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CONSIDERAÇÕES ACERCA DE UMA 
FERRAMENTA EDUCATIVA  VOLTADA PARA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL DE IDOSOS 

Victória Oliveira Costa1; 
 Augusto Cardoso Alves2; 

Renata Carvalho Lopes Maia3; 
  Brenda Ellen Meneses Cardoso4 ;

Ayane Araújo Rodrigues5; 
 Thiago de Souza Lopes Araújo6.

RESUMO: De acordo com a Organização mundial da saúde, a 
quantidade mundial de idosos duplicará até 2050, isso faz com 
que aumente a necessidade de tratar assuntos como a sexualidade 
para que se obtenha uma melhoria no modo como os profissionais 
de saúde lidarão com essa abordagem prática. Trata-se de um 
estudo metodológico no qual foram criados jogos educativos 
como ferramentas de promoção à saúde sexual dos idosos. Os 
jogos criados foram: um caça-palavras, no qual estão escondidas 
18 palavras acerca do tema sexualidade, e um jogo de tabuleiro, 
em que através de perguntas previamente elaboradas, o jogador 
mover-se-á como peão sobre as casas e, ao final, obter-se-á o nível 
de informação que ele se encontra sobre o tema. Os profissionais 
de saúde precisam estar cientes de que a vida sexual dos idosos 
precisa ser vista como uma realidade para que possam orientá-
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los sobre medidas preventivas contra as infecções sexualmente 
transmissíveis. Além disso, o desinteresse da equipe de saúde 
pela sexualidade dos idosos dificulta o contato e a explicação 
desse tema. Espera-se que a qualidade do aconselhamento sobre o 
comportamento sexual de idosos e o diálogo entre profissionais e 
usuários sobre os temas abordados por esses dois produtos possam 
melhorar. 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do idoso, Sexualidade, Qualidade 
de vida. 
 
INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a produção do conhecimento sobre a 
sexualidade na velhice tem crescido, fruto da necessidade pressurosa 
de conhecer mais sobre essa temática para a melhoria da qualidade de 
vida do idoso (SOUZA et al., 2015). Entretanto, percebe-se lacunas 
no que se refere ao modo como os profissionais de saúde lidam com 
essa abordagem na prática (EVANGELISTA et al., 2019). 

A sexualidade é a manifestação de uma série de pensamentos, 
comportamentos e sentimentos revelados em qualquer idade de um 
indivíduo, cuja forma, intensidade e duração podem variar. Nesse 
sentido, devido às restrições de idade, o sexo senil não se torna menos 
importante e prazeroso (ALMEIDA; MOURA; PESSÔA, 2017). 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a quantidade 
de idosos no mundo duplicará até 2050. Quando não há preparação 
da sociedade, o envelhecimento populacional torna-se uma 
problemática, evidenciando uma atitude negativa em relação a esta 
fase da vida. Portanto, é essencial debater sobre o preconceito contra 
o idoso e a sexualidade na terceira idade, por ser o menos abordado na 
investigação científica e a fim de combater os estereótipos inerentes 
(PEREIRA; PONTE; COSTA, 2018). 
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Os estereótipos, tanto positivos quanto negativos, podem 
ter efeitos sobre as decisões, as atitudes, o desempenho e a saúde 
do idoso (DOS SANTOS et al., 2020). Alguns estereótipos são 
atribuídos aos idosos com mais frequência, como declínio mental, 
doença, depressão, inutilidade, impotência sexual, lealdade, 
inutilidade, pobreza/marginalização e isolamento. De acordo com 
a visão da sociedade, esses estereótipos são transversais a todos 
os idosos, ignorando as características de cada indivíduo, suas 
vivências frente ao envelhecimento e suas próprias personalidades e 
estilos de vida, induzindo, assim, as pessoas a terem uma impressão 
negativa do envelhecimento (PAÚL, 2017; PEREIRA; PONTE; 
COSTA, 2018). 

O envelhecimento não está vinculado à assexualidade, mas 
tabus e mitos sobre o comportamento sexual dos idosos os impedem 
de exercer plenamente sua vida, haja vista que as alterações 
fisiológicas do envelhecimento, opressão familiar, preceitos religiosos 
e aspectos pessoais agravam esse estigma social. Nesse sentido, a 
sociedade negligencia o fato de que idosos ainda detêm interesses 
sexuais, problemática exemplificada na escassez de campanhas de 
prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST) para esse 
público, bem como educação e promoção em saúde, o que evidencia a 
fraca compreensão da multidimensionalidade da sexualidade humana 
(UCHÔA et al., 2016).   

Porém, a sexualidade é uma necessidade humana básica, 
independentemente de sua condição, portanto, deve ser garantida 
e respeitada. É necessário estabelecer alguns conceitos para 
que o idoso possa se tornar uma pessoa livre e viver o sexo sem 
preconceitos. O envelhecimento é inevitável, e a educação sobre 
o assunto é necessária no dia a dia dos idosos (BARROS; DE 
ASSUNÇÃO; KABENGELE, 2020). Além disso, evidências 
indicam que a educação sexual abrangente, que não só fornece 
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informações, como também constrói habilidades de comunicação 
pessoal, está associada a resultados positivos para a saúde 
(CARVALHO, 2000).  

Assim, as tecnologias educacionais emergem como uma 
estratégia de prevenção de doenças e promoção da saúde. Novas 
tecnologias educacionais permitiram o encontro com outros 
indivíduos para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde 
em conjunto. Essas tecnologias são inovadoras e oferecem práticas 
de saúde que geram maior capacitação, com os consequentes 
avanços na promoção da qualidade de vida e na adesão ao 
tratamento (BORGES et al., 2016).  

Os profissionais de saúde precisam ser isentos de preconceitos, 
e é essencial que não tratem os idosos como seres em degeneração, 
devendo criar situações que elevem a autoestima, falar diretamente 
sobre o assunto, responder a todas as perguntas sem desvios ou 
restrições, a fim de ajudar no seu bem-estar psicossocial biológico 
(VIEIRA et al., 2016). Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi 
construir um jogo educativo para contribuir na melhoria da prática 
assistencial dos idosos, pois acredita-se que o uso de uma tecnologia 
educativa pode colaborar em ações que promovam comportamentos 
sexuais seguros e a vivência de uma sexualidade saudável entre 
essa população. 

 
RELATO DA EXPERIÊNCIA 

O presente trabalho consiste em um relato de experiência 
da produção de um jogo educativo como ferramenta de promoção 
a saúde para idosos referente à sexualidade. A construção da 
tecnologia seguiu uma sequência metodológica composta por três 
fases: definir objetivos específicos para o produto educativo; buscar 
na literatura científica assuntos que necessitem ser trabalhados 



10 

Considerações acerca de uma ferramenta educativa voltada para promoção da saúde ...

junto ao público-alvo; elaborar o produto a fim de atingir os 
objetivos previamente estabelecidos (ALBUQUERQUE, 2015). 

Na primeira fase, definiu-se que o objetivo do produto seria 
disseminar informações sobre sexualidade e saúde sexual para 
a população idosa de forma atrativa e divertida. Isso porque, a 
tecnologia educativa em saúde pode ocorrer a partir de várias 
estratégias, sendo uma delas a utilização de jogos, os quais 
podem contemplar variadas faixas etárias, mostrando-se útil para 
atividades de educação em saúde (MIRANDA, 2019). O uso de 
metodologias ativas como o jogo permite a interatividade e propicia 
trabalhar as especificidades e demandas dos atores envolvidos no 
momento educativo. Além disso, o jogo vislumbrado enquanto 
brinquedo pode ser potente recurso pedagógico no desenvolvimento 
da aprendizagem (KAYSER et al., 2018). 

Na segunda fase, realizou-se um aprofundamento na 
literatura sobre os aspectos teóricocientíficos que envolvem o 
assunto em questão. As evidências científicas elencadas a partir 
da literatura sobre as situações envolvendo a sexualidade em 
idosos guiaram a sistematização do conteúdo abordado no jogo 
educativo. Além disso, o aprofundamento bibliográfico direcionou 
os principais conceitos e ideias sobre a temática em estudo, os 
quais foram encadeados em sequência lógica de raciocínio para 
compreensão e discussão.  

Na terceira fase, primeiramente ocorreu a sistematização 
do conteúdo componente das tecnologias e a elaboração de um 
roteiro que guiou a construção dos protótipos. Posteriormente, 
os protótipos dos jogos foram produzidos, nos quais utilizou-
se recursos tecnológicos, como as tecnologias de informação e 
comunicação (TICS), com o auxílio de um especialista em design 
gráfico. Ademais, também ocorreu a avaliação do conteúdo e 
da teoria referente à atividade e, após a avaliação e aprovação, a 
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construção dos jogos foi finalizada. Além disso, os imperativos 
éticos foram considerados conforme Resolução 466/12, do 
Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde (RIPPEL; 
MEDEIROS; MALUF, 2016). 

Sabe-se que um dos mediadores do processo ensino-
aprendizagem é a atividade lúdica, uma vez que o lúdico atrai a 
atenção para o assunto, seu significado pode ser debatido entre os 
participantes e o conhecimento originado a partir da atividade pode ser 
transmitido para o campo da realidade (COSCRATO; PINA; MELLO, 
2010). Dessa maneira, utilizou-se dois tipos de atividade lúdica: caça-
palavras e o jogo de tabuleiro, como forma de facilitar o aprendizado, 
favorecendo o cruzamento de ensinamentos técnicos, oferecido pelo 
material educativo produzido, e experiências compartilhadas pelos 
jogadores (PIRES; GUILHEM; GÖTTEMS, 2013). 

Para a construção do caça-palavras, foram elencadas palavras-
chave acerca do tema (sexualidade em saúde), como acolhimento, 
afetividade, amor, aperfeiçoamento, cuidado, empatia, identidade, 
julgamento, liberdade, lubrificação, orientação, preservativo, 
profissionais, respeito, saúde, sexualidade, tabu e vergonha. Após 
essa definição, as palavras foram submetidas ao site Geniol, que, 
automaticamente, criou o jogo. O jogo possui dificuldade mediana, 
com palavras encontradas na horizontal, vertical e diagonal, porém 
não estarão escritas ao contrário (Figura 1). 

