada na disciplina é elaborado um es-
tudo de caso – ou mais, a depender da complexidade dos conteúdos 
pertinentes, perfazendo um total de, no mínimo, oito situações gera-
doras de aprendizado. 

A seguir, um estudo de caso preliminar (já que podem ocorrer mu-
danças durante o planejamento da disciplina) é apresentado para cada 
uma das unidades que se pretende desenvolver no decorrer do semestre: 

1 Unidade I: introdução à tecnologia de alimentos

Estudo de caso 1: tecnologia de alimentos – usos e finalidades

Nos últimos anos, grandes mudanças ocorreram nas prateleiras 
dos setores de alimentos e bebidas dos supermercados, cujas motiva-
ções podem ser identificadas sob o prisma da Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Discorra sobre essas mudanças, enfocando o objetivo que 
as impulsionou.

Por exemplo: com que finalidade se passou a ofertar frutas fatiadas, 
embaladas e prontas para o consumo?

Esses produtos foram desenvolvidos com objetivo de proporcionar 
maior praticidade ao consumidor moderno, que dispõe de menos tempo 
para o preparo dos alimentos e, nesse caso, não terá necessidade de 
higienizar, descascar e cortar as frutas para o consumo, como se daria 
se elas fossem adquiridas in natura.
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2 Unidade II: estabilidade de alimentos

Estudo de caso 2: por dentro do processo de conservação dos alimentos.

Os alimentos sofrem modificações que resultam em sua deterio-
ração, processo este que se desenrola mais ou menos rapidamente a 
depender das características e condições de armazenamento do pro-
duto. Diante disso: a) selecione um alimento; b) identifique os fatores 
intrínsecos e extrínsecos que afetam a conservação do alimento; e c) 
defina as estratégias que podem ser usadas para aumentar a estabi-
lidade do produto.

3 Unidade III: conservação de alimentos por redução da 
atividade de água

Estudo de caso 3: o entendimento acerca da maior durabilidade dos 
alimentos desidratados

Sabemos que a água está presente em grandes quantidades em 
muitos alimentos. A banana, fruto muito consumido no país, possui 
cerca de 75% de água e 0,98 de água em atividade. No processo de 
produção da banana passa, ocorre evaporação de parte da sua água, 
garantindo ao produto maior durabilidade. Explique como isso ocorre.

4 Unidade IV: conservação de alimentos por variação de 
temperatura

Estudo de caso 4: o calor e a conservação de alimentos

O uso de calor no preparo e conservação de alimentos é uma as 
técnicas comumente empregadas em nossas cozinhas. Por exemplo, 
se compararmos o leite in natura com o leite fervido observamos que, 
sob as mesmas condições de armazenamento, este último apresenta 
maior durabilidade. Na indústria, esse processo pode ser denominado 
e pasteurização. Explique como o calor age para garantir maior dura-
bilidade a esse produto.

5 Unidade V: conservação de alimentos pelo uso de fermentações

Estudo de caso 5: produtos fermentados

A fermentação é um processo que consiste no crescimento contro-
lado de microrganismos selecionados, e que são capazes de modificar a 
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textura, o sabor e o aroma do alimento, bem como suas propriedades nu-
tricionais. Nesse processo, compostos químicos são transformados em 
outros, como ácidos e álcoois, favorecendo a estabilidade dos produtos. 
Escolha um alimento fermentado e explique quais mudanças acontecem  
durante sua produção e como estas afetam a conservação do produto.

6 Unidade VI: a conservação de alimentos pelo uso de aditivos

Estudo de caso 6: a legislação sobre aditivos alimentares e o papel 
destes na conservação de alimentos.

Orientações:

1. Acessar o Portal3 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) 

2. Em Proteção à Saúde, entrar em Alimentos.

3. Em Assuntos de Interesse, entrar em Legislação.

4. Entrar em Aditivos Alimentares e Coadjuvantes de Tecnologia.

Com base na legislação pertinente, tente solucionar os problemas 
apresentados no texto a seguir e recomende o uso de aditivos permi-
tidos por lei mediante o preenchimento do Quadro 2.

“Dom é Cientista de Alimentos recém-contratado por uma empre-
sa que produz, dentre outros itens, granola, pó para pudim e sopa 
desidrata, produtos novos e obtidos a partir do reaproveitamento de 
resíduo da produção de pipoca doce, produzida pela mesma empre-
sa”. Acontece que, recentemente, esses produtos apresentaram os 
seguintes problemas:

1. granola: rancificação oxidativa, que o consumidor detectou 
pelo odor e sabor característicos. Ao analisar as amostras, a 
empresa identificou índice de peróxido elevado, confirmando 
a suspeita de rancificação. 

2. pó para pudim: umidade acima do recomendado identificada 
em análises de Controle de Qualidade da Indústria. 

3. sopa desidratada: rancificação, baixa viscosidade e espuma 
pós-preparo. Problemas identificados pelo consumidor e con-
firmados pelo Controle de Qualidade da Indústria, que ainda 
detectou umidade elevada.

3 http://www.anvisa.gov.br
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Quadro II. Solução de problemas tecnológicos através do uso de aditivos. 

Produto Problema
Aditivo 

recomendado
Função Quantidade Legislação

1. Granola
 Rancificação 
oxidativa

2. Pó para  
pudim

Umidade elevada

3. Sopa  
desidratada

Rancificação 

Baixa viscosidade  
pós-preparo

Espuma  
pós-preparo

Umidade elevada

Fonte: Autora

7 Unidade VII: conservação de alimentos por métodos  
não convencionais

Estudo de caso 7: pesquisa sobre métodos não convencionais  
de conservação de alimentos

Faça uma pesquisa bibliográfica sobre métodos não convencionais 
de conservação de alimentos.

8 Unidade VIII: combinação de métodos para conservação  
de alimentos

Estudo de caso 8: utilização de métodos combinados no processamento 
de frutas

Para garantir a conservação dos alimentos preservando ao máximo 
suas características (nutricionais, sensoriais, físicas e químicas), utili-
za-se uma combinação de métodos que surtem um efeito sinergístico, 
ou seja, há um aumento da eficiência conjunta em relação aos efeitos 
simplesmente somados dos métodos aplicados individualmente. 

Diante do exposto, João, um pequeno produtor de frutas, poderia 
agregar valor aos seus produtos adotando métodos de conservação 
de alimentos, os quais garantiriam maior durabilidade aos produtos. 
Para tanto:
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a. selecione uma fruta e diga o produto que será obtido;

b. elabore o fluxograma de produção do produto;

c. liste os métodos de conservação aplicados ao produto; 

d. descreva os fundamentos de cada método adotado.

Considerações

Das propostas apresentadas neste texto, apenas o estudo de caso 6 
foi realizado pelos educandos tal como descrito. A atividade foi desen-
volvida em aula pelos alunos que cursaram a disciplina no segundo 
semestre de 2011 após a exposição do conteúdo referente ao tema 
abordado. Foi utilizado o laboratório de informática do Departamento 
de Alimentos e Nutrição (DAN). O objetivo do estudo foi proporcionar 
à turma maior familiarização com a legislação sobre aditivos ali-
mentares, bem como reforçar o entendimento da relação destes com 
a conservação de alimentos. Num primeiro momento, percebeu-se 
que a atividade despertou o interesse dos alunos, que se mostraram 
motivados a executar a tarefa. Entretanto, no decorrer da aula, eles 
sentiram dificuldades em encontrar as informações necessárias, o que 
foi sendo também durante a aula.

Ao final da aula, os alunos foram orientados a enviar a atividade 
por e-mail para a docente, que revisou e tabulou os resultados para 
serem apresentados na aula posterior. Então, foi feita a exposição 
de todas as respostas expressas pelos alunos, sendo identificadas as 
adequadas e explicadas as inadequadas. 

Pretende-se, para alguns temas, introduzir a aula por meio do 
estudo de caso, a ser pensado e discutido pelos alunos num primeiro 
momento. Posteriormente, será feita a abordagem dos conteúdos de 
forma construtiva. Acredita-se que dessa forma os alunos terão melhor 
aproveitamento na disciplina.
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Metodologia ativa na Educação 
Farmacêutica: concatenando 

mudanças no perfil do egresso  
dos futuros profissionais  

na dinâmica social

Rafaela Grassi Zampieron 
Regiane de Castro Zarelli Leitzke

Introdução

Historicamente, a formação dos profissionais de saúde tem sido 
pautada no uso de metodologias conservadoras e ortodoxas, sob for-
te influência do mecanicismo de inspiração cartesiana-newtoniana, 
fragmentado e reducionista (CAPRA, 2006).

A partir de 1996, sob ótica da nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 
n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), os currículos míni-
mos foram extintos e, com isso, os currículos ganharam maior flexibi-
lidade. Surgiu, então, no cenário da educação superior, o estímulo ao 
conhecimento dos problemas do mundo atual e a prestação de serviços 
especializados à população, como esta estabelecendo uma relação de 
reciprocidade fundamentada na avaliação de eixos articuladores para 
a reconfiguração do ensino da graduação (GEMIGNANI, 2012).

Com esse fato, as Instituições de Ensino Superior (IES) foram convi-
dadas a mudar suas práticas pedagógicas, pois dessa forma poderiam 
estabelecer uma aproximação com a realidade social. A propósito, 
essa aproximação somente é possível quando há uma interação entre 
quem ensina e quem aprende, havendo nisso a finalidade, também, 
de adequação ao conhecimento proposto pelas diretrizes curriculares 
dos cursos, no caso, do curso de Farmácia, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Farmácia e a Resolução CNE/CES nº 02/2002 
(BRASIL, 2002). Esse contexto de mudanças se tornou um marco his-
tórico para a profissão (MITRE et al., 2008) embora se observe que, 
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quando o foco é saúde, os cursos ainda precisam atentar para a im-
portância de prestar atendimento às demandas sociais, como é o caso 
do SUS (ALMEIDA, 2003).

Essa realidade se estende ao ensino de Farmácia, que vive uma crise 
de paradigmas caracterizada por mudanças conceituais decorrentes da 
insatisfação com modelos de educação ortodoxos, sobrecarregados de 
conteúdos insuficientes para a vida profissional, já que a complexidade 
dos problemas atuais exige novas competências (SILVA et al., 2011). 

Nesse caso, o ato de reaprender, quando se pensa em metodologia 
ativa, pressupõe um processo reconstrutivo que exige, por um lado, 
mudanças didáticas nos currículos e, por outro, um conhecimento 
diferenciado, envolvendo colaboração, conhecimento interdisciplinar, 
habilidade para inovação, trabalho em grupo e uma educação para o 
desenvolvimento sustentável, regional e globalizado (DEMO, 2004).

Como no ensino não pode “haver docência sem discência” e apren-
der é um processo reconstrutivo, entende-se que o estabelecimento 
de diferentes tipos de relações – entre fatos e objetos, situações e 
resolução de problemas – pode desencadear ressignificações e per-
mitir reconstruções, assim contribuindo para a inovação do binômio 
ensino-aprendizagem (MITRE et al., 2008).

Nesse sentido, compreende-se que a adoção de metodologias ativas 
viabiliza maior autonomia tanto ao alunado quanto ao professor, bem 
como permite a construção de novos conceitos envolvendo o cotidiano 
e incentivando a cultura dos valores. Portanto, o ensino adquire caráter 
significativo, uma vez que o discente passa a enxergar determinado 
aprendizado como fundamental e importante e o professor pode ana-
lisar o estudante de forma relevante, considerando-o em seus aspectos 
cognitivos (MITRE et al., 2008).

A significância e a relevância de trazer para discussão, neste texto, 
a questão da inovação do processo de ensino-aprendizagem no curso 
de Farmácia da Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de 
Ciências da Saúde, Campus Universitário de Sinop (UFMT/ICS/CUS), 
pautam-se na necessidade de propiciar ao estudante oportunidades 
para conquistar sua autonomia, estimulando o desenvolvimento de sua 
capacidade de perceber o todo, numa perspectiva multidisciplinar, e, 
ainda, de possibilitar a construção do conhecimento mediante a busca 
de métodos inovadores, que viabilizem uma prática pedagógica crítica, 
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reflexiva e transformadora, ultrapassando os limites do treinamento 
técnico, para efetivamente alcançar uma formação profissional que 
reflita as necessidades da sociedade.

Neste texto, o objetivo principal é propor mudanças nos métodos 
de ensino e aprendizagem adotados no referido curso, mediante a 
consecução destes objetivos mais específicos: discutir métodos de 
aplicação da metodologia ativa; sugerir ao corpo docente formas de 
implementação da mudança; propor capacitação aos professores den-
tro de metodologias específicas próprias sensibilizar a comunidade 
acadêmica quanto à importância da alteração do método tradicional, 
mesmo parcialmente (algumas disciplinas), no processo de ensino-
-aprendizagem, visando a mudanças no perfil do egresso.

Em face da proposta, a investigação, considerando os objetivos 
estabelecidos, tem natureza descritiva; quanto aos procedimentos, se 
apresenta como pesquisa de levantamento; e quanto à abordagem do 
problema, possui características qualitativas e investigativas. Além 
dos procedimentos citados, utilizou-se também o recurso da pesquisa-
-ação, uma vez que as autoras estudam modelos de prática docente a 
partir da avaliação das estratégias de ensino-aprendizagem adotadas 
e descritas por outros autores. 

A propósito desta última, a pesquisa-ação consiste de uma meto-
dologia constituída de uma ação educativa que permite o desenvolvi-
mento da consciência e da capacidade de iniciativa transformadora 
de grupos. Dentre os grupos investigados, manteve-se como foco o 
trabalho em disciplinas como Assistência Farmacêutica e Deontologia 
e Legislação Farmacêutica.

Educação para os modelos atuais

Atualmente, a população em geral tem fácil acesso às tecnologias de 
comunicação, nisso se destacando a celeridade com que as informações 
mudam, chegando ao conhecimento de todas as pessoas praticamente 
ao mesmo tempo dos acontecimentos que as motivam. Diante dessa 
realidade, em que se destacam as mudanças no processamento e dis-
seminação de informações, é preciso que os profissionais da educação 
permaneçam atentos e se atualizem constantemente. Ora, os estudan-
tes estão sempre conectados às redes sociais e a aplicativos modernos, 
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de sorte que uma aula puramente expositiva deixa de ser atrativa e se 
torna, antes, um atraso no processo educativo (ABENFARBIO, 2013).

Na década de 80, o educador Paulo Freire, defendia que o processo 
de educação tradicional forma o profissional acrítico e não pensante e 
propicia a desumanização do homem. Na perspectiva da teoria freirea-
na, o estudante que recebe passivamente o conhecimento e o arquiva 
torna-se inerte e bestificado. Ao contrário, o processo de ensino por 
problematização confere maior liberdade ao estudante, conduzindo 
a sua emancipação por meio da construção do pensamento crítico e 
próprio. (FOCHEZATTO; CONCEIÇÃO, 2012).

Sendo assim, pode-se dizer que, se, naquela época, o educador 
Paulo Freire com suas reflexões e críticas já acenava com a necessi-
dade de mudança no ensino, agora essa mudança deve ser imediata, 
pois o ensino superior já recebe estudantes que experimentaram 
metodologias ativas. 

É nesse ponto que reside a importância do estabelecimento da 
Metodologia da Problematização, inspirada em Paulo Freire, nas 
disciplinas do curso de Farmácia. Discutir tal método concorre para 
a sua desmistificação e, desse modo, favorece a sua compreensão 
e aceitação (COLOMBO; BERBEL, 2007). Neste texto, a aplicação da 
metodologia se dá por meio da utilização prática do Arco de Mague-
rez, elaborado por Bordenave e Pereira, em 1982, e apresentado nas 
linhas que seguem.

Educação farmacêutica em novo paradigma

Segundo a Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico e Bioquí-
mico (ABENFARBIO) (2013), a graduação em Farmácia deve atender a 
novos preceitos educacionais, a começar pela formação dos professo-
res, que não são formados com essa finalidade.

Portanto, o processo de mudança deve ser iniciado pelo docente, 
que necessita desenvolver novas habilidades e ser capacitado numa 
perspectiva que lhe permita vivenciar métodos inovadores na meto-
dologia ativa (BORDENAVE; PEREIRA, 2005).

Esses profissionais precisam passar por um trabalho conforme o 
expresso no Arco de Maguerez (Figura 01), que aponta de forma práti-
ca e problematizadora a realidade do ensino farmacêutico. O arco de 
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Maguerez é dividido em etapas, que, com base na literatura pertinente 
(MARINHO et al., sd; COLOMBO; BERBEL, 2007; ABENFARBIO, 2013), 
podem ser entendidas em cinco passos: 

Figura 01: ARCO DE MAGUEREZ, baseado em ABENFARBIO, 2013.

(ABENFARBIO, 2013)

O primeiro passo é incentivar os acadêmicos a observar atenta-
mente a realidade apresentada e registrar detalhada e sistematica-
mente o que percebem, podendo o professor orientar esse processo 
por meio de perguntas amplas que os ajudem a focalizar o tema e a 
não fugir dele. Na observação podem ser identificadas dificuldades, 
carências que serão transformadas em problemas, dos quais um ou 
mais que eles considerem importantes podem ser escolhidos para o 
estudo em grupo.

O segundo passo é conduzir os acadêmicos a pensar nas causas 
do(s) problema(s) eleito e as possíveis variáveis que o(s) constituam. 
Então, devem fazer uma síntese que englobe seus pontos principais e 
reflita uma compreensão do(s) problema(s) já inserido(s) na realidade, 
para a qual sejam indicadas formas de intervenção.

O terceiro passo consta da teorização, configurando-se num mo-
mento do estudo investigativo em que se buscam informações referen-
tes aos pontos cruciais do(s) problema(s) apontados na segunda etapa. 
Para tanto, devem ser mobilizados os melhores métodos de busca de 
informações científicas mediante o uso de técnicas inovadoras e de 
recursos convencionais, se adequados, tudo isso convergindo para a 
compreensão da(s) questão(ões) em foco. 

68 



O quarto passo consiste dos subsídios a serem fornecidos pelo 
estudo aos alunos, munindo-os de uma percepção crítica acerca do 
processo que os conduza à elaboração das possíveis hipóteses de so-
lução, do(s) problema(s) levantados. 

O quinto passo trata da aplicação à realidade e constitui um mo-
mento que ultrapassa a habilidade intelectual. Neste ponto o compo-
nente sociopolítico se torna mais evidente, pois as decisões deverão 
ser executadas ou encaminhadas. 

Com o cumprimento desses passos, completa-se o Arco de Mague-
rez No itinerário percorrido, em que os acadêmicos são motivados a 
exercitar o senso crítico e reflexivo, o ponto de partida e o de chegada 
são um só: a realidade social. 

A ABENFARBIO sugere que a mudança nos métodos de ensino do 
curso de Farmácia, mediante o uso de metodologias ativas, se processe 
inicialmente em disciplinas como Assistência e Atenção Farmacêuti-
ca. Ancorada nesse encaminhamento, a proposta apresentada neste 
artigo contempla a efetivação da mudança nesse paradigma educa-
cional, problematizando-o como estabelece o Arco de Maguerez, e a 
possibilidade de trabalhar com acadêmicos no preparo do Ciclo da 
Assistência Farmacêutica.

Sugestão para implantação das metodologias  
ativas no ensino farmacêutico

No início do processo de implantação de práticas de ensino dife-
renciadas nas disciplinas do curso de Farmácia, é necessário que o 
professor esteja estimulado a aderir à mudança. Para isso, torna-se 
imprescindível a capacitação docente, momento em que ao professor 
deverá ser dada a oportunidade de vivenciar mesmas técnicas inova-
doras, ou metodologias ativas, das quais ele próprio fará uso em sala 
de aula com seus alunos.

Para o estabelecimento da problematização, a matriz curricular 
pode ser inicialmente composta por módulos ou disciplinas. A ABEN-
FARBIO (2013) orienta que se comece por disciplinas como Assistên-
cia Farmacêutica e Atenção Farmacêutica, que são mais facilmente 
contempladas com o programa de metodologias ativas. Referindo-se 
a essa indicação, Limberger (2013) adverte que o montante de infor-
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maçõessobre medicamentos veiculadas em aulas expositivas assusta 
o estudante quando ele se depara com a prática.

Em uma instituição tradicional de ensino, o processo de transição 
por unidade acadêmica é viável, mas, ao final de no máximo cinco anos, 
é interessante que todo o curso tenha se adaptado. Nesse processo, 
deve-se proceder à avaliação contínua do método sob vários aspectos: 
do índice de aprovação dos educandos, do número de matriculados no 
sistema novo em comparação ao de matriculados no modelo antigo, da 
nota média dos estudantes nos dois modelos, do índice de satisfação e 
aceitação dos alunos, entre outros (MOREIRA, 2013).

Das metodologias de aprendizagem mais utilizadas na área da 
saúde, há aquelas baseadas no desenvolvimento de projetos, de tra-
balhos em grupos, de seminários, de discussões em classee de mapas 
conceituais e mentais. Todas essas são técnicas mais recentes e se 
fundamentam na Problematização e na PBL (Aprendizagem baseada 
em Problemas), principalmente.

Neste texto, ações de abordagem ao paciente, cuidados e serviços 
farmacêuticos, deontologia e legislação foram considerados temas mais 
claros, portanto mais propícios à dramatização e exploração pelos 
estudantes a partir dos conhecimentos por eles adquiridos. 

A exemplo dessas bases teóricas citadas para o ensino em Farmácia, 
pode-se aplicar o método de mapeamento conceitual e mental, que, 
conforme apresentado por Moreira (2013), se torna um recurso de 
aprendizagem ao ser utilizado na forma de análise de artigos, capítulos 
de livros e diferenciação de conceitos. Esse processo consubstancia a 
teoria da aprendizagem significativa, que se realiza quando uma nova 
informação tem significado para o aprendiz e ele pode reproduzi-la 
de forma mais clara, com os aspectos mais relevantes compondo sua 
estrutura cognitiva. O processo é muito dinâmico, pois a nova informa-
ção passa a incorporar novos significados, diferenciados e relevantes.

Relato de experiência: disciplina  
de assistência farmacêutica

Na disciplina de Assistência Farmacêutica deu-se início à implan-
tação da metodologia ativa com base no Arco de Maguerez. Ao longo 
da disciplina (no semestre letivo 2014/1), os alunos desenvolveram 
um Plano Operativo Situacional para identificar problemas relacio-
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nados à assistência farmacêutica em diversas UBS (Unidades Básicas 
de Saúde) da cidade de Sinop/MT. Após essa etapa, identificaram os 
pontos críticos a serem trabalhados e, em seguida, buscaram infor-
mações científicas a respeito dos problemas encontrados, teorizando 
o processo. Na sequência, levantaram hipóteses para solucionar os 
problemas da Rede de Saúde da cidade e, por fim, os inseriram na rea-
lidade, com isso viabilizando as mudanças dentro das possibilidades 
e da abertura apresentadas pela UBS. Ou seja, cumpriram os cinco 
passos do Arco de Maguerez.

Também contribuíram com esse processo as aulas expositivas, 
que fomentaram discussões nas quais os alunos, por meio de pensa-
mentos críticos e reflexivos, puderam discutir mais detidamente a 
teoria do Ciclo da Assistência Farmacêutica ideal. Nessa experiência, 
perceberam-se maior participação do aprendiz e o enfraquecimento 
da aula tradicional.

Relato de experiência: disciplina  
de atenção farmacêutica

Atenção Farmacêutica é uma disciplina que pode se desenvolver 
na forma de discussão de caso, problematização e seminários. Sobre 
isso, Limberger (2013) avalia que práticas dessa natureza favorecem 
uma aprendizagem compromissada, interessada e produtiva, sendo 
possível perceber a satisfação do estudante ao prestar atendimento a 
um paciente por meio do seguimento farmacoterapêutico.

Acerca dessa prática do profissional de Farmácia, a mais utilizada 
na disciplina é o Método Dáder, que, em razão da sua flexibilidade, 
tem sido amplamente difundido e aceito pela comunidade acadêmica.

A disciplina de Atenção Farmacêutica pode ser integrar com a dis-
ciplina de Estágio Supervisionado II tendo-se em vista a aplicação da 
disciplina de Farmácia Clínica em ambiente hospitalar. Disso resulta 
um processo formativo marcado por forte caráter produtivo pois o 
planejamento das duas disciplinas pode dar origem a um único pro-
jeto. Na matriz curricular, ambas as matérias são ofertadas no mesmo 
período podem ser finalizadas em forma de seminário. A disciplina de 
Farmácia Clínica se associa às outras duas em torno de um objetivo 
comum, qual seja promover a qualidade de vida do paciente por meio 
de uma farmacoterapia adequada.
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Relato de experiência: disciplina  
de deontologia e legislação farmacêutica

A disciplina de Deontologia e Legislação Farmacêutica vem sendo 
ministrada há um ano por meio da metodologia ativa da Teoria da 
Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2000), consistindo da constru-
ção de mapas conceituais, de aulas participativas e expositivas e de 
seminários sobre o ordenamento jurídico brasileiro e as normas que 
fundamentam o exercício da Farmácia no Brasil.

De início são apresentadas ao acadêmico a Pirâmide normativa de 
Hans Kensen e a legislação sanitária e de medicamentos, infrações pe-
nais, sanções éticas e disciplinares, resoluções do Conselho Federal de 
Farmácia e Conselho Regional de Farmácia, normas complementares, 
código de ética, código de processo ético da profissão farmacêutica, 
leis ordinárias, códigos e consolidações, decretos, instruções norma-
tivas, portarias e regulamentos técnicos contemplados na prática 
farmacêutica no país.

Em seguida, o professor, atuando como mediador do processo, 
e desafia os alunos a pensar e criticar tal ordenamento e as citadas 
normas, construindo um mapa conceitual a partir dos conceitos da 
referida pirâmide.

Essa parte da disciplina é finalizada com uma aula participativa 
envolvendo alunos e professor na discussão do assunto.

Com a metodologia adotada, a aprendizagem se torna significa-
tiva, interessada e produtiva, pois possibilita a assimilação de novos 
conceitosa partir de pontos de apoio à construção do conhecimento 
científico (AUSUBEL, 2003).

Sugestão para outras disciplinas

No curso de Farmácia da UFMT, campus Sinop, ainda não há possi-
bilidade de desenvolvimento de um trabalho que envolva a integração 
todas as disciplinas. Então, a proposta é realizá-lo formando eixos te-
máticos que promovam a interação entre as disciplinas na perspectiva 
interdisciplinar. Dentre as disciplinas que poderiam ser chamadas à 
integração, formam pares: 1) Assistência Farmacêutica e Estágio Super-
visionado I, que são ofertadas no mesmo semestre e possuem ementas 
semelhantes; e 2) Estágio Supervisionado II e Atenção Farmacêutica, 
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disponibilizadas no sétimo semestre e complementares entre si, bem 
como com a prática de Farmácia Clínica, fonte de casos clínicos para 
serem levados à discussão em grupo. 

Quando se propõe um trabalho que envolve mais de uma disciplina, 
estabelece-se entre elas uma proximidade maior do que a pretendida 
com a metodologia ativa, uma vez se viabiliza a construção de um 
projeto final único, além de visível interdisciplinaridade.

No curso em questão, ainda ficaria restrito a poucas disciplinas 
integradas conforme preceitua a matriz curricular vigente. Porém, 
acredita-se que uma transição já seria bem-vista e produtiva, haja vista 
ser de fundamental importância o perfil do egresso, que pretende atuar 
num mercado de trabalho altamente competitivo e que cada vez mais 
vem exigindo experiência do recém-formado. Nesse sentido, a prática 
de um ensino mais dinâmico pode resultar em egressos mais seguros 
e com o perfil que se enquadre no ideal traçado pelas empresas.

Considerações finais

Com base na relevância das informações concernentes às técnicas 
de problematização, pretendeu-se com este artigo apontar as mudan-
ças que se podem realizar nos métodos de ensino e de aprendizagem 
adotados pelo corpo docente do curso de Farmácia da UFMT, mesmo 
em face da real compreensão de que isso não se dará de imediato 
devido a matriz curricular. 

As ações para tais mudanças deveriam partir inicialmente de 
cursos de capacitação anual, conforme ocorrera com o curso de me-
dicina, que, após anos de tradição e eficiência perante o Ministério 
da Educação, teve sua estrutura recentemente adequada para PBL.

Quanto à sensibilização da comunidade acadêmica para a real 
percepção da importância da alteração do método tradicional, isso 
só se torna possível quando se inicia o processo mesmo que de forma 
parcial, por exemplo, com a adequação isolada de disciplinas conforme 
proposto para Atenção Farmacêutica, Deontologia e Legislação Far-
macêutica; ou, em pequenos grupos, como indicado para Assistência 
Farmacêutica com Estágio Supervisionado I e Atenção Farmacêutica 
com Estágio Supervisionado II. Deve-se, a partir da implantação, ava-
liar os alunos em termos de aprendizado, satisfação quanto ao método 
utilizado e aproveitamento.
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Essa avaliação deve estar aliada parâmetros cognitivos, psicomoto-
res e socioafetivos, em face do que se pode acreditar na possibilidade 
de uma mudança comportamental efetiva do estudante. Ressalte-se 
que, ao contrário, uma avaliação na perspectiva do método tradicional 
de ensino, se processa no âmbito exclusivamente cognitivo.