Para o jogo de tabuleiro, criou-se um tabuleiro, peões e cartas 
no programa Power Point. O tabuleiro divide-se em 7 casas verdes, 
7 amarelas e 7 vermelhas, além de uma linha de saída e um ponto de 
chegada (Figuras 2 e 3). Os peões representam o jogador/ paciente 
e podem ser movidos de acordo com as respostas às perguntas 
que estão impressas nas cartas (Figura 4). Cada carta dará uma 
pontuação de acordo com resposta dada pelo jogador/ paciente, o 
peão segue no tabuleiro de acordo com a pontuação adquirida a 
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cada pergunta e, ao fim do questionário, a cor da casa em que o 
peão parar deverá indicar o grau da consulta a ser iniciada.  

Um peão na casa verde indica que o paciente se encontra bem 
orientado quanto ao tema de sexualidade em saúde, o peão nas casas 
amarelas mostra que o profissional deve ter atenção e que o paciente 
não se encontra muito bem orientado em relação à sexualidade, já 
o peão nas casas vermelhas indica pouca ou nenhuma orientação 
quanto ao assunto a ser abordado na consulta e, por isso, requer 
uma maior intervenção do profissional no caso.  

A prática sexual não é mais concentrada na idade adulta, uma 
vez que a iniciação sexual ocorre cada vez mais cedo e as pessoas 
continuam sua vida sexual na velhice. Outrossim, a permanência da 
vida sexual até idades mais avançadas está associado ao aumento 
da expectativa de vida, à disseminação do ideal de juventude e 
à amplificação das esferas de autonomia individual, que fazem 
recuar aos poucos os preconceitos contra a sexualidade na velhice 
(ALMEIDA; MOURA; PESSÔA, 2017; DOS SANTOS et al., 
2019; DE OLIVEIRA; VIEIRA, 2018). Entretanto, da forma que a 
sociedade influencia, esses idosos sustentam opressões, acreditando 
serem homens e mulheres incapazes de expressar sua sexualidade 
(SOUZA et al., 2015). 

Como resultado do processo histórico, o comportamento 
sexual é afetado por influências de instituições como escolas, 
igrejas e mídia.  Tem sido considerado impuro, sendo o sexo, por 
exemplo, relacionado somente à reprodução e não ao prazer. Tal 
conceito restringe o diálogo entre pais e filhos, e entre equipe 
médica e pacientes, tornando um tema obscuro, vivenciado, mas 
não abordado (BARROS; DE ASSUNÇÃO; KABENGELE, 2020). 

Porém, a sexualidade não se limita ao ato sexual: ela envolve a 
expressão da maneira de ser do indivíduo e se manifesta através dos 
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gestos, da forma de andar, falar, vestir-se e olhar. Então, percebe-se 
que, embora seja um termo amplo e significativo, a sexualidade é, por 
várias vezes, reduzida a questões relacionadas à juventude, reprodução 
e heterossexualidade (BARROS; DE ASSUNÇÃO; KABENGELE, 
2020; SOARES; MENEGHEL, 2021). Na idade senil, os indivíduos 
estão inconscientemente habituados a pensar que não devem ou 
precisam continuar exercendo sua sexualidade, mas sua suspensão 
ou abandono pode intensificar o processo de envelhecimento, o que 
terá um impacto negativo na saúde dos idosos (UCHÔA et al., 2016; 
ARAÚJO, 2016). Nesse sentido, a sexualidade do idoso necessita ser 
entendida partindo do princípio de que ela se compõe da totalidade 
deste sujeito, necessitando o idoso ser analisado no sentido holístico. 
Assim, a experiência da sexualidade na vida idosa se reflete na 
amplitude e na facilidade com que se entregam, uma vez que eles 
aceitam completar e serem completados (CREMA; TILIO; CAMPOS, 
2017). 

Dessa forma, é necessário que o profissional da saúde se 
conscientize que a vida sexual do idoso precisa ser vista como 
realidade, para que orientação sobre saúde sexual e medidas 
preventivas das ISTs possam ser passadas. Ademais, a falta de 
interesse da equipe de saúde no que se refere à sexualidade desse 
grupo populacional causa dificuldade para dialogar com os idosos 
sobre tal temática. Essa falha ocasiona sérias consequências, 
especialmente em relação à saúde do idoso. Diante disso, é preciso 
estar habilitado para orientar e abordar este tema com os idosos, visto 
que faz parte de seus papéis prestarem à assistência humanizada e 
de qualidade (FERREIRA, 2020; DOS REIS et al., 2020). 

Assim, na educação em saúde, os jogos são um recurso 
interativo e motivador, eficaz para a aprendizagem e promotor de 
diálogos, facilitando a abordagem de temas e o debate de experiências 
cotidianas. No ponto de vista dos participantes, o jogo educativo é 
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considerado divertido, esclarecedor de dúvidas, estimulante, atrativo, 
ilustrativo e inovador (ANDRADE et al., 2008). 

As ações voltadas para a promoção em saúde estão cada vez 
mais vinculadas à participação ativa dos usuários dos serviços de 
saúde, os quais possuem capacidade de resolver questões que envolvem 
não apenas a doença e seus agravos, mas sim a condução de atitudes 
dos participantes, incluindo a estimulação da participação comunitária 
em decisões de saúde, a fim de exercer influência sobre o estilo de 
vida das pessoas, fazendo com que eles sejam autores de suas próprias 
decisões (DE SOUSA; COELHO, 2016). 

A utilização de jogos educativos é um meio do processo de 
educação em saúde, pois promove a participação e a construção 
coletiva do conhecimento através de visões críticas relacionadas à 
educação tradicional, debates e troca de experiências (RIBEIRO; 
DE MELO, 2018; DOS SANTOS JUNIOR; MENDES, 2020). 
Diante disso, é necessário que o profissional da saúde esteja apto 
para abordar temas de sexualidade com os pacientes idosos, 
possibilitando que eles, ao sentir confiança, possam obter 
informações e solucionar questionamentos para que passem por 
essa etapa com qualidade de vida sexual (CAMELO et al., 2019). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na conclusão desse relato de experiência observou-se a 
importância da inserção desde cedo dos acadêmicos de medicina no 
campo da atenção primária em saúde para que além da observação 
e compreensão do território e do domínio das políticas que a regem, 
possa ser trabalhado e articulado projetos que visam resolver 
possíveis problemas e falhas existentes. 

Através da experiência vivida na construção desse projeto, 
pôde-se observar a articulação teórico-prática dos conteúdos 
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estudados em sala de aula, além de uma ampliação do conceito 
de sexualidade entre os estudantes. A construção dos recursos 
lúdicos foi de suma importância para melhorar a habilidade de 
domínio tecnológico e o conhecimento sobre os recursos gráficos 
e facilitadores existentes. 

Após a criação do quebra cabeça e do jogo de tabuleiro, 
espera-se que possa ser melhorada a qualidade das consultas 
envolvendo a sexualidade da pessoa idosa e o diálogo entre 
profissional e usuário quanto aos temas abordados em ambos os 
produtos. 

Embora o período estudado tenha sofrido alterações devido 
à pandemia do novo Corona vírus e as aulas e discussões acerca 
do projeto de intervenção tenham sido realizadas via ensino 
remoto, nada alterou a força de vontade e o empenho dos alunos 
na confecção do projeto de intervenção e dos recursos construídos. 
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Figura 1 – Representação gráfica do caça-palavras.

Fonte: elaborada pelos autores.
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Figura 2 - Representação gráfica do tabuleiro do jogo.

Fonte: elaborada pelos autores.
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Figura 3 - Representação gráfica do manual do jogo. 

 Fonte: elaborada pelos autores. 
 

Figura 4 - Cartas do jogo. 

 Fonte: elaborada pelos autores.
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levando em consideração seu potencial de aprimorar competências, 
explorar e ponderar sobre a realidade e a cultura, além de, 
principalmente trazer sentido à aprendizagem proporcionando 
eficácia e prazer. Relato da experiência: O seguinte relato consiste 
em um projeto de intervenção realizado com base na metodologia do 
Arco de Maguerez, no primeiro semestre de 2020. As dificuldades 
enfrentadas, principalmente em razão das atuais circunstâncias 
epidemiológicas, consistem na impossibilidade de aplicação prática 
e contato pessoal com o público-alvo. 

Porém, o “TABUleiro” traz uma proposta inovadora e eficaz 
para auxiliar na prevenção de ISTs e de gravidez precoce, tratando 
o assunto de forma divertida, dinâmica e educativa nas escolas e 
nas residências, com repercussões positivas para o aprimoramento 
da educação sexual. Considerações Finais: Apesar de o público 
jovem procurar informações sobre sexualidade, seus aprendizados 
sobre ISTs e contracepção são inadequados, repletos de tabus. 
Assim, torna-se útil a implantação de um jogo de tabuleiro 
como tecnologia educacional interativa para saúde sexual entre a 
juventude, considerando seu caráter marcante para o aprendizado. 
A experiência estimulou o desenvolvimento de habilidades voltadas 
para ações de educação médica e promoção de saúde, devido à 
motivação de fazer a diferença pela educação e saúde da população, 
além de atrair a atenção de acadêmicos e profissionais de saúde 
para esse assunto. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Médica; Saúde sexual; 
Aprendizagem Interativa.  

 

INTRODUÇÃO 

A discussão sobre a sexualidade sempre foi considerada um 
tema complexo, em razão de fenômenos sociais que dificultam 
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o debate sobre essa temática. Neste certame, o atual cenário 
epidemiológico, no que concerne à educação sexual, mostra-se 
ineficiente quanto à orientação efetiva acerca do uso de métodos 
contraceptivos, problemática perceptível ao analisarmos dados 
divulgados pelo Ministério da Saúde, os quais afirmam que 
houve um aumento da taxa de detecção de AIDS (por 100.000 
habitantes) entre jovens de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos, que 
foram, respectivamente de 62,2% e 94,6% entre 2008 e 2018 

(BRASIL, 2019). Outro problema notável de saúde é a gravidez na 
adolescência. A taxa de gestação na adolescência no Brasil é alta, 
com 400 mil casos/ ano. Quanto à faixa etária, dados do Ministério 
da Saúde mostram que em 2014 nasceram 28.244 filhos de meninas 
entre 10 e 14 anos e 534.364 crianças de mães com idades entre 
15 e 19 anos. Esses dados são importantes e requerem medidas de 
planejamento e ações (CIENTÍFICO; BERMUDEZ, 2019). 