As ações da Metodologia da Problematização no curso de Farmácia 
proporcionam aos estudantes e professores a possibilidade de ultra-
passarem a simples memorização de conteúdos, desenvolvendo habili-
dades reflexivas e criativas, e de mobilizarem saberes que já possuem, 
podendo adquirir outros em diferentes dimensões (técnica, científica, 
política e social). Para futuros profissionais do curso de Farmácia, a 
percepção e a vivência social propiciam o seu desenvolvimento na 
perspectiva da humanização, foco atual da promoção em saúde.
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Inovação pedagógica na disciplina 
de “deontologia e assistência 

farmacêutica”: um estudo de caso

Fernanda Regina Casagrande Giachini Vitorino

Introdução

Em uma conjuntura na qual o acesso à informação é constante e 
dinâmico, há de se rever o perfil da educação ofertada pelas institui-
ções de ensino superior. Nessas circunstâncias, é necessário considerar 
que os alunos, a cada ano, ingressam na universidade levando consigo 
novas e diferentes experiências relativas a sua história de vida e a 
sua capacidade de aprendizado. Nesse sentido, deve-se ir adequando 
o enfoque do conteúdo a ser lecionado a uma perspectiva de ensino 
que contemple a formação do homem e do profissional, bem como ir 
reavaliando a visão acerca da ciência, da função social da universida-
de, do processo de ensino-aprendizagem, da organização curricular 
em grade ou globalizante, entre outros (ANASTASIOU; ALVES, 2005).

O papel do docente nesse novo paradigma não se restringe ao 
ensino de um conteúdo e sim de um processo que envolve um con-
junto de pessoas na construção de saberes, seja por adoção seja por 
contradição. Antigamente, utilizava-se a memorização como a princi-
pal operação ao passo que, nos dias atuais, isso se revela insuficiente 
para a formação do profissional com o perfil que a realidade requer 
(ANASTASIOU; ALVES, 2005). 

O curso de Farmácia CUA-UFMT oferece, no terceiro trimestre, a 
disciplina de “Deontologia e Legislação Farmacêutica, em cujas aulas 
são discutidos importantes tópicos relacionados a conhecimentos in-
dispensáveis ao estudante para o exercício atual da profissão. Avalia-
remos alguns pontos que norteiam o ensino da disciplina, bem como 
a adoção de um novo modelo de didática, levando em consideração 
aspectos como, entre outros, a formação do aluno egresso desejada 
pela instituição e a inter-relação entre disciplinas. 
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Perfil da formação do aluno egresso

Num primeiro momento, discutiremos o perfil da formação que se 
deseja do aluno em relação às crescentes exigências do mercado. De acor-
do com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Educação, os cursos de graduação em Farmácia devem apre-
sentar projetos pedagógicos que relacionem o processo de saúde-doença 
do cidadão, da família e da comunidade à realidade epidemiológica e 
profissional. Sendo assim, as grades curriculares devem oferecer discipli-
nas relacionadas às Ciências Exatas, às Ciências Biológicas e da Saúde, às  
Ciências Humanas, bem como às Ciências Farmacêuticas (BRASIL, 2002). 

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação em Farmácia de-
vem proporcionar ao educando uma formação de perfil generalista, hu-
manista, crítico e reflexivo, preparando-o com o rigor científico e inte-
lectual para atuar em todos os níveis de atenção à saúde O aluno egresso 
deve ter capacidade de exercer atividades no âmbito de fármacos e me-
dicamentos; de análises clínicas e toxicológicas; e de controle, produção 
e análise de alimentos, sempre se pautando em princípios éticos e na 
compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio,  
respeitando a legislação vigente e orientando sua atuação para a 
transformação da realidade em benefício da sociedade (BRASIL, 2002). 

O processo educativo dos futuros farmacêuticos do curso de Far-
mácia do CUA/UFMT vai ao encontro de uma formação profissional na 
qual o egresso seja técnica e politicamente ético, autônomo, criativo 
e competente no exercício da atenção individual e coletiva em saúde; 
da educação no campo da saúde; do gerenciamento de unidades de 
saúde e farmacêuticas; e da produção do conhecimento em saúde e 
farmácia (MASTROIANNI, 2010). A oferta da disciplina de Deontolo-
gia e Legislação Farmacêutica é um importante instrumento para o 
cumprimento dessas prerrogativas.

Sendo assim, faz-se necessário oferecer aos alunos subsídios que 
lhes permitam desenvolver aptidões relacionadas ao planejamento e 
execução de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação 
da saúde, considerando aspectos éticos e de cidadania em nível tanto 
individual quanto coletivo (ZUBIOLI, 2004). 

Como os profissionais farmacêuticos, em muitos casos, trabalha-
rão em equipes multiprofissionais, os futuros farmacêuticos devem 
estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista 
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o bem-estar da comunidade. Além disso, é de suma importância que 
os alunos tomem decisões respeitando os aspectos éticos, visando ao 
uso apropriado, à eficácia e custo-efetividade da força de trabalho, 
de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas 
(ZUBIOLI, 2004; MASTROIANNI, 2010). 

A integração das disciplinas oferecidas pelo curso

Para a maioria de nossas escolas superiores, o conteúdo de uma 
disciplina possui relevância especial, sendo em função dele que se 
definem o plano de aula, os exercícios, a avaliação, a escolha dos 
professores e sua contratação, a importância e a atualidade de cada 
disciplina (MASETTO, 2003).

Na perspectiva do componente curricular, uma área de saber 
consiste de disciplinas, e estas, por sua vez, constituem um conjunto 
de conhecimentos e informações necessários para a formação pro-
fissional. Assim sendo, há que se reunir sob o escopo traçado para o 
desenvolvimento desse processo formativo todos os conhecimentos 
informações pertinentes e que possam ser aprendidos pelos graduan-
dos (MASETTO, 2003). 

A seguir, reunimos na Tabela 1 as disciplinas oferecidas pelo Curso 
de Farmácia do CUA-UFMT, as quais são avaliadas como deficitárias 
em relação aos conteúdos das Ciência Humanas e Sociais. 

Pela lei de diretrizes curriculares (BRASIL, 2002), tanto os conteú-
dos referentes às diversas dimensões da relação indivíduo-sociedade, 
quanto aqueles concernentes à comunicação, a economia e gestão 
administrativa em nível individual e coletivo, todos deveriam ser ofe-
recidos ao graduando de maneira mais contundente: naquele primeiro 
caso, favorecendo a compreensão dos determinantes sociais, culturais, 
comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais; neste último 
caso, servindo de suporte à atividade farmacêutica.

Parte dos referidos conteúdos integra as disciplinas de Introdução 
à Profissão Farmacêutica e Deontologia e Legislação Farmacêutica. A 
ementa desta última propõe o estudo dos seguintes itens:

Conceitos e terminologia. Ética e ciências. Códi-
go de ética da profissão Farmacêutica. Legislação: 
Exercício Profissional. Exigências para o licencia-
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mento e funcionamento de estabelecimentos far-
macêuticos. Exigências para o licenciamento e dis-
pensarão de especialidades farmacêuticas.

1 – Tabela das disciplinas oferecidas regularmente pelo curso  
de Farmácia-CUA-ICLMA

Ciências  
Exatas

Ciências 
Biológicas  
e da Saúde

Ciências  
Farmacêuticas

Fundamentos  
de Matemática I

Biologia celular 
e Molecular

Introdução à Profissão 
Farmacêutica

Toxicologia e Análises 
Toxicológicas

Estatística Geral
Anatomia 
Humana

Farmacobotânica Bioquímica Clínica

Química Geral
Histologia e 
Embriologia

Administração, 
Deontologia e Legislação 
Farmacêuticas

Análises Bromatológicas

Química  
Inorgânica

Biossegurança 
e Primeiros 
Socorros

Farmacologia I Tecnologia Farmacêutica

Soluções e  
cinética química

Fisiologia Farmacologia II Física Industrial

Química  
Orgânica I

Bioquímica Química Farmacêutica
Patologia Humana e 
Citologia Clínica

Química  
Orgânica II

Microbiologia 
Geral

Farmacognosia I Controle de Qualidade

Química Analítica
Parasitologia 
Geral

Farmacognosia II Parasitologia Clínica

Genética Básica Farmácia Hospitalar Microbiologia Clínica

Assistência 
Farmacêutica

Imunologia Clínica

Farmacotécnica
Hematologia  
Humana e Clínica

Estágio  
Supervisionado I

Estágio  
Supervisionado II

Estágio em  
Laboratório de Análises 
Clínicas

Estágio Supervisionado 
em Indústria 
Farmacêutica

Estágio Supervisionado 
em Indústria de 
Alimentos

Estágio Supervisionado 
em Indústria Cosmética

Fonte:CUA/UFMT
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A partir do perfil das disciplinas ofertadas pelo curso de Farmácia, 
é fundamental que ocorra a integralização da disciplina de Deontologia 
e Legislação Farmacêutica cujos conceitos, contemplados em todas as 
disciplinas do curso, constituem a base para uma formação profissional 
norteada por princípios éticos. Nesse sentido, devemos sensibilizar os 
alunos, por meio do exemplo do profissional farmacêutico em exer-
cício, quanto ao caráter imprescindível de receberem uma formação 
que os habilite para uma atuação sólida em relação a tais princípios 
(CFF, 2003/2004). 

Ressalte-se que quanto mais integradas estiverem as disciplinas, 
mais satisfatória será a vivência prática do aluno, a quem é preciso dar 
oportunidades de reconhecer a aplicabilidade prática dos conteúdos 
ministrados a propósito, em abordagens obrigatoriamente inclusivas 
de questões de ética, moral, direito social e cidadania, entre outros. 

Análise do conteúdo programático

A proposta de trabalho para essa disciplina é fortalecer a articu-
lação entre a teoria e a prática ao longo do curso, possibilitando aos 
alunos desenvolverem experiências teóricas, bem como de execução 
e aplicação práticas dos conhecimentos e técnicas. As pesquisas in-
dividuais e coletivas são valorizadas, assim como a participação em 
projetos de pesquisa e extensão, contexto no qual o dualismo teoria x 
prática contribui para a qualificação dos futuros farmacêuticos.

De acordo com um diagnóstico atual do processo de ensino-apren-
dizagem dentro disciplina de Deontologia e Legislação Farmacêutica, 
o ensino deve deixar de ser meramente teórico para se tornar prático, 
considerando-se as necessidades emergentes da sociedade e a expan-
são do mercado de trabalho para o profissional de Farmácia. Logo, 
um desafio para os docentes que ministram a disciplina é despertar o 
interesse e o senso crítico dos estudantes dos cursos de Farmácia na 
área regulatória (CRF-SP, 2011).

Para tanto, é preciso adotar novas metodologias de ensino, como 
o estudo de casos, a dinâmica de grupo e a elaboração de seminários, 
para envolver o aluno nas práticas regulatórias. A dinâmica de grupo, 
especificamente, traz em si o benefício de poder permear diversas 
áreas, tais como a de gestão, legislação, farmacotécnica e de farma-
coeconomia, entre outras. 
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Com o exposto, entende-se que os conteúdos de legislação e ética 
devem ter características interdisciplinares, multidisciplinares e 
transdisciplinares, para o estudante poder vivenciar e reconhecer 
a importância desses conceitos na prática e se conscientizar da sua 
responsabilidade como profissional em atuação nas diversas áreas de 
Farmácia (CRF-SP, 2011).

Sugestões de novas metodologias de ensino da 
disciplina de Deontologia e Legislação Farmacêutica

Em face das dificuldades com as quais os docentes se deparam para 
desenvolver o ensino prático dessa disciplina e em busca de definir 
os pontos críticos que constituem o problema, o Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de São Paulo realizou, nos anos de 2006, 2007 e 
2011, respectivamente, o I, II e III Encontro de Professores de Deonto-
logia Farmacêutica (EPDF) (CRF-SP, 2011). 

A partir de tal definição, foram então pensadas e apresentadas 
algumas estratégias auxiliares do processo de ensino da disciplina. 
Nesse sentido, enfatizou-se o caráter indispensável de, ao longo do 
curso, todas as disciplinas abordarem a de Deontologia e Legislação 
Farmacêutica, integrando seus conteúdos o máximo possível às si-
tuações ligadas à legislaçãoPara isso, sugere-se que, durante as aulas, 
explorem-se textos farmacêuticos proveniente de jornais, revistas e 
outras mídias como agentes geradores de discussões. A utilização de 
exemplos reais também deve ser encorajada para possibilitar a avalia-
ção crítica de cada caso mediante o emprego de metodologias ativas. 
Ademais, o conteúdo das aulas expositivas deve conduzir o aluno ao 
conhecimento e compreensão da importância da legislação para a 
profissão farmacêutica e e habilitá-lo a aplicar o seu conhecimento.

Estudo de casos adaptados para a disciplina  
de Deontologia e Legislação Farmacêutica

As metodologias ativas são estratégias de ensino centradas no 
aluno, que o professor, agora facilitador do processamento de infor-
mações, conduz a deixar o papel de receptor passivo e assumir o papel 
de agente e principal responsável pela própria aprendizagem. Um 
exemplo de metodologia ativa é o estudo de caso, que pode auxiliar o 
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estudante no entendimento e aprendizado do conteúdo, em específico, 
da disciplina de Deontologia e Legislação Farmacêutica. Essa aborda-
gem de investigação, que descreve situações reais, associa diretamente 
o conhecimento à ação e à oportunidade para o desenvolvimento de 
habilidades requeridas na vida real, bem como permite a participação 
ativa dos educandos, enfatizando neles o uso de habilidades críticas e 
analíticas e a capacidade de solucionar problemas (CECY, 2010).

1 Estudo de casos: experiências pessoais de alunos 

Em 2012, o estudo de casos foi introduzido na disciplina de Deon-
tologia e Legislação Farmacêutica como uma ferramenta de integração 
dos conteúdos e de inovação pedagógica. 

No início da ministração da disciplina, foram introduzidas defini-
ções básicas relacionadas a conceitos, à hierarquização das normas 
institucionais que regulam a profissão de farmacêutico e ao código de 
ética do profissional da área. Tão logo os alunos começavam a estudar 
algumas leis e resoluções que regem a profissão, estudos de casos iam 
sendo apresentados a eles. 

Para começarmos a falar de alguns pontos positivos identificados 
na utilização da técnica, temos que os casos estudados descreviam 
situações reais em face das quais o aluno assumia o papel de soluciona-
dor de problemas. Também, vemos algo de muito interessante no fato 
de essa metodologia associar diretamente a aquisição e construção do 
conhecimento à ação e à oportunidade de desenvolvimento de habili-
dades requeridas na vida real. Ademais, permite a participação ativa 
dos estudantes, enfatizando o uso de suas habilidades críticas e ana-
líticas, além da já mencionada capacidade de solucionar problemas.

Em sala de aula, a técnica viabilizou uma discussão contínua sobre 
o tema eleito, dando aos alunos a oportunidade de se posicionarem 
favoravelmente ou não às diversas condutas assumidas pelos profis-
sionais envolvidos no caso.

A análise da legislação que deveria ser aplicada para a resolução 
do caso focalizado aconteceu de forma facilitada, e sua interpretação 
se deu de forma mais efetiva. Anteriormente, os alunos demonstravam 
grande dificuldade de lidar com o estudo da legislação, pois a abor-
dagem previamente utilizada era exaustiva e de difícil assimilação. 
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Os alunos responderam de forma positiva a esse instrumento didá-
tico, e passaram a adotar uma postura crítica e reflexiva com relação 
tanto ao assunto ministrado, quanto a outras questões discutidas em 
sala. Em várias ocasiões, apresentaram situações reais por eles obser-
vadas durante os estágios supervisionados, quando tiveram a chance 
de compartilhar suas experiências e identificar circunstâncias nas 
quais caberia a aplicação da legislação farmacêutica. 

De forma positiva, notamos que os procedimentos metodológicos 
priorizados por meio do estudo de caso suscitou, sobretudo, o princípio 
da unidade entre teoria e prática e da interdependência dinâmica dos 
conteúdos. Nessa perspectiva, os conteúdos e as aulas propiciaram aos 
alunos ampla vivência e contato com a realidade brasileira e regio-
nal nas dimensões formais e não formais em que ocorre a atividade 
farmacêutica.

Para maior concretude dessas teorizações, citemos o estudo de 
um caso real, ocorrido no início de 2012. No dia 9 de março daquele 
mesmo ano, a Polícia Federal deflagrou a Operação Pró-Vita para o 
combate da comercialização de medicamentos ilegais e da prática de 
aborto em série na cidade de Barra do Garças-MT. Cumpriram-se 66 
mandados judiciais, todos expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca 
de Barra do Garças-MT.  Entre as pessoas com prisão decretada, um 
médico, donos de estabelecimentos farmacêuticos, farmacêuticos e 
atendentes de farmácias da região (BRASIL, 2012). 

Como dito, o intuito era interromper as atividades de importação e 
distribuição de medicamentos de origem estrangeira sem o necessário 
registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para 
farmacêuticos e médicos da região. Dos produtos apreendidos, alguns 
eram de circulação proibida no Brasie utilizados como abortivos e para 
tratamento de obesidade, depressão ou disfunção erétil (BRASIL, 2012). 

Durante a aula expositiva, abriu-se um debate e pudemos apontar 
as legislações que estavam sendo infringidas no caso. Também, discu-
timos sobre o papel do farmacêutico como responsável técnico, sobre 
a prática ilegal do aborto e as consequências profissionais e civis de 
suas ações, entre outros temas. Os alunos participaram ativamente da 
discussão, e ao final da aula, conseguiram elencar as diversas irregu-
laridades encontradas durante a análise do caso em questão.

83 



Considerações

A matriz curricular do curso de Farmácia e toda a ênfase deste no 
processo de ensino-aprendizagem primam pelo estabelecimento do 
equilíbrio entre os conhecimentos específicos e gerais mobilizados nas 
abordagens de suas disciplinas, evitando a prevalência de um sobre o 
outro. Historicamente, nos cursos de Farmácia em que predominam 
um ou outro tipo de saber, observa-se a condução da formação do 
profissional farmacêutico por caminhos equivocados. Isso se expressa, 
por exemplo, na discussão instaurada entre grande parte dos coor-
denadores a respeito da oposição “especialistas versus generalistas”. 
Essa polarização contribui para que os profissionais sejam preparados 
superficialmente, em ambos os casos: o especialista, pela perda da 
generalidade; e o generalista, pela perda da especificidade. Nesse sen-
tido, a adoção de novas metodologias para tornar as disciplinas mais 
atrativas aos alunos deve ser encorajada. Todas essas constatações 
apontam para a demanda de uma ruptura com o modelo tradicional 
de ensino-aprendizagem, favorecendo aos alunos acessarem o conhe-
cimento numa perspectiva de problematização dos procedimentos  
acadêmicos, inspirados nos princípios positivistas da ciência moderna. 
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Manipulação em farmácias: 
experiência didática em Sinop

Lívia Cristina Lira de Sá Barreto 
Fernanda Pereira Silva

Introdução

A Farmacotécnica está pautada na arte da elaboração magistral de 
medicamentos, conhecimento de cunho exclusivo do profissional far-
macêutico (ALLEN, 2013; FONSECA, 2000; GENNARO, 2000; LACHMAN, 
2001; PRISTA, 2003).

Atualmente, no plano pedagógico do curso de Farmácia, essa 
ciência é abordada em duas diferentes disciplinas, Farmacotécnica I 
e Farmacotécnica II, lecionadas no quinto e sexto períodos do curso: a 
primeira é direcionada aos aspectos envolvidos na elaboração de for-
mas galênicas sólidas e a segunda, aos de apresentações farmacêuticas 
líquidas (MÜELLER, 2010). 

Ambas as disciplinas apresentam extensa carga horária prática, 
pois a intenção de possibilitar ao discente a aquisição de conhecimen-
tos e desenvoltura para a produção em laboratório de medicamentos 
com qualidade, isto é, seguros, eficazes e estáveis. Sendo assim, a 
vivência em um ambiente adequado para a execução dessa prática é 
de suma importância não só para a elaboração propriamente dita dos 
produtos com essas características, mas também para a fixação pelos 
estudantes dos conteúdos ministrados.

Dentre os fármacos apresentados sob a forma sólida no mercado, 
os comprimidos merecem destaque, representando mais de 70% dos 
medicamentos existentes. Entretanto, sua produção com controle de 
qualidade requer equipamentos mais sofisticados e, por isso, ainda 
constitui um desafio para as farmácias de manipulação. Na sequência, 
as cápsulas, que são principal forma farmacêutica sólida manipulada 
nas Farmácias, seguidas de pós (para a administração via oral ou tópi-
ca), supositórios, óvulos (também chamados de supositórios vaginais) 
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e, mais recentemente, pastilhas ou jujubas medicamentosas (OLIVEIRA, 
2011; ANJOS, 2011; GERALDELLI, 2011; SCHUCK, 2011; MARCHI, 2011). 

Cada uma das formas mencionadas apresenta particularidades 
referentes não só à administração por parte do médico, enfermeiro 
ou paciente, mas também ao ambiente de produção, aos componentes, 
utensílios e equipamentos utilizados na sua elaboração e nos ensaios 
de controle de qualidade (ALLEN, 2013; FONSECA, 2000; GENNARO, 
2000; LACHMAN, 2001; PRISTA, 2003).

Neste texto, apresenta-se uma ação de extensão cuja consecução 
driblou, superou a falta de instalações apropriadas para a realização 
do seu propósito, qual seja a elaboração de medicamentos. Partici-
param professores e alunos de distintos cursos da UFMT (Farmácia, 
Enfermagem e Medina Veterinária), em conjunto com as quatro prin-
cipais farmácias de manipulação do município de Sinop-MT: Essência 
Farmácia e Manipulação, Farmácia Alquimia, Farmácia Homogênea 
e Farmácia Terapêutica. 

Metodologia

Os discentes do quinto período do curso de Farmácia, matriculados 
na disciplina de Farmacotécnica I, durante o segundo semestre letivo 
de 2011, elaboraram diferentes medicamentos sólidos e realizaram 
um levantamento bibliográfico direcionado sobre as particularidades 
farmacotécnicas dos produtos. 

As formulações foram elaboradas nas instalações das 4 principais 
farmácias de manipulação do município de Sinop-MT, com a partici-
pação direta dos farmacêuticos responsáveis (Figura 1).
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Figura 1. Participantes do I Workshop Inserção dos Acadêmicos do Curso de 
Farmácia na Prática Cotidiana das Farmácias de Manipulação da Cidade de 

Sinop-MT. 

Fonte: acervo dos acadêmicos do curso de Farmácia (UFMT/ICS/CUS).

Os acadêmicos prepararam cápsulas de metotrexato e pastilhas 
medicamentosas de colágeno e silício, na Farmácia Homogênea; pó 
efervescente de glucosamina e condroitina, na Farmácia Therapêutica; 
e óvulos de copaíba em duas diferentes bases, na Farmácia Essência. 
Também, elaboraram um medicamento de aplicação vaginal (óvulos) 
à base de clorexidina, na Farmácia Alquimia.
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As etapas envolvidas no preparo das distintas formas farma-
cêuticas sólidas produzidas, desde a utilização de equipamentos de 
proteção individual (EPIs), passando pela preparação da bancada e 
pela produção propriamente dita, até o envase; bem como os detalhes 
técnicos sobre a manipulação das formulações, tais como sua indica-
ção medicamentosa, as particularidades sobre a forma farmacêutica 
sólida (cápsulas, pó, pastilhas ou óvulos), os ensaios de controle de 
qualidade etc., todos esses aspectos foram expostos, respectivamente, 
no formato de vídeos e no formato de pôsteres durante o I Workshop 
Inserção dos Acadêmicos do Curso de Farmácia na Prática Cotidiana 
das Farmácias de Manipulação da Cidade de Sinop-MT, realizado na 
sede da Associação de Docentes da Universidade Federal de Mato 
Grosso (ADUFMAT/UFMT/CUS) (Figura 2).

Figura 2. I Workshop Inserção dos Acadêmicos do Curso de Farmácia na 
Prática Cotidiana das Farmácias de Manipulação da Cidade de Sinop-MT. A) 

Apresentação dos vídeos. B) Exposição dos pôsteres. 

FONTE: Foto de Bruno Leonardo Mendes, discente/UFMT-SINOP – Projeto de extensão Procevê. 

Para nortear os acadêmicos na elaboração dos pôsteres, a coordena-
dora da disciplina, a professora Dra. Lívia de Sá Barreto, disponibilizou 
um modelo (Figura 3).
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Figura 3. Modelo para elaboração dos pôsteres disponibilizados aos discentes 
matriculados na disciplina de Farmacotécnica I, do curso de Farmácia (UFMT/

ICS/CUS). 

Fonte: Autora

Os trabalhos classificados em primeiro lugar (Figura 4) foram 
premiados depois de terem sido avaliados por docentes dos cursos de 
Farmácia, Enfermagem e Medicina Veterinária da UFMT. Estudantes 
do terceiro semestre do curso de Medicina Veterinária atuaram como 
monitores do evento, que posteriormente apresentaram a ação na I 
Semana Acadêmica da UFMT/SINOP.
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Figura 4. Grupos de trabalho premiados durante o evento nas categorias: 
A) melhor vídeo, “Manipulação de gomas de colágeno”. B) melhor pôster 

“Elaboração de óvulos de óleo de copaíba em duas diferentes bases na Farmácia 
de Manipulação”. 

Fonte: Fotos de Bruno Leonardo Mendes, discente/UFMT-SINOP – Projeto de extensão Procevê.

A premiação, assim como o coquetel, foi oferecida durante o evento 
por diversas empresas cujas atividades eram relacionadas ao curso 
de graduação em Farmácia (Figura 5). 

Figura 5. Logomarcas das empresas patrocinadoras do I Workshop Inserção 
dos Acadêmicos do Curso de Farmácia na Prática Cotidiana das Farmácias de 

Manipulação da Cidade de Sinop-MT. 
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Considerações

A atividade descrita traz-nos uma ação de extensão por meio da 
qual foi driblada uma deficiência estrutural do curso de Farmácia do 
campus de Sinop, carente de instalações físicas, em 2011, para a execu-
ção de práticas da natureza da que foi apresentada, e que, ao mesmo 
tempo, proporcionou aos discentes uma vivência experimental única, 
que os aproximou da realidade profissional da região. 

Os vídeos e os pôsteres produzidos ficaram disponíveis para serem 
utilizados como recurso didático nas turmas dos semestres subsequen-
tes. A ação permitiu um contato preliminar dos alunos com a pesquisa 
e o desenvolvimento farmacêutico, capacitando-os, igualmente, para a 
execução e redação de trabalhos acadêmicos. Outras habilidades im-
portantes foram estimuladas pelo projeto, como o trabalho em equipe, 
o exercício de liderança e a confiança dos discentes na execução das 
atividades curriculares. A atividade teve uma feição lúdica e foi rece-
bida com bastante entusiasmo por parte dos acadêmicos matriculados 
na disciplina e do público participante do evento.
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Aprendizagem baseada em 
problemas no ensino médico:  
que profissional queremos?

Nádia Aléssio Velloso 
Aline Morandi Aléssio

Introdução

O processo de formação profissional na área de saúde suscita ques-
tionamentos acerca das habilidades e do perfil do egresso, com foco, 
principalmente, na tendência à especialização precoce e ao ensino 
marcado, ao longo dos anos, por parâmetros curriculares baseados no 
relatório Flexner. Nesse modelo de ensino-aprendizagem, evidencia-se 
sólida formação em ciências básicas, nos primeiros anos de curso, 
seguida de minuciosa prática médica desenvolvida dentro de cada 
especialidade e sempre no ambiente hospitalar, sem que, desse modo, 
propicie a integração entre o ensino, o serviço e as reais demandas do 
sistema de saúde atual (MITRE et al., 2008).

No início da década de 1990, surgiu no Brasil o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e a necessidade de elaborar e aplicar, no ensino médi-
co, estratégias curriculares inovadoras em busca de diferenciais no 
perfil desejado do profissional médico. À época, o Conselho Federal 
de Medicina, em conjunto com a Associação Brasileira de Educação 
Médica, desenvolveu um projeto de avaliação do ensino nas escolas 
médicas. Tratou-se de uma pesquisa-ação por meio de cujos resulta-
dos se chegou a informações importantes que orientaram as novas 
diretrizes curriculares no sentido de atentar para as necessidades de 
saúde da população segundo os princípios do SUS (ALMEIDA; BATISTA, 
2013). A partir desse reconhecimento, atualmente, muitas discussões 
apontam para o caráter indispensável e urgente da adoção de novas 
práticas pedagógicas pelas instituições de ensino superior, que têm sido 
estimuladas a reconstruir seu papel social, a valorizar a qualidade da 
assistência no trabalho em saúde e a buscar inovações (BALZAN, 1999). 
Nessa perspectiva, o processo de reforma curricular no ensino médico 
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parece ser uma ação necessária, porém ainda existe certa resistência 
devido às experiências e relatos existentes na literatura sobre o uso 
de metodologias inovadoras e sobre a eficácia de tais metodologias 
na melhoria do aprendizado (BARROS; LOURENÇO, 2006; CARVALHO; 
CLEMENTINO; PINHO, 2008).

Estudos no âmbito específico do processo de ensino-aprendizagem 
têm demonstrado que as metodologias ativas promovem em torno 
do discente maior integração entre conhecimentos e habilidades, o 
que dificilmente se observa no método tradicional (VIGNOCHI et al., 
2009). A metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula 
no educando uma postura crítico-reflexiva perante tal processo, de 
sorte que ele aprende de maneira participativa e comprometida. 
Essa proposta pedagógica, inserida num amplo debate comparativo 
com o currículo tradicional de medicina, vem sendo avaliada por 
estudos e pesquisas desenvolvidos em vários países Em face dessas 
considerações, busca-se neste texto identificar e analisar publicações 
científicas que investigam os motivos das mudanças na metodologia 
do processo de ensino-aprendizagem no ensino superior e a eficácia 
do novo método na formação do profissional médico.

Métodos

A revisão da literatura desenvolveu-se mediante a utilização de 
bases de dados como a Scientific Library Online (SciELO) e a Literatu-
ra Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Para 
as buscas das pesquisas, contou-se com o uso, de forma associada, 
dos seguintes descritores, consultados nos Descritores em Ciência da 
Saúde (DeCS/Bireme): aprendizagem baseada em problemas, educa-
ção médica e medicina. Os critérios de inclusão eleitos foram artigos 
disponíveis no idioma português, bem como trabalhos apresentados 
em congressos, monografias, dissertações e teses, todos publicados 
no período compreendido entre 2005 e 2015. Quanto aos critérios de 
exclusão, os textos incompletos e que não atendessem aos critérios 
inclusivos, que desviassem do tema proposto e que não estivessem 
disponíveis na integra on-line.
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Resultados

A partir dos critérios de inclusão adotados, foram encontrados 
32 documentos, dos quais 24 pertencentes à associação entre os des-
critores “aprendizado baseado em problemas” e “medicina”; 5, entre 
“aprendizado baseado em problemas” e “educação médica”; e 3, à 
associação entre “aprendizado baseado em problemas”, “medicina” e 
“educação médica”. Seguiu-se a essa etapa a avaliação criteriosa das 
publicações, das quais se descartaram 20 por não se adequarem aos 
critérios de inclusão pré-estabelecidos e 12 nos serviram de base para 
a efetivação da análise trazida neste texto (Tabela 1).

Tabela 1. Artigos utilizados para a revisão integrativa sobre ABP como método do 
processo de ensino-aprendizagem, pesquisados no período entre 2005 e 2015.

Título Autores Periódico Ano

01

O ensino da saúde coletiva no 
método de aprendizagem baseado 
em problemas: uma experiência da 
faculdade de medicina de Marília

Barros, N.F.; 
Lourenço, L.C.A.

Revista Brasileira 
de Educação 
Médica

2006

02

Aprendizagem baseada em 
problemas: uma nova referência 
para a construção do currículo 
médico

Toledo Júnior, 
A.C.C.; Ibiapina, 
C.C.; Lopes, S.C.F.; 
Rodrigues, A.C.P.; 
Soares, S.M.S.

Revista Médica 
de Minas Gerais

2008

03
Considerações sobre 
aprendizagem baseada em 
problemas na educação em saúde

Vignochi, C.; 
Benetti, C.S.; 
Machado, C.L.B.; 
Manfroi, W.C.

Revista HCPA 2009

04

Aprendizagem baseada em 
problemas na formação médica 
e o currículo tradicional 
de medicina: uma revisão 
bibliográfica

Gomes, R.; Brino, 
R.F.; Aquilante, 
A.G.; de Avó, 
L.R.S. 

Revista Brasileira 
de Educação 
Médica

2009

05
Atitude do estudante de medicina 
a respeito da relação médico-
paciente x modelo pedagógico

Peixoto, J.M.; 
Ribeiro, M.M.F.; 
Amaral, C.F.S.

Revista Brasileira 
de Educação 
Médica

2011

06
Formação e seleção de docentes 
para currículos inovadores na 
graduação em saúde

Machado, J.L.M.; 
Machado, V.M.; 
Vieira, J.E.

Revista Brasileira 
de Educação 
Médica

2011

07
Aprendizagem baseada em 
problemas (PBL)

Costa, V.C.I
Revista Tavola 
Online

2011
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08
As metodologias ativas e a 
promoção da autonomia de 
estudantes

Berbel, N.A.N.
Semina: Ciências 
Sociais e 
Humanas

2011

09

Utilização de metodologia 
ativa no ensino e assistência 
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Discussão

No processo de ensino-aprendizagem estão envolvidos pelo menos 
dois sujeitos, o aluno e o professor, entre os quais se estabelece uma 
relação. Ao professor cabe entender que o o saber decorre de um 
processo de construção contínuo, devendo, por esse motivo, recorrer 
a metodologias adequadas e propícias à geração de conhecimento 
e preparar o estudante na busca constante por mais conhecimento 
(BERBEL, 2011; KRÜGER; ENSSLIN, 2013). 

Alguns métodos educativos podem ser empregados na “transmis-
são” e geração de conhecimento ao aluno. Tradicionalmente, o ensino 
é organizado na forma de disciplinas ministradas como aulas por 
especialistas, caracterizando uma abordagem metodológica centrada 
no professor. Isso configura a concepção de educação à qual Freire 
(1987) denomina bancária. Nesse cenário, o professor é o narrador que 
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desempenha a função de depositar, transferir e transmitir valores e 
conhecimentos ao aluno, ouvinte que é chamado a fixar, memorizar 
e repetiro que lhe foi “passado”, isso sem perceber o significado real 
da informação. Circunstâncias educativas dessa natureza não envol-
vem saber; os estudante apenas arquiva conteúdos e não experimenta 
transformações, uma vez que não desenvolve criatividade nem o senso 
crítico (FREIRE, 1987). No método tradicional, tem-se como vantagem 
o fato de o professor ser um especialista que conhece em profundi-
dade o assunto, além de deter o controle das aulas e do conteúdo que 
ministra (VIGNOCHI et al., 2009; KRÜGER; ENSSLIN, 2013). Ademais, 
o aprendizado tem limites mais bem definidos, o que deixa o aluno 
mais seguro em relação ao conteúdo necessário para dado momento. 
Entretanto, essa metodologia implica restrições sérias: por resultar da 
memorização de conceitos, estes podem ser rapidamente esquecidos; 
há pouca ou nenhuma integração de conhecimentos de áreas distintas 
entre si, uma vez que as informações são absorvidas de maneira disso-
ciada, sem foco e sem contextualização; e é fraco o desenvolvimento de 
habilidades e atitudes por parte do estudante diante de um problema 
real (VIGNOCHI et al., 2009; GOMES et al., 2009).

Historicamente, a educação dos profissionais da saúde baseia-se 
no modelo idealizado por Flexner (modelo flexeriano), no início do 
século XX, o qual, servindo-se de amplo embasamento científico e 
de capacidades técnicas apuradas, desenha um perfil médico que 
enfatiza os aspectos biológicos, fragmenta o saber e desconsidera as 
necessidades das comunidades (ALMEIDA; BATISTA, 2013). Portanto, 
não se ocupa de formar o profissional ideal para atuar nas demandas 
da população. Por volta de 1980, já era evidente o despreparo dos 
profissionais da saúde decorrente da discrepância entre formação e 
realidade profissional (SOBRAL; CAMPOS, 2012). À época, surgia no 
Brasil o programa de integração Docente-Assistencial, uma estratégia 
alternativa às relações entre a instituição formadora e os serviços com 
o intuito de implementar mudanças no currículo médico e reorganizar 
os serviços, estabelecendo-os como espaços de prática. Previa-se um 
currículo modular por níveis de atenção médica em substituição ao 
modelo flexeriano, essencialmente hospitalocêntrico (baseado nos 
cuidados da saúde em hospitais), disciplinar e direcionado por espe-
cialidades (ALMEIDA; BATISTA, 2013).
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As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) (BRASIL, 2014) 
para os cursos de graduação em Medicina, em consonância com as 
demandas da população, preveem essa necessidade de mudanças no 
perfil do profissional médico As DCN vêm norteando reformas curricu-
lares e orientando-as para a integralidade e a utilização de estratégias 
de ensino-aprendizagem que aproximem a academia dos serviços, 
que estimulem os estudantes a ser agentes de transformação na sua 
formação profissional e que estejam vinculadas às necessidades de 
saúde da população (ALMEIDA; BATISTA, 2013). 

De acordo com as diretrizes, ao longo do curso de medicina, o 
acadêmico deve desenvolver determinadas competências, dentre 
as quais: 1) atenção à saúde: os profissionais devem estar aptos a 
desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação 
da saúde em nível tanto individual quanto coletivo e dentro dos mais 
altos padrões de qualidade e dos princípios da bioética, sabendo que a 
responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico 
e sim com a resolução do problema de saúde; 2) tomada de decisões: 
os médicos devem possuir habilidades para avaliar, sistematizar e 
decidir a conduta mais apropriada em cada caso; 3) comunicação: os 
profissionais devem estar aptos a desenvolver a comunicação verbal, 
e não verbal e habilidades de escrita e leitura, além de dominar uma 
língua estrangeira e tecnologias de comunicação e informação; 4) 
liderança: os profissionais devem ter aptidão para exercer liderança, 
que envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para 
tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e 
eficaz; 5) administração e gerenciamento: os profissionais devem estar 
aptos a gerenciar a força de trabalho, os recursos físicos, materiais e 
de informação; 6) educação permanente: os profissionais devem ser 
capazes de aprender continuamentetanto durante o seu processo de 
formação, quanto ao longo de sua prática (BRASIL, 2014). A análise 
dessas competências revela as deficiências do modelo vigente de 
formação profissional, pois o acadêmico inserido no ensino de bases 
tradicionais não é preparado para atuar de maneira satisfatória em 
todas as práticas que suscitem dele essas aptidões.

Nesse contexto, surgiu o modelo construtivista, no qual o aluno 
é o sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem e o professor 
atua como um agente facilitador que orienta o aluno a buscar e gerar 
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seus próprios conhecimentos (FREIRE, 1987). Por esse motivo, trata-se 
de uma metodologia ativa de aprendizado, baseado na concepção de 
educação problematizadora. Para tornar o aluno ativo, o professor 
deve possibilitar a ele vivenciar situações que o façam refletir e gerar 
conhecimentos que, ao se deparar com situações imprevistas, o edu-
cando consiga buscar informações, avaliá-las e resolvê-las (TOLEDO 
JR., 2008; KRÜGER; ENSSLIN, 2013). Nos países da América do Norte 
e da Europa, a ideia de um currículo diferenciado nasceu da neces-
sidade de suprir a carência dos alunos, quanto a manterem contato 
direto com pacientes reais, adotando uma nova técnica de ensino, 
mais adequada aos conhecimentos atuais sobre o funcionamento do 
processo de aprendizado. No Brasil, assim como na maioria dos países 
em desenvolvimento, isso não é um grande problema, pois a maior 
parte das instituições de ensino estão associadas a hospitais públicos de 
alta qualidade, nos quais há grande quantidade de pacientes dispostos 
a participar de atividades de ensino (TIBÉRIO et al., 2003).

A aprendizagem baseada em problemas (ABP ou, do inglês, problem 
based learning, PBL), uma das modalidades de metodologia ativa, é uma 
proposta pedagógica que tem origem conceitual nas idéias do psicólogo 
americano Jerome Seymour Bruner e do filósofo John Dewey. Bruner 
foi o principal idealizador da proposta Learning by Discovery (apren-
dizagem pela descoberta), que consistia, em essência, no confronto de 
estudantes com problemas e na busca de sua solução via discussão em 
grupos. A contribuição de Dewey repousa nos conceitos de educação 
como reconstrução da experiência e do crescimento e na motivação 
como força motriz da aprendizagem na andragogia (ensino voltado 
para o adulto) (COSTA, 2011). Essa proposta pedagógica começou a ser 
implantada em meados da década de 1960, na McMasters University 
em Hamilton, no Canadá, e, a partir de então, expandiu-se para outras 
universidades. Na década de 1970, foi criada uma nova faculdade de 
medicina na Holanda, em Maastricht, a qual desde o início adotou 
o currículo baseado na solução de problemas e é hoje um centro de 
referência de estudos dessa técnica de ensino (COSTA, 2011). 

A ABP consiste de uma metodologia na qual os tópicos a serem 
aprendidos são identificados a partir da apresentação de um problema 
real ou simulado a um grupo de alunos, que, para solucioná-lo, devem 
recorrer a conhecimentos prévios, construir outros, novos e integrá-los 
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à prática, ou problematização. É essa integração que facilita ao estudan-
te/profissional tomar decisões (preconizada pelas DCN) quando ele se 
depara com uma situação semelhante (TOLEDO JR. et al., 2008; GOMES 
et al., 2009; COSTA, 2011; KRÜGER; ENSSLIN, 2013). Sabe-se que grande 
parte da aprendizagem humana acontece, basicamente, a partir de ex-
periências cotidianas (aprender resolvendo problemas, e foi essa base 
biológica que motivou a propositura desse novo modelo de ensino. No 
âmbito educacional, o aluno, ao ser apresentado a um problema novo, 
se vê na contingência de ter que desenvolver meios para solucioná-lo 
(TOLEDO JR., 2008; VIGNOCHI et al., 2009). Esse tipo de abordagem le-
va-o a aprender a aprender e estimula a educação continuada, também 
prevista pelas DCN. Assim, no modelo pedagógico norteado pela ABP, 
busca-se, principalmente, fornecer ao estudante condições de desen-
volver habilidades técnicas, cognitivas e atitudinais aplicáveis tanto no 
cuidado dos pacientes, quanto na manutenção da postura de estudar 
para aprender pelo resto da vida profissional (GOMES et al., 2009). Nota-
-se, então, que o método da ABP tem por proposta favorecer a aquisição 
e a estruturação adequadas do conhecimento em um contexto clínico, 
facilitando sua ativação e utilização posterior. Concomitantemente, a 
ABPtende a promover a motivação para o aprendizado e o desenvol-
vimento de habilidades para a autoaprendizagem (TOLEDO JR., 2008).

Por ser a ABP uma metodologia de ensino relativamente recente 
em algumas faculdades do Brasil, pesquisas comparativas entre a 
aprendizagem de estudantes submetidos a essa nova proposta e à tradi-
cional vêm sendo realizadas com o objetivo avaliar sua eficácia. Nesse 
contexto investigativo, observa-se uma equivalência entre ambos os 
métodos quanto ao conhecimento médico dos educandos. No entanto, 
a aprendizagem baseada em problemas mostra-se mais eficaz ao pos-
sibilitar aos estudantes o desenvolvimento de habilidades e atitudes 
essenciais, como: comunicação, liderança de grupo, capacidade de 
escuta, cooperação, respeito pelo ponto de vista do outro, capacidade 
de lidar com críticas, autoaprendizagem e busca por conhecimento, 
iniciativa, conhecimento dos limites pessoais, adaptação para trabalho 
em equipe, além de melhor aceitação de responsabilidades (PEIXOTO 
et al., 2011; BERBEL, 2011; SILVA et al., 2013). Essa prevalência se es-
tende, também, aos resultados das pesquisas sobre a postura do aluno 
centrada na relação médico-paciente, com os estudantes oriundos da 
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ABP demonstrando atitudes mais centradas no paciente (PEIXOTO et 
al., 2011). No âmbito das pesquisas internacionais, os resultados apre-
sentam um padrão de resultados parecido, evidenciando os alunos 
submetidos ao currículo ABP com desempenho inferior nos conheci-
mentos pertencentes às áreas básicas, mas com desempenho superior 
nos saberes relativos às áreas de habilidades clínicas (TOLEDO JR. et 
al., 2008), além de seu maior interesse por cuidados primários e pela 
medicina comunitária (PEIXOTO et al., 2011).

É importante salientar que, na perspectiva das mudanças a 
serem empreendidas na área da formação profissional em saúde, 
se acomoda a exigência de um novo perfil de competências também 
para os docentes do ensino superior. A esse respeito, ressalte-se 
que, antes da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2014), as características 
predominantes das diretrizes, normativas e metodologias dos cursos 
formativos eram impregnadas de aspectos restritos ao campo 
técnico do conhecimento, centrado nos conteúdos especializados e 
fragmentados dos paradigmas biologicistas, pendendo muito mais para 
a abordagem das doenças do que da saúde (MACHADO et al., 2011). 
Os processos de seleção e contratação de docentes universitários en-
fatizavam o processo de ensino e não o de aprendizagem, priorizando 
aspectos relacionados à capacidade da transmissão de conhecimentos. 
Em face disso, adveio a necessidade de redimensionar a formação 
docente na universidade a fim de resgatar o papel da aprendizagem 
como construção e reconstrução de saberes. Entretanto, programas de 
capacitação docente permanente eram raramente vistos nas escolas 
(MACHADO et al., 2011) e, quando se propunha algum, o professor 
que assumia o compromisso de ministrar um curso sob o enfoque da 
metodologia ativa, devido ao seu despreparo e insegurança perante 
o desconhecido, provavelmente se sentia incapaz, desestimulado e 
colocava a perder toda a gama de benefícios de um currículo baseado 
na proposta inovadora. De acordo com Costa (2011), ainda hoje alguns 
docentes demonstram certa relutância na aplicação do método ativo, 
haja vista estarem habituados ao ensino tradicional, amplamente co-
nhecido e cujo “manejo” já não lhes representavam tantas dificuldades. 
Ademais, há que se levar em conta nessa postura de resistência o tempo 
necessário para a elaboração do material didático, a necessidade de 
certa dose de criatividade, bem como de esforço e treino para a condu-
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ção das discussões em grupo. Na acepção de Almeida e Batista (2013), 
a adoção do currículo baseado em ABP revela-se essencialmente de-
safiante por demandar dos docentes compromisso e uma capacitação 
que lhes permita atuar em situações multidisciplinares e facilitadoras 
da aprendizagem. Portanto, essa proposta está comprometida com 
uma formação profissional de melhor qualidade e, para tal, impõe 
uma mudança de paradigma que reflita diretamente na postura do 
docente quanto ao seu compromisso e responsabilidade no processo 
de ensinar e aprender. Nesse sentido, a instituição de ensino deve se 
implicar tanto com a capacitação e a qualificação do docente, quanto 
com a valorização da dedicação desse profissional ao trabalho.

Considerações finais

Diversos motivos alavancaram as mudanças prementes nos cur-
rículos médicos. A demanda por profissionais mais humanizados e 
em consonância com as necessidades da população estimulou a mo-
bilização dos educadores na busca de uma educação crítica em prol 
das transformações sociais. No entanto, no que tange o intrincado 
processo de ensino-aprendizagem, a mudança é penosa por suscitar o 
rompimento com os modelos de ensino tradicional e incitar a forma-
ção de profissionais dedicados ao cuidado humanizado. Além disso, 
o conhecimento dos fatores que influenciam a memória humana e a 
recuperação das informações armazenadas levou ao desenvolvimento 
de metodologias de ensino mais adequados à andragogia. Ainda, em 
função da globalização, a circulação de informações tornou-se inten-
sa, ágil e de fácil acesso, desencadeando mudanças tanto no perfil do 
estudante da atualidade, quanto nas demandas do meio profissional. 
Desse modo, cabe ao profissional manter-se atualizado em sua área, 
bem como aprimorar suas habilidades e ampliar seus conhecimen-
tos. Em face dessas constatações, nota-se que as metodologias ativas 
parecem ser mais adequadas para a construção do novo profissional 
da atualidade, mais pró-ativo, responsável e com competências que 
lhes permitam recuperar a dimensão essencial do cuidado: a relação 
entre humanos. Porém, a eficácia dessas metodologias em relação 
ao ensino médico ainda carece de mais investigações e, portanto, de 
maior investimento para a oferta de capacitação, o desenvolvimento 
de pesquisas e a divulgação do tema. 
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de Graduação em Enfermagem  

após a reforma sanitária
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Introdução

No âmbito do ensino da enfermagem no Brasil, verifica-se, desde os 
primórdios, a prática hegemônica do modelo assistencial biomédico, 
de atenção individual e curativa, em detrimento da saúde pública. 
Essa realidade até hoje é alvo de críticas enérgicas por parte tanto de 
órgãos preocupados com a formação de profissionais da saúde, quanto 
da comunidade.

Na década de 20, o objetivo do ensino era formar enfermeiros que 
atuassem para garantir o restabelecimento do saneamento urbano 
e das condições de saúde necessárias à continuidade do comércio 
internacional, que se encontrava ameaçada pelas epidemias (ITO et 
al., 2006).

Em face dessa situação, enfermeiras se inquietaram com o rumo do 
ensino em enfermagem e, em 1926, fundaram a Associação Brasileira 
de Enfermagem (ABEn). A entidade, desde o seu surgimento como pode 
ser comprovado em seus estatutos, congressos e seminários, discute 
os caminhos dessa formação no país, criticando o modelo de forma-
ção hospitalocêntrico e fragmentado, que privilegia a especialização 
precoce e não o processo de formação, prejudicando as habilidades 
generalistas do enfermeiro (GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001).

O modelo biomédico, hospitalocêntrico, fragmentado e especiali-
zado perdurou no ensino entre as décadas de 30 e 70.

Em 1972, foi proposto o Currículo Mínimo, que desde o início foi 
alvo de críticas por parte de um segmento de enfermeiras que alegou 
disso decorrer a fragmentação do ensino, a ênfase na assistência hos-
pitalar e a especialização precoce. Além disso, os cursos de gradua-
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ção em enfermagem eram denominados Enfermagem e Obstetrícia, 
ressaltando ainda mais a ideia de especialização, pois nisso já estava 
implícita a ideia de que o enfermeiro deveria, por meio da graduação, 
estar apto para realizar partos (GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001).

Ao final da década de 70, no contexto da modernização capitalista 
brasileira e diante da emergente necessidade de preparar profissionais 
que assumissem a proposta de saúde para todos, tornou-se essencial 
a representação da ABEn no espaço técnico-científico, ético e político 
da profissão (MOURA et al., 2006). 

Durante a década de 80, o debate envolvendo essa proposta se 
ampliou e fortaleceu o pensamento crítico na enfermagem, revelan-
do a preocupação de profissionais e intelectuais da área em adotar 
como “novo enfoque do problema [saúde], a diretriz ético-filosófica 
e, sobretudo, um movimento sem fronteiras ou horizontes fechados” 
(MOURA et al., 2006). 

Naquele período, devido à atuação de vários atores sociais que 
integraram um processo mais geral de redemocratização da sociedade 
brasileira, ocorreu a Reforma Sanitária e foi criado o Sistema Único de 
Saúde (SUS), acontecimentos que ecoaram no ensino de enfermagem. 
Então, colocou-se em xeque o modelo de formação anterior em face 
da demanda profissionais de saúde comprometidos com as condições 
de vida dos menos favorecidos. Nisso, a redefinição da política de 
formação do trabalho em enfermagem eram algumas das prioridades 
(MOURA et al., 2006). 

Propostas curriculares após a reforma sanitária

A ABEn, juntamente com as Escolas de Enfermagem e a Comissão 
de Especialistas da Secretaria de Educação Superior do Ministério 
da Educação (MEC), esforçou-se para tentar reorientar a formação 
em enfermagem. Nesse sentido, realizaram seminários e oficinas de 
trabalho que culminaram no Seminário Nacional sobre o Currículo 
Mínimo para a Formação do Enfermeiro, em 1989 (MOURA et al., 2006). 

Em 1991, a Comissão de Educação da ABEn encaminhou uma 
proposta de Currículo Mínimo fundamentado no perfil sanitário e 
epidemiológico da população, na organização dos serviços de saúde, 
no processo de trabalho em enfermagem e na articulação entre ensino 
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e serviço. As reformulações no ensino implicavam o aumento da carga 
horária e o redimensionamento de conteúdos das ciências humanas e 
biológicas, além da valorização do compromisso com a sociedade e a 
reflexão sobre a prática profissional. A proposta resultou no Parecer 
n. 314/94, de 06 de abril de 1994, por meio do qual se estabeleceu um 
novo Currículo Mínimo (BRASIL, 1994), que teve entre seus principais 
avanços o movimento político gerado pela categoria para a sua defini-
ção e ao processo coletivo de sua construção, bem como a inserção da 
Saúde Coletiva com base no perfil sanitário e epidemiológico do país, 
mediante o levantamento das diferentes realidades de cada estado 
brasileiro e a divisão por áreas temáticas para uma maior dinami-
cidade ao ensino (GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001; ITO et al., 2006).

 Em dezembro de 1996, foi divulgado no Diário Oficial da União a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n. 9.394, em versão refor-
mulada, designando novas responsabilidades para as instituições de 
ensino superior, como a formação de diferentes perfis profissionais 
para cada curso/instituição, esperando melhor adaptá-los ao “mundo 
do trabalho” (GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001).

No ano seguinte, o MEC, por meio do Departamento de Políticas de 
Ensino Superior da Secretaria de Educação Superior (SESu), convocou 
publicamente as instituições de ensino e suas associações profissionais 
para discutir a implementação das novas diretrizes curriculares nos 
cursos de graduação. Então, a ABEn promoveu o Seminário Nacional de 
Diretrizes para Educação em Enfermagem no Brasil (SENADEn), espaço 
aberto para discussões, para o estabelecimento das diretrizes gerais 
da formação em Enfermagem e para a promoção da articulação entre 
os vários níveis que a constituem (GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001). 

O evento foi realizado em vários anos e produziram diversas 
mudanças nessa formação. Em sua segunda edição, destacou-se a 
participação de grande número de cursos de enfermagem com ên-
fase no modelo biomédico, em que a teoria é dissociada da prática. 
Na terceira, discutiu-se o perfil dos alunos egressos com foco nas 
seguintes características: “profissional generalista, crítico e reflexivo, 
com competência técnico-científica, ético-político, social e educativa” 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 1998).

Em 1999, com base em documentos enviados tanto pelas institui-
ções de ensino quanto pela ABEn, atendendo ao “Modelo de Enquadra-
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mento das Propostas de Diretrizes Curriculares”, formulado pelo SESu, 
a proposta para a elaboração das Diretrizes de Ensino de Enfermagem 
apresentou esta deliberação: a estrutura do curso deverá garantir 
os princípios de autonomia das instituições de ensino, flexibilidade 
de conteúdos e pluralidade no currículo. O curso deverá totalizar, 
no mínimo, 4.000 horas/aula, distribuídas em oito semestres e das 
quais pelo menos 500 serão destinadas à prática de estágio curricular  
(GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001).

No mesmo ano, aconteceu o Fórum Nacional de Cursos, Escolas 
e Faculdades de Enfermagem, durante o 51º Congresso Brasileiro de 
Enfermagem e o 10º Congresso Panamericano de Enfermería. Nesses 
eventos, discutiu-se amplamente a proposta de Enquadramento das 
diretrizes curriculares entendendo-se, após inúmeras discussões, que 
isso colocava em pauta o projeto político-pedagógico das instituições 
de ensino e, após os debates estabelecidos durante as décadas de 
80 e 90, implicava as seguintes desvantagens: o estabelecimento de 
uma concepção fragmentada do processo de ensino-aprendizagem; 
a impossibilidade de as instituições formularem seu próprio projeto 
político-pedagógico; a formação integral, sobretudo pela introdução 
da especialização de maneira precoce; e a viabilidade da inserção 
de curso na modalidade sequencial (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ENFERMAGEM, 1999).

O documento do qual consta a síntese das discussões plenárias 
indicou a flexibilização curricular, passível de adaptações e atualiza-
ções que garantissem o redimensionamento dos perfis de formação e 
a realização da formação de bacharel em enfermagem em, no mínimo, 
3.500 horas/aula e oito semestres letivos, incluindo a carga horária do 
estágio supervisionado e de elaboração da monografia (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 1999).

Em abril de 2000, durante o 4º SENADEn, foram discutidas “ten-
dências e perspectivas político-pedagógicas”, tendo-se apontado nas 
recomendações finais, de maneira sintética: que as competências e 
habilidades do acadêmico de Enfermagem refletissem a articulação 
entre o ensino, a pesquisa e a extensão; a articulação entre ensino-
-serviço; e que a avaliação institucional fosse balizada pelo projeto 
político-pedagógico dos cursos e norteada por critérios construídos 
coletivamente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 2000).
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Em 2001, a formação em Enfermagem passou a ser norteada pela 
Resolução 03/2001 do Conselho Nacional de Educação (CNE) (BRASIL, 
2001), que instituiu as Diretrizes Curriculares fundamentadas nestes 
princípios principais: a formação centrada no aluno e o professor 
como facilitador do processo de ensino-aprendizagem; a formação de 
natureza generalista, crítica e reflexiva; a pedagogia das competências 
e o aprender a aprender; currículos mais flexíveis; a pesquisa durante 
a graduação; a formação para a licenciatura; o Sistema Único de Saúde 
como foco da formação (RODRIGUES; CALDEIRA, 2009). 

Naquele mesmo ano, foram lançadas as Diretrizes para os Cursos 
da Saúde (BRASIL, 2001b) constando da descrição do perfil pretendido 
para o formando, suas competências e habilidades para atuação no 
mercado de trabalho inscrito no âmbito do ideário da Reforma Sani-
tária Brasileira (GONZE; SILVA, 2011).

Por meio de perspectivas e abordagens contemporâneas de for-
mação, pertinentes e compatíveis com referenciais nacionais e in-
ternacionais, essas diretrizes, no âmbito da Enfermagem, têm como 
objeto a construção de um perfil acadêmico e profissional dotado de 
competências e habilidades, bem como a capacitação de profissionais 
com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da 
atenção à saúde com qualidade, eficiência e resolutividade. Essas 
proposições estão orientadas para um processo formativo que pro-
picie ao educando-profissional o desenvolvimento da capacidade de 
“aprender a aprender”, que engloba “aprender a conhecer, aprender 
a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser” (FERNANDES et al., 
2005; LOPES NETO et al., 2007).

No texto das Diretrizes Curriculares de Enfermagem, o emprego 
de formas verbais como instituir, definir, aplicar, orientar, desenvol-
ver, fazer e promover denotam o objetivo de incitar as(os) futuras(os) 
enfermeiras(os) a realizar tais ações, bem como o esforço para, mais 
do que transformar, normalizar discentes, constituí-los(as) enfermei-
ros(as) com todos os requisitos que a profissão possa abranger. Por-
tanto, tem-se configurada uma proposta de formação segundo padrões 
curriculares críticos e resolutivos condizentes não só com o âmbito 
da saúde, mas também das demais áreas que permeiam o meio social, 
capacitando profissionais para intervir tanto nas questões de ordem 
tanto individual quanto coletiva (NIEMEYER et al., 2010).
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Em 07 de agosto de 2001, por meio do Parecer n. 1133 do (Conse-
lho Nacional de Educação, Câmara da Educação Superior (CNE/CES) 
(BRASIL, 2001a), reforçou a necessidade da articulação entre Educação 
Superior e Saúde com vistas à formação específica e geral dos egres-
sos/profissionais, com ênfase na promoção, prevenção, recuperação 
e reabilitação da saúde (LOPES NETO et al., 2007). 