Fatores históricos, o modelo patriarcal instalado pela 
colonização portuguesa, a insuficiência de conhecimento 
sobre métodos de contracepção, a negligência aos métodos 
contraceptivos, ineficácia da educação sexual em casa, pelas 
instituições de saúde ou na escola são justificadores para a 
persistência da gravidez precoce nos dias atuais, a qual é uma 
ocorrência biológica, psicológica e social (BUENO; RIBEIRO, 
2018; SANTOS; GUIMARAES; GAMA, 2016; SIMIONATO; 
MANFRIN, 2018). Consequentemente, ocorrem repercussões 
negativas na vida adolescente, uma vez que a gravidez precoce 
representa uma situação de risco biológico, psicológico, econômico 
e familiar, além de existir evidências de que aumenta os índices 
de evasão escolar, afetando o nível de escolaridade da mãe, o 
que dificulta suas oportunidades futuras (DA SILVA DUARTE; 
PAMPLONA; RODRIGUES, 2018; SCHMITT et al., 2018). Apesar 
do avanço positivo na diminuição desse problema, ele ainda se 
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mantém em alta, totalizando em 2015, em números absolutos, 
546.529 nascidos vivos gerados por adolescentes, com idades entre 
10 e 19 anos (BRASIL, 2017).   

Nesse sentido, considerando o papel do profissional de saúde 
na educação permanente, a qual transforma a prática de saúde, 
emerge a necessidade da discussão acerca de estratégias voltadas 
à promoção em saúde, ou seja, um conjunto de técnicas voltadas à 
capacitação e participação da comunidade quanto à melhoria em 
sua qualidade de vida. Diante disso, é indispensável incorporar 
na prática médica valores intrínsecos aos fenômenos sociológicos 
que regem a vida em sociedade, uma das principais premissas da 
Atenção Básica (DA SILVA et al., 2017; SANTOS; DA ROS, 2016). 

Dessa maneira, a tecnologia desenvolvida busca, através 
da utilização de aprendizagem interativa, democratizar a 
discussão sobre tais questões. Isso porque, a atividade lúdica é 
de grande eficiência no que diz respeito ao aprendizado. Usando 
atividades lúdicas aprimoramos várias competências, exploramos 
e ponderamos sobre a realidade e a cultura a qual agregamos e, 
concomitantemente, refutamos regras e papeis sociais; assim, como 
ferramenta pedagógica, a atividade traz sentido à aprendizagem 
proporcionando eficácia e prazer (ALVES; BIANCHIN, 2010; 
HILL; NASSRALLAH, 2018). Dessa forma, o desenvolvimento de 
jogos educativos ajuda a diminuir todo o tabu existente em torno 
da discussão acerca da educação sexual, melhorando as estatísticas 
já mencionadas. 

 Portanto, este trabalho objetiva relatar a experiência da 
construção de uma tecnologia interativa para promoção da saúde 
sexual de jovens. A tecnologia elaborada, com mecanismo lúdico, 
tem como propósito instruir os jovens no que se refere à saúde 
sexual e à prevenção da gravidez nessa faixa etária. Dessa forma, 
promove reflexos positivos no que tange à saúde sexual, visando 
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à diminuição da incidência de casos de gravidez e de infecções 
sexualmente transmissíveis (ISTs). 

 
RELATO DA EXPERIÊNCIA 

Este estudo consiste em um relato de experiência, o 
qual descreve reflexões e aspectos vivenciados em relação à 
elaboração da tecnologia educativa requisitada para a disciplina 
Integração Serviço-Ensino-Comunidade II, no ano de 2020, no 
segundo período do curso de Medicina da Faculdade de Ciências 
Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí / Instituto de Educação 
Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP), da cidade de 
Parnaíba-PI. Tratase de uma perspectiva qualitativa, realizada 
a partir de métodos descritivos e observacionais. 

Para a realização da tecnologia, utilizou-se a metodologia 
do Arco de Maguerez, a qual consiste em 5 passos: observação 
da realidade, elaboração de pontos-chave, teorização, hipóteses 
de solução e aplicação da realidade (FUJITA et al., 2016). 
Assim, a observação da realidade ocorreu através da análise 
das vulnerabilidades existentes nos relatórios do e-SUS, o que 
resultou na escolha como problemática o alto índice de gravidez 
precoce e de ISTs. Na elaboração de pontos-chave, elencamos 
como determinantes do problema: ausência de conhecimento sobre 
métodos de contracepção, dificuldade no acesso e negligência aos 
métodos contraceptivos, ineficácia da educação sexual em casa, 
pelas instituições de saúde ou na escola, influência da estrutura 
familiar de cada jovem, escassez de campanhas informativas nas 
escolas e por profissionais de saúde, além de questões culturais e 
sociais da população.  

Através de buscas nas bases de dados eletrônicas SCIELO 
(Scientific Electronic Library Online), PubMed e LILACS (Literatura 
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Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), utilizando os 
descritores educação sexual, gravidez na adolescência, saúde sexual 
e aprendizagem interativa, o grupo analisou fatores associados 
à problemática encontrada e observou estudos que mostram a 
efetividade no uso de tecnologias interativas para o aprendizado, 
atendendo à etapa de teorização do Arco de Maguerez. A busca 
na literatura direcionou os principais conteúdos e conceitos sobre 
a temática em estudo no jogo educativo. Os conteúdos abordados 
foram: saúde sexual, ISTs e gravidez precoce. 

Para a quarta etapa, hipóteses de solução, evidenciou-se a 
necessidade da construção de uma tecnologia que influenciasse 
positivamente na educação e saúde sexual dos jovens da região. 
Logo, criou-se um jogo baseado na forma lúdica de educar os 
jovens e, consequentemente, melhorar os índices de saúde sexual, 
o que será validado futuramente na quinta etapa do Arco, a qual 
consiste na aplicação da realidade (Figura 1). 

O “TABUleiro” se trata de um jogo de tabuleiro interativo, 
cujo objetivo é instruir os jovens através de uma abordagem de 
perguntas e respostas rápidas sobre o tema gravidez e educação 
sexual na adolescência, sem tabus (Figura 2). O produto elaborado 
leva esse nome como referência ao tabu ainda existente e nocivo 
para o progresso da discussão sobre a problemática em torno da 
saúde sexual. Seu design foi desenvolvido através do programa 
Microsoft Word (2019), no qual definimos como seria sua estrutura 
e composição. Durante a passagem pelo tabuleiro, cada jogador 
deverá responder perguntas, as quais resultam em penalidade caso 
haja erro. O jogo é para 2 a 4 jogadores, contendo 01 tabuleiro, 
01 dado, 04 avatares (de cores azul, vermelho, amarelo e verde), 
50 cartões de perguntas e o manual de instruções. As 68 casas 
do tabuleiro, coloridas de maneira aleatória, estão divididas 
em 3 cores: vermelho, branco e preto. Dependendo da cor, o 
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jogador responde determinado tipo de pergunta, relacionada à 
sexualidade, à gravidez ou a ISTs, a qual, em caso de erro, resulta 
em penalidades. Se houver recusa do desafio, o indivíduo voltará 5 
casas. Conforme as perguntas sejam respondidas corretamente, há 
avanço de casas, levando a vitória o jogador que conseguir chegar 
ao fim do tabuleiro primeiro. 

No manual de instruções, o qual acompanha o jogo, são 
estabelecidas as orientações necessárias para que a partida ocorra, 
como: quantidade de jogadores, regras, número de avatares e 
instruções para uso do material (Figura 3). Ademais, no manual 
encontra-se a lista de perguntas presentes nos cartões do jogo, 
trazendo de maneira clara e objetiva todos os questionamentos 
seguidos de suas respectivas respostas, bem como a penalidade a 
ser paga em caso de erro (Figura 4). 

Tendo em vista os indicadores sociais do e-SUS, observamos 
que a demasia de problemas relacionados a ISTs e gravidez 
precoce possui íntima relação com a insuficiência de informações 
e discussões que abordem a problemática. Isso pelo motivo de 
a adolescência ser um período de transição, caracterizada por 
acentuadas transformações anatômicas, fisiológicas, psicológicas 
e sociais. A sexualidade desse período, geralmente, caracteriza-se 
por relações sexuais desprotegidas, devido à falta de explanação, 
de diálogo entre familiares e de alguns mitos e tabus. Assim, a 
procura por novas experiências e a falta de instruções tornam os 
adolescentes vulneráveis a situações de risco, como a ocorrência 
de ISTs (ALMEIDA et al., 2017; GUANABENS et al., 2012). 

O levantamento bibliográfico e os dados epidemiológicos 
apontam para um quadro de grandes problemas relacionados à 
educação e saúde sexual. O retrato atual mostra que cada vez 
mais jovens engravidam precocemente ou contraem ISTs, o que 
é resultante da negligência em torno de discussões e orientações 
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acerca da sexualidade, devido à histórica estigmatização do assunto. 
Diante dos indicadores de saúde do e-SUS combinados ao papel do 
profissional de saúde na educação permanente, assumimos o desafio 
de buscar o envolvimento do público jovem em relação a discussão 
sobre esse tema. 

O lúdico consiste em estudo e prática para facilitação do 
ensino, aprimorando o desempenho através da interatividade, 
criação, organização e uso de recursos e processos tecnológicos 
(FRANCISCO et al., 2020). Dessa forma, o jogo como ferramenta 
de aprendizado é um mecanismo de grande relevância aos 
educadores, haja vista que seu mérito está diretamente associado ao 
amadurecimento do ser humano em uma concepção social, afetiva, 
criativa e cultural (ALVES; BIANCHIN, 2010).  

A utilização do jogo de tabuleiro como uma prática 
contr ibuinte para ações de ensinoaprendizagem se faz 
importante em diversos aspectos, como a reflexão de forma 
dinâmica, significativa e divertida, devido ao fato de que a 
criatividade dos jogos impulsiona outras maneiras de reflexão 
e argumentação, além de possuírem uma dinâmica atrativa para 
os adolescentes. Outrossim, a incrementação dessa atividade 
lúdica complementa o ensino teórico ao qual os conteúdos são 
taxados, sendo possível ter como benefício ao aprendizado a 
boa competitividade, a qual certamente proporcionará frutos no 
que se refere à aquisição do conhecimento (FAVARETTO et al., 
2017; HARUNA et al., 2018). Além de tudo, evidências indicam 
que a disposição e a recepção para o aprendizado se maximizam 
quando o indivíduo está mais relaxado, situação certamente 
proporcionada por conteúdos de prazer e diversão. Isso porque, 
a imersão entre os competidores, proporcionada através de 
um jogo em andamento, leva ao estado de envolvimento e 
concentração, estimulando a aquisição e o desenvolvimento 
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de novas conhecimentos (PAIVA; TORI, 2017; DOS SANTOS 
SOKEM; BERGAMASCHI; WATANABE, 2018). 

Nesse sentido, a criação de um jogo de tabuleiro como 
tecnologia educacional interativa para saúde sexual adolescente 
será uma produtiva e lúdica forma de aprimorar o conhecimento 
sobre esse assunto. Além disso, será o ponto inicial para instruir 
os jovens, visando à redução dos dados mencionados. 

Essa tecnologia educativa também se mostra significativa 
para a promoção da saúde do público-alvo, assim como 
instrumento facilitador no impulso à conversa, ao diálogo e à 
troca de experiências, apoiando, assim, a reflexão e debate pelos 
adolescentes sobre questões da sexualidade e, do mesmo modo, 
encorajando a prática do autocuidado e a troca de experiências 
entre os jovens (DE SOUSA; COELHO, 2016; PAIVA; TORI, 
2017). Outrossim, é benéfico despertar o interesse sobre esse 
assunto de grande valia para o desenvolvimento saudável e 
consciente dos adolescentes, proporcionando aos jovens a 
apresentação de percepções que podem promover ponderações 
quanto a sua perspectiva conceitual. Isso porque, a informação 
e educação em saúde sexual, bem como o acesso a métodos para 
eludir uma gravidez e prevenção contra ISTs, é, sobretudo, um 
direito do adolescente (DE SOUZA EW et al., 2017). 

Assim, apesar das dificuldades encontradas durante o 
desenvolvimento dessa tecnologia, principalmente em razão das 
atuais circunstâncias epidemiológicas relacionadas à pandemia da 
COVID-19, as quais anularam a possibilidade de aplicação prática 
e contato pessoal com o público-alvo, e considerando que o tema 
abordado ainda se trata de um tabu na sociedade, almejamos 
que, com a adoção de práticas de jogos educativos, como o 
“TABUleiro”, o assunto seja mais discutido, sendo tratado de forma 
divertida, dinâmica e educativa nas escolas e nas residências, com 
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consequências positivas para a instrução dos jovens na educação 
sexual. Dessa forma, com debates e ensinamentos, a comunidade 
será melhor instruída, prevenindo o crescente índice de ISTs e de 
gravidez precoce. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade desenvolvida tratou-se de um jogo de tabuleiro 
como tecnologia educacional interativa para educação sexual. 
A construção dessa tecnologia enfrentou algumas dificuldades, 
as quais foram totalmente superadas devido à motivação de 
fazer a diferença pela educação e saúde da população, além de 
atrair a atenção de acadêmicos e profissionais de saúde para 
esse assunto. 

Assim, almejamos que, com o jogo, o assunto trabalhado 
em questão seja discutido, com naturalidade e diversão, de forma 
educativa, nas escolas, nas residências e no dia a dia dos jovens, 
promovendo resultados satisfatórios no sentido de discutir e 
esclarecer dúvidas sobre gravidez precoce, ISTs e saúde sexual. 
Dessa maneira, considerando o caráter marcante que as atividades 
lúdicas possuem no aprendizado, é seguro crer que, com o 
“TABUleiro”, obteremos melhorias na educação médica e na 
educação e saúde sexual dos adolescentes. 
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Parnaíba, Piauí, 2021 

Figura 1 - Fluxograma das etapas do Arco de aguerez.

Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 2 - Representação gráfica do jogo “TABUleiro”.

 Fonte: elaborada pelos autores.
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Figura 3 - Representação gráfica do manual do jogo.

Fonte: elaborada pelos autores.
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Figura 4 - Lista de perguntas do jogo.

Fonte: elaborada pelos autores.
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Resumo: Ligas acadêmicas (LA) são entidades criadas e constituídas 
por alunos, atuando a partir da orientação de um ou mais professores, 
visando o desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão. 
Entretanto, a maioria das LAs tem como foco a atuação sobre 
uma determinada especialidade. Portanto, o presente relato de 
experiência propõe-se em descrever a construção de uma liga voltada 
à aprendizagem e ensino, com a proposta de abordar a educação 
médica.  Nesse sentido, as atividades da liga iniciaram de forma 
remota no final do segundo semestre no meio de uma pandemia 
pelo novo corona vírus, no mês de agosto de 2020, com uma aula 
inaugural aberta sobre “A importância da Educação Médica no 
cenário atual”, “Caminhos para facilitar sua aprendizagem” e o “Uso 
de games na educação médica”. Além disso, foi realizado o projeto 
EduInstaMed no Instagram, bem como lives juntamente com o 
Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiências Docentes (NAPED) e 
simulações realísticas. Assim, nota-se que a LAPEM foi construída 
para fornecer meios de aprendizagem generalista não centralizando 
em uma especialidade e sim no aprendizado do acadêmico como um 
todo. 
PALAVRAS-CHAVES: Educação Médica; Ligas Acadêmicas; 
Realizações Acadêmicas. 

 
   

INTRODUÇÃO 

As ligas acadêmicas (LA) são entidades criadas e constituídas 
por alunos, atuando a partir da orientação de um ou mais professores, 
visando o desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão. 
Além disso, trabalham na comunidade, contribuindo assim para 
a formação dos futuros profissionais da saúde. Ademais, uma LA 
consiste em uma aproximação com a prática e coleta de experiências 
profissionais (GOERGEN, HAMAMOTO, 2021). 
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Essas entidades conduzem a um importante crescimento 
e amadurecimento acadêmico, sendo supervisionadas por 
preceptores profissionais que estão vinculados a instituições de 
ensino superior ou a hospitais de ensino. Participando de projetos 
de extensão, o aluno identifica e entende o elo ensino-pesquisa-
extensão, o que contribui para compreender sua vida profissional, 
visto que o envolvimento colabora para o exercício futuro da 
profissão (DANIEL et al, 2018). 

O principal objetivo das LAs é aproximar a comunidade 
acadêmica de medicina e o estudante à prática, alcançar o patamar 
de médicos generalistas, oferecer diversidade de cenários, 
formar para a saúde, aprender a cuidar do outro de maneira 
holística e formar profissionais empáticos e comprometidos 
para lidar com as diversas situações impostas. Dessa forma, 
as LAs têm como intenção, além de desenvolver técnicas para 
a promoção de saúde, ajudar a comunidade dos acadêmicos 
de medicina a desenvolver as habilidades necessárias para 
um melhor aprendizado, formando médicos humanizados e 
qualificados (SILVA, FLORES, 2015). 

A pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) 
promoveu mudanças em todo o mundo, gerando modificações na 
estrutura organizacional do ensino superior. A educação médica 
teve que suspender atividades presenciais e estágios práticos, e 
adotar a metodologia de ensino a distância e avaliações online 
para os discentes de medicina. (RODRIGUES et al, 2020) Até 
janeiro de 2020, cerca de 3.600 ligas acadêmicas de medicina 
foram cadastradas na Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas 
de Medicina (ABLAM), sendo a maioria delas voltada a alguma 
especialidade médica. Diante dessa grande quantidade de ligas, 
há algumas preocupações relacionadas ao currículo atual de 
medicina. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) citam 
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diversos atributos desejáveis aos futuros médicos, incluindo a 
formação generalista, crítica e reflexiva. Entretanto, a maioria 
das LAs tem como foco a atuação sobre uma determinada 
especialidade. Dessa forma, elas se tornaram oportunidades para 
especialização precoce e para obter um melhor currículo no futuro. 
Vários estudos confirmam que a participação dos estudantes em 
ligas está relacionada com a especialidade médica escolhida após 
a graduação. Isso reforça que o acadêmico tem focado o estudo 
na especialidade definida e não na totalidade do curso, sendo o 
oposto do que foi definido nas diretrizes curriculares de medicina 
(BRASIL, 2014). 

Posto isto, essa diferença sutil entre estimular o aprendizado 
da área e regredir ao modelo especializado de ensino é um dos 
principais pontos negativos das ligas atualmente. A subversão 
da estrutura curricular, a reprodução de vícios acadêmicos, a 
especialização precoce e a ênfase no ensino são as principais 
consequências disso. Diante desses fatores, a LAPEM surgiu com o 
propósito de desfazer esse estereótipo de que as LAs tinham como 
papel fundamental focar na especialidade médica. Para isso, sua 
estrutura baseia-se na formação de médicos generalistas, focando 
no aprendizado do acadêmico com o conhecimento fragmentado 
existente em cada especialidade e no eixo ensino-pesquisa-extensão 
(GOERGEN, HAMAMOTO, 2021). 

Portanto, o presente relato de experiência propõe-se em 
descrever a construção de uma liga voltada à aprendizagem e 
ensino, com a proposta de abordar a educação médica.  

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Aprimorar o ensino médico e sua adequação às necessidades 
da sociedade constituem um desafio permanente para as escolas 
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médicas. Pensando nisso, a Liga Acadêmica do Piauí de Educação 
Médica (LAPEM) da Instituição de Educação Superior do Vale 
do Parnaíba (IESVAP) foi criada em 2020 com o objetivo de 
aperfeiçoar o conhecimento obtido na graduação, formando um 
espaço em que os ligantes possam atuar junto à comunidade 
acadêmica a fim de ampliar a prática médica reconhecendo a 
importância indispensável do aprendizado para a formação médica. 
Além disso, objetivamos também a criação do vínculo com a 
comunidade, intensificando o reconhecimento deles como agentes 
de promoção da educação, desenvolvimento e saúde (GOERGEN, 
HAHAMOTO FILHO, 2021). 