Nessa perspectiva, pretende-se formar profissionais de saúde que 
contemplem a educação, o intercâmbio, a cooperação, a pesquisa, o 
planejamento, o processo de decisão e a prestação de serviços, apesar 
de esse processo formativo não se esgotar em nenhum mecanismo 
integrador (TAVARES, 2003).

Com foco nas discussões sobre a formação pedagógica do enfermei-
ro para atuar na formação dos profissionais de saúde, Bagnato e Rodri-
gues (2007) evidenciam um movimento na década de 80 que defendia 
incorporar a formação pedagógica às propostas curriculares, embora 
ela tenha sido excluída quando da aprovação final da legislação. 

Diante dessas novas orientações, os autores afirmam que a forma-
ção docente na licenciatura deveria acontecer em cursos que desen-
volvem projetos político-pedagógicos próprios, em razão do que essa 
questão perdeu a força nas discussões sobre as diretrizes. A enferma-
gem busca garantir que a licenciatura da área não se dê desarticulada 
da formação inicial, questão que se configurou na principal preocu-
pação durante todo o processo de discussão da temática e, por isso, 
ainda não foi resolvida, comportando diferentes encaminhamentos 
(BAGNATO; RODRIGUES, 2007).

Lopes Neto et al. (2007) revelaram que o índice de aderência dos 
cursos de enfermagem às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) foi 
de 72%, uma vez que, após 5 anos de vigência dessas diretrizes, tal 
índice foi considerado abaixo das expectativas. 

É o esforço das instituições de ensino em se adaptar a essas 
mudanças. O Curso de Enfermagem da Universidade de São Paulo 
(USP), por exemplo, prevê uma formação de caráter generalista; um 
currículo com 4 mil horas de duração e organizado por conteúdos 
distribuídos em torno de eixos; uma estrutura curricular sistematizada 
em ciclos integrados por módulos, e com ênfase na integração teoria-
prática (OLIVEIRA et al., 2007).
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Além disso, tem estabelecido como eixo central do currículo o 
cuidado em enfermagem nos seus diferentes sentidos, significados e 
dimensões, buscando-se com isso não homogeneizar as compreensões 
e concepções e sim as revelar por crer que é justamente na diversidade 
que reside a riqueza de possibilidades de construção do cuidado de 
enfermagem (OLIVEIRA et al., 2007).

Outro exemplo é a proposta didático-pedagógica do Curso de En-
fermagem da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), cujo 
processo de conhecimento é desenvolvido em rede, exigindo para tal 
uma organização que não seja alicerçada nas bases de um currículo 
fixo e sim busque a contribuição de diferentes áreas de conhecimento, 
de múltiplos saberes e habilidades cognoscitivos, socioculturais e emo-
cionais, ultrapassando a lógica da racionalidade cognitivo-instrumen-
tal e levando em conta as diferenças, a pluralidade, a heterogeneidade 
(MALLMANN; DAUDT, 2003).

Ainda, os Programas de Aprendizagem devem ser flexíveis para se 
adequar ao perfil de cada turma, às circunstâncias que a conduzem à 
aprendizagem e ao surgimento de novos conhecimentos (MALLMANN; 
DAUDT, 2003).

Para Tavares, construir um currículo integrado significa “associar 
sentido ao saber; criatividade à razão, unir disciplinas e concepções di-
versas; reconhecer parcerias, interagir com diferentes culturas, ampliar  
continuamente as formas de participação” (TAVARES, 2003, p. 403).

Considerações

Por meio desta breve reflexão, foi possível observar que as insti-
tuições de ensino superior do país vêm demonstrando esforços para 
rever seu currículo. Especificamente nos cursos de formação em 
Enfermagem, essas entidades buscam tanto se adequar às Diretrizes 
Curriculares Nacionais, quanto elaborar suas propostas próprias, 
fundamentadas na nova LDB. 

Há muito a ser proposto para que as ações do enfermeiro do futuro 
sejam efetivas no sentido de estarem comprometidas com as transfor-
mações que garantam o exercício da cidadania.

Ademais, isso implica mudanças que se constituem em uma tarefa 
árdua, pois exige muita dedicação e esforços de valor singular para a 
valorização do ensino na graduação em enfermagem.

112 



Enfim, com nas reflexões dos currículos de Graduação em Enfer-
magem, desde o período anterior ao Sistema Único de Saúde e após 
a sanção deste sistema em nosso país, verifica-se que houve grandes 
avanços. Entretanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido, no 
sentido de estar permanentemente abertos para o novo, conhecimentos 
e perfis sociais que ainda hão de vir. 
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de graduação em enfermagem: 

revisão de literatura
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Renata Marien Knupp Medeiros

Introdução

O processo de formação do profissional de Enfermagem tem sido 
alvo de preocupação ao longo da trajetória dessa profissão no Brasil. 
No âmbito das nossas universidades, as questões envolvidas nessa 
problemática são constantes pontos de discussão entre professores e 
acadêmicos dos cursos de graduação, pois hoje o ensino se encontra 
inserido num contexto educacional em que a construção do conhe-
cimento deve estar atrelada à consciência crítica do aluno (DANTAS; 
AGUILLAR, 1999). 

Todavia, esse ensino ainda segue pautado no modelo tradicional, 
que se centra na transmissão do conhecimento do professor ao aluno 
por meio de aulas frequentemente expositivas e conteudistas, ou seja, 
valorizando o conteúdo a ser absorvido sem modificações e, posterior-
mente, reproduzido fielmente nas provas. O aluno assume uma postura 
passiva, focada na memorização decorrente da repetição acentuada de 
exercícios, enquanto o professor se mantém como detentor do saber 
(BORDENAVE; PEREIRA, 2006).

Isso provoca um desarranjo entre o ensino e a realidade, na qual 
se inserem os alunos, mobilizando os docentes a discutir a reformu-
lação do ensino no sentido de incorporar novas propostas para o 
aprendizado efetivo, atreladas às Diretrizes Curriculares Nacionais de 
Enfermagem (BRASIL, 2001). Nessas diretrizes, competências gerais 
a serem desenvolvidas pelos alunos, como atenção à saúde, tomada 
de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamen-
to, são acrescentadas a competências e habilidades específicas, que 
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compreendem o desenvolvimento técnico-científico, ético-político e 
socioeducativo, possibilitando o atendimento às necessidades sociais 
da saúde (DE DOMENICO; IDE, 2005).

Em face dessas constatações, as instituições universitárias vêm in-
corporando novas estratégias de ensino-aprendizagem em detrimento 
das tradicionais. Por estratégia de ensino entende-se um caminho esco-
lhido pelo professor para conduzir o aluno fundamentando-se em uma 
teoria aplicável na prática educativa (BORDENAVE; PEREIRA, 2006).

Para tanto, é preciso que ocorra uma mudança significativa na 
educação brasileira para que haja o entendimento das possíveis 
estratégias de ensino, já que “[...] uma educação só pode ser viável 
se for uma educação integral do ser humano. Uma educação que se 
dirige à totalidade aberta do ser humano e não apenas a um de seus 
componentes.” (MORIN, 2000, p. 11).

O conhecimento de tais estratégias possibilita a evidência dos meios 
para alcançar uma formação profissional na qual o educando busque 
e construa o conhecimento de maneira crítica, reflexiva e autônoma e 
seja capaz de atuar nos diversos âmbitos da Enfermagem, atendendo 
às necessidades da sociedade. Com base nessas constatações, o ob-
jetivo traçado para este texto foi identificar as estratégias de ensino 
adotadas na formação do enfermeiro, as quais têm sido abordadas em 
publicações periódicas brasileiras.

Trajetória metodológica

Para o desenvolvimento do estudo apresentado neste texto, fo-
ram percorridos os passos metodológicos de revisão integrativa da 
literatura: identificação do tema ou pergunta da revisão; seleção das 
publicações; categorização; avaliação dos estudos incluídos; inter-
pretação dos resultados; e síntese do conhecimento (BEYEA; NICOLL, 
1998; GANONG, 1987). A pergunta norteadora da revisão foi: Quais as 
estratégias de ensino abordadas na literatura científica publicada em 
periódicos nacionais indexados na Scientific Electronic Library Online 
(Scielo), para o ensino-aprendizagem na graduação em enfermagem?

Para a seleção dos textos, procedeu-se à busca na biblioteca eletrô-
nica Scielo, em maio de 2012, utilizando as palavras-chave: “Ensino 
de Enfermagem”, “Educação de Enfermagem”, “Graduação do Enfer-
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meiro”, Graduação em Enfermagem”, “Programas de Graduação em 
Enfermagem”, “Aluno de Enfermagem”, “Estudantes de Enfermagem”, 
“Pesquisa Educacional em Enfermagem”, “Pesquisa em Educação 
de Enfermagem”; “Metodologia de Ensino”, “Metodologia de Ensino 
Aprendizagem”, “Metodologia de Ensino-Aprendizagem”, “Estratégia 
de Ensino”, “Enfermagem”.

Foram encontrados 184 artigos, dos quais foram selecionados 18 
(Figura 1) por atenderem ao critério de inclusão pré-estabelecido: estu-
do publicado em periódico brasileiro que abordasse alguma estratégia 
de ensino na enfermagem.

Figura 1 - Resultados da busca na biblioteca eletrônica Scielo

Fonte: Autora

Os artigos selecionados foram categorizados a partir de sua leitura 
na íntegra, a fim de reunir e sintetizar as informações chaves para esta 
revisão. Recorreu-se a um instrumento de coleta de dados composto 
pelos itens: identificação do artigo, objetivos do estudo, características 
metodológicas, resultados encontrados, conclusões, conceitos citados 
no artigo de interesse para o estudo e nível de evidência. Para a iden-
tificação deste último aspecto, adotou-se a seguinte classificação hie-
rárquica da qualidade da evidência (Melnyk e Fineout-Overholt, 2005):

 – Nível I – evidência proveniente de revisões sistemáticas ou me-
tanálise de todos os relevantes Ensaios Clínicos Randomizados 
e Controlados (ECRC) ou de diretrizes clínicas baseadas em 
revisões sistemáticas de ECRC.
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 – Nível II – Evidência obtida de pelo menos um ECRC bem deli-
neado.

 – Nível III – Evidência obtida de ensaios clínicos bem delineados 
e sem randomização.

 – Nível IV – Evidência proveniente de estudos de caso-controle 
ou coorte bem delineados.

 – Nível V – Evidência obtida de revisões sistemáticas de estudos 
descritivos e qualitativos.

 – Nível VI – Evidência de um único estudo descritivo ou quali-
tativo.

 – Nível VII – Evidência proveniente de opiniões de autoridades 
e/ou relatório de comitês de especialistas.

Passou-se, então, à avaliação dos estudos por meio de uma análise 
crítica acerca de seus métodos e resultados. Em seguida, as informações 
obtidas foram interpretadas pelas revisoras, com foco na identificação 
das estratégias de ensino abordadas, suas características e recomen-
dações para a prática. 

Por fim, a síntese do conhecimento, que consistiu na formulação 
do documento que contemplaria a descrição das etapas percorridas 
pelo revisor e os principais estudos evidenciados na análise dos artigos 
incluídos. 

Apresentação dos resultados

Os 18 textos selecionados (Quadro 2) foram publicados entre os 
anos de 1996 a 2011, sendo 44,4% nos últimos cinco anos com destaque 
para o ano de 2003, com cinco publicações (27,7%). 

Quanto aos periódicos, 14 estudos (77,7%) integraram revistas 
específicas da área de enfermagem, com destaque para a Revista Bra-
sileira de Enfermagem, da qual constava o maior número de pesquisas 
(33,3%). Outras quatro foram publicadas em periódicos de outras áreas 
da saúde. Dos 18 estudos escolhidos, 17 (94,4%) foram realizados no 
Brasil e publicados em português e apenas um (5,5%) foi produzido 
na Espanha e publicado em inglês.
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Quadro 2 – Relação dos estudos selecionados quanto autoria, ano de publicação, periódico, 
título, tipo de estudo, estratégia de ensino abordada e nível de evidência.

ID
AUTOR,  

ANO
PERIÓDICO TÍTULO

TIPO DO  
ESTUDO

ESTRATÉGIA 
 DE ENSINO

NÍVEL DE 
EVIDÊNCIA

E01 RANGEL et 
al., 2011

Acta 
Paulista de 
Enfermagem

Avaliação, por graduan-
dos de enfermagem, 
de ambiente virtual 
de aprendizagem para 
ensino de fisiologia 
endócrina

Quantitativo, 
descritivo, 
transversal

Ambiente  
virtual de 
aprendizagem no 
ensino de fisiologia 
endócrina

VI

E02 TEIXEIRA; 
FELIX, 2011

Interface – 
Comunicação, 
Educação, 
Saúde

Simulação como es-
tratégia de ensino em 
enfermagem: revisão  
de literatura

Revisão 
Sistemática 
da Literatura

Simulação 
para ensino de 
procedimentos e 
técnicas

V

E03 MARIN et al., 
2010

Revista 
Brasileira 
de Educação 
Médica

Aspectos das fortalezas 
e fragilidades no uso 
das metodologias ativas 
de aprendizagem

Qualitativo Aprendizagem 
Baseada em 
Problema e 
Problematização

VI

E04 RIERA; 
CIBANAL;
MORA, 2010

Texto & 
Contexto 
Enfermagem

Using role playing in the 
integration of knowled-
ge in the teaching-lear-
ning process in nursing: 
assessment of students

Qualitativo, 
interacionis- 
mo simbólico

Role-playing VI

E05 SANTANA et 
al., 2010

Ciência 
& Saúde 
Coletiva

Integralidade do 
cuidado: concepções e 
práticas de docentes de 
graduação em enferma-
gem do Estado de Goiás

Qualitativo 
/ Descritivo-
exploratório

Pedagogia da 
Problematização

VI

E06 COLLISELLI 
et al., 2009

Revista 
Brasileira de 
Enfermagem

Estágio curricular 
supervisionado: diver-
sificando cenários e 
fortalecendo a intera- 
ção ensino-serviço

Relato de 
experiência

Estágio curricular 
supervisionado

VII

E07 NOBRE; GICO, 
2009

Interface: 
Comunicação, 
Saúde, 
Educação.

O uso da imagem 
fotográfica no campo 
da sociologia da saúde: 
uma experiência da 
formação de alunos do 
curso de enfermagem 
da Universidade Fede-
-ral do Rio Grande do 
Norte, Brasil.

Relato de 
experiência

Uso da imagem 
fotográfica para 
o ensino em 
sociologia da saúde

VII

E08 SARDO; DAL 
SASSO, 2008

Revista 
Escola de 
Enfermagem 
da USP

Aprendizagem baseada 
em problemas em 
ressuscitação cardio- 
pulmonar: suporte 
básico de vida

Quantitativo, 
descritivo 
exploratório

Aprendizagem 
baseada em 
problema no ensino 
da ressuscitação 
cardiopulmonar

VI

E09 BRAGA; 
SILVA, 2006

Revista 
Escola de 
Enfermagem 
da USP

Como acompanhar a 
progressão da compe-
tência comunicativa no 
aluno de Enfermagem

Qualitativo, 
tipo 
exploratório

Bases metodoló- 
gicas para o  
acompanhamento 
da progressão da  
competência comu-
nicativa no aluno  
de enfermagem.

VI
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E10 CIAMPONE;
KURGANT, 
2004

Revista 
Brasileira de 
Enfermagem

O ensino de adminis-
tração em enfermagem 
no Brasil: o processo de 
construção de compe-
tências gerenciais

Quanti-
qualitativa, 
exploratório, 
descritivo

Metodologias 
ativas de ensino-
aprendizagem.

VI

E11 GONÇALVES 
et al. 2004

Revista 
Brasileira de 
Enfermagem

Abordagem metodo-
lógica diferenciada 
em aulas práticas de 
administração de enfer-
magem

Relato de 
Experiência

Metodologia 
diferenciada em 
aulas práticas em 
administração

VI

E12 DIAS; 
CASSIANI, 
2003

Revista 
Brasileira de 
Enfermagem

Educação sem distân-
cias: utilização do We-
bCT como ferramenta 
de apoio para o ensino 
da Terapia intravenosa 
na graduação em enfer-
magem

Qualitativo, 
descritivo

Ambiente WebCT 
para o ensino da 
terapia intravenosa

VI

E13 PETTENGILL; 
NUNES; 
BARBOSA, 
2003

Revista 
Latino-
Americana de 
Enfermagem

Professor e aluno 
compartilhando da 
experiência de ensino- 
aprendizagem: a disci-
plina de enfermagem 
pediátrica da Universi-
dade Federal de Mato 
Grosso do Sul

Qualitativo Abordagem 
Centrada na Pessoa

VII

E14 ROCHA et al., 
2003

Revista 
Brasileira de 
Enfermagem

Construindo um conhe-
cimento sensível em 
saúde mental

Relato de 
Experiência

Pedagogia da 
Problematização, 
Gestalterapia, 
e abordagem 
Fenomenológica-
existencial 

VII

E15 SILVA; EGRY, 
2003

Revista 
Escola de 
Enfermagem 
da USP

Constituição de compe-
tências para a interven-
ção no processo saúde-
-doença da população: 
desafio ao educador de 
enfermagem

Relato de 
experiência

Abordagem por 
Competências ba-
seado na Metodolo-
gia TIPESC - Teoria 
da Intervenção 
Práxica da Enfer-
magem em Saúde 
Coletiva.

VII

E16 SILVA; 
ERNESTO 
JACOB; 
BERTONCINI, 
2003

Revista 
Brasileira de 
Enfermagem

Transdisciplinaridade 
na educação para a 
saúde: um planejamen-
to para a graduação do 
enfermeiro 

Qualitativo Transdiciplina-
ridade

VI

E17 BOUSSO  
et al. 2000

Revista Es- 
cola de Enfer-
magem da 
USP

Estágio curricular em 
enfermagem: transição 
de identidades

Relato de 
experiência

Estágio curricular 
supervisionado

VII

E18 BOCCHI; 
PESSUTO; 
DELL’AQUA, 
1996

Revista 
Latino-
Americana  
de 
Enfermagem

Modelo operacional do 
estudo de caso como 
estratégia de ensino na 
disciplina de enferma-
gem médico-cirúrgica: 
avaliação dos alunos

Qualitativo Modelo Operacional 
do Estudo de Caso

VI

Fonte: Autoras
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Em relação à natureza desses estudos, oito se constituíram em 
pesquisas qualitativas (44,4%); seis, em relatos de experiência (33,3%); 
dois, em pesquisas quantitativas (11,1%); um, em pesquisa quanti-
-qualitativa (5,5%); e um se constituiu em revisão de literatura (5,5%). 
Dessa forma, foram obtidas evidências de nível V (5,5%), VI (61,1%) e 
nível VII (33,3%).

Por meio da leitura e da análise dos documentos, identificou-se 
que diversas estratégias foram aplicadas no ensino da Enfermagem, as 
quais são apresentadas a seguir de acordo com as suas similaridades.

No E10, em que foram analisados os planos de ensino das disci-
plinas de Administração em Enfermagem de oito escolas de enferma-
gem, verificou-se que o material ainda mantêm as características de 
um ensino conteudista, expresso num misto de paradigmas que ora 
se enquadram no modelo tradicional, ora consistem de abordagens 
mais abrangentes e compatíveis com as atuais políticas de saúde. Em 
relação a este último aspecto, prevaleceu a competência do aprender 
a conhecer sobre a do saber fazer, enquanto a do saber ser pratica-
mente inexistiu.

Sobre as estratégias de ensino adotadas, tiveram destaque: di-
nâmica de grupo; uso de recursos audiovisuais, físicos, humanos e 
de informática; preleção ou exposição dialogada; e discussões em 
grupo e seminários, tendo, ainda, sido identificada em uma escola a 
Metodologia da Problematização. Por fim, ressaltou-se a importância 
do emprego de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, que 
favorecem a articulação das escolas com os serviços e fortalecem o 
desempenho do aluno como sujeito da própria formação. Quanto a 
essas metodologias, alguns estudos (E03, E08, E05, E14) abordaram 
a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e a Metodologia da 
Problematização. 

Essas duas estratégias foram submetidas no E03 a uma avaliação 
que pôs em evidência seus pontos fortes e suas fragilidades na ótica 
de estudantes de enfermagem e medicina. Quanto aos pontos fortes, 
foram citados o contato do educando com a realidade, estimulando 
nele a independência, a responsabilidade e o estudo constante, e a 
integração entre os ciclos e disciplinas; e o trabalho em grupo, que 
propicia o desenvolvimento no aluno da sua capacidade de respeitar o 
outro e de manifestar suas opiniões e críticas. Além disso, destacou-se 
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a oportunidade de contato precoce com os usuários e a equipe de saú-
de, isso favorecendo o estabelecimento de vínculo entre as partes e o 
desenvolvimento do sentimento de utilidade por parte do estudante, 
a quem também se torna possível compreender a complexidade e 
diversidade das situações que envolvem sua prática. 

Em relação às fragilidades, foi apontada a abrupta mudança do 
ensino nos moldes tradicionais para o ensino fundamentado nas meto-
dologias ativas, gerando inseguranças no processamento do aprendiza-
do. Somou-se a isso a dificuldade da equipe de saúde em compreender 
essa mudança e o papel dos estudantes diante da problematização. 

A ABP foi empregada no E08 para o ensino da ressuscitação car-
diopulmonar. Verificou-se que essa prática educativa estimula os 
alunos a assumir um papel ativo no processo de construção do conhe-
cimento, favorece a relação entre a teoria e a prática e impulsiona a 
construção coletiva da aprendizagem, além de favorecer o acompa-
nhamento do crescimento dos educandos. Nesse estudo, a ABP foi arti-
culada com estratégias de trabalho em grupo, de trabalho individual e 
de simulação com manequins específicos, favorecendo a dinâmica da 
aprendizagem. Por fim, submetidos à avaliação de conhecimentos, os 
estudantes apresentaram altos níveis de aprendizado. A partir de todos 
esses aspectos, concluiu-se que a ABP constitui uma estratégia moti-
vadora, que vai além das práticas pedagógicas tradicionais e envolve 
educadores e educandos em um processo integrado de aprendizagem.

Sobre a Metodologia da Problematização, no E05 foram analisadas 
as estratégias de ensino utilizadas para integralizar o cuidado, as quais 
foram avaliadas como importantes ferramentas por aproximar o aluno 
da realidade dos usuários dos serviços de saúde e por propiciar a ele o 
desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender. Chegou-se à 
conclusão de que a pedagogia problematizadora favorece a apreensão 
dos sentidos da integralidade e possibilita a transformação da reali-
dade dos envolvidos.

No E14 também foi abordada a Problematização, mas agora por 
meio dos relatos de experiências de professores de saúde mental de 
uma faculdade de Enfermagem. A metodologia foi empregada articu-
lada à Gestalterapia e à abordagem Fenomenológico-existencial, pois 
todas têm em comum o princípio de que a pessoa pode se transformar 
e transformar sua relação com o mundo a partir do autoconhecimento. 
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Concluiu-se que essa estratégia de ensino permite que o desenvolvimen-
to da competência emocional se alie ao desenvolvimento da técnica,  
bem como favorece a aproximação de si mesmo e do cliente, apri-
morando a escuta, o respeito e a empatia com o sofrimento do outro.

A estratégia encontrada no E13 para o ensino de Enfermagem pe-
diátrica foi a metodologia da Abordagem Centrada na Pessoa, cabendo 
ao docente atuar como agente facilitador da aprendizagem e confiar 
na capacidade de pensar do estudante de pensar, sentir e aprender a 
aprender. Nessa metodologia, os alunos saem da posição de dominados 
para a de emancipados, visto que desenvolvem seus próprios meios 
de aprendizagem e assumem a responsabilidade pelas consequências 
de suas escolhas. Chegou-se ao entendimento de que essa estratégia 
permite ao aluno superar as dificuldades por se tornar mais confiante, 
responsável, autônomo, produtivo, criativo e crítico. 

No E15 foi sugerida a abordagem por competências como estratégia 
de superação dos modelos clássicos de ensino e avaliação e, portanto, 
de estabelecimento de um processo de ensino-aprendizagem liber-
tador, criativo, crítico, reflexivo e questionador. Nessa perspectiva, 
propôs-se desenvolver o ensino no Estágio Rural Integrado sob os 
princípios da Metodologia da Teoria da Intervenção Práxica da Enfer-
magem em Saúde Coletiva (TIPESC), por meio da qual se busca captar, 
interpretar e intervir nas dimensões singular, particular e estrutural 
das práticas educativas. É na primeira que se realizam os processos de 
ensino e avaliação e são operacionalizados os referenciais pedagógicos, 
ou seja, é configurada a dimensão particular, que leva o aluno a se 
inserir na realidade em que vive. A articulação dessas dimensões aos 
processos de produção e reprodução social da coletividade constitui a 
dimensão estrutural. Por fim, dá-se a reinterpretação do fenômeno, de 
forma prática e contínua, fundando a unidade dialética teoria-prática. 

Ao abordar a importância da comunicação para a aproximação 
entre enfermeiro e cliente durante a prestação do cuidado, propôs-se 
no E09 bases metodológicas por meio das quais se pudesse acompa-
nhar a progressão da competência comunicativa no aluno. Foram 
entrevistados professores experientes do ensino e da pesquisa de 
comunicação em enfermagem, em cujos relatos de experiência indi-
caram as seguintes estratégias: observar a evolução das habilidades 
comunicativas na relação aluno-cliente; estimular a expressão de pen-
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samentos, sentimentos e percepções; incitar e fornecer feedback sobre 
o desenvolvimento daquela habilidade; realizar avaliação formativa; 
e ofertar tutoria ao aluno.

A metodologia do currículo integrado com enfoque na transdis-
ciplinaridade foi outra estratégia identificada e abordada no E16. 
Buscou-se um programa de natureza trans, inter e disciplinar apoiado 
nos seguintes elementos: em Princípios Essenciais, em Fundamentos 
Cognitivos e em Temas Relevantes. Os primeiros se destinam à forma-
ção do ser humano crítico, com liberdade e autonomia; os segundos, 
ao conhecimento construído por meio da decodificação e problemati-
zação dos agentes e meios que constituem os ambientes e as relações 
numa perspectiva de planetaridade; e os terceiros compreendem os 
conteúdos considerados importantes para atender às expectativas e 
requisitos necessários à construção e consolidação dos conhecimentos. 

Na pesquisa, a educação e a aprendizagem sob o enfoque dessa 
estratégia foram referidas como um processo social, coletivo, dinâmico 
no qual o empenho dos alunos é grande e, muitas vezes, os conceitos 
trabalhados são naturalmente mais complexos do que os trabalhados 
na perspectiva da metodologia tradicional. Ademais, ressaltou-se no 
estudo que a academia deve discutir e constituir atividades de ensino 
interligadas, de maneira que docentes e alunos estejam a todo tempo 
ensinando e aprendendo.

O Estágio Supervisionado foi adotado como estratégia de ensino 
em dois estudos e em ambos, os casos apresentados sob a forma de 
relatos de experiência. No E06 foram apresentadas as contribuições 
da metodologia para a integração entre ensino e serviços de saúde 
em cenários diversificados, por uma escola de Enfermagem e no E17, 
uma análise retrospectiva da experiência. Nos dois casos, a estratégia 
foi avaliada de forma positiva, uma vez que estimula no educando 
o desenvolvimento de segurança, autonomia e responsabilidade; e 
articula a teoria com a prática, estimulando no aluno o desenvolvi-
mento e o aperfeiçoamento das habilidades necessárias para a atuação 
profissional, bem como a capacidade de se ver como sujeito ativo e 
transformador da realidade social em que se inscreve.

No E11 se relatou a experiência de uma proposta de aulas práticas 
em administração de enfermagem desenvolvida por meio de uma 
abordagem metodológica diferenciada, pautada no planejamento, 
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execução, reflexão e avaliação da administração de enfermagem e 
fundamentada no princípio da ética, bem como nas teorias contem-
porâneas, que valorizam a aprendizagem a partir de experiências, no 
caso, as aulas práticas. No estudo, os autores detalharam o planejamen-
to das atividades propostas durante o período de estágio e avaliaram 
que os alunos tiveram um desempenho satisfatório na consecução dos 
objetivos propostos. O desenvolvimento planejado das atividades de 
assistência e gerenciamento que competem ao profissional de enfer-
magem permitiu aos estudantes reconhecer o papel do enfermeiro na 
equipe atuante em uma unidade de internação.

O E18 foi outro estudo selecionado, no qual se abordou o Modelo 
Operacional do Estudo de Caso como uma estratégia de natureza huma-
nista e facilitadora da aprendizagem no âmbito do estágio supervisio-
nado. A partir da percepção dos alunos, concluiu-se que a metodologia 
os capacita para a tomada de decisão e a solução de problemas com 
autonomia e, ao sistematizar a assistência em enfermagem, estimula-os 
à busca de conhecimentos em fontes bibliográficas, além de poder ser 
adotada como uma estratégia de iniciação científica, favorecendo o 
contato com a pesquisa. 