As atividades da liga iniciaram de forma remota no final do 
segundo semestre no meio de uma pandemia pelo novo corona 
vírus, no mês de agosto de 2020, com uma aula inaugural aberta 
via plataforma Zoom sobre “A importância da Educação Médica 
no cenário atual”, “Caminhos para facilitar sua aprendizagem” e o 
“Uso de games na educação médica”. Essa atividade em questão foi a 
oportunidade de divulgar a liga e suas reais intenções no aprendizado 
acadêmico, que vão muito além dos conceitos tradicionalmente já 
estabelecidos com relação às atividades de ligas. Nesse sentido, a 
LAPEM procura estabelecer e aprofundar o aprendizado, buscando 
métodos inovadores e se adaptando a diversas situações, pois diante 
do cenário atual de pandemia, tivemos que modificar as tradicionais 
aulas presenciais em aulas online. 

Ademais, um dos maiores desafios que a medicina se depara 
atualmente é a necessidade de atualização do processo de formação 
de seus estudantes, pois existe uma dissociação e inadequação entre 
os conteúdos abordados no universo acadêmico e as necessidades 
e demandas comunitárias. Com isso, a educação médica brasileira 
objetiva-se acompanhar as necessidades socialmente elaboradas, 
culminando com o desejo de um profissional ético, reflexivo e 
humanista (ARROZ, TREVISAN, DA ROSA, 2018).  
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Para isso, a formação de médicos que atendam a esta nova 
realidade parece ser algo que os cursos de graduação experimentam, 
por meio de adaptações curriculares e de novas metodologias de 
ensino experimentadas principalmente no atual cenário pandêmico. 
Nesse sentido, os tradicionais currículos centrados em disciplinas 
e de cunho centrado no hospital, focados no processo patológico, 
têm perdido espaço para o desenvolvimento de currículos menos 
estruturados, que percorrem o processo de ensino-aprendizagem 
com maior autonomia e participação ativa dos estudantes. Pensando 
nisso, a LAPEM organizou a primeira aula inaugural de forma 
remota sobre “A importância da Educação médica no cenário 
atual”, para que os alunos compreendessem que a importância de 
entender como essa temática auxilia no processo autonomia de 
ensino-aprendizagem (SANTOS, et al, 2019). 

Ainda nesse viés, as estratégias de aprendizagem são assuntos 
constantemente abordados nas pesquisas educacionais atuais. 
Dentro das investigações, o foco tem sido a preocupação com a 
qualidade da aprendizagem dos estudantes; isto é, como tornar 
o aluno um agente ativo de seu próprio processo aprendizagem. 
Nesse sentido, diversos pesquisadores apontam que dentre os 
fatores que mais corroboram para a melhora na qualidade do 
processo de ensino, estão a escolha de estratégias de aprendizagem 
capazes de contemplar os diferentes estilos de aprendizagem dos 
acadêmicos e a identificação da melhor forma de aprendizado. 
Por isso, o tema “Caminhos para facilitar o aprendizado” fez 
parte das aulas inaugurais da LAPEM, que teve como intuito de 
elencar os melhores modos e meios possíveis para o aprendizado 
(MACHADO, WUO, HEINZLE, 2018). 

A outra temática abordada foi “Uso de games na Educação 
Médica” no qual fez parte da aula inaugural via remota da LAPEM, 
reforçando a intenção que a liga tem em facilitar o aprendizado dos 
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acadêmicos. Nesse sentindo, o ensino por meio de metodologias 
ativas vem ganhando cada vez mais destaque no cenário da 
educação médica, contemplando, ou mesmo substituindo, o método 
de ensino tradicional. Diante disso, o sistema de gamificação inova, 
uma vez que o aprendizado se torna mais lúdico e participativo, 
contribuindo para a formação holística dos acadêmicos (PAIVA, 
et al, 2019).  

Tendo como parâmetro que a internet se configura como 
um forte aliado no ensinoaprendizado, através dela, é possível 
entrar em contato com uma infinidade de informações. É por 
isso que, atualmente, as redes sociais, como Instagram, estão 
cada vez mais presentes na educação, já que pode ser usado para 
divulgação de vídeos ou textos informativos. Sendo assim, a 
educação atualmente está cada vez mais híbrida, pois não ocorre 
apenas na sala de aula, mas também pode ser divulgada pelas mais 
diversas plataformas digitais. Nesse âmbito, essa atividade teve 
como objetivo, reconhecer a importância das redes sociais como 
meio de comunicação com a comunidade. Para isso, foram criados 
posts no intuito de ajudar no desenvolvimento de metodologias de 
estudo, através do projeto EduInstaMed durante o segundo semestre 
de 2020 e o primeiro semestre de 2021.as atividades elaboradas 
foram publicadas, semanalmente, na plataforma tecnológica social 
(Instagram), sendo que essas atividades incluíram: quiz, caixa de 
perguntas para dúvidas do público, vídeos, divulgação de artigos, 
fotos e relatos de experiências pessoais. Além disso, houve discussão 
de artigos científicos sobre o assunto determinado na semana, 
algumas delas com ajuda de professores convidados. Os principais 
temas utilizados nas postagens do EduInstaMed foram: habilidades 
de comunicação com o paciente, como realizar uma boa anamnese, 
relação médico-paciente, suporte básico de vida, hábitos e estilo de 
estudos produtivos. Assim, esse projeto teve como intuito melhorar 
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a divulgação de conhecimentos na área da educação médica, por 
meio da rede social Instagram (DANIEL, et al, 2018).  

Além disso, a convite do Núcleo de Apoio Pedagógico e 
Experiências Docentes (NAPED), a LAPEM teve participações 
ilustrativas em lives com diferentes temáticas. A primeira abordagem 
foi sobre “O aluno dos sonhos”, que consistiu em uma entrevista com 
diversos docentes de uma instituição de educação médica os quais 
relataram sobre os tipos de alunos que agradam e os que dificultam 
a atuação dos tutores no meio acadêmico. Em um segundo encontro, 
foi a vez dos alunos relatarem os tipos de professores que mais 
contribuem e os que complicam os caminhos da aprendizagem. 
Mediante a isso, participantes da liga incrementaram na discussão 
e deram suas opiniões pessoais como um meio de contribuição para 
a temática proposta pelo NAPED. 

Outra programação muito importante e relevante que teve a 
presença de membros da liga, foi sobre “As dificuldades do ensino-
aprendizagem no modo Regime Especial de Aprendizagem Remota 
(REAR)”. Nesse ponto, os alunos que participaram do encontro 
tiveram a oportunidade de ouvir e se informar sobre os desafios 
enfrentados pelos docentes para transmitir conhecimento nesse 
quadro de pandemia causado pela COVID-19. Em contrapartida, 
os professores também coletaram opiniões dos discentes sobre 
métodos de ensino que facilitam o aprendizado por esse meio.  

Assim sendo, com as participações da liga em eventos 
como o supramencionado, notase que além de todo o suporte 
extracurricular aos estudantes, a LAPEM também prestou auxílio 
à instituição. Paralelamente, a sociedade pode ser dada como 
beneficiada, haja vista que todos tiveram acesso às lives podendo 
fazer comentários e perguntas relacionadas ao tema em questão. 
Contudo, houve uma vantagem mútua por parte dos envolvidos de 
forma direta e indireta.  
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Mudando de viés, a simulação realística é vista como um 
método efetivo e inovador que amplia as relações entre a teoria e a 
prática do corpo discente em ambiente seguro, oferecendo melhores 
oportunidades de aprendizagem e treinamento, contribuindo 
para a formação profissional, tendo em vista a possibilidade de 
expandir estas evidências.  No Brasil, o uso da simulação realística 
(SR) é recente em universidades, escolas de medicina e outras 
áreas da saúde. Um estudo de revisão integrativa mostrou que 
há necessidade de engajamento do corpo docente, para garantir 
a implementação desse método de ensino de forma balanceada, 
assegurando a robustez do processo de ensino-aprendizagem. 
Está na literatura que a simulação oferece oportunidades úteis 
para reduzir os riscos negativos para pacientes e estudantes, 
melhorando a competência e confiança dos alunos, estendendo a 
segurança do paciente e reduzindo os custos de assistência à saúde 
a longo prazo. As estratégias para SR engloba várias possibilidades 
como programas específicos de computadores, jogos virtuais, 
simuladores de baixa e média fidelidade que forneçam uma 
situação próxima ao atendimento real. É importante destacar, que 
não há o objetivo de substituir o processo de ensino-aprendizagem 
com o paciente real, mas através disso, proporcionar confiança e 
melhor preparo aos acadêmicos, não apenas tecnicamente mas no 
âmbito geral, garantindo a segurança aos pacientes e melhoria da 
qualidade no atendimento prestado. Com isso, a simulação permite 
uma discussão reflexiva (debriefing) sobre a situação ocorrida, da 
aprendizagem e das decisões tomadas, estimulando o pensamento 
crítico e reflexivo do estudante, consolidando os saberes dos 
acadêmicos (BRANDÃO, COLLARES, MARIN, 2014). 

A partir disso, a LAPEM também realizou simulações 
realísticas, por meio de capacitações internas acerca da temática 
anamnese, utilizando a plataforma online Zoom devido às limitações 
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impostas pela pandemia da COVID-19, onde o principal objetivo 
foi o aprimoramento das habilidades de comunicação médico-
paciente. Nesse evento, os ligantes se dividiram em dois grupos, 
onde um grupo era formado por 5 médicos, que realizaram a coleta 
da anamnese, e o outro por 5 pacientes, que a partir da criação de 
casos clínicos iriam simular um atendimento. Essa dinâmica foi 
realizada através de um rodízio, onde metade dos ligantes foram 
selecionados como médicos e o restante interpretaram os pacientes, 
alterando os personagens durante os encontros. Após isso, foi 
realizado um outro encontro, o qual os alunos assistiram novamente 
as coletas de anamnese e fizeram um feedback, apontando pontos 
positivos e pontos a serem melhorados. 

Visto que o cenário atual se consolida em um contexto 
pandêmico, em que as aulas práticas presenciais estavam 
suspensas, surgiu a necessidade de planejar e elaborar algumas 
adaptações para que fosse possível ampliar os métodos de 
aprendizado para os acadêmicos da área da saúde. Nesse sentido, 
a criação de um projeto que aproxima a realidade médica do que é 
ensinado ao aluno, favorece o processo de ensino-aprendizagem. 
Diante deste cenário, neste ano de 2021 foi realizado uma 
simulação realística via plataforma Zoom em parceria com os 
alunos de medicina da Universidade federal do Delta do Parnaíba 
(UFDPAR) juntamente com os alunos da Liga Acadêmica 
Piauiense de Educação Médica do Instituto Educacional Superior 
do Vale do Parnaíba (IESVAP), onde neste evento online foi 
realizado com intuito de capacitar e aprimorar a sagacidade de 
ambos dos alunos. Nesse dia, teve como objetivo proporcionar 
aos acadêmicos envolvidos no projeto a aplicação das técnicas 
de anamnese e exame físico, por via remota. Essas ações foram 
feitas, com o intuito de simular situações próximas da realidade 
para promover a prática educativa e desenvolver habilidades de 
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comunicação que facilitem a obtenção de informações durante a 
anamnese instigando a capacitar dos alunos para saberem atuar 
na telemedicina.  Os ligantes que fizeram a atuação seguiram 
um roteiro já estabelecido com casos clínicos, compostos com 
identificação, queixa principal, história da doença atual (HDA), 
interrogatório sintomatológico, antecedentes pessoais fisiológicos 
e patológicos, antecedentes familiares, hábitos e estilo de vida, 
bem como com descrição dos achados encontrados no exame 
físico específico de cada patologia abordada, no final podendo 
chegar a alguma hipótese diagnóstica seguindo consequentemente 
a solicitação de exames complementares e formas de  tratamento 
deixando mais amplo a conduta terapêutica. No total foram trinta e 
oito acadêmicos envolvidos na simulação, sendo estes divididos em 
quatros grupos em salas separadas na plataforma Zoom. Cada aluno 
teve a oportunidade de ficar responsável por coletar a anamnese e 
exame físico de forma remota, sendo realizado subsequentemente em 
todos os quatros grupos, com pacientes padronizados diferentes, nos 
quais os alunos que estavam na função de médicos deveriam colher 
toda a história, bem como descrever o exame físico para chegar a 
uma hipótese diagnóstica. No segundo encontro, aconteceu a troca 
dos participantes no qual quem era médico ficou paciente e vice-
versa. No terceiro momento os alunos da LAPEM espelharam os 
vídeos das gravações entre eles, tento a possibilidade de mostrar os 
pontos positivos e negativos das entrevistas conduzidas pelos alunos. 
Dessa forma, a simulação hoje é vista como mais uma forma de 
aprendizagem, onde a retenção do conhecimento permanece por um 
tempo mais prolongado, além de ser uma estratégia mais agradável 
e prazerosa do que o ensino tradicional juntamente associado aos 
meios digitais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Ligas Acadêmicas são entidades educacionais que 
contribuem para a formação do estudante. Uma liga que tenha 
a temática de Educação Médica conduz a um crescimento e 
amadurecimento acadêmico supervisionado por um profissional, 
por meio do entendimento do elo ensino-pesquisa-extensão que 
contribui para o entendimento da vida profissional, visto que a 
participação contribui para o exercício profissional futuro. 

A pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) 
promoveu mudanças nas dinâmicas pré-estabelecidas para as Ligas 
Acadêmicas. A educação médica teve que adotar medidas de ensino 
a distância e as ligas acabaram acompanhando essas alterações. A 
LAPEM acompanhou as adequações já estabelecidas e promoveu 
atividades que podiam ser colocadas em prática. 

Com a liga definitivamente criada, foi iniciada às suas 
atividades com as aulas inaugurais, uma tradição de toda liga 
recém-formada, mas diferentemente das ligas de especialidades 
médicas, nossos temas não foram focados em uma área isolada, 
foram focadas em temas que serviriam para todas as especialidades, 
pois o grande alvo foi a aprendizagem. 

Tendo o mesmo objetivo das aulas, foi criado o projeto 
EduInstaMed intensificando a importância da utilização das redes 
sociais para a construção do conhecimento acadêmico, pois a 
educação não se limita apenas a sala de aula. Concomitantemente, 
ocorreu a construção de um projeto idealizado pelo Núcleo de 
Apoio Pedagógico e Experiências Docentes (NAPED), na qual 
a LAPEM esteve presente auxiliando na criação de lives com os 
temas: professor dos sonhos, alunos dos sonhos e dificuldades do 
ensino-aprendizagem no modo Regime Especial de Aprendizagem 
Remota (REAR). Intensificando, a relação que uma liga acadêmica 
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pode criar com a instituição a qual pertence, pois, as ligas podem 
auxiliar a instituição no desenvolvimento de projetos, entre 
outras situações em que essas entidades contemplam os projetos 
institucionais. 

Outra forma inovadora adequada ao atual cenário da 
pandemia, são as simulações realísticas. Com isso, foi criado dois 
projetos de simulação, na qual um buscou reproduzir situações 
ginecológicas frequentes na vida diária do médico e a outras 
foi mais além, solicitando aos ligantes a criação dos casos e 
paralelamente a atuação de condições imaginárias. 

Por fim, entende-se que as ligas acadêmicas possibilitam 
o desenvolvimento do vínculo entre estudantes, professores 
e comunidade. Entretanto, as especificações das ligas podem 
interferir no desenvolvimento daqueles que buscam ser médicos 
generalistas. Logo, percebemos que o objetivo maior da LAPEM 
é a aprendizagem de seus ligantes e seguidores. 
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EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: 
AUDIOVISUALIDADES E CONSTRUÇÃO 

DE SABERES

Samene Batista Pereira Santana1;
Karine Silva Porto2.

Resumo: Este trabalho é resultado de uma análise bibliográfica 
sobre a visibilidade e a visualidade dos conteúdos audiovisuais 
em sala de aula, e de como a educação pode ser transformada a 
partir da utilização de filmes ficcionais, documentários, curtas, e 
quaisquer outras produções no campo da imagem em movimento. 
Abordamos, em primeiro lugar, quais as condições de possibilidade 
tecnológicas e históricas para que hoje seja possível ter acesso ao 
conteúdo audiovisual. Em segundo lugar, abordamos a importância 
do uso dessas tecnologias em sala de aula, a fim de facilitar o 
processo de ensino, aprendizagem e interdisciplinaridade.
Palavras-chave: visibilidade; visualidade; audiovisual; tecnologia; 
educação

UMA BREVE INTRODUÇÃO

Sabemos que o espaço da sala de aula é palco para 
compartilhamento de saberes e de produção do conhecimento. 
Desde o final do século XX, com a difusão massiva da internet no 
mundo, cresce uma nova era da circulação de imagens - fixas e em 
movimento - na internet e, sobretudo, as plataformas digitais que 
geram interação, interconectividade e celeridade na criação e no 
compartilhamento de arquivos textuais e audiovisuais.
1 Pós doutora em New technologies and law (MICHR - Italy). Doutora e mestre pelo programa 

de Memória: linguagem e sociedade na UESB. Graduada em Direito pela mesma instituição. 
Advogada, professora (FasaVic/ Fainor/ UNEB). Líder do grupo de pesquisa em Direito, filosofia 
e cinema (CNPq). Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7648-9266. samenebatista@gmail.com

2 Especialista em paleopatologia pela FIOCRUZ-RJ. Bacharel em museologia pela UFBA, 
licenciada em história pela UESB, graduanda em direito pela FASA/Afya. professora. Orcid: 
https://orcid.org/0000-0002-7883-0085.
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Sobre o efeito da internet na constituição de práticas e 
relações em sociedade, Castells (2003, p. 8) afirma que a internet 
é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a 
comunicação de muitos com muitos em um momento específico e 
em escala global, e constitui uma transformação nas mais diversas 
relações sociais pela utilização de um novo meio de comunicação. 
O autor ressalta que, como as práticas sociais são baseadas na 
comunicação, a internet invariavelmente transformou a forma 
como os indivíduos se comunicam, e acabou por transformar 
profundamente a vida dos atores sociais. Castells (2003, p. 34) 
ainda menciona que, em consequência destas transformações, 
pode-se afirmar que a rede mundial de computadores é uma 
tecnologia particularmente maleável, “suscetível de ser 
profundamente alterada por sua prática social, e conducente a 
toda a uma série de resultados sociais potenciais” (CASTELLS, 
2003, p. 34). A sociedade está vivendo, portanto, ainda segundo 
o autor, numa “cultura da Internet” (CASTELLS, 2003, p. 34).

Ainda sobre os impactos e transformações geradas pela 
internet nas práticas dos sujeitos, Jerkins, Green e Ford (2014, p. 
16) afirmam que a chegada da Web 2.03 no cotidiano da sociedade 
transformou a vida dos sujeitos. O web 2.0 é um termo popularizado 
a partir de 2004 pela empresa americana O’Reilly Media para 
designar uma segunda geração de comunidades e serviços, tendo 
como conceito a “Web como plataforma”, envolvendo wikis, 
aplicativos baseados em folksonomia, redes sociais, blogs e 
Tecnologia da Informação. Embora o termo remeta à ideia de uma 
nova versão para a Web, ele não se refere à atualização nas suas 
especificações técnicas, mas a uma mudança na forma como ela é 
encarada por usuários e desenvolvedores, ou seja, o ambiente de 
3 Definição dada por Tim O’Reilly sobre a Web 2.0 em 2006 no blog: http://radar.oreilly.

com/2006/12/web-20-compact-definition-tryi.html, consulta em 20 de janeiro de 2020.
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interação e participação que hoje engloba inúmeras linguagens e 
motivações.

Diversas plataformas para troca de conteúdo foram criadas e 
fizeram-se presentes na vida dos usuários, que, por sua vez, geraram 
um tipo de interação mais intensa do que nas gerações anteriores. 
Além disso, segundo os autores, a internet proporciona a saída do 
anonimato social, uma vez que qualquer usuário encontrará, ainda 
que sobre termos e condições estabelecidos por cada plataforma, um 
espaço onde poderá expressar suas ideias, compartilhar arquivos ou 
simplesmente participar de enquetes sobre os mais variados temas. 
As condições históricas e tecnológicas de existência da internet, 
como um dos principais meios de comunicação da sociedade 
contemporânea, permitiu o surgimento de uma variedade de atos 
praticados por meio da e na internet. Assim, o aparecimento de 
novas formas de entretenimento via web, bem como novas formas 
de publicizar a vida cotidiana na rede de internet, fomentou novas 
- e rápidas - formas de visualização de conteúdo e de constituição 
do sujeito na atualidade: um sujeito atravessado por regimes de 
visualidade, que correspondem às razões históricas de se ver 
e se representar determinado conteúdo em forma de imagem/
vídeo. Com base nessas observações, perguntamo-nos: como 
compatibilizar o uso da tecnologia audiovisual com o processo de 
ensino e aprendizagem em sala de aula?