A utilização do Ambiente Virtual de Aprendizado TelEduc para o 
ensino de fisiologia endócrina aos alunos de graduação em Enferma-
gem foi outra estratégia encontrada nos estudos constantes da revi-
são bibliográfica apresentada neste texto. No E01, a metodologia foi 
considerada válida ao ter sido submetida à avaliação quanto as suas 
características de conteúdo, interação, atividades, tempo de resposta e 
qualidade da interface às quais a maioria dos estudantes pesquisados 
responderam positivamente.

O E12 consistiu de um material educativo sobre terapia intravenosa 
no ambiente WebCT. Na estratégia, avaliada positivamente e conside-
rada relevante para pacientes e alunos, foram identificados aspectos 
facilitadores, como flexibilidade espaço-temporal, acesso a recursos 
técnicos, interação positiva com a instrutora e aspectos relacionados à 
organização e clareza do conteúdo do curso. Também foram percebidos 
características desfavoráveis, com destaque para a falta de tempo dos 
alunos para concluir o curso.

Nesses estudos, a Internet despontou como um recurso diferencia-
do de ensino, como elemento catalizador e transformador que garante 
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maior flexibilidade ao aluno e ao professor, além de aumentar a auto-
nomia e a participação do estudante no processo de aprendizagem. O 
ambiente virtual não só viabiliza a educação a distância, mas também 
pode servir de suporte para o ensino presencial. Entretanto, as institui-
ções de ensino e professores devem estar preparados para lançar mão 
dessa ferramenta com critério e, dessa forma, o aluno possa desen-
volver as competências esperadas para atuar nos cenários da prática.

A simulação de situações de ensino por meio de computador tam-
bém foi abordada em dois (E02, E04) dos estudos selecionados para a 
elaboração deste texto. No E02 procedeu-se a uma revisão de litera-
tura sobre o tema, por meio da qual foram encontrados sete artigos 
referentes à simulação de modo geral e dois sobre a simulação em 
laboratório de enfermagem. Naqueles primeiros, houve evidências 
positivas quanto ao uso da metodologia no ensino de oxigenoterapia, 
ausculta pulmonar, cuidados de enfermagem em terapia intensiva, 
ressuscitação cardiopulmonar e punção venosa. Da mesma forma, 
nos textos que abordaram a simulação em ambiente de laboratório 
os resultados foram favoráveis quanto à contribuição da estratégia 
no estímulo do desempenho psicomotor dos estudantes. Chegou-se à 
conclusão de que a tecnologia computacional pode servir de apoio ao 
ensino presencial, havendo necessidade da realização de pesquisas 
que alcancem maiores níveis de evidências acerca da eficácia dessa 
estratégia.

Ainda sobre o tema da simulação, no E04 foi apresentada a avalia-
ção de estudantes de enfermagem que, em situação de ensino-apren-
dizagem, foram submetidos ao role-playing, técnica de dramatização 
na qual os participantes simulam uma situação problemática em face 
da qual devem tomar decisões e prever consequências (KRASILCHIK, 
2004). No estudo analisado, os alunos consideraram a ferramenta 
importante e eficaz para o processo de ensino-aprendizagem por ter 
integrado teoria e prática e por ter permitido que eles visualizassem 
situações de cuidado em contextos individuais e realistas, dando-lhes 
oportunidade de lidar com a ansiedade, medos e dúvidas antes do 
contado com situações reais de cuidado.

Por fim, no E07 foi apresentado um relato de experiência sobre a 
utilização de imagens fotográficas para o ensino de sociologia da saú-
de. Inicialmente, a estratégia foi articulada à técnica de seminário, em 
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que grupos de alunos deveriam apresentar conceitos relacionados à 
disciplina a partir da interpretação de imagens fotográficas recortadas 
de revistas. Posteriormente, foram expostas na sala de aula imagens de 
uma comunidade, as quais os estudantes deveriam observar com base 
em uma pergunta norteadora e, então, redigir um texto sobre a com-
preensão que tiveram das imagens considerando os conceitos eleitos.

O uso da imagem fotográfica foi avaliado positivamente. É uma téc-
nica que estimula o aprendizado e conduz o educando à compreensão 
de ambientes socioculturais, despertando nele o senso de humanização 
e o desenvolvimento de um olhar crítico em relação ao mundo.

Considerações

Nos estudos abordados nesta revisão bibliográfica, foram iden-
tificadas algumas estratégias propostas e/ou adotadas para o ensino 
de Enfermagem. A respeito da temática, predomina em publicações 
recentes uma constante mobilização por parte da academia em favor 
da mudança do paradigma de Educação. Nesse sentido, há que se 
transpor o ensino praticado nos moldes tradicionais por meio do ensi-
no fundamentado na construção do conhecimento numa perspectiva 
crítica e reflexiva. Percebeu-se que, nesse modelo inovador, mediante 
o emprego das estratégias de ensino como as abordadas neste estudo, 
o aluno assume uma posição ativa no processo de aprendizagem e se 
aproxima da prática, da realidade e do mundo desde o início desse 
processo. A propósito das metodologias apresentadas nos estudos 
perscrutados, discentes e docentes avaliaram-nas positivamente, ar-
gumentando que elas orientam e alicerçam o aprendizado de maneira 
criativa e inovadora, valorizando as atitudes humanistas, a tomada de 
decisão, a liderança, a autonomia e a comunicação, bem como propi-
ciam o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias 
para a atuação profissional. 

É notório que a Enfermagem vem publicando pesquisas sobre 
diversas estratégias de ensino, incluindo metodologias ativas, criativas 
e em correlação com as políticas de saúde. Entretanto, observa-se o 
baixo nível de evidência, nessas mesmas publicações, da necessidade 
de estudos experimentais que demonstrem a eficácia dessas estraté-
gias para o aprendizado e que abordem outras técnicas favoráveis à 
formação integral do enfermeiro.
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Em face do exposto, é preciso destacar aqui que neste texto não hou-
ve a pretensão de discutir a qualidade de tais estratégias de modo iso-
lado, nem de esgotar o tema, mas tão somente de focalizá-las quanto ao  
seu potencial para a formação do enfermeiro com o perfil pretendido.
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A educação em saúde  
aos motoristas rodoviários:  

projeto de extensão

Elias Marcelino da Rocha 
Michele Cristiene Nachtigall Barboza

Introdução

No Brasil, o setor de transportes terrestres congrega cerca de 
1926.087 veículos (BRASIL, 2009), de cujo total 1.065.836 (55,33%) são 
operados por transportadores de carga autônomos e 852,604 (44,26%), 
por empresas transportadoras. Esses dados são reveladores do número 
significativo de trabalhadores operando essas viaturas e da preocupan-
te realidade de ser o transporte rodoviário um dos principais meios de 
locomoção de riquezas produtivas no território brasileiro.

Esses profissionais, também conhecidos como caminhoneiros, 
sofrem inúmeros problemas de saúde decorrentes de sua atividade 
laboral (PENTEADO et al., 2008), tais como: doenças cardiovasculares 
e musculoesqueléticas, hipertensão arterial sistêmica, câncer, estresse, 
distúrbios do sono, refluxo gastricoesofágico, perda auditiva, entre 
outros (GUEDES et al., 2010). 

A propósito desse ofício, trata-se de uma atividade intensa e des-
gastante, haja vista ser permeada por irregularidades nos horários, 
demandar excesso de força física, desencadear estresse decorrente do 
trânsito e provocar o distanciamento da família. Além disso, incluem-se 
nesse conjunto de fatores de risco à saúde da categoria profissional a 
baixa escolaridade e o sedentarismo. 

No âmbito do desempenho dessa profissão, a questão de gênero 
é um aspecto de destaque, pois a maioria dos caminhoneiros é do 
sexo masculino, em razão do que a Política de Atenção Integral à 
Saúde do Homem (BRASIL, 2008) desponta como importante ponto 
de reflexão. Essa política tem o objetivo primeiro de promover ações 
de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da 
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realidade singular masculina nos seus diversos contextos sociocultu-
rais e político-econômicos e que, respeitando os diferentes níveis de 
desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos 
de gestão, possibilitem o aumento da expectativa de vida e a redução 
dos índices de morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis 
nessa população. 

Portanto, com o intuito de compreender os diversos problemas 
de saúde enfrentados pelos trabalhadores caminhoneiros, bem como 
refletir acerca da vulnerabilidade e das fragilidades a que são expostos. 

Ressalte-se que os motoristas rodoviários se enquadram um uma 
clientela que necessita de atendimento diferenciado por parte do 
Sistema Único de Saúde (SUS), haja vista suas atividades de trabalho 
dificultarem a adesão às normas das Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
Assim, os profissionais atuantes nos serviços de atenção básica à saúde 
veem-se diante do desafio de estabelecer estratégias para inserir a 
população de caminhoneiros em propostas de promoção da saúde e 
de prevenção de doenças (BOTELHO; GUEDES; PAES, 2008). 

Em face dessa problemática, vê-se a academica como uma forma 
de complementar ou auxiliar esse serviço. Portanto, recorre-se à 
educação em saúde, atividade desempenhada com sucesso e conheci-
mento científico pelos profissionais de enfermagem, para interceder 
por esses motoristas por meio de um projeto de extensão denominado 
“Viva Bem Caminhoneiro”. O projeto estimula a população acadêmica 
a, com o auxílio de um professor, solucionar determinado problema 
de saúde pública como o faria um futuro profissional de saúde, bem 
como a buscar compreender o universo de fragilidades dos homens 
inscritos no cenário dos motoristas de caminhão. 

O propósito neste texto é apresentar as atividades desenvolvidas 
no projeto “Viva Bem Caminhoneiro” e descrever o papel do profis-
sional de enfermagem como agente promotor de saúde que, por meio 
da educação, previne agravos e problemas à saúde dos motoristas 
rodoviários.
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Metodologia

1 Participantes

O projeto de extensão “Viva Bem Caminhoneiro” foi implementa-
do por um professor do curso de enfermagem e abriu espaço para o 
exercício da educação em saúde com foco em questões de sexualidade 
e saúde do homem. Após o primeiro ano, uma professora do curso e 
que desenvolvia atividades voltadas para a saúde dos trabalhadores 
também passou a integrar o projeto como membro da equipe execu-
tora, da qual também já faziam parte alunos do 3º e 4º anos do curso 
de enfermagem, majoritariamente, e alunos dos cursos de farmácia, 
biomedicina e educação física. 

As atividades educativas são realizadas duas vezes por semana 
em dois diferentes postos de combustíveis da cidade de Barra do 
Garças-MT, nos quais há excelente fluxo de caminhoneiros, que são a 
população alvo do projeto.

2 Materiais

Esfigmomanômetro, estetoscópio, balança, fita métrica, calculadora 
e manequins do sistema reprodutor masculino foram os materiais edu-
cativos escolhidos para ser utilizados na pesquisa, pois isso facilitaria 
sua manipulação pela equipe do projeto, que já os conhecia bem. Além 
disso, o membro responsável pelo projeto desenvolveu um fôlder de 
conteúdo informativo sobre problemas de saúde como DST; Câncer de 
próstata; Hipertensão arterial sistêmica; Diabetes Mellitus; Dislipide-
mia; tabagismo; álcool, anfetaminas, entre outros. O fôlder é disponi-
bilizado aos caminhoneiros e se constitui em material de apoio para  
os alunos, facilitando-lhes a abordagem e o conhecimento do projeto.

3 Procedimento

O projeto é desenvolvido em duas etapas: na primeira, os estudan-
tes participam de uma capacitação sobre assuntos a serem abordados 
na atividade; na segunda, eles vivenciam situações de atendimento pra-
ticando a educação em saúde nos postos de gasolina com os motoristas 
rodoviários. A capacitação é realizada pelo coordenador do projeto 
e têm como principal objetivo relembrar o aluno sobre problemas 
de saúde que serão discutidos com os motoristas e, por conseguinte, 
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dar-lhe maior segurança na abordagem dos caminhoneiros Em outras 
palavras, nesse período tem início o aprendizado teórico dos estudan-
tes, com o qual adquirem a habilidade técnica necessária à realização 
das intervenções educativas com os motoristas. 

Na sequência, os alunos, acompanhados dos docentes, passam a 
desenvolver as atividades educativas às segundas e quartas-feiras, por 
2 horas em cada dia, das 19h às 21 h, horário no qual os caminhoneiros 
estão chegando para descansar e fazer a refeição ou a higiene. Nesse 
momento, mesas e cadeiras, cedidas pelos restaurantes dos postos, são 
estrategicamente dispostas em um local que, visível e de fácil acesso 
aos motoristas, lhes pareça agradável. Em seguida, para abordar os 
caminhoneiros, alunos lhes oferece os folders e começam a explicar 
sobre diversos problemas de saúde, sempre focalizando e exaltando a 
importância do autocuidado e das medidas preventivas de saúde por 
meio de mudanças nos hábitos de vida ou comportamento. 

Resultados e discussões

A saúde dos motoristas rodoviários é importante não somente pelo 
número expressivo de trabalhadores desempenhando essa função, 
mas também por se tratar de uma atividade de extrema importância 
para o Brasil, que, sendo um país com dimensões continentais, tem no 
transporte de mercadorias uma atividade que favorece a aproximação 
das diversas regiões. Entretanto, como esse trabalho é realizado em 
diferentes locais, isso dificulta o acompanhamento dos trabalhadores 
pelo serviço de saúde, tornando-se importante implementar as ações de 
cuidado em seu local de descanso. Nisso, há que se ressaltar a relevân-
cia do projeto, que se serve de uma estratégia operacional para agregar 
a população de motoristas e, via educação, ensinar mecanismos de 
prevenção de doenças e promover a saúde mediante o autocuidado. 

Assim, o cenário de desenvolvimento do projeto “Viva Bem Cami-
nhoneiro” constitui um ambiente de trabalho diferente do tradicional 
tornando-se um desafio para os alunos, que têm sua rotina alterada. 
No entanto, ocorrem diversas experiências que contribuem para o 
aperfeiçoamento técnico e relacional dos educandos, futuros profissio-
nais. Por fim, orienta-se que cada cenário tenha um objetivo primário 
claro e preciso, ou seja, que o caminhoneiro se sinta bem acolhido e 
confiante perante os procedimentos oferecidos pela equipe executora.
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 Com o desenrolar dos trabalhos de atendimento, verifica-se que 
os motoristas superam o machismo e o preconceito e se apresentam 
muito receptivos, questionando e demonstrando acentuado interesse 
pelas explicações apresentadas pelos alunos e professores, trazendo 
suas vivências nas estradas, tudo isso configurando uma experiência 
educativa que propicia o feedback entre alunos, educadores e públi-
co-alvo, no caso, os motoristas. Acrescente-se que, nesse momento, 
os caminhoneiros sanam suas principais dúvidas com os alunos e 
compartilham com eles experiências da vida cotidiana. 

Os caminhoneiros atendidos durante todos os momentos de exe-
cução do projeto consideram de extrema necessidade o trabalho de 
orientações aos eles, sugerindo permanência desta atividade em todas 
as rodovias do Brasil. Conforme Moita e Andrade (2009), a reflexão e 
a (re)construção de conceitos e valores estabelecidos entre docentes 
e discentes, bem como a aprendizagem de técnicas pedagógicas, po-
dem tornar a aprendizagem dos conteúdos mais prazerosa, visto que 
realizada numa perspectiva mais dialogal, reflexiva e criativa, ressig-
nificando suas práticas. Percebe-se, pois, que o desenvolvimento das 
atividades fora do ambiente rotineiro de ensino de enfermagem pode 
ser propício a que se processe uma forma diferenciada de aprendizado, 
tornando-o mais proveitoso para todos os envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem.

Nota-se que a cultura masculina machista e profissional implica 
na resistência dos homens em procurar por um profissional da saúde, 
porque eles, assumindo a função social de provedores do sustento da 
família, não foram preparados para adoecer. 

O adoecimento e as dificuldades decorrentes da atividade laboral 
são questões de saúde nem sempre percebidas pelos caminhoneiros. 
Devido a isso, a educação em saúde não só capacita os alunos, mas 
também auxilia os trabalhadores que possuem dificuldade de procurar 
ajuda no SUS por serem profissionais com rotina itinerante (SEDANO 
et al., 2010).

No que diz respeito às estratégias de educação em saúde, é preciso 
descrever as atividades prioritárias, ressaltando sua importância, e 
seus executores, no caso o enfermeiro da saúde do homem, agente 
que fornece suporte para a tomada de decisões, subsídios para im-
plementar programas e/ou propostas de orientações em saúde, além 
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de informações necessárias ao reconhecimento dos erros e acertos e 
à otimização das próprias práticas. 

Para tanto, há que se construir um planejamento das ações de en-
fermagem que leve em conta a disponibilidade de tempo e a disposição 
do profissional caminhoneiro para colaborar com a elaboração do ma-
peamento dos transtornos mórbidos relacionados a sua saúde. Então, 
as informações geradas passam a compor um programa de educação 
em saúde, que inclui as orientações de enfermagem, fundamentais 
para a atuação do enfermeiro na atenção à saúde desses sujeitos.

Franco (2008), em sua pesquisa sobre avalia que a saúde dos ca-
minhoneiros é preocupante, já que um dado apontado nos resultados 
do estudo indicou que 38,2% deles nunca fizeram nenhum tipo de 
exames preventivo. Trata-se, pois, de uma população vulnerável, que 
demanda a atenção e os cuidados de profissionais praticantes de uma 
educação em saúde voltada para mudanças em hábitos de vida que 
evitem problemas de saúde futuros, ou já estabelecidos nos motoristas. 

Com base nas taxas de pressão arterial de risco, a saber, maior ou 
igual a 140 mmHg para a sistólica e/ou 90 mmHg para a diastólica, 
os discentes percebem entre a população de caminhoneiros diversas 
situações de anormalidade, o que constitui um alerta para o desen-
volvimento de um problema de saúde futuro, possivelmente devido 
a dificuldades intrínsecas a sua atividade laboral. Essa situação é 
evidenciada no estudo desenvolvido por Cavagioni e Pierin (2010). 
Os autores afirmam que, a maior prevalência entre os trabalhadores 
caminhoneiros, os valores da pressão arterial compatíveis com a 
hipertensão arterial podem ser resultantes do estresse psicológico e 
físico a que eles expostos durante a jornada de trabalho, que envolve, 
entre outros detalhes, transporte de cargas com horário de entrega 
determinado, as grandes distâncias percorridas e a extensa jornada 
de trabalho diária.

Essas inúmeras dificuldades podem ter predisposto os motoristas 
ao sedentarismo e, consequentemente, à obesidade, aspectos que foram 
observados pelos discentes do projeto quando da verificação do peso, 
altura, massa corporal e circunferência abdominal dos trabalhadores. 
Tal dado igualmente foi discutido em estudo de Masson e Monteiro 
(2010) evidenciaram que a maioria dos caminhoneiros apresentava 
sobrepeso de 27,5 kg/m², classificação determinada pelo cálculo do 
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Índice de Massa Corporal (IMC) e que em percentuais numéricos oscila 
de 25 a 29,9 kg/m².

Olinto et al. (2006) e Castanheira (2003), informaram que 46% dos 
motoristas apresentam circunferência abdominal acima de 101 cm, 
enquanto a IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias (SOCIEDADE BRA-
SILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007) considera fator de risco aumentado 
o homem cuja circunferência abdominal excede a 94 cm e, de risco 
muito aumentado, 102 cm. A obesidade, quando concentrada na região 
do abdômen, representa um fator preditivo de desenvolvimento de 
patologias cardiovasculares. De acordo com Ruas, Paini e Zago (2010), 
independente do valor do IMC, a distribuição de gordura com locali-
zação predominante no abdômen está frequentemente associada com 
resistência à insulina e elevação da pressão arterial. 

As dificuldades enfrentadas no período noturno ou, ainda, o 
cansaço decorrente das longas jornadas de trabalho também po-
dem contribuir para o uso de medicamentos inibidores do sono ou 
estimulantes, problema esse igualmente apontado pelos alunos aos 
motoristas rodoviários. Em seus estudos, Crouch et al. (1993) e Brown 
(1994) estabeleceram uma associação entre o uso de drogas ilícitas, 
estado de fadiga e ocorrência de acidentes automobilísticos, problema 
considerado relevante não só para o trabalhador, mas também para 
a sociedade em geral.

As mudanças nos hábitos de vida ou de comportamento, como ta-
bagismo e ingestão de álcool, são consideradas de extrema importância 
quando se trabalha com educação em saúde e constituem aspectos 
bastante estimulados pelos alunos do projeto. Em sua pesquisa, Guedes 
et al. (2010) observaram que um ponto positivo entre os motoristas é o 
fato de a maioria (76,3) não ser fumante, o que, no entanto, não ocorre 
em relação à ingestão de bebidas alcoólicas, pois 49,4% deles fazem uso. 

Diante dos diversos problemas de saúde apresentados por parte 
dos caminhoneiros de estrada durante o desenvolvimento do projeto, 
percebeu-se que a prática efetiva da educação em saúde para esse pú-
blico demanda a conscientização dos trabalhadores de enfermagem, 
com isso incorporando avanços em sua forma de pensar e atuar que 
estimulem nos alunos o desenvolvimento de um olhar holístico em 
relação a esse campo de atuação.
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Considerações

É crescente o engajamento das universidades em iniciativas que 
abrem as portas abertas para a humanização e a cidadania, mobi-
lizando os alunos para um debate profundo sobre as verdadeiras 
necessidades das diversas populações, a fim de formar profissionais 
comprometidos com a promoção da saúde e a prevenção de doenças. 
E esse compromisso torna a instituição socialmente responsável pelo 
desenvolvimento de atividades nos campos de pesquisa, ensino e ex-
tensão, contemplando a sociedade e os segmentos menos favorecidos, 
neste estudo em especial, os caminhoneiros. 

Inscrito nesse contexto, este estudo focaliza os problemas dos ca-
minhoneiros e evidencia a importância de estimular o aluno a realizar 
sua prática voltada para a educação em saúde, o que lhe permite fazer, 
compreender e perceber de maneira ampla e aprofundada a natureza 
dos agravos e problemas de saúde apresentados no projeto.

Portanto, o projeto de extensão “Viva Bem Caminhoneiro” se con-
figura num momento singular na vida acadêmica do estudante, que se 
sente realizado pessoal e profissionalmente ao poder ter contato direto 
com esses motoristas de estrada e ver a satisfação desse trabalhador 
diante da assistência recebida. O projeto contempla as vantagens de 
uma prática educativa firmada no tripé ensino, pesquisa e extensão, 
descortinando horizontes para o fazer em enfermagem além da sala 
de aula, do centro de saúde ou do hospital, ao mesmo tempo em que 
sinaliza para a necessidade específica de adotar estratégias de promo-
ção da saúde e de prevenção de doenças para homens cujas atividades 
laborais se processam pelas estradas.
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Formação inicial e prática 
pedagógica: reflexões acerca 

da produção do conhecimento 
científico da/na realidade

Beleni Saléte Grando

Introdução

Este texto focaliza minha prática pedagógica na disciplina de 
Pesquisa e Produção do Conhecimento em Educação Física e Ciências 
do Esporte4, à qual, juntamente com outras disciplinas de naturezas 
afins, as matrizes curriculares denominam “metodologia de pesquisa”. 
A referida prática foi desenvolvida com o objetivo de problematizar a 
realidade a ser compreendida a partir da produção do conhecimento 
científico que sustenta a formação inicial para professores de Educa-
ção Física. 

Com base no pressuposto de que na disciplina deveriam ser traba-
lhadas as normas científicas para a elaboração de trabalhos acadêmi-
cos, o processo de ensino-aprendizagem ia sendo construído desde o 
primeiro dia de aula e se encerrava com o fechamento do semestre. 
Dessa forma, os estudantes recém-chegados do Ensino Médio eram 
introduzidos no campo científico da Educação Física e das Ciências do 
Esporte, a fim de que compreendessem a relação entre o conhecimento 
e a prática cotidiana dos profissionais. 

Portanto, entende-se que há uma diferença entre o ensino dos con-
teúdos curriculares na formação básica e os conteúdos curriculares 
que formam profissionais da educação no ensino superior. Ou seja, os 
conteúdos de cada disciplina devem ser articulados aos objetivos da 
formação inicial dos futuros professores que assumirão a educação de 

4 Disciplina que ministrei para o primeiro semestre do curso de Licenciatura em Educação Física 
da Universidade do Estado de Mato Grosso, em Cáceres-MT, no período de 2009 a 2011.
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crianças, jovens e adultos nos mais diferentes contextos educativos, 
bem como à elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
de extensão que possam subsidiar e implementar políticas públicas 
para a educação, o esporte e o lazer da sociedade atual. 

Nesse sentido, o trabalho desenvolvido no contexto da referida 
disciplina não se limitou à abordagem dos procedimentos metodo-
lógicos que norteiam a elaboração de um projeto ou, mesmo, ao uso 
das técnicas de coleta de dados, à produção de um texto ou ao estudo 
das normas recomendadas pela Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT). Ao contrário, buscou-se, ao reconhecer os limites dos 
conhecimentos sobre as normas e escrita dos estudantes e do tempo 
pedagógico de um semestre, construir formas de pensar, resolver 
problemas teórico-metodológicos e compreender as possibilidades de 
estudo e de intervenção profissional na profissão escolhida. 

A prática pedagógica aqui referida foi sendo construída de forma 
dialética, em permanente conflito com a realidade da sala de aula 
e com os limites da minha própria formação. Para Sara Pain (199, 
p.17), “A didática é a atividade criativa própria do professor”, e para 
“exercê-la” é necessário ao professor estar atento a cinco aspectos re-
levantes, o primeiro é ter domínio do conhecimento a ser ministrado: 
“seus problemas fundamentais, seus métodos próprios e, sobretudo, 
seus limites pessoais para abordá-lo.”.

Nesses termos, minha formação também foi ampliada pelo con-
fronto permanente com a realidade social contraditória na qual todo 
indivíduo se constitui como cidadão e profissional da educação em 
Mato Grosso e no Brasil; pelo diálogo permanente com a literatura, 
exigência da sala de aula; e pelos permanentes conflitos e desafios5 
evidenciados e mediados com os pelos estudantes a cada semestre, 
inclusive pelos que mal davam conta de escrever um parágrafo, de 
expressar um pensamento por escrito com segurança do uso da língua 
(ortografia, concordância, clareza das ideias). 

Nisso se insere a concepção da escrita como uma forma de refle-
xão sobre os processos de aprendizagem, os meus próprios e os dos 

5 O sentido de conflito e desafio que recorro se estabelece a partir da concepção dialética do 
desenvolvimento para Henri Wallon. Para o autor, o conflito é fundamental no processo de 
aprendizagem na qual os limites de movimento, afetivos ou cognitivos, se apresentam como de-
sejo de aprender. Sobre essa compreensão, sugiro o texto introdutório de Izabel Galvão (2008).
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estudantes. Logo, trata-se de compreender no dia a dia da sala de aula 
as dimensões da vida cotidiana e do conhecimento.

Torriglia (2008) recorre a Heller (1991) e a Lukács (1990) para re-
fletir sobre o “cotidiano escolar” apontando para a complexidade das 
relações estabelecidas na vida cotidiana que é reconhecida como “[...] 
conjunto de atividades que caracterizam a reprodução dos homens 
particulares, ao mesmo tempo a reprodução social (HELLER, 1991, p. 
19)”. Como afirma Torriglia, para: 

[...] compreendemos que a vida cotidiana [...] en-
tendendo a totalidade social como “complexos de 
complexos” (LUKÁCS, 1990), o “cotidiano escolar” 
também se caracteriza por favorecer a reprodução 
dos singulares e da genericidade. Essa reprodução 
não significa mera adaptação, ao contrário, ela é 
necessária para conservar os elementos e nexos da 
produção da vida, e para superar e ampliar os limi-
tes que tendem a “aprisionar” as potencialidades 
das capacidades próprias de uma formação huma-
na plena de sentido. (TORRIGLIA, 2008, p. 30).

Com esse diálogo com autores do cotidiano como relações sociais 
vividas, trago neste texto, a realidade na qual se inserem os professo-
res universitários e em face da qual esses profissionais se propõem 
a trabalhar visando construir novas formas de compreendê-la e nela 
intervir. Isso se justifica pelo fato de, no ensino superior, os estudantes 
estarem sendo formados para assumir papéis sociais relevantes, atuan-
do como profissionais aptos a construir uma nova realidade social. 
Então, uma vez inscritos nas áreas de saneamento, de urbanismo, da 
terra, da saúde, da assistência social, da educação, da tecnologia e das 
humanidades, entre outras, esses profissionais são requisitados a criar 
alternativas aos inúmeros problemas já estabelecidos nas coletividades 
das cidades e do campo. 

Essas considerações são corroboradas por Torriglia (2008, p. 27), 
para quem “[...] o conhecimento não é simplesmente um espaço entre 
a pergunta e a resposta: o conhecimento é a captura do movimento 
no real, é a unidade da teoria e da prática na busca da transformação, 
de novas sínteses no plano do pensamento e na realidade histórica”. 
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O processo de aprendizagem e a produção  
de sentidos em sala de aula

O trabalho em sala de aula teve início com o levantamento dos 
interesses e motivos dos alunos que os levaram a estudar na univer-
sidade e no curso referido. Nesse momento, os primeiros conflitos se 
estabeleceram, pois eles constataram que o curso não teria condições 
de ofertar tudo aquilo que esperavam ou, mesmo, que nem a própria 
instituição atenderia as suas expectativas6.

Após ouvi-los, passei à apresentação do plano de trabalho da disci-
plina e do compromisso assumido de auxiliá-los a compreender como, 
no espaço da sala de aula, poderiam vivenciar “uma outra escola”, a 
universidade, buscando esclarecer o sentido desta para a humanização 
da sociedade.

O idioma é o espírito e o veículo da dimensão afe-
tiva das culturas. Reconhecer que os “outros” tam-
bém possuem conhecimentos é admitir o valor e 
a pertinência de suas culturas, além de outorgar-
-lhes uma posição de interlocutores. Todas essas 
são premissas fundamentais para construir o diá-
logo intercultural, como fundamento democrático 
da educação. (MARÍN, 2009, p. 141).

Então, após deixar evidente minha responsabilidade política de 
criar condições para que a turma aprendesse os conteúdos e os obje-
tivos da disciplina conforme expressos no currículo, designei-lhes o 
primeiro trabalho individual, a ser realizado com base no interesse de 
cada pessoa e sem que lhes fosse feito qualquer questionamento sobre 
as contradições que perpassam na compreensão do conhecimento do 
campo da Educação Física que é no senso comum, apresentada como 
sinônimo de esporte.

Nesse momento, apresentei-lhes as possibilidades de acesso a ar-
tigos científicos sobre os mais diversos subtemas da Educação Física 

6 É relevante destacar que muitos professores agem como os alunos recém-chegados e ficam “de-
cepcionados”, como se estivessem esperando um tipo de aluno padrão ou, ainda, como se não 
fizessem parte da realidade sócio-histórica do país. Ou seja, por não enxergarem as fragilidades 
do jovem e/ou do adulto que acaba de entrar na universidade, os docentes expressam, nesse 
desapontamento, as próprias fragilidades da sua formação.
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e do Esporte, os quais podiam ser buscados virtualmente ou por ou-
tros meios, nisso consistindo a oportunidade de esclarecê-los sobre a 
diferença entre o conhecimento com base científica e as informações 
disponíveis na Internet, o que não ocorreu nessa fase inicial.

Ademais, disponibilizei na sala de aula livros (coletâneas e obras 
individuais cujos capítulos podem ser lidos e compreendidos indepen-
dentes do todo da obra) e periódicos científicos da área ou, num dia, 
os acompanhei à biblioteca e, no outro, ao laboratório de informática 
para que cada deles pudesse escolher um artigo. A proposta era apre-
sentar aos estudantes a diversidade de possibilidades de fontes de 
estudo, textos que relatasse pesquisas, apresentassem experiências 
de extensão, avaliassem projetos (políticas públicas), consistissem de 
experiências nas mais diversas possibilidades de intervenção profis-
sional da Educação Física etc.7

O processo de aprendizagem se desencadeou quando os estudan-
tes, seguros de que a professora já reconhecia cada um deles a partir 
de seus interesses, por mais diversos que estes fossem, levaram para 
a sala um texto que haviam lido e deveria ser apresentado não como 
uma mera exposição, conforme eu os iria orientando. Portanto, in-
troduzi o conceito de conhecimento científico com base na percepção 
que tiveram das leituras: se os textos foram de fácil compreensão, se 
perceberam que os autores escreveram sobre pesquisa, ou sobre ex-
periências práticas, se os artigos traziam questionamentos a alguma 
prática social ou à própria Educação Física e ao Esporte etc. 

Essa proposição dialoga com o segundo aspecto a ser considerado 
na didática criativa, proposto por Pain (1999, p.17): “determinar quais 
são as estruturas cognitivas e simbólicas subjacentes para verificar os 
esquemas de pensamento e de ação de que dispõem os alunas para 

7 Nem sempre a biblioteca disponibilizou livros pertinentes ao desenvolvimento do trabalho docen-
te, mas essa demanda foi atendida por meio tanto do projeto de pesquisa financiado pelo Minis-
tério do Esporte, quanto da vinculação, via projeto, à Rede de Pesquisa (Rede CEDES) e ao Colégio 
Brasileiro de Ciências do Esporte (entidade científica que representa a Educação Física na SBPC, e 
à qual sou associada desde 1988). Essa estratégia é fundamental por propiciar aos estudantes e a 
mim mesma as possibilidade de entendimento do fazer científico na/da Educação Física no Brasil, 
mesmo que minha atuação esteja enraizada na educação e na antropologia. Outra estratégia foi 
acessar a Internet em sala de aula, projetando-a na parede e visitando os sítios virtuais junto com 
os alunos, ensinando-os a buscar, abrir, imprimir e garantir o registro do endereço do artigo cien-
tífico acessado, para, depois disso, ensinar a eles as normas da ABNT. Essa metodologia evidenciou 
a distância entre o aluno e a produção científica da área e, sem ridicularizar a “pesquisa do Goo-
gle” a que alguns se acostumaram durante o Ensino Médio, instalou neles conflitos intelectuais e, 
propondo desafios novos para buscar e acessar o conhecimento científico na universidade.
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poderem assimilar de forma lógica os conhecimentos, fortalecendo as 
estruturas que lhes permitem uma tal assimilação.”

Com a proposição didática em desenvolvimento o debate fluiu 
como um momento riquíssimo do processo, pois os educandos par-
ticipavam ativamente, ajudando a elaboração do entendimento da 
diferença entre o que seria a pesquisa científica e o que seria um relato 
de experiência. Ao mesmo tempo, eram conduzidos à compreensão de 
que o campo de conhecimento da Educação Física se constitui a partir 
de áreas de conhecimento distintas, as Ciências Humanas e Sociais e 
as Ciências Biológicas e da Saúde. Ou seja, houve a construção con-
junta da compreensão do que é conhecimento científico com base nos 
mais diversos objetos de conhecimento e da intervenção sobre quais 
são os profissionais da Educação Física que se ocupam e produzem o 
conhecimento mobilizado para a prática pedagógica. 

Passada essa etapa de problematização e produção de novos sen-
tidos para a Educação Física, então compreendida como prática social 
pautada na realidade sócio histórica e cultural na qual professores e 
alunos, pesquisadores, técnicos, jogadores ou torcedores do esporte 
se inserem, conduzi a turma à fase de organização e socialização das 
informações constantes dos textos. 

Antes da apresentação, cada artigo devia ser resumido compreen-
dendo o processo de organização das ideias e o modo de apresentação 
do texto acadêmico. Alguns tentaram usar o resumo pronto trazido 
nos próprios artigos, e isso serviu para mostrar a eles o que é plágio, 
bem como para ensiná-los algumas formas legítimas de apropriação 
da ideia do autor.

Nesse processo, em que não eram “tiradas nem dadas notas” e os 
erros também serviam de ponto de partida para a aprendizagem de 
todos, a aula fluía com facilidade, pois os estudantes eram respeitados 
como sujeitos e no coletivo iam aprendendo a organizar os “saberes” 
oriundos das leituras. A produção do trabalho propriamente dito foi 
orientada por estas questões: sobre o que o/os autor/es do texto lido 
falam? Que tipo de conteúdo eles trazem? Trata-se de uma pesquisa, 
um relato de experiência (onde foi feito, quando e com quem?) ou 
outro? Como chegou à compreensão do que se apresentou no texto (se 
leu vários autores, fez comparação com outras experiências, pesquisas 
etc.)? A que conclusão ele/eles chegou/chegaram? 
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Nesse processo, assim como em outros momentos da prática que 
relato, identifico que é possível identificar o terceiro aspecto que o 
professor deve considerar na perspectiva de Pain: “eleger uma ati-
vidade problemática, para cuja abordagem e solução seja necessário 
recorrer ao conhecimento em questão.” (1999, p.17). 

Do texto do resumo deveriam constar as partes essenciais “introdu-
ção, desenvolvimento e conclusão”, mas a técnica não seria o princípio 
orientador da sua elaboração e sim o conhecimento que fizesse sentido 
ao estudante, medida auxiliar para o entendimento de que é preciso 
escrever bem para ser compreendido pelo leitor e de que é preciso es-
crever bem para ler bem. Ou seja, parti da realidade da formação dos 
alunos no Ensino Médio para mostrar a eles a oportunidade de ampliar 
suas possibilidades de atuar como sujeitos, sem fugir nem ter medo de 
enfrentamentos. Posso afirmar que, com os alunos, jovens ou adultos 
brasileiros que estudam em escolas em cujo processo de aprendizagem 
não há espaço para a prática de leitura, na psicogênese walloniana os 
conflitos compõem o processo de aprendizagem e por isso mesmo, a 
afetividade é parte relevante a ser considerada no processo de cognição. 
A relação afetiva se estabelece no reconhecimento de que é o aluno e 
não o conteúdo o principal foco do processo, no qual o professor assume 
o papel de mediador para proporcionar ao estudante as condições para 
que ele aprenda e construa sua autonomia cognitiva.

O professor é valorizado também do ponto de vis-
ta do conteúdo. Não se deve colocar como exclusi-
vo detentor do saber e único responsável pela sua 
transmissão, mas tampouco abdicar deste papel 
[...]. Para WALLON, respeitar a criança não signi-
fica poupá-la das intervenções externas, como se 
seu desenvolvimento se desse por fontes exclusiva-
mente endógenas. Ao contrário, a intervenção do 
professor é um fator fundamental para o processo 
de desenvolvimento e aprendizagem, que depende 
da incorporação do patrimônio cultural adulto, isto 
é, de conteúdo. (GALVÃO, 2014, p. 38).

Com essa concepção, compreendo que: “a ‘consciência de si se dá 
no mesmo caminho que o desenvolvimento da consciência do mun-
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do’ [...]”, com os estudos de Wallon, reconheço que há uma “‘relação 
recíproca entre vida emocional e vida intelectual’ [...] atribuindo 
importância à transmissão do patrimônio cultural [...] valorizando a 
ação educativa”. (GRANDO, 2014, p.147).

Feitos os resumos e antes de os apresentar em sala, a turma foi 
orientada para construir as “palavras-chave” dos textos, registrando-as 
no quadro. Por aproximação de sentido e significado das palavras-cha-
ve (temas), a classe foi dividida em grupos formados de acordo com a 
afinidade na temática dos textos escolhidos e lidos individualmente. 
Essa dinâmica permitiu que os estudantes experimentassem formas 
de organização dos trabalhos e, ao mesmo tempo, percebessem, pelos 
conflitos inerentes à prática pedagógica criada, possíveis hipóteses 
sobre o objeto, o tema e o sujeito da/na pesquisa. Esses termos iniciais 
foram compreendidos no processo e possibilitaram que ao final fosse 
construído o projeto coletivo da turma. 

Portanto, organizados por “temas”, cada estudante lia o seu resumo 
para os colegas, que levantavam questionamentos e indicavam ajustes 
que tornassem as ideias claras para todos. Os estudantes que buscaram sí-
tios de federações ou outros que trazem informações mais generalizadas 
e de senso comum, acabaram se sentindo motivados a ler outro texto para 
poderem contribuir mais com o grupo e facilitar, com mais conteúdo, 
a produção do resumo e do “trabalho”. Geralmente solicitaram que eu 
lhes sugerisse lugares de busca, mas, em alguns casos, os próprios cole-
gas que já haviam lido outros textos davam sugestão. Enfim, tendo por 
referência o permanente conflito cognitivo de forma respeitosa, imposto  
pelos próprios limites (individual e coletivo), o processo foi extremamen-
te rico e dinâmico, uma vez que se desenvolveu com base na confiança, 
no suporte afetivo indispensável para todos poderem aprender. 

Para preparar a apresentação8, os grupos criaram um nome que 
os identificasse e, ao mesmo tempo, fosse revelador do conteúdo dos tex-

8 Há na universidade um concepção de “seminário” que se resume numa atividade que organiza 
os alunos por grupo e esses passam a apresentar textos para a turma, como se fossem respon-
sáveis pelo conteúdo. Proponho o seminário como um fazer coletivo de conduzir os saberes 
apropriados individualmente para serem ampliados na prática pedagógica. A apresentação 
individual possibilita o surgimento de situações altamente conflitivas em razão desconforto 
da falta de domínio do conteúdo e alguns reclamam, solicitam questionários, prova escrita 
e “seminário”. Mas o conflito nascido do contato com o novo é sempre necessário para que o 
aprendizado se efetive e é extremamente desconfortante também para o professor, que precisa 
entender e respeitar o tempo e particularidades de cada estudante.
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tos reunidos. Na experiência as apresentações estimulam o interesse por 
temas que possibilitam o acúmulo das discussões feitas por pesquisadores  
a partir de artigos científicos. No fazer coletivo vão sendo compreen-
didos por meio dos debates e experiências leituras mais complexas 
da realidade, pois são enriquecidas pela leitura feita individualmente 
e pelo debate em grupo com contribuições conflitivas da professora. 

A propósito, esse material foi organizado com capa, na qual se 
registraram os nomes dos organizadores, e, depois, com o título e o(s) 
autor(es) respectivos, foi disposto no corpo do trabalho. A essa altura 
das atividades, surgiram dúvidas sobre como fazer as referências dos 
textos com o apoio do conteúdo da ABNT. Por meio de aulas expositivas, 
fui explicando as siglas e as mudanças das normas; as características 
definidoras de uma coletânea; o significado de autoria de um capítulo 
de livro e de organizar ou coordenar uma publicação; as diferenças 
entre título principal da obra e título do artigo lido. 

Durante as apresentações dos trabalhos, alguns grupos foram sur-
preendentes, pois incluíram um texto introdutório para a “coletânea”, 
outros elaboraram sumário, reuniram as referências no final, enfim, 
demonstraram que, a partir da compreensão e superação dos limites, 
há sempre um avanço na compreensão do que significa produzir co-
nhecimento e reproduzir ideias consolidadas. 

Depois de cada estudante ter apresentado seu resumo, ocorreram 
debates que ajudaram a turma a compreender os tipos de produção 
acadêmica abordadas nas produções individuais, e estas posterior-
mente foram reformuladas em grupo. Aos estudantes com mais 
dificuldades foi concedido tempo que pudessem receber orientação 
personalizada e, com isso, produzir o texto final com mais clareza. 

Segundo Torriglia (2008, p. 35), Lukács (1978, p. 111) afirma que: 
“a estrutura elementar” dos nexos entre a teoria e a prática “[...] apre-
senta-se muito antes na prática, é ai aplicada muito antes de ser com-
preendida e formulada adequadamente pela teoria.”. Nesse sentido, 
a feitura do “boneco da obra”, conjunto de resumos e apresentação 
da referência pelos grupos, contribuiu para dar sentido às normas 
da ABNT, compreendendo o processo histórico da produção técnica. 
Os alunos, ao se constituírem “autores”, compreenderam como os 
pesquisadores/autores das obras lidas se organizam para socializar 
os conhecimentos de forma coletiva – em coletâneas, periódicos etc. 
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Na aula, o uso das normas técnicas, com hipóteses, ensaios e crí-
ticas, foi o ponto de partida para se chegar à “lógica” da norma atual. 
Entende-se por normas/técnicas uma produção humana, portanto de 
dimensão histórica e social e que, tal como a ABNT, outras normas e 
técnicas no campo da Educação Física, vão sendo compreendidas em 
diálogo com a literatura acessada e socializada durante as aulas. 

Para se ter acesso a uma nova forma de compreender a realidade 
e de pensar e conhecer na universidade, busca-se garantir o papel da 
disciplina na formação dos cidadãos como futuros profissionais com 
nível superior. Com a compreensão de como se produz o conhecimento 
sobre as práticas corporais (objeto de investigação e intervenção da 
Educação Física), são introduzidos ao mundo acadêmico e à realidade 
do trabalho. 

Para Pain (1999, p.18) o professor deve: “Em quarto lugar, atender 
à sequência dos conhecimentos para evitar as lacunas que produzem 
hiatos, a fim de aproveitar o mesmo material didático até garantir 
o fechamento do sistema que sela o conhecimento de um campo 
conceitual”. 

Conhecer é superar a limitação inicial do senso comum, acessar 
níveis superiores de pensamento, conceber o conhecimento cientí-
fico como parte da realidade, pois este contribui e interfere na vida 
cotidiana da sociedade, inclusive como conteúdo de ensino nos mais 
diferentes níveis de aprofundamento teórico-metodológico, podendo 
transformar a realidade social. 

Em outras palavras, os limites da vida cotidiana se 
ampliam, os conhecimentos “explodem” as regras 
mínimas e peculiares que sustentavam momentos 
anteriores. Esses conhecimentos, juntamente com 
o pensamento intuitivo, a forma pragmática de en-
frentar os acontecimentos, as generalizações, entre 
outros aspectos, surgem da articulação e relação com 
as objetivações superiores. (TORRIGLIA, 2008, p. 38). 

No entanto, não seria uma única disciplina capaz de promover 
tamanha mudança na forma de apropriação da realidade, na forma 
de pensamento tão complexo, mas não há como o professor se eximir 
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de, independente da disciplina ministrada, assumir seu papel na 
formação do pensamento crítico, lócus privilegiado da universidade, 
especialmente na formação inicial dos futuros gestores/trabalhadores 
da sociedade. 

O trabalho disciplinar também não pode ser a proposta para essa 
formação, e, neste sentido, a parceria com outros colegas, outras disci-
plinas são fundamentais mesmo quando se tem o limite da formação 
de docentes que não se apropriaram da perspectiva interdisciplinar. 
Na prática pedagógica apresentada neste texto, foram extremamente 
relevantes as parcerias estabelecidas com docentes das áreas de Pro-
dução de Texto e Leitura e de Sociologia e História da Educação Física9. 

As avaliações foram, de fato, processuais e orientadas para res-
peitar os limites individuais, contribuindo para a superação e a mo-
tivação dos alunos, que não raras vezes passavam até quatro horas, 
após o almoço, em sala de aula, lendo, discutindo, escrevendo. Avaliar 
significa compreender o processo de pensamento do aluno e saber 
de quais elementos ele precisa se apropriar para superar os erros 
apresentados no processo de ensino-aprendizagem, no qual o fazer 
do professor também é avaliado. Com isso, não sem exceção, os estu-
dantes se esforçaram para superar os próprios limites e avançaram na 
produção de textos, tendo maior clareza no processo de organização 
e apresentação das ideias. 

Realidade social e produção do conhecimento  
em sala de aula

Com o propósito de refletir sobre a formação inicial a partir da 
prática pedagógica, apresento outra fase do processo de aprendizagem 
desenvolvido na disciplina. O debate qualificado nas aulas anteriores 
foi explicitando assuntos de interesse mais generalizado sobre o campo 
da Educação Física, evidenciando temas transversais aos textos: ora se 
questionava a abordagem da realidade local (cheia de contradições ex-
plicitadas pelo conhecimento científico) e sua distância das realidades 
focalizadas nos textos, ora se indagava um fato que estava em evidência 

9 Estas áreas se fizeram presentes no diálogo com autores abordados pelas outras disciplinas que 
qualificaram a análise dos dados e a leitura da realidade, melhorando inclusive a compreensão dos 
estudos sobre autores “clássicos” da Educação Física brasileira. Esta parceria dos colegas acompa-
nhou o processo da disciplina desde as primeiras leituras até fechamento do relatório semestral.
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nos meios sociais. Entre os temas que propiciariam o entendimento do 
processo de produção do conhecimento e corresponderiam ao conteú-
do do “projeto de pesquisa”, destacaram-se estas problematizações: os 
“Jogos Escolares”, o “Circuito Nacional de Vôlei de Praia do Banco do 
Brasil”, as “Academias”, os “Espaços de Lazer Urbano”, as “Políticas 
de Esporte”, o “Perfil do Professor de Educação Física”, entre outros. 

Decidido qual seria o tema de interesse coletivo, a turma o proble-
matizou e elegeu o problema a ser investigado com vistas a responder 
uma questão para a qual não havia respostas. A esse respeito, respostas 
de senso comum não seriam suficientes por consistirem de um simples 
julgamento de valor e não da compreensão dos sentidos e significados 
da questão posta. 

À problemática dos “Jogos Escolares” aliou-se o fato de que os 
alunos e professores, especialmente de outros semestres, estariam 
participando do evento regional em diferentes funções, como atletas, 
“técnico”, equipe de arbitragem etc. Como espaço de trabalho e de 
formação dos alunos, o evento esportivo poderia incorporar a prática 
curricular. Por isso, o tema foi transformado em um projeto coletivo 
no qual o evento seria entendido além da aparência, do já conhecido, 
do senso comum. Evitando o julgamento de valor sobre as vivências 
anteriores10 e apoiando-me na literatura, realizei o levantamento de 
dados/observação (com os alunos e alunas) para proceder à análise 
qualificada dos textos das áreas de História da Educação Física e da 
Sociologia e de outros já estudados na disciplina. Esse aprofundamento 
me rendeu uma leitura mais complexa e real da história e da sociedade, 
bem como do esporte como expressão da sociedade capitalista e da for-
mação dos professores, isso tudo tendo me conduzido a uma realidade 
histórica que extrapola as individualidades dos sujeitos, mas não critica 

10 O relato da experiência no debate sobre os temas estudados revelou que muitos estudantes ha-
viam sido “atletas” dos “Jogos Escolares” durante a Educação Básica, e que alguns continuaram 
sendo, garantindo a participação como se fossem do Ensino Médio, de forma fraudada pelos 
“professores”. Por isso, eles aprovaram e até se identificaram com os procedimentos utilizados 
pelos profissionais da Educação Física nesse evento da Educação em Mato Grosso. Entre as 
ocorrências levantadas, destacaram-se: a alteração da data de nascimento de alunos para inse-
ri-los como atletas com “superioridade física e técnica” dos demais “times”; o acirramento dos 
níveis da competição; a incapacidade de lidar com o estado emocional dos alunos – estresse da 
competição –, evidenciando imaturidade e falta de formação qualificada para o trabalho com 
crianças e adolescentes; a exposição de alunos que não foram ensinados (que apresentaram 
dificuldade para acompanhar regras, que não possuíam nível técnico, etc.) nas modalidades 
esportivas que têm como referência os esportes de alto rendimento e as regras olímpicas.
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o papel social e político do professor nem as consequências de suas 
atitudes no cotidiano da aula e nos eventos esportivos organizados.

Acerca dessa constatação, Torriglia (2008, p. 37) esclarece:

O salto qualitativo que permite a superação dos di-
ferentes aspectos que constituem a cotidianidade – 
saberes pragmáticos, linguagem, juízos intuitivos, 
aceitação das normas e do mundo, entre outros, – 
fazem parte da formação, da educação em seu sen-
tido lato e estrito. Esta superação não é linear, mas, 
enquanto mais se ampliam as possibilidades de co-
nhecer, mais os seres humanos aspiram a um para-
-si, a uma noção de coletivo social que afirma uma 
individualidade no social e para o social.

Em relação ao “Circuito Nacional de Vôlei”, a questão orientadora 
foi o impacto da realização de um evento esportivo de alto rendimento 
para a cidade sede, no interior de Mato Grosso. A partir da hipótese 
de que um acontecimento dessa proporção acarretaria a inserção da 
modalidade esportiva no cotidiano das aulas de Educação Física e da 
população local, tratou-se de compreender a realidade numa perspec-
tiva mais complexa, sendo o esporte uma expressão das contradições 
socioeconômicas. Em face disso, o evento foi abordado a partir da 
visão dos diferentes sujeitos nele envolvidos, pois os vínculos socio-
culturais estão imbricados com o sistema socioeconômico do esporte, 
e se constituem de formas distintas da realidade dos estudantes que 
dele participaram. 

Como dimensão relevante da didática, o quinto aspecto a ser 
considerado, é “ter bem claro que a didática é uma prática científica 
experimental”, para tal, Pain (1999) destaca o papel do professor no 
processo de planejamento e avaliação de sua aula: “Quando o profes-
sor planeja sua atuação didática em uma classe de alunos, somente 
a avaliação dos resultados cognitivos e afetivos lhe dará a medida da 
boa adequação de sua proposta.”. (1999, p. 18).

No processo planejado com os estudantes, estes entrevistaram os 
atletas de alto rendimento da seleção brasileira de vôlei e deram apoio 
na organização de um ciclo de palestras com eles como parceria da 
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universidade. Entrevistaram também alguns professores de Educação 
Física da cidade (a maioria não aceitou participar), os gestores públicos 
(a Prefeitura e a Secretaria de Esporte do município, o Banco do Brasil, 
a Secretaria de Estado de Esporte), a equipe técnica/treinadores e o 
público (242 sujeitos). 

Foi um amplo levantamento de dados cuja análise evidenciou as 
contradições presentes na realidade do esporte brasileiro, as impli-
cações econômicas que direcionam “os usos e costumes” também das 
práticas corporais no campo da Educação Física escolar e, especial-
mente, as relações entre a gestão do esporte local e a determinação 
econômica do esporte de alto rendimento com a realização de eventos 
dessa natureza.

Há na criatividade didática, como na prática artís-
tica, uma parte de inspiração, uma parte de imita-
ção e uma parte de capacitação. A maior parte da 
formação do professor é (ou deveria ser) esta capa-
citação em torno de um tema particular, para ana-
lisar seu interesse pedagógico e sua concretização 
didática. Por um lado, porque ensinar tal ou qual 
assunto? E, por outro lado, como fazer uma para 
que a apropriação do conhecimento se verifique 
em sua generalidade? (PAIN, 1999, p.18).

No semestre seguinte, os estudantes puderam apresentar o traba-
lho realizado em grupo, num evento regional do Centro-Oeste, tendo 
recebido contribuições e elogios de pesquisadores de IES renomadas 
do Brasil. A pesquisa repercutiu positivamente e colocou em debate a 
formação do pensamento científico que extrapola o acesso ao proces-
so de produção do conhecimento, o uso das normas. Nesse sentido, a 
dinâmica da sala de aula contribuiu qualitativamente para a leitura 
crítica da realidade:

A saída da cotidianidade é um processo constante 
e, cada vez que se efetiva, os sujeitos singulares se 
enriquecem, e se eles se enriquecem, - crescem em 
extensão e em qualidades cada vez mais comple-
xas de compreensão -, também a vida cotidiana se 
amplia e cresce [...]. (TORRIGLIA, 2008, p. 38). 
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Destaco, na consecução deste trabalho de “objetivações superiores”, 
a partir do projeto pedagógico da disciplina e da demanda dos dados, 
a parceria de outros professores e áreas do conhecimento, Biologia, 
Sociologia e Língua Portuguesa, que compõem o currículo do curso de 
Enfermagem. Cada colega parceiro possibilitou o aprofundamento do 
trabalho, por exemplo, o professor/pesquisador que trabalhava com 
estatística no curso de Biologia ministrou uma aula articulada à asses-
soria prestada ao grupo de estudantes responsáveis pela organização 
estatística dos dados sobre o público; o professor de Sociologia do curso 
contribuiu na análise dos dados, retomando conceitos trabalhados no 
semestre que auxiliaram na compreensão do esporte como fenômeno 
social da modernidade; e a professora de Língua Portuguesa (da dis-
ciplina Produção de Texto e Leitura) participou do trabalho interdis-
ciplinar desde o início até a elaboração dos “Relatórios da Pesquisa”. 

Como evidencia Torriglia: “O cotidiano escolar é uma espécie de 
bumerang, que desenvolve elementos e aspectos de uma mesma rea-
lidade, mas não são auto compreensivas em sua dimensão empírica.”. 
(2008, p. 43).

Na apresentação dos relatórios destacou-se a qualificação da 
análise e produção de texto dos alunos que se apropriaram de todo o 
processo de produção do conhecimento. Nos grupos, organizados por 
sujeitos entrevistados e observados (gestores, atletas, técnicos/treina-
dores, professores e público), a parte garantiu a compreensão do todo 
na organização e análise dos dados e na elaboração do relatório, que 
retomou o projeto coletivo.

Considerações

A proposta apresentada neste texto constitui-se numa oportuni-
dade de pontuar questões importantes para a prática pedagógica no 
contexto atual da universidade, em especial quanto à possibilidade de 
estabelecimento de diálogo entre docentes preocupados com seu papel 
na formação dos novos profissionais, homens e mulheres, que gestarão 
a sociedade do futuro próximo. Acerca disso, Torriglia afirma que: “[...] 
o espaço escolar cotidiano é diáfano, potencialmente enriquecedor de 
análise e de elaboração de teorias. Sem ele, a prática enfraquece e a 
teoria perde seu sentido [...]” nos limites e possibilidades do cotidiano 
em sala de aula. Nesse sentido, há que se buscar a superação da prática 
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pela teoria, que, diz o autor, pode se tornar “[...] prisioneira dos limites 
do mundo cotidiano, importante e imprescindível, mas insuficiente 
para compreender os fenômenos que acontecem e se manifestam nas 
escolas.” (2008, p. 43). 

Enfim, por meio de exemplos da prática pedagógica, busco eviden-
ciar que uma disciplina integrante da matriz curricular, independente 
da sua especificidade, não pode se fragmentar a ponto de deixar de 
assumir a sua responsabilidade na formação de um profissional habi-
litado a atender, num futuro próximo, a demanda da sociedade, então, 
submetida a uma leitura crítica e, fundamentalmente, interdisciplinar, 
ética e científica. 

Ao se referir à didática Sara Pain (1999, p.17) afirma que ao escolher 
“um método didático, não é o resultado imediato que se prioriza, mas 
o seu papel como instrumento de compreensão da realidade”. Para 
ela, “A alegria de poder ler uma frase não vem da constatação do que 
a frase diz, mas, concretamente, da descoberta pessoal de como fun-
ciona a escrita e da inserção que a escrita inaugurou historicamente 
no mundo.”.
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Métodos de ensino para crianças  
e jovens em modalidades  

esportivas coletivas

Layla Maria Campos Aburachid

Introdução

No campo da pedagogia do esporte, as modalidades esportivas cole-
tivas apresentam um problema de nomenclatura ainda não unificado 
em diferentes centros de pesquisa da área, podendo ser chamadas 
também de jogos esportivos coletivos, jogos desportivos etc. Por ou-
tro lado, há uma estreita convergência entre a compreensão dessas 
no que tange a sua classificação como jogo, fases do jogo e tarefas do 
decurso do jogo. Dessa maneira, apresentam-se logo a seguir algumas 
características sobre as modalidades esportivas. 