Levamos em conta alguns aspectos importantes: i - não 
podemos, neste século retirar ou proibir o uso da tecnologia em sala 
de aula. “Nadar contra a maré” torna-se laborioso e pouco produtivo; 
ii - a imagem fixa ou em movimento faz parte dos processos de 
ensino e aprendizagem desde a primeira infância, tornando-se, 
juntamente com a audição, vetores de assimilação conceituais 
importantes para toda a vida; iii - a produção audiovisual está 
inserida num contexto no qual o que não pode ser falado, é visto. 
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O engajamento da produção imagética em condições históricas de 
se ver, ouvir e falar torna o arquivo audiovisual um campo rico de 
informações, historicidade, cultura e conceitos a serem utilizados 
em sala de aula.

REGIMES DE VISUALIDADE E VISIBILIDADE: PORQUE 
APRENDEMOS COM AS IMAGENS? RELATO DE EXPERIÊNCIA

A respeito dos regimes de visualidade, Lopes e Krauss (2010, 
p. 257) os definem como o aprendizado histórico-sensorial que 
permite transformar estímulos nervosos em imagens com forma, luz 
e sombra, sendo este aprendizado baseado na experiência empírica 
e em certas regras sociais que estruturam tais experiências. Para 
os autores, as imagens se imbricam com os significados e com a 
dinâmica dos afetos, de modo que a relação sujeito e imagem é 
determinada por uma infinidade de regras sociais denominadas 
regimes de visualidade, ou seja, as formas de expressar o mundo 
visível mudam de acordo com as condições de possibilidade da 
construção imagética de cada época e de cada lugar.

Lopes e Krauss (2010, p. 257) exemplificam os regimes 
de visualidade comparando períodos históricos no interior da 
história da arte. Assim, o regime de visualidade do “espaço 
medieval” (século XII a XV) apresenta um espaço hierático 
e hierárquico, refletindo uma posição histórica em que tudo o 
que existia era Deus, homem e diabo. Geralmente, no domínio 
artístico, no mesmo plano, são superpostas as imagens dos 
santos em tamanho grande, os anjos um pouco menores, e 
os homens, quando eram representados, menores ainda. Já, 
no “espaço renascentista” (século XV e XVI), as obras têm 
um caráter racional devido aos grandes descobrimentos da 
época, principalmente os relativos à astronomia. Trata-se de 
uma visão de mundo que privilegiava o homem como centro 
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do universo, um espaço objetivo, matemático, homogêneo e 
sistemático. No “espaço barroco” (século XVII), acontece 
exatamente o contrário; a paixão toma o lugar da racionalidade, 
a irregularidade e a assimetria apoderam-se da simetria. Nesse 
espaço, a perspectiva descentraliza-se, tornando-se diagonal, 
existindo na maioria das vezes um “outro” observador virtual 
com relação ao observador real da obra barroca. É nesse instante 
histórico que o homem tem a noção de infinito e já não se sente 
como o centro do universo.

Assim, a criação imagética é histórica, bem como a 
constituição do sujeito receptor/ator da imagem - fixa ou em 
movimento. Na contemporaneidade, as experiências audiovisuais 
de registro e circulação da imagem - cinema, tv, internet - 
reinventam as maneiras de como o sujeito é representado, bem 
como refletem o nosso desejo de flagrar o movimento. Os regimes 
de visualidade, portanto, aparecem engajados historicamente 
por meio de diversas estratégias de registro da imagem, desde 
a pintura rústica, o desenho, a fotografia, o cinema, a televisão, 
até a janela da internet. Atualmente, a transmissão de conteúdos 
audiovisuais pelo celular implica mais que a eliminação de 
barreiras tecnológicas; implica em convergência e confluência 
entre entretenimento, trabalho, conteúdo, interatividade, e práticas 
sociais como um todo.

É certo que a expressão visual tornou-se uma dimensão 
estratégica nas sociedades contemporâneas. Segundo Zorzo (2012, 
p. 62), convém reconhecer a visualidade como uma produção que 
passa pela política - condições sócio-históricas de existência de 
determinada imagem -, pela técnica - a forma como produzimos 
conteúdo audiovisual -, e pela estética como a representação vidiática 
é mostrada. Já a visibilidade remete à percepção e capacidade de 
ver, a uma operação visual, a um artifício de construir imagem, 
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seja fotográfica, virtual ou de outro tipo. Analisamos na tese, os 
dois vieses, quais sejam, os regimes de visibilidade, ou as condições 
técnicas e estratégicas para a formação da materialidade audiovisual 
na rede de internet (vídeos), tomando como ponto de partida a história 
do consumo cinematográfico; bem como os regimes de visualidade, 
já que implica na dinâmica de produção das imagens e das condições 
de se ver/ser visto.

Sobre os regimes de visualidade e visibilidade, Portugal (2009, 
p. 40) observa a importância da “virada imagética”4 na construção da 
visualidade e visibilidade no século XIX como crucial na estruturação 
dos regimes de visualidade/visibilidade contemporâneos. O autor 
pontua que tal análise é útil para esclarecer a natureza das mudanças 
que se operaram no século XIX, sobretudo para o que conhecemos 
hoje como imagem digital (imagem técnica), que faz o filme ou o 
vídeo parecerem “reais”. A forma como enxergamos (estética e 
historicamente) as imagens em movimento hoje, não são fruto de 
uma espécie de geração espontânea, invenção sem precedentes, mas 
houve - e há ainda - uma construção em torno dos modos de existir e 
ver/compreender as imagens, seja a fotografia, seja o cinema, sejam 
as novas mídias audiovisuais.

Como exemplo dessa mudança de perspectiva, Portugal 
(2011, p. 41) indica a análise de Aumont sobre o filme A chegada 
de um trem à estação, um filme de 1895, dos irmãos Lumiére5. 
No caso do cinema, o mais famoso desses mitos conta o pavor e a 

4 Inicialmente, usando a expressão para se referir a uma “virada” essencialmente contemporânea, 
que seguiria a “virada linguística” proposta por Richard Rorty, Mitchell (1994, p.13) diz que o 
que justifica a noção de uma “virada imagética” (pictorial turn) é que a imagem torna-se “[...] um 
ponto de peculiar fricção e desconforto junto a uma larga faixa de questionamentos intelectuais”. 
Posteriormente, entretanto, o autor torna a noção mais abrangente, de modo a englobar os 
diversos momentos da história em que a imagem assumiu papel principal, canalizando tensões 
sociais – em bizâncio, nos séculos VII e VIII, por exemplo, na famosa “querela das imagens” 
(cf. MITCHEL apud PORTUGAL; ROCHA, 2009).

5 Este filme mudo de 50 segundos mostra a entrada de um comboio puxado por uma locomotiva 
a vapor em uma estação de trem na cidade costeira francesa de La Ciotat. Como a maioria dos 
primeiros filmes de Lumière, L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat consiste de uma visão 
única, editada, que ilustra um aspecto da vida cotidiana. Não há nenhum movimento de câmera 
aparente intencional, e é um filme composto por um disparo contínuo em tempo real.
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fuga desvairada dos primeiros espectadores do filme. As imagens 
impressionam e engendram esses “efeitos de realidade”:

[...] um [dos espectadores das primeiras projeções de Lumière] 
vê, por exemplo, as barras de ferro “incandescerem” (em 
Ferradores), outro vê as cenas reproduzidas “com as cores da 
vida”; de todos os relatos [sobre essas projeções] que li, não 
há um sequer que lamente [...] só ter visto uma imagem cinza 
(AUMONT, 2004, p. 31).

Portugal (2011, p. 42) aponta que esses “efeitos de realidade” 
dependem tanto da materialidade da imagem e das características 
estruturais do aparelho biológico da espécie humana quanto dos 
regimes de visualidade que permitem que o espectador veja tal 
materialidade como imagem e, acima de tudo, como imagem 
realista num dado contexto histórico.

O autor ainda aponta que o efeito de “novidade” e “realismo” 
da imagem cinematográfica que o observador do fim do século 
XIX já estava acostumado a ver, dá-se à gama de “dispositivos 
ópticos” com essa finalidade - tornar as imagens captadas próximas 
das imagens vistas a olho nu - o thaumatrópio, o estereoscópio, 
o estroboscópio, ou o zootrópio6. Consideramos também que, o 
aparecimento de novas mídias e tecnologias não apenas possui suas 
especificidades técnicas - regime de visibilidade - como também 
ganha um status específico na prática e no imaginário social, sob 
dadas condições de possibilidade desse tipo de imagem - regime de 
visualidade. Ao refletir sobre as primeiras projeções de Lumière, 
Aumont considera:

[…] por esse transbordamento de realidade [relacionado à 
proliferação quase infinita dos detalhes], a vista Lumière escapa, 
de saída, de uma parte de sua herança – o brinquedo, o zootrópio, 

6 “O thaumatrópio é um disco com dois desenhos, um de cada lado, feitos de modo que se 
completem – um passarinho de um lado e uma gaiola de outro, por exemplo. Ao se girar o disco
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o fantascópio, divertimento baudelairiano –, e passa, de saída para 
o lado da arte, mesmo que ainda uma arte menor (AUMONT, 
2004, p. 34).

Interessante notar que, além das transformações técnicas de 
construção da imagem e dos vídeos, no campo da visibilidade, há 
transformações acerca do que é desejável e não do que é desejável 
numa sociedade, no campo da visualidade. Neste sentido, surge 
a necessidade de refletir sobre a historicidade das produções 
vidiáticas. Aumont discute, por exemplo, a invenção da fotografia 
sob esse prisma:

É preciso [...] colocar de saída que a condição de possibilidade 
(não digo, portanto, é claro, a causa) da invenção da fotografia 
é, a princípio, que outros tipos de imagens – diferentes daquelas 
saturadas de sentido e de escritura, do Egito – fosse desejável 
em uma sociedade, e, mais precisamente, lá onde se produzem as 
imagens, ou seja: no início do século XIX, na pintura. Assim, a 
determinação mais direta da invenção da fotografia deve ser lida 
em certas mudanças ideológicas maiores que afetaram a pintura 
em torno de 1800 (AUMONT, 2004, p.48).