Moreno (1994), autor amplamente citado nos centros de pesquisa 
em Portugal, Espanha, Alemanha, Brasil e Estados Unidos, foi o primei-
ro pesquisador a desenvolver um trabalho de taxiologia dos esportes 
fundamentado nos princípios de: oposição, cooperação e oposição/
cooperação; espaço comum ou separado; participação simultânea ou 
alterada. 

O tênis, por exemplo, se apresenta como um esporte de oposição 
entre um jogador e seu adversário, que são dispostos em um espaço 
separado por uma rede e marcam sua participação por meio de ações 
de jogo de forma alternada. Já o futebol, o handebol e o basquetebol 
são esportes de oposição/cooperação, pois os jogadores se opõem a 
outra equipe e, ao mesmo tempo, devem trabalhar em cooperação para 
alcançar a meta do jogo, conforme expresso na Figura 1 a seguir. As 
ações ocorrem em um espaço comum (campo ou quadra) para ambas 
as equipes, e a participação, sob as formas de ataque e defesa, se dá 
de forma simultânea. 
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Figura 1. Classificação dos esportes de oposição, cooperação e cooperação/
oposição (Adaptado de Moreno, 1994). 

Fonte: Moreno, 1994

A segunda classificação das modalidades coletivas foi apresentada 
por Griffin, Mitchel e Oslin (1997) e intitulada de sistema de classifica-
ção dos jogos, que podem ser de invasão (ex: futebol, rúgbi), de rede/
parede (ex.: badminton, squash), de campo/base (ex.: beisebol) e de 
alvo (ex.: golfe, boliche), como demonstrado no (Quadro I) 

Quadro I. Classificação dos jogos (Griffin, Mitchel e Oslin, 1997).

Invasão Rede/Parede Campo/Corrida-pontos Alvo 

Basquetebol 
Handebol 
Polo Aquático 
Futebol 
Hóquei

Badminton 
Tênis 
Tênis de Mesa 
Voleibol 
Parede 
Squash 
Fives

Beisebol
Softbol 
Críquete

Golfe 
Boliche 
Bilhar 

Fonte: Autora
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Finalmente, Knapp (1975) e Magill (1999) elaboraram a terceira 
classificação das modalidades a partir do critério de complexidade da 
tarefa das habilidades técnicas. Os autores caracterizam os esportes 
por habilidades fechadas (com ações fixas em um ambiente invariável, 
como a ginástica artística) e abertas (com ações variáveis em decorrên-
cia das imprevisibilidades, como a voleibol). Nas habilidades abertas 
se incluem as modalidades coletivas que, de acordo com Garganta 
(2002), Mesquita et al. (2005) e Schimdt e Wrisberg (2010), necessi-
tam da execução de tarefas prévias a serem realizadas no decurso 
do jogo. Em função da imprevisibilidade e aleatoriedade das ações 
para a decisão tática até se chegar ao resultado, o jogador deve saber 
o que (ação tática), quando, onde e como fazer (ação técnica), tal qual 
apresentado na ver Figura 2:

Figura 2. Dimensão estratégico-tática enquanto polo de atração, campo de 
configuração e território de sentido das tarefas dos jogadores no decurso do 

jogo (Garganta, 2002). 

Fonte: Garganta, 2002

Além dessa classificação, Schmidt e Wrisberg há pouco referidos, 
mencionam que as habilidades técnicas podem ser motoras ou cog-
nitivas. Como exemplo de habilidades de caráter mais motor do que 
cognitivo tem-se o salto em distância, a cuja execução não se relaciona 
nenhuma imprevisibilidade de tempo/espaço. Em contrapartida, as 
modalidades coletivas, como o basquetebol, consistem de habilidades 
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motoras (fundamentos técnicos) e cognitivas (fundamentos táticos) 
balanceadas, pois a tomada de decisão e a percepção de um ambiente 
em constante modificação situacional exigem alto nível de processa-
mento de informações (atenção, percepção, memória, conhecimento 
etc.) para a execução de uma tarefa. 

Características dos métodos de ensino  
das modalidades coletivas

Após a classificação das modalidades coletivas, seus métodos de 
ensino devem ser apreciados de acordo com a necessidade decorrente 
da execução das habilidades motoras e cognitivas no jogo. Os métodos 
são meios objetivos operantes para oportunizar o processo de ensino-
-aprendizagem dessas habilidades, tendo como objetivo desenvolver a 
inteligência motora para suprir as exigências das modalidades coleti-
vas, que apresentam características adaptativas das ações técnico-tá-
ticas em um meio imprevisível e em constante mudança (GARGANTA, 
2002; GRECO,1998; KONZAG; KONZAG, 1981; MESQUITA, 1997; PAES; 
BALBINO, 2005; SCHMIDT; WRISBERG, 2010). 

A partir da década de 1980, novas correntes metodológicas passa-
ram a demonstrar resultados positivos no processo de ensino-apren-
dizagem dos esportes com característica de habilidades abertas, con-
tribuindo para uma maior eficiência e eficácia das ações dos jogos. A 
seguir, apresenta-se um breve resumo das teorias da aprendizagem 
mais utilizadas atualmente para explicar como se dá esse processo de 
ensino-aprendizagem, ao que se seguirá um tópico sobre os métodos 
de ensino classificados como intencionais e incidentais. 

1 Teorias da aprendizagem 

As teorias da aprendizagem se baseiam no processo e não no resul-
tado final da aprendizagem, incorporando, assim, uma estreita ligação 
contextual e intencional dos sujeitos envolvidos (os aprendizes).

Na Teoria da ação, de Nitsch e Munzert (2002), a ação é um processo 
intencional regulado psiquicamente para solucionar os problemas do 
jogo e envolve: a pessoa (o aluno e seus objetivos e os motivos para a 
prática de atividades), a tarefa (e suas condições de adaptação tanto 
ao aluno quanto ao próprio nível de dificuldade e complexidade) e o 
ambiente (o contexto). 
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Na Teoria dos sistemas dinâmicos, de Newell (1984), consideram-se 
os mesmos fatores constituintes da Teoria da ação em esportes, ou 
seja, a pessoa, a tarefa e o contexto, porém caracterizando as modifi-
cações realizadas para o procedimento da aprendizagem, chamadas 
de restrições. 

Na Teoria ecológica, de Bronfenbrenner e Morris (1998), mantêm-se 
os mesmos parâmetros da Teoria dos sistemas dinâmicos (pessoa-ta-
refa-contexto), que são as variáveis envolvidas na consecução de um 
resultado positivo no processo de ensino-aprendizagem. A diferença 
é o parâmetro social, que é a base desse processo e influencia mutua-
mente os demais parâmetros. 

Anteriormente a essas teorias, o processo de aprendizagem manti-
nha-se focado no resultado, tendo o professor como elemento central 
na formação do aluno. Atualmente, a taxiologia dos métodos de apren-
dizagem dos esportes os apresenta como intencionais ou incidentais, 
cujos conceitos são explanados a seguir 

2 Métodos de ensino 

Os métodos intencionais compreendem situações nas quais o 
professor determina e dirige como deseja que o aprendizado de seu 
aluno seja desenvolvido, limitando a criatividade e a autonomia dos 
aprendizes. 

Já os métodos incidentais se caracterizam pela descoberta do alu-
no sobre as capacidades técnico-táticas do jogo, sendo as atividades 
adaptadas ao nível de desenvolvimento dos sujeitos. 

Dietrich et al. (1984) elegem dois princípios norteadores dos méto-
dos: o analítico-sintético e o global funcional. As abordagens de ensino 
tecnicistas derivadas do behaviorismo e de correntes associacionistas 
criaram os métodos tradicionais que ainda hoje são amplamente uti-
lizados na prática. 

No método analítico-sintético o ensino dos fundamentos técnicos 
se dá por partes e utiliza um modelo pré-estabelecido que camufla a 
situação real do jogo. Um exemplo seria o ensino dos fundamentos do 
voleibol de forma isolada (toque, saque, manchete etc.), para depois 
verificar sua apreciação no jogo. Já no método global funcional, utili-
za-se o jogo formal como meio do desenvolvimento dos fundamentos 
técnicos. 
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O método Ensino dos Jogos para a Compreensão, de Bunker e Thor-
pe (1986), se caracteriza por ser um método “limiar” entre os métodos 
intencionais, há pouco descritos (analítico-sintético e global), e os 
incidentais, e preconiza o desenvolvimento da capacidade de jogo e a 
subordinação do ensino da técnica à compreensão tática do jogo. Nesse 
método, ocorre inicialmente a apreciação do jogo pelo aluno e, após 
a prática, o professor instiga sobre quais ações táticas (“o que fazer”) 
podem ser implementadas para a melhoria do jogo, assim como quais 
habilidades técnicas (“como fazer”) podem servir de respostas às ações 
táticas. Em seguida, ocorre uma nova apreciação do jogo, para avaliar 
o resultado da compreensão das ações estimuladas pelo professor. Os 
níveis de complexidade do jogo vão aumentando à medida que o aluno 
adquire os conhecimentos do esporte em questão. 

Figura 3. Fases do ensino dos jogos para compreensão (Bunker e Thorpe, 1986).

Fonte: Bunker e Thorpe, 1986

Novas correntes metodológicas surgiram após o método de Ensino 
dos Jogos para Compreensão. Trata-se de métodos incidentais que 
utilizam constantemente o contexto da situação de jogo e a descober-
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ta do aluno no “que fazer” (decisão tática) e “como fazer” (execução 
técnica). São eles: Iniciação Esportiva Universal (IEU), Escola da Bola 
e Jogos condicionados.

O método intitulado Iniciação Esportiva Universal (IEU) baseia-se, 
conforme Greco e Benda (1998), em um processo paralelo da apren-
dizagem motora e do desenvolvimento da capacidade de jogo como 
apoio para um posterior processo de treinamento técnico e tático. 

O Escola da Bola, segundo Kröger e Roth (2002), complementa a 
IEU no desenvolvimento da cultura esportiva de crianças representada 
pelos pilares capacidades táticas (A), capacidades coordenativas (B) e 
habilidades técnicas gerais (C). 

O método dos Jogos condicionados, de acordo com Garganta (2002), 
compreende situações particulares nas quais os princípios do jogo 
regulam a técnica. 

Para o alcance de sucesso na aplicação dos processos de ensino-
-aprendizagem das modalidades coletivas, é imprescindível que os 
métodos estejam alinhados às particularidades situacionais dos jogos, 
assim como das constelações de parâmetros de oposição/cooperação, 
jogo coletivo, complexidade da tarefa, fases do jogo (defesa, transição 
e ataque), entre outros. 

 Nos dois últimos tópicos serão apresentados de forma mais de-
talhada os métodos de ensino em modalidades coletivas baseados 
em Greco e Benda (1998), Greco (1998 e 2006), Garganta (2002), Roth 
(1998) e Roth e Kröger (2002), que, de forma sistêmica, se apoiam não 
somente nos conteúdos a serem ofertados, mas também na estrutura 
temporal por faixa etária, estipulando, assim, uma sequência pedagó-
gica que objetiva tanto a formação, quanto o alcance do alto nível de 
rendimento. Tais métodos se aplicam em um continuum, que, com base 
na faixa etária, parte do aprendizado incidental para o aprendizado 
intencional, como apresentado na Figura 4: 
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Figura 4. Divisão dos métodos incidentais e intencionais  
de ensino-aprendizagem. 

Fonte: Greco, Silva e Santos, 2009

Métodos incidentais de 06 a 12 anos de idade

O movimento acadêmico da Pedagogia do Esporte, após a década 
de 1980, se preocupou em desenvolver o treinamento de crianças e 
jovens, procurando evitar a especialização precoce, o “drop out” (aban-
dono da prática esportiva), e, assim, mantendo o atleta por um maior 
tempo em suas atividades esportivas (PAES; BALBINO, 2005). Como 
forma de dirimir tais problemas, Greco e Benda (1998) e Kröger e Roth 
(2002) apresentaram a proposta metodológica da Iniciação Esportiva 
Universal (IEU) e da Escola da Bola (EB), respectivamente. 

Para que os fundamentos técnico-táticos do jogo sejam aplicados de 
forma adaptada à realidade das modalidades coletivas, eles necessitam 
ser estimulados em diferentes níveis de dificuldade e complexidade na 
tarefa. Portanto, a IEU se apoia nos parâmetros da coordenação motora,  
estimulando a execução de habilidades sobre pressões de tempo, se-
quência, variabilidade, precisão, organização e carga física e psíquica. 
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Por sua vez, a EB se refere ao desenvolvimento das habilidades téc-
nicas gerais que servirão de base para a construção dos fundamentos 
técnicos das modalidades. Concomitantemente, a capacidade de jogo 
também é aplicada nas sessões de aula por meio das estruturas funcio-
nais (pequenos jogos de 1x1, 2x1, 3x3...) e dos jogos situacionais. Assim, 
dos 6 aos 12 anos, a criança experimenta uma gama de exercícios e jogos 
utilizando os pés, as mãos, a raquete e o bastão a fim de generalizar seus 
programas motores e o conhecimento básico do jogo e seus objetivos. 
Como exemplo, no voleibol não se cobra a execução dos fundamentos 
toque e manchete, mas sim a manipulação da bola e a participação em 
jogos que contenham as estruturas básicas, tanto a técnica (aprendi-
zagem motora) quanto as táticas (capacidade de jogo), da modalidade.

 A aplicação dos métodos se adapta aos estágios de desenvolvimento 
e maturação biológica da criança, ou seja, as atividades e jogos devem 
ser passíveis de ser executados, mantendo a motivação e apresentan-
do desafios a serem superados pelos aprendizes. Dos 6 aos 8 anos de 
idade, a criança utiliza 1 elemento (bola) e a ajuda de 1 colega; dos 8 
aos 10, 2 elementos e 2 colegas; já dos 10 aos 12 anos, 3 elementos e 3 
colegas. A IEU e a EB se desenvolvem pelos processos metodológicos 
nos sentidos do fácil para o difícil, do simples para o complexo e do 
conhecido para o novo, de forma incidental. 

Após o encerramento da fase universal, esse sistema de formação 
passa para a fase de transição, na qual os jovens participam de duas ou 
mais modalidades, buscando tomar gosto pela que mais tem interesse 
de praticar. As aulas vão modificando suas características, passando 
do aprendizado incidental para o aprendizado intencional, pois os 
fundamentos técnicos passam a ser mais elaborados, buscando-se 
eficiência técnica e tornando o exercício mais diretivo. Taticamente as 
ações presentes no jogo vão se caracterizando quanto a apresentação 
dos componentes da modalidade e a aplicação do ensino da técnica 
se mantêm vinculada ao ensino da tática. 

Treinamento técnico-tático acima de 12 anos

Roth e Willimczik (1999) propõem o método do treinamento téc-
nico pendular, e Greco (1998, 2006) apresenta o método situacional 
e o treinamento tático pendular, respectivamente. Após a formação 
universal, o jovem passa a compreender o sistema básico do jogo e das 
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capacidades inerentes necessárias a sua prática. A evolução e especia-
lização das técnicas em uma modalidade são oportunizadas através 
do treinamento técnico pendular, que se divide em um ABC de forma 
a explorar neurológica e mecanicamente como se dá a execução do 
movimento. As diferentes técnicas esportivas, como citadas anterior-
mente, têm características fechadas (fixas) e abertas (modificáveis), 
assim como podem ser cíclicas (ou contínuas) e acíclicas (discretas ou 
seriadas) (SCHMIDT; WRISBERG, 2010). 

O conhecimento da intensidade da ligação dos estímulos nervosos, 
da força e do tempo relativo para a execução das técnicas por parte 
do professor contribuem para quem? saber como apoiar os elementos 
invariáveis ou variáveis do programa motor. Assim, o pêndulo perpas-
sa pelo eixo da atenção voltado à aprendizagem do movimento. Para 
que a técnica seja aprendida, apresenta-se o apoio de simplificação 
do movimento mediante a estabilização ou variação até que seja auto-
matizada. Essa automatização contribui para a diminuição da atenção 
à execução do movimento, deixando o jogador livre para perceber 
o ambiente instável e cheio de pistas que o ajudarão na escolha da 
melhor tomada de decisão. 

Um exemplo da aplicação do treinamento pendular pode ser utili-
zado com a técnica de lançamento em suspensão do Handebol. O apoio 
aos elementos invariáveis do programa se dá com a manutenção do 
jogador durante um maior tempo no ar durante o seu salto. Utiliza-se 
um mini trampolim para que o tempo de voo seja maior e, então, o 
lançamento seja mais bem executado. Além disso, podem ser utiliza-
das bolas menores para facilitar a empunhadura da bola. Tais apoios 
pedagógicos buscam estabilizar o movimento, mantendo a atenção do 
jogador no aprendizado da execução motora. 

Para verificar se a técnica foi aprendida de forma automatizada 
(diminuição da atenção ao movimento), o jogador passa a sofrer in-
terferências do meio ambiente. Logo, utiliza-se da execução de tarefas 
duplas para retirar a atenção do movimento. Um exemplo seria, no 
momento do salto do jogador para o lançamento em suspensão, o 
treinador, situado atrás da rede da baliza, elevar um arco dentro da 
área do gol, assinalando o local onde quer que a bola seja arremessada. 

O método situacional é baseado também nas estruturas funcionais 
e se divide nas fases linear, posicional e situacional, aplicando os as-
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pectos táticos em situações que realmente ocorrem no jogo, constando 
o tempo e o espaço diminutos para as decisões técnico-táticas. 

Existe uma progressão das fases, iniciando-se aos 12 anos com o 
treinamento linear que se caracteriza pela aprendizagem de regras 
táticas do tipo “se-então”. Não se trabalha em posições definidas (ex.: 
ala, pivô), nem em áreas definidas (ex.: garrafão, linha de 6 e 9 metros). 
A fase posicional é aplicada aos jovens de 14-16 anos, dando-se ênfase 
no aprimoramento dos processos perceptivos, da execução de esque-
mas táticos nas diferentes posições na quadra e de ações no tempo e 
no espaço disponíveis na quadra. Finalmente, na fase situacional apli-
cada à faixa etária de 16-18 anos, variam-se as soluções técnico-táticas 
que se executam e treina-se em situações de estresse físico e psíquico. 

As estruturas funcionais se modificam de acordo com a quan-
tidade de jogadores atuantes, podendo se apresentar em níveis de 
inferioridade, igualdade ou superioridade numérica. À medida que se 
adiciona um maior número de jogadores, a estrutura funcional tam-
bém aumenta o seu nível de complexidade. Portanto, para o melhor 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos aspectos 
táticos das modalidades coletivas, é necessário praticá-las de forma 
progressiva. Um exemplo do futsal ilustra como se dá esse aumento 
de complexidade das ações, uma vez que a ajuda de um companheiro 
permitirá maior quantidade de ações táticas. 

A começar pela estrutura 1x0, o jogador poderá apenas conduzir 
e chutar a bola. A partir da inserção do adversário (1x1), agrega-se a 
ação do drible. Quando se insere o apoio de um colega como coringa, 
que é o jogador que não finaliza, mas somente ajuda, a estrutura se 
configura como 1x1+1. Então, além da condução, chute e drible, a ta-
bela passa a fazer parte da possibilidade tática do jogo. A estrutura 2x1 
permite, além dessas ações, a inserção das ações táticas de cruzamento 
e bloqueio. Quando se passa à utilização de dois marcadores (2x2), a 
troca de marcação soma-se às ações táticas anteriores. 

O treinamento tático pendular complementa tais métodos com o 
objetivo de desenvolver a capacidade de inteligência, que perpassa 
ora pela correta recepção da informação do jogo (percepção, atenção 
seletiva e distributiva etc.) ora pelo processamento da informação 
(pensamento divergente e convergente, memória de trabalho etc.). 
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Considerações

Os métodos de ensino aplicados às modalidades coletivas, devem 
seguir a premissa da especificidade da realização das ações no âmbito 
situacional e imprevisível do jogo, configurando uma importância 
relativa da técnica em função da solução pretendida para a complexi-
dade das situações de jogo. Além disso, os métodos devem objetivar a 
obtenção do conhecimento técnico como forma de solucionar eficaz-
mente um problema e não apenas apresentar modelos mecânicos de 
movimentos não adaptáveis ao meio.

A apresentação deste ensaio visou ofertar um subsídio teórico 
resumido sobre os métodos de ensino aplicados às modalidades es-
portivas coletivas, levando-se em consideração o desenvolvimento 
maturacional de crianças e jovens. Vale ressaltar que o processo de 
ensino-aprendizagem tem como foco o aluno, suas limitações e poten-
cialidades. Por esse motivo, o professor precisa conhecer muito bem 
os indivíduos com os quais trabalha para poder oferecer-lhes desafios 
motivantes que servirão de práticas pedagógicas eficazes no processo 
de aprendizagem.
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Estágio na formação de professores 
de Educação Física: reflexões e 
possibilidades no Ensino Médio

Márcia Cristina Rodrigues da Silva Coffani

Introdução

Neste trabalho, foco de análise e discussão são o planejamento e a 
organização do Estágio Supervisionado na formação inicial em Educa-
ção Física, no Ensino Médio. Para a abordagem da questão problema-
tizadora há que se proceder ao levante dos elementos sócio-históricos 
e culturais que influenciaram e parece que continuam influenciando 
sua constituição como dimensão obrigatória da formação do profes-
sor, assumindo a missão de possibilitar o exercício e a tradução dos 
saberes escolares em saberes profissionais e/ou docentes, a partir da 
experiência na realidade do mundo do trabalho durante o processo 
de preparação acadêmico-profissional do futuro professor.

O recorte estabelecido sobre o Ensino Médio como campo de ex-
periências de estágio é aqui tomado no sentido da compreensão das 
peculiaridades da “escola jovem” no Brasile do seu projeto histórico 
de exclusão dos corpos e reprodução de diferenças de ordem cultu-
ral, social, étnica, racial, de gênero, entre outras, a que se prestou no 
afirmamento de um duplo caráter de ensino.

Sabe-se que a formação média brasileira serviu para formação de 
sujeitos cindidos ora pela natureza preparatória para ocupação dos 
bancos universitários por poucos, e consequentemente, dos melhores 
postos no mercado de trabalho e direção política e administrativa da 
sociedade brasileira, ora pela fabricação de sujeitos formados num 
plano secundário e menos prestigiado socialmente, de perspectiva 
transformadora duvidosa, com caráter aligeirado para ocupação téc-
nica do mercado de trabalho.

Feitas essas colocações como ponto de partida para a discussão 
pretendida neste texto, como balizadores da fala e do caminho a ser 
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trilhado, resta-nos apresentar que se tomará o processo de formação 
do professor de Educação Física como “polo aglutinador” das refle-
xões, buscando apontar elementos de divergência e convergência no 
âmbito dos debates acadêmicos sobre o estágio e suas contribuições 
no processo de formação e atuação docente na escola média brasileira. 
Essas considerações serão levadas ao patamar da reflexão da e para 
as ações de planejamento e organização do estágio pelo professor 
formador em nível superior.

Estágio supervisionado na formação de professores

O Estágio Supervisionado compõe o itinerário básico e obrigató-
rio para formação de professores no Brasil. Seu ordenamento legal é 
balizado pela Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008), que o afirma como uma 
concepção de vínculo educativo-profissional, supervisionado, voltado 
para o desenvolvimento de oportunidades de exercício de saberes e 
competências necessárias à profissional referendadas pela cidadania. 
Essa parece ser uma intenção/ação direta da legislação pela fortificação 
da presença do estágio no currículo da formação de professores e nas 
mais diferentes áreas de formação no Brasil.

Nesse contexto da legalidade, as Diretrizes Curriculares para 
Cursos de Graduação/Licenciatura, Resolução CNE/CP n. 2, de 19 de 
fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002), instituem a carga horária mínima e 
obrigatória de 400 horas de estágio, a ser oferecida durante o período 
de formação do professor, a partir da segunda metade do curso. Há 
a possibilidade de os alunos que exerçam atividade docente regular 
na educação básica ter reduzida em até 200 (duzentas) horas a carga 
horária do estágio.

Chaves-Gamboa, Taffarel e Gamboa (2011, p. 23) comentam que a 
construção das propostas de estágio deve considerar não só o caráter 
quantitativo de horas, mas também o aspecto qualitativo das mudan-
ças, visando “[...] ultrapassar as visões limitadas à simples aplicação 
técnica de alguns conhecimentos, ao treinamento imediatista e a 
acomodação ao mercado de trabalho.”.

Alerta-se que por si só essas medidas da lei podem se esgotar e se 
esvaziar em si mesmas, se o cumprimento do estágio não for direta-
mente planejado e organizado no interior das matrizes curriculares dos 
cursos de formação, de modo a estabelecer como e em espaço/tempo 
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de ação-reflexão-ação sobre a realidade da escola, inserindo a atuação 
do acadêmico-estagiário e, então, elevando a categoria fundamental 
da preparação docente. 

Essa visão se fundamenta-se na compreensão de que as interven-
ções de estágio devem ser acompanhadas, planejadas e replanejadas, 
num exercício de dúvida constante, que é acrescido e alimentado pelas 
peculiaridades identificadas no cotidiano do lócus de estágio (escola) e 
a partir da investigação das relações e modos como os sujeitos (direção, 
coordenação, professores, funcionários, alunos, pais) se mobilizam em 
torno de um projeto político de formação.

O planejamento e a organização do estágio ao longo da formação de 
professores não podem se resumir apenas no cumprimento obrigatório 
e burocrático de papéis (mesmo que essas dimensões estejam inclusas) 
e funções que englobam o conhecimento do campo de estágio (proposta 
político-pedagógica da escola, plano de ensino do professor, horários 
e materiais; organização do ensino – ciclo, seriado – e turmas – mistas 
ou divididas por gênero; objetivos e metas de formação), observações 
do professor regente e algumas poucas intervenções, muitas vezes 
descontextualizadas da realidade sociocultural da escola.

Isso significa que esse processo de planejamento e organização ao 
longo da formação do professor, independente da área de licenciatu-
ra e do nível de ensino a ser experienciado pelo acadêmico, precisa 
propor suas ações a partir da articulação e do entrecruzamento dos 
diferentes “olhares” da e sobre a escola, como espaço sociocultural no 
qual se constroem e se afirmam identidades individuais e coletivas 
(DAYRELL, 1996; 2007).

Ressalta-se aqui a compreensão de tal processo como um estado 
permanente de reflexão de práticas pedagógicas, de descobertas e 
certezas provisórias. Para Chaves-Gamboa, Taffarel e Gamboa,“A 
Prática de Ensino tornou-se um campo de interrogantes que vem ge-
rando expectativas e controvérsias.” (p. 24), pois difere de propostas 
de estágio marcadas pelo “engessamento” das ações dos acadêmicos 
estagiários e que se repetem anos após anos letivos, sendo tomadas 
como um receituário ad eternum de atividades lúdicas, sem especifi-
car sua real contribuição e impacto na formação do futuro professor 
e dos sujeitos envolvidos diretamente na ação (alunos e professores 
da escola), que emprestam seus corpos para “pedagogias” do estágio.
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A estrutura organizacional do estágio na formação de professores 
carece ser repensada a partir do conhecimento e entendimento das 
peculiaridades da realidade de cada escola. Esse caminho significa 
pensar a escola não só como estrutura física, mas também como espaço/
tempo “animado” pelos sujeitos que ali a constroem com base em seus 
modos de ser, viver, pensar e agir influenciados tanto pelas lições de 
ensino escolar, quanto pelas relações sociais mais amplas, estabele-
cidas “fora de seus muros”, nascidas da propagação de discursos da 
mídia, via meios de comunicação de massa, e das experiências reais 
e cotidianas nas comunidades, agregando valores a sua formação.

Por tanto, acredita-se que o professor formador precisa tomar o 
estágio como um instrumento de formação emancipatória e crítica 
das práticas e intenções dos “novos” pares. Assim, produzindo e dis-
pondo possibilidades de intervenção que tomem com muito respeito 
a relação com a escola e com seus sujeitos, então seus parceiros. Esses 
apontamentos têm como “[...] fio condutor a ideia de Universidade 
que se realiza através das Práticas de Ensino que articulam o ensino, a 
pesquisa e a extensão.” (CHAVES-GAMBOA; TAFFAREL; GAMBOA, 2011, 
p. 35). Nessa perspectiva, tomar a prática de ensino/estágio como “Um 
fator decisivo na trajetória da experiência refere-se ao movimento 
contínuo entre os diagnósticos para ação e os balanços e avaliação que 
possibilitam redirecionar a prática e desenvolver novas propostas.” 
(CHAVES-GAMBOA; TAFFAREL; GAMBOA, 2011, p. 35). 

Reflexões e possibilidades para o estágio  
em Educação Física no Ensino Médio

As ações de planejar e organizar o estágio para intervir no Ensino 
Médio requerem a consideração do projeto curricular histórico que 
determinou e fundamentou a sua presença na escola básica brasileira, 
nisso se destacando a função social a que a Educação Física se prestou 
no âmbito do modelo cultural de escola jovem.

Benedet (2000) registra que historicamente o Ensino Médio no 
Brasil é marcado por dois modelos de formação: o primeiro se con-
figura com a preparação de jovens das classes econômicas de poder 
aquisitivo mais alto para darem prosseguimento aos estudos em nível 
universitário fora do país, para onde retorna posteriormente a fim de 
ocupar os cargos de direção e administração em espaços públicos e pri-
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vados. O segundo modelo consiste da preparação técnica e profissional 
destinada prioritariamente aos jovens de classes sociais mais baixas, 
como uma solução rápida para a sua entrada no mercado de trabalho.

Esses fatos consubstanciam um modelo de educação elitista e de 
classes, o qual provocou e contribuiu para o aprofundamento das 
desigualdades sociais no país. Dayrell (2007) comenta que, até os dias 
de hoje, a estrutura rígida do padrão de organização da escola e do 
ensino não contribui para a presença e o sucesso dos filhos das classes 
trabalhadoras, em cuja realidade o estudo e o trabalho são presenças 
concomitantes. Dessa forma, segundo Moraes (2004) adverte, a escola 
não garante aos jovens a terminalidade dos estudos nem a igualdade 
e equidade no acesso às possibilidades sociais.

A dupla dimensão do Ensino Médio – trabalho e continuidade 
dos estudos – perspectivas conflituosas e presentes na educação de 
adolescentes e jovens, em virtude da eminência do acesso ao mercado 
de trabalho ou à progressão dos estudos em nível superior na vida 
desses escolares. 

Outros elementos que caracterizam a singularidade desse nível de 
ensino incluem a evasão dos escolares, motivada quer por problemas 
socioeconômicos de sobrevivência e sustento, quer pela conjugação 
da jornada de estudo com uma dupla jornada de trabalho; e os índices 
de repetência e a formação deficitária e acrítica que obstaculizam a 
continuidade dos estudos e, consequentemente, o acesso aos bens 
materiais, sociais e culturais produzidos pelo homem.

Os documentos e avaliações oficiais explicam que “[...] ainda não 
foi possível superar a dualidade histórica que tem prevalecido no 
ensino médio, tampouco garantir a universalização, a permanência 
e a aprendizagem significativa para a maioria de seus estudantes.” 
(BRASIL, 2009, p. 6), fato esse que possibilitaria transpor o quadro de 
desigualdade ao acesso, permanência e sucesso dessa etapa de ensino. 
A PNAD (IBGE, 2006) aponta que, dos 10.471.763 brasileiros de 15 a 
17 anos, mais de 50% dos jovens não estão matriculados nessa etapa 
da educação básica, configurando uma situação de desigualdade que 
se aprofunda entre grupos populacionais, pois “[...] apenas 24,9% de 
jovens na faixa etária de 15 a 17 anos, dos 20% mais pobres da po-
pulação, estudam no ensino médio, enquanto temos 76,3% de jovens 
estudando dos 20% mais ricos da população.” As análises estatísticas 
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comparativas por região ou grupo social evidenciam ainda que “[...] 
33,1% dos jovens do Nordeste estão nesta etapa da educação, enquanto 
temos 73,3% dos jovens no Sudeste. Outros dados expressivos são 37,4% 
jovens negros, enquanto 58,4% de brancos; e apenas 27% dos jovens 
do campo de 15 a 17 anos estão no ensino médio enquanto 52% estão 
na área urbana.” (BRASIL, 2009, p. 6). 

Acrescenta-se a esse quadro que “O crescimento da matrícula 
de jovens na faixa etária de 15 a 17 anos vem repercutindo direta-
mente na melhora da taxa de escolaridade líquida do ensino médio.” 
(BRASIL, 2009, p. 11), tanto que a taxa de escolarização no Brasil, em 
2005, foi de 44% e, em Mato Grosso, de 44,9%. Observa-se que “[...] 
a taxa de escolarização no ensino médio está muito aquém do ideal 
de universalização, assim como acontece no nível fundamental. En-
tretanto, a considerar a evolução desse índice, observa-se progresso 
desde a década de 1990.” (BRASIL, 2009, p. 12), quando o Ministério 
da Educação organizou o projeto de reforma do Ensino Médio como 
parte integrante da política de desenvolvimento social e educacional 
daquele momento no país (BRASIL, 1999, p. 15). 

Não diferentemente, a Educação Física também cumpriu o seu 
papel nesse modelo de ensino ao promover a disciplinarização e o 
adestramento dos corpos por meio de exercícios físicos, executados 
de forma repetida e exaustiva, e pelas atividades de ordem unida tudo 
isso constituindo exemplos de uma educação do corpo para a servidão 
e a submissão das ações e dos pensamentos. 

Moraes (2004, p. 113) registra que “A Educação Física no Ensino 
Médio desempenhou, no passado, um papel de conformação hegemô-
nica no interior das políticas educacionais.”, atuando como prática 
necessária à formação do caráter do indivíduo por meio da higieni-
zação dos corpos, sustentado pelos ideais de eugenia. Seguiram-se os 
moldes europeus de ensino, que, sem considerar a realidade social, 
provocaram um processo de aculturamento ou de descaracterização 
das raízes da cultura corporal brasileira aprendida na escola. O autor, 
complementando esse fato, diz que, naquele momento da história da 
escola média imperial brasileira, era preciso forjar um indivíduo de 
gosto refinado, em contraponto à ideia que se tinha de homem brasi-
leiro como preguiçoso e desordeiro.
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Daolio (2004) explica que a formação do profissional de Educação 
Física, até os anos de 1980, aproximadamente, era muito precária, com 
predomínio de conhecimentos voltados para a área biológica e sem aces-
so às discussões socioculturais do movimento. O corpo era visto como 
um conjunto de sistemas, não como um elemento marcado pela cultura, 
e o movimento era tomado numa perspectiva técnica e instrumental.

No âmbito escolar, um dos impactos dessa formação foi a cons-
trução estigmatizada da Educação Física como sinônimo de esporte, 
restringindo a prática pedagógica do professor ao ensino prático de 
poucas modalidades esportivas olímpicas (vôlei, basquete, futebol e 
handebol), além de as contribuições do ensino das práticas corporais 
terem sido atreladas à descoberta dos chamados “talentos olímpicos”. 
Sobre o assunto, Figueiredo (2004, p. 89) esclarece que 

A estreita vinculação entre Educação Física e saú-
de e Educação Física e esporte tem sido, ao longo 
dos anos, a principal referência dos alunos que in-
gressam no curso de Educação Física e, ao mesmo 
tempo, um entrave para que se possa compreender 
a Educação Física em uma dimensão educacional 
mais ampla e também suas interfaces com diferen-
tes campos de saberes.

Esses apontamentos nos levam a refletir acerca “do que falamos 
quando falamos em Educação Física”? Para o estudioso, 

A Educação Física, hoje, pode ser compreendida 
como área que tematiza/aborda as atividades cor-
porais em suas dimensões culturais, sociais e bio-
lógicas. Assim, a Educação Física extrapola a ques-
tão da saúde, relacionando-se com as produções 
culturais que envolvem aspectos lúdicos e estéti-
cos, deixando de ter como foco apenas o esporte ou 
os exercícios físicos voltados para uma perspectiva 
restrita à promoção e ao desempenho de atividade 
física (p. 90). 
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Isso significa ampliar a perspectiva biológica de compreensão do 
corpo, considerando as perspectivas sócio-históricas e culturais do 
movimentar-se. Para tanto, há que se possibilitar experiências socio-
corporais na formação inicial que propiciem a consolidação de uma 
visão dos elementos da cultura de movimento como práticas corporais 
e, portanto, sociais, desse modo colaborando para a superação da hie-
rarquização dos saberes dentro do currículo dos cursos de formação 
em Educação Física.

Considere-se aqui o contexto histórico das ações e projetos da 
formação inicial, com destaque para importância da organização das 
práticas curriculares e estágios na formação de professores de Edu-
cação Física a partir da inserção dos acadêmicos no Ensino Médio. 
E isso deve resolver a questão da especificidade da atuação daquele 
profissional neste nível de ensino, cumprindo uma das principais 
lacunas deste campo do conhecimento na atualidade quando se trata 
de atender as demandas da comunidade escolar. 

A presença da Educação Física no Ensino Médio é determinada pela 
realidade sócio-histórica e cultural que revela a desarticulação entre 
os pressupostos legislatórios professados pelos programas e gestores 
de ensino e a realidade escolar marcada pela dispensa dos alunos 
das aulas de Educação Física, amparados pelo Decreto n. 10.793/2003. 

Percebe-se que a Educação Física tem legalidade como componente 
curricular da Educação Básica, mas não tem encontrado legitimidade 
no Ensino Médio, com a aparente perda de “espaço” em função das 
demandas impostas pela sociedade aos alunos, como a escolha de uma 
profissão e a passagem ao Ensino Superior, o que reduz sensivelmente 
as possibilidades de vivência do componente curricular e segue rumo 
à perda de sentido e identidade. 

No entanto, nas classes sociais economicamente privilegiadas, a 
cultura corporal/práticas corporais, cujos saberes são especificidades 
da Educação Física, são acessadas em outros espaços, como academias, 
clubes e áreas de lazer, demonstrando a opção política por atender 
esse público em específico. Por outro lado, isso dá notícias de que a 
disciplina tem perdido “espaço” em Mato Grosso por não ter sido capaz 
de problematizar sua função educativa e propor práticas que atendam 
a realidade vivenciada pelos jovens. 
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Esse nível de ensino vem sendo historicamente esvaziado de 
sentidos para a Educação Física, todavia os adolescentes e jovens ne-
cessitam cada vez mais de intervenções educativas que contribuam 
para desenvolver neles a consciência corporal e o cuidado com a 
saúde, numa perspectiva de cuidado com a qualidade de vida, com 
a responsabilidade de compreender os inúmeros riscos sociais a que 
está suscetível a juventude.

A partir da década de 1990, ocorreu a reforma das políticas e orien-
tações curriculares para o Ensino Médio no Brasil. A Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, n. 9394/1996 (BRASIL, 1996) estabelece 
o Ensino Médio como etapa terminal obrigatória da escolarização e 
propõe a articulação da preparação do trabalho ao passo da prepa-
ração científica (domínio das linguagens, ciências exatas etc.) como 
condição para formação cidadã.

Diversos instrumentos legais foram e têm sido propostos para nor-
matização da organização político-pedagógica e curricular do Ensino 
Médio (BRASIL, 1998; BRASIL, 1999; BRASIL, 2006; BRASIL, 2009), todos 
eles pautados na constatação de que houve mudanças significativas 
na forma de aprender e apreender os conhecimentos que afetaram 
a produção e as relações sociais de modo geral (BRASIL, 1999, p. 15). 
Assume-se uma outra compreensão do papel da escola na formação e 
atuação de seus agentes sociais, que colocam a necessidade de outros 
parâmetros para a formação dos cidadãos, não mais compatíveis com 
a visão tecnicista sobre trabalho. 

A partir desses movimentos, foram publicados documentos de 
orientações curriculares para os professores, os PCNEM (BRASIL, 
1999), e as discussões dos professores nas universidades assinalaram 
que não se tinha atingido, ainda, uma proposta para a educação média 
que realmente pudesse favorecer a inovação das práticas pedagógicas 
e a redução das desigualdades históricas.

Novas discussões e debates foram organizados no ano de 2004, 
culminando com a publicação das Orientações Curriculares para o 
Ensino Médio, em 2006 (BRASIL, 2006). Longe de um consenso ou 
do término dos debates, acredita-se que o exercício de pensar o pla-
nejamento e a organização do estágio para o Ensino Médio, a partir 
do componente curricular Educação Física, merece levar esses fatos 
recentes em consideração, os quais precisam continuar sendo repen-
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sados à luz das singularidades do contexto social contemporâneo e das 
particularidades dos sujeitos que “fazem” a escola média no Brasil.

No sentido de estabelecer uma formação de professores de caráter 
emancipatório, há que se produzir o planejamento e a organização do 
estágio no Ensino Médio com fundamento na compreensão do quanto a 
realidade de cada escola e seus sujeitos é contraditória. Isso evidencia 
“pistas” segundo as quais não se pode reproduzir as mesmas práticas 
e modelos de estágio na formação de professores se o objetivo maior é 
uma preparação de cunho transformador, com o desenvolvimento da 
capacidade real do professor para atuar na redução das desigualdades 
sociais, que foram aprofundadas pelas práticas de ensino e por uma 
organização escolar que não levaram em conta a realidade sócio-his-
tórica, cultural e material dos alunos.

Um primeiro passo do professor formador nessa direção pode 
ser estabelecido com o alerta de Dayrell (2007), expresso nestes ques-
tionamentos: qual o papel do estágio na formação de professores de 
Educação Física para a atuação no Ensino Médio? Como, para que e 
para quem as ações de ensino da Educação Física no Ensino Médio se 
destinam? Essas indagações podem ser respondidas concomitantes às 
interrogações que permeiam o modelo de escola média que queremos.

É nesse emaranhado de condições que ocorre o protagonismo 
juvenil, afirmando-se suas culturas e formando-se suas condições de 
lidar com o currículo e a formação escolar, quando a organização e 
a vivência do estágio na formação de professores, devem contribuir 
para construção de práticas pedagógicas emancipatórias por meio da 
Educação Física vivenciada no Ensino Médio.

Ao considerar a situação constrangedora da Educação Física como 
componente curricular legalizado do Ensino Médio, mas para o qual 
ainda não se encontrou o ponto de legitimação, é preciso pensar as pos-
sibilidades de qualificação da formação acadêmica a fim de permitir 
ao futuro professor“[...] uma argumentação pedagógica legitimadora 
e convincente, de sua contribuição na chamada formação da cidada-
nia.” (KUNZ, 1999, p. 38).

Kunz (1999, p. 35) afirma a importância da “[...] Educação Física 
como componente curricular imprescindível na formação integral do 
jovem.”, de modo que as propostas de estágio devem permitir a
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[...] reflexão comunicativa e crítica transcende-se 
os limites das informações como forma de esclareci-
mento ou, do conhecimento científico como verda-
des evidentes e inquestionáveis e somente com esta  
forma de esclarecimento se pode intencionar a 
emancipação humana e social, significando a supe-
ração das dependências e da menoridade. (p. 38).

Considerações

Esses aspectos revelam a importância do desenvolvimento de pro-
posta estágio na formação inicial em Educação Física, elegendo como 
eixos orientadores: a interdisciplinaridade na docência a partir da 
proposição de estratégias de intervenção; o fortalecimento da relação 
indissociável da teoria e da prática na prática pedagógica do educador 
numa perspectiva sócio-histórica, levando-se em consideração as dife-
renças étnicas, sociais, raciais, econômicas e culturais do ser humano; 
o incentivo do desenvolvimento da postura investigativa do professor 
como atitude cotidiana do fazer pedagógico; e a avaliação como ins-
trumento processual e emancipatório que possibilita o diagnóstico e a 
análise da realidade, fundamentando intervenções a fim de transpor 
as dificuldades e os problemas de ensino e aprendizagem. 

Isso implicará a construção de uma cultura de ação multidisciplinar 
e colaborativa na formação docente, como ressaltado nos documentos 
de orientação curricular (BRASIL, 2000; BRASIL, 2001; BRASIL, 2006; 
BRASIL, 2009), bem como a produção de práticas pedagógicas voltadas 
para a afirmação da identidade da Educação Física no Ensino Médio 
como componente da formação humana, relacionando-se as deman-
das da socialização das culturas e do protagonismo juvenil a partir da 
investigação, tematização, problematização e agregação de sentido ao 
acervo cultural das práticas corporais na juventude, no contexto do 
Ensino Médio.

Como consequência, haverá motivação e identificação dos licen-
ciados com a docência embasadas na solidificação da sua capacidade 
de intervir e atuar de forma coletiva e cooperativa com seus pares, 
nos processos tanto de planejamento quanto de execução e avaliação 
contínua das ações desencadeadas, aproximando-as dos assuntos e 
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problemas da vida e das comunidades em que se inserem as escolas e os 
alunos do Ensino Médio e, em especial, o professor de Educação Física.
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Qualidade de vida  
do adulto e do idoso

Jacqueline da Silva Nunes Pereira

Introdução

A população brasileira está ficando mais velha, conforme divulga-
do pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). De 
acordo com essa mesma fonte, atualmente, o aumento da população 
de idosos está acima da média prevista pelas estimativas anteriores: 
o Brasil possui 14 milhões de pessoas com mais de 65 anos, ao passo 
que, no censo de 1991, esse número era de 4,8%, aproximadamente e, 
no de 2000, cresceu para 5,9%, chegando a 7,4% no de 2010. 

 A organização mundial de saúde reconheceu, cerca de 50 anos 
atrás, que a saúde não era simplesmente a ausência de doença, impli-
cando um estado de completo bem-estar físico, social e mental. (OMS, 
1948 apud SHEPARD, 2003).

 Têm-se observado mudanças significativas no estilo de vida do 
indivíduo da terceira idade, que passou a realizar atividade física e, 
com isso, vem conquistando melhor qualidade de vida. Em virtude 
disso, podemos dizer da relevância de nos debruçarmos sobre as ações 
sociais inscritas no âmbito das políticas públicas voltadas para o idoso, 
bem como sobre a ausência delas. 

 Atualmente, as discussões acerca da atividade física, para pessoas 
nessa faixa etária têm sido uma constância na área da saúde (OKUMA, 
1998), sendo esse o contexto de desenvolvimento da pesquisa apresen-
tada neste texto, no qual se analisa e identifica de que forma os projetos 
de extensão que contemplam ações sociaispodem ser benéficos para 
a qualidade de vida do idoso. 

 Com o objetivo de sistematizar a temática proposta, expomos uma 
breve fundamentação teórica em torno dos conceitos de envelheci-
mento, atividade física e qualidade de vida na contemporaneidade, 
bem como descrevemos a estrutura e a análise do Projeto de Extensão 
“Qualidade de Vida para o Adulto e o Idoso no ano de 2013”.
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1. Envelhecimento

O envelhecimento é um conjunto de transformações que aconte-
cem com o passar do tempo, sendo um processo natural, progressivo 
e irreversível a todos os seres humanose que se manifesta por meio 
do declínio das funções de diversos órgãos. No entanto, as alterações 
acontecem de forma única em cada pessoa e podem estar ligadas a 
fatores intrínsecos, como a genética, e extrínsecos, como o estilo de 
vida, a educação alimentar, o ambiente e as condições sociais em que 
cada uma vive. Paschoal (2004) menciona alterações de duas natu-
rezas: fisiológicas, com o mau funcionamento de algumas estruturas 
corporais, e mecânicas, com a incapacidade de realizar movimentos 
básicos do corpo humano.

Portanto, diante da realidade inquestionável das transformações 
demográficas iniciadas no último século, observa-se uma população 
cada vez mais envelhecida, colocando aos profissionais da área da saú-
de o grande desafio de auxiliá-la no alcance de uma sobrevida cada vez 
maior e com uma qualidade cada vez melhor (OLIVEIRA et al., 2010).

A esse respeito, VECCHIA et al. citados por SANTOS et al., 2005 
esclarecem que

O conceito de qualidade de vida está relacionado à 
auto-estima e ao bem-estar pessoal e abrange uma 
série de aspectos como a capacidade funcional, o 
nível socio-econômico, o estado emocional, a inte-
ração social, a atividade intelectual, o autocuidado 
o suporte familiar, o próprio estado de saúde, os 
valores culturais, éticos e a religiosidade. 

Um envelhecimento nesses moldes exige alguns cuidados com 
a alimentação e a prática de algum exercício físico para o corpo se 
manter bem nutrido e ativo, respectivamente. A manutenção do cor-
po ativo, mediante a prática de uma atividade física bem orientada, 
é fundamental para conservar o bom funcionamento das funções 
vitais, traz vários benefícios para a saúde e, além disso, possui um 
importante papel na redução do risco de doenças cardiovasculares 
(CASAGRANDE, 2006).
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Nessa fase da vida, as capacidades motoras do idoso vão sendo 
prejudicadas em ritmo crescente pelos desgastes que o tempo de 
existência naturalmente lhe impõe. Para Caldas (1998, p. 28), “[...] 
envelhecer é um processo fisiológico e natural pelos quais todos os 
seres vivos passam e em especial o ser humano.”. 

 Dentre os fatores que, na acepção de Silva (2008), garantem o 
ingresso dos indivíduos na fase idosa, citam-se a atividade física, os 
avanços das tecnologias médicas e o surgimento das aposentadorias. 
A primeira exerce um papel importante na prevenção e manutenção 
das capacidades motoras e psicológicas dos idosos, enquanto os dois 
últimos garantiram o aumento da longevidade e da qualidade de vida 
dessa população. 

 Por sua vez, Otto (1987) descreve que o envelhecimento ocorre 
independentemente de outros fatores, já que é um processo irreversí-
vel; é a lei da vida, nascer, viver e morrer. Todavia, muitos idosos não 
conseguem aceitar o fato de estarem envelhecendo.

 Ferreira e Simões (2011) dizem que, na verdade, o próprio idoso 
tem dificuldade de enxergar e aceitar tal processo e que, além das mu-
danças físicas e pessoais, ele tem que se acostumar com as mudanças 
de ordem social e psicológica, o que, caso não ocorra, faz com que se 
sinta um estranho na sociedade e no ambiente familiar.

2. Atividade Física

A atividade física é de fundamental importância para a sobrevivên-
cia dos indivíduos e é caracterizada por todo movimento corporal que 
produz gasto energético (por exemplo, vestir-se, banhar-se, levantar-se 
de uma cadeira, entre outros). 

De acordo com Mazo, Lopes e Benedetti (2009), a atividade física 
gera os movimentos realizados para o desempenho das pequenas 
tarefas do dia a dia e, quando praticada regularmente, pode ser con-
siderada exercício que produz um gasto energético alto e propicia a 
manutenção da saúdepor meio das modificações biológicas, podendo, 
assim, proporcionar uma qualidade de vida ainda mais saudável ao 
praticante. 

É importante considerar que, embora o desempenho físico se 
altere no decorrer dos anos, existem práticas regulares de atividades 
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físicas que são adequadas à individualidade biológica e restringem 
tais modificações, favorecendo a melhoria da qualidade da saúde e 
a reabilitação das funções orgânicas interdependentes e, portanto, 
promovendo o prolongamento da vida (MEIRELLES, 1997).

 Outra questão que, conforme Mazo, Lopes e Benedetti, (2009) pode 
ser pontuada o sedentarismo na velhice, também caracterizado como 
fruto da crença popular segundo a qual se acreditava ser necessário 
diminuir a intensidade e a quantidade de atividades físicas devido aos 
desgastes físicos. Porém, esses pesquisadores explicam que, apesar 
das influências de pensamentos dessa natureza permanecerem na 
atualidade, todas as pessoas necessitam de atividades físicas, princi-
palmente os idosos. 

Neri (1998) corrobora esse entendimento ao dizer que, com a prá-
tica de exercícios físicos em ambientes variados, os idosos poderão 
incorporar mudanças de hábitos e valores saudáveis para o corpo e 
para a convivência entre as gerações futuras. 

3. Qualidade de Vida

Pensar o conceito de qualidade de vida na atualidade é trazer para 
reflexão o entendimento de Moreira (2001, p. 13), para quem, “ [...] 
nas propostas de qualidade de vida de nosso tempo atual, o sentido de 
prolongar a vida é um valor por si só, descartando-se as preocupações 
sobre como usamos essa vida [...]”.E o autor vai além ao ressaltar que

O prolongar a vida é um valor biologicamente de-
sejável, posto como um valor cultural. Prolongar a 
vida, hoje, torna absoluta a cronologia, traduzida 
como longevidade e esperança de vida, e a falta de 
cuidados para atingir esse fim, é alertada por cam-
panhas contra os seus riscos, pelo valor negativo 
para as finanças públicas nos gastos com a saúde. 

Para Herculano (2000), a qualidade de vida seria compreendi-
da como um conjunto de de direitos articulados à Cidadania, como 
habitação, renda, emprego, saúde, educação, lazer, relação social e, 
principalmente, a satisfação do indivíduo. 
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Enquanto, para uns, qualidade de vida é somente ter saúde, para ou-
tros, ela engloba muitas coisas, importando mesmo a satisfação pessoal.

Moreira (2001) entende que, para se aprofundar no conceito qua-
lidade de vida, é necessário fazê-lo à luz do pensamento complexo, ou 
seja, das incertezas e das crises sociais. Entretanto, considera que essa 
ideia deve ser superada, pois qualidade de vida significa vivenciar tudo 
isso ao mesmo tempo, todos os desafios dentro dos avanços e dos retro-
cessos da sociedade. E isso o autor avalia ser motivo suficiente para a 
efetivação de propostas em qualquer área do conhecimento humano.

 Nesse caminho, estudos e pesquisas apontam os benefícios da 
atividade física na qualidade de vida de indivíduos idosos. Para Mazo, 
Lopes e Benedetti (2009, p. 123), “Os benefícios das atividades físicas 
estão presentes nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais, pois 
ao envelhecer os idosos podem enfrentar problemas como: solidão, 
ausência de objetivos de vida e de atividades ocupacionais, sociais, de 
lazer, artístico-culturais e físicas.”.

Nos últimos anos, os profissionais da saúde têm enfatizado a ne-
cessidade de prevenir ou retardar o desenvolvimento das doenças crô-
nicas que acometem a população idosa, numa tentativa de aumentar 
a expectativa de vida ativa e a manutenção do bem-estar funcional. 
Okuma (1998, p.54), ao relatar sobre os efeitos da atividade física sobre 
a capacidade funcional do idoso, explica que:

[...] a prevalência da incapacidade funcional decor-
rentes das limitações físicas apontam para o fato 
de que uma grande porcentagem de pessoas tem 
dificuldades ou incapacidade para realizar as ati-
vidades cotidianas como carregar um peso, cami-
nhar alguns quarteirões, sendo que tal dificuldade 
aumenta com a idade. 

Segundo Cianciarullo (2002), um indivíduo que desempenha tarefas 
ou atividades da vida diária, como andar e se vestir, entre muitas outras 
habilidades ou capacidades, tem uma qualidade de vida satisfatória. 
Conforme o contexto acima, o idoso precisa sentir-se bem para realizar 
suas necessidades cotidianas e a atividade física poderá proporcionar-
-lhe um estado de bem-estar físico, mental e social. 
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Desse modo, podemos dizer que a qualidade de vida é uma neces-
sidade básica de qualquer ser humano, principalmente dos idosos que 
têm um estilo de vida menos saudável em razão do próprio processo 
de envelhecimento. Para essa faixa etária desenvolver um estilo de 
vida mais saudável, é fundamental que inclua em sua rotina a ativi-
dade física regular, que se tornará um componente importante na sua 
qualidade de vida.

Sobre o assunto, Neri (2003, p. 80) constata que “[...] o foco deve 
ser a criação, ampliação e melhoria de propostas de ação que possam 
aumentar o nível de qualidade de vida e dignidade do idoso brasileiro, 
sempre com o objetivo de possibilitar a proteção e inclusão social.”.

4. Projeto Qualidade de vida do idoso e do adulto 

O projeto de extensão, Qualidade de Vida para o Adulto e o Idoso 
foi desenvolvido no período de abril a dezembro de 2013 por docentes 
e acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), câmpus Pontal do Araguaia – MT. Os encontros 
eram realizados duas vezes por semana para a realização das ativida-
des, que foram fruto de um trabalho efetivo da equipe de estudantes 
sob a coordenação da professora responsável pelo projeto e consistiram 
destas modalidades: ginástica, análise corporal, danças, jogos recrea-
tivos, atividades lúdicas, caminhadas, jogos de estímulo à memória, 
jogos cooperativos e competitivos, cantigas de roda, palestras, oficinas 
e festas comemorativas, jogo da velha, jogos de pergunta e respostas, 
jogos de decorar e adivinhar palavras, palestras informativas sobre 
alimentação e relação sexual na terceira idade, oficinas de maquiagem 
e contar histórias, festa junina e confraternizações. Dentre os inúme-
ros benefícios das ações do projeto para os idosos, destaca-se a sua 
autonomia física, mental e social para desempenhar as tarefas diárias.

Com a prática dessas atividades, esperava-se proporcionar aos 
idosos melhor qualidade de vida e de convívio social, bem como pro-
piciar a eles o aumento da autoestima e da capacidade física e motora, 
além de valorizá-lo e dispensar-lhe cuidados que muitas vezes lhe são 
negados pela população e até mesmo pela família. Então, no projeto 
eles tinham a oportunidade de conversar, praticar atividade física e 
receber a atenção que muitas vezesnão podiam receber em outro lugar.
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Considerações finais

Acredita-se que o projeto de extensão Qualidade de Vida para o 
Adulto e o Idoso possibilitou a integração entre a universidade e a 
população pesquisada, assim como, a experiência de desenvolver 
atividades práticas relacionadas à formação em Educação Física, as 
quais integram a tríade ensino, pesquisa e extensão. A atividade nos 
proporcionou o conhecimento de novos conceitos e novos olhares so-
bre o idoso e, com isso, o entendimento e o respeito a suas dificuldades 
e limitações, além do prazer de trabalhar com pessoas que têm muito 
a nos ensinar. Nesse sentido, podemos dizer que o projeto foi de suma 
importância não só para os participantes, aos quais rendeu benefícios 
ligados ao dia a dia, à interação social, à saúde física e mental, entre 
outros; mas também para os acadêmicos extensionistas, que vivencia-
ram situações propícias à capacitação na formação acadêmica.

O projeto de extensão referido pode ser considerado uma ação 
social local indispensável para a sociedade, uma vez que, durante a 
atividade física, foram orientadas práticas que pudessem melhorar 
o dia a dia dos adultos e idosos Inclusive, foram as atividades mais 
lúdicas, como jogos, cantigas de roda e festas, que deram mais ale-
gria e divertimento para os idosos, melhorando-lhes a autoestima e o 
convívio social, além de terem despertado nele o gosto pela atividade 
física, tirando-os de suas casas para reinseri-los no meio social com 
dignidade, com independência física e emocional. Ora, é sabido que, 
na sociedade contemporânea, os idosos passam a maioria do tempo 
sozinhos e isolados da família, que, por sua vez, estão fora de casa, 
trabalhando para suprir as necessidades de consumo exacerbado de 
valores materiais, e acabam se esquecendo dos valores humanos, da 
sua própria raiz familiar. 
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