Essas mudanças “ideológicas” remetem ao que Aumont 
chama de “mobilização do olhar”. Portugal e Rocha (2009, p. 
13) argumentam que, para Aumont, mais focado na questão da 
representação imagética, as mudanças em questão consistiam 
principalmente em uma “liberação” dos esquemas pictóricos que 
definiam o que era “representável”. Ele enfatiza, no fazer artístico, 
a “passagem do esboço – registro de uma realidade já modelada 
   rapidamente, tem-se a impressão de que os dois desenhos formam um só – um passarinho 

dentro de uma gaiola, no exemplo citado. O zootrópio consiste em um cilindro com desenhos 
seqüenciais na parte interna e perfurações. Quando o cilindro é girado ao redor de seu eixo, o 
observador enxerga rapidamente, através dos buracos, cada uma das imagens, tendo a sensação 
de ver uma imagem em movimento. O estereoscópio é um dispositivo que “direciona” o olhar, 
fazendo com que cada olho “veja” uma imagem diferente. Cada imagem é apenas ligeiramente 
diferente da outra, copiando as diferenças entre as vistas dos dois olhos, de modo que, diante 
das duas imagens, vistas separadamente, tem-se a sensação de ver apenas uma imagem 
tridimensional” (PORTUGAL, 2011, p.10)
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pelo projeto de um futuro quadro – ao estudo – registro da realidade 
‘tal como ela é’, por ela mesma” (AUMONT, 2004, p. 48).

Assim, o avanço tecnológico dos dispositivos ópticos se 
difundiu rapidamente e transformou esses dispositivos em populares 
formas de entretenimento – “fenômeno que evidencia a imbricação 
entre produção intelectual e práticas de olhar, as duas colaborando na 
estruturação do que estamos chamando de regimes de visualidade” 
(PORTUGAL, 2009, p. 11).

Assim, as mídias audiovisuais - ficções, documentários, curtas, 
produções “caseiras” publicizadas na rede de internet - são um reflexo 
de quem somos nós, hoje. Sujeitos atravessados por saberes técnicos, 
estéticos, históricos e culturais daquilo que vemos ou produzimos 
como imagem.

Como exemplo desta experiência de representação e identificação 
das imagens, podemos pensar numa prática de ensino e aprendizagem 
por meio da audiovisualidade: Numa sala de aula hipotética, o professor 
propõe que os alunos assistam uma reportagem no youtube que trata 
sobre o anafalbetismo funcional no Brasil. Em seguida, o professor exibe 
um curta metragem chamado “Meu amigo Nietzsche”, 2012, direção 
de Fáuston da Silva, com duração de 15 min. o documentário narra a 
história de Lucas, um menino com dificuldade de leitura, e pode repetir 
de ano caso não melhore o seu desempenho. Num passeio com amigos 
por um lixão, próximo a sua casa, encontra um exemplar de Assim 
falou Zaratustra de Friedrich Nietzsche, uma obra fundamental da 
Filosofia, porém de difícil compreensão. Com a vontade de não repetir 
de ano, o menino se dedica profundamente à leitura. Passa do nível 
básico, como a compreensão de algumas palavras – que pergunta ao 
vizinho, ao pastor, à mãe – até se tornar um líder em sua escola devido 
à obra. O menino, a partir da leitura do livro, mudou radicalmente o seu 
comportamento, e os adultos ao seu redor consideraram isso “culpa” 
do livro, considerado “do cão”.
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Em primeiro lugar, a proposta de assistir a reportagem no mídia 
digital youtube, aproxima os alunos de sua realidade cotidiana e os 
ensina a utilizar a internet como forma de construção de saberes e 
práticas. Ademais, faz-se a convergência audiovisual para discutir o 
curta metragem. Após a exibição do curta, os professores poderão 
resgatar com os alunos os aspectos que mais lhe chamaram a 
atenção. Qual o contexto social em que a história se desenvolve? 
Qual é a relação da escola/ família/ igreja, e como essas instituições 
se relacionam no processo de leitura do menino? Como Lucas vai 
construindo o sentido do livro a partir de suas investigações pelo 
bairro? O que é responsável pela mudança de atitude do personagem: 
o conteúdo do livro ou o processo pessoal do personagem? Um livro 
é capaz de mudar uma vida? Uma obra pode ser “do bem” ou “do 
mal”? Ou isso tem mais a ver com o uso que se faz da obra e a nossa 
proposta de leitura?

Para que o discente compreenda o conteúdo a ser abordado pelo 
professor - esteja ele no campo das ciências sociais, ou humanas, da 
saúde, das engenharias - é necessário conduzir a reflexão pelos vieses 
dos regimes de visualidade de visibilidade. De um lado, os regimes 
de visibilidade são discutidos em torno das condições técnicas da 
imagem, a importância da internet para veiculação da imagem em 
movimento, a escola cinematográfica à qual pertence aquele conteúdo 
fílmico, se o contexto é de produção nacional ou internacional, se 
a obra foi premiada e porque. De outro lado, o exame dos regimes 
de visualidade fazem com que professores e alunos reflitam sobre 
o lugar da obra na história, as condições de existência da narrativa 
audiovisual a fim de compreenderem o conteúdo da disciplina a partir 
desta experiência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos, portanto, que o processo de ensino e 
aprendizagem pode ser mais dinâmico e reflexivo a partir do uso da 
tecnologia, e, especialmente, com o uso da audiovisualidade, numa 
convergência das mídias digitais, tão utilizadas pelos alunos em 
suas vidas cotidianas.

A partir da exibição de filmes, séries de diversos gêneros e 
conteúdos e/ou busca de material audiovisual na rede de internet 
em sala de aula, os discentes tornam-se agentes protagonistas do 
processo de aprendizagem, já que os conceitos não serão “dados”, e 
sim construídos a partir da percepção visual/auditiva dos discursos 
presentes na obra.

Compreender as condições técnicas e históricas de 
existência das imagens em movimento - visibilidade e visualidade, 
respectivamente - é uma técnica de investigação profunda, ligada 
aos processos mnemônicos de aprendizagem que não passarão 
facilmente. Não raramente nos deparamos com situações da vida 
cotidiana em que nos reportamos àquele filme que assistimos, ou 
àquela reportagem que ouvimos para o chaveamento da informação 
e da produção de conhecimento.

Ressaltamos, por fim, que as mídias audiovisuais nos 
representam, nos identificam enquanto sujeitos na atualidade. 
Somos cercados de imagens ficcionais desde a infância. Razão pela 
qual compreendemos que há profunda sensibilidade na absorção 
das informações audiovisuais para a construção de saberes.
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RESUMO Introdução: O treinamento em Suporte Básico de 
Vida (SBV) é componente essencial em um currículo médico. 
Devido a pandemia da COVID-19 indaga-se que atividade 
psicomotora pode ser desenvolvida via remota. Descreve-se então 
uma atividade prática de SBV em ambiente virtual. Relato de 
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que iniciou com estudo prévio do protocolo de SBV e uma palestra 
por videoconferência. Foi solicitado que cada aluno construísse um 
boneco de reanimação com materiais recicláveis e gravassem um 
vídeo executando o SBV. Na etapa seguinte, dez alunos postaram 
seus vídeos em um fórum de discussão, para que acertos fossem 
reforçados e falhas discutidas pelos pares. Posteriormente, ocorreu 
um encontro síncrono em que os alunos foram divididos para 
compartilharem, debaterem mais vídeos e, ao final, o docente 
realizou feedback. Nessa experiência, a habilidade de SBV foi 
adaptada para o ensino remoto, através da possibilidade dos 
alunos confeccionarem um simulador de baixa semelhança com 
o corpo humano e da videogravação, na qual discentes e docente 
puderam interagir. Considerações Finais: Atividades remotas 
podem ser uma oportunidade para incorporar o videofeedback no 
ensinoaprendizagem e, utilizando-se dessa estratégia, esse relato 
tenta dar um passo além ao experienciar o ensino-aprendizagem 
de habilidades psicomotoras via remota.  
Palavras-chave: Educação à distância; Educação Médica; 
Reanimação cardiopulmonar. 

 
INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares, afecções do coração e da 
circulação, representam a principal causa de mortes no Brasil, 
sendo responsáveis pelo dobro de mortes que aquelas devidas a 
todos os tipos de câncer juntos, 2,3 vezes mais que as todas as 
causas externas (acidentes e violência), 3 vezes mais que as doenças 
respiratórias e 6,5 vezes mais que todas as infecções incluindo a 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Tais afecções são 
a principal causa de paradas cardiorrespiratórias extra-hospitalares 
(DA SILVA et al, 2017). 
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O prognóstico de um adulto que sofre uma PCR depende, 
primordialmente, de: vigilância, prevenção e tratamento de quadros 
clínicos pré-PCR, reconhecimento imediato da PCR e acionamento 
do serviço médico de emergência, RCP precoce com ênfase nas 
compressões torácicas, rápida desfibrilação com Desfibrilador 
Externo Automático (DEA) e cuidados pós-PCR multidisciplinares. 
Nesse contexto, o Suporte Básico de Vida (SBV) envolve o 
atendimento às emergências cardiovasculares principalmente em 
ambiente pré-hospitalar, com ênfase no reconhecimento da parada 
e aplicação das manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) 
(QUILICI et al, 2019).. 

Dessa forma, o treinamento em SBV é um componente 
essencial em um currículo de graduação em medicina. O ensino-
aprendizagem desta competência costuma ocorrer em laboratórios 
através do uso de simuladores, entretanto a estratégia de ensino foi 
modificada e aulas remotas passaram a fazer parte do cotidiano 
devido a pandemia da COVID-19 (SPENCE et al., 2016). Indaga-
se, então, que atividades psicomotoras podem ser desenvolvidas 
nesse novo contexto, mantendo-se a segurança e garantindo a 
aprendizagem. 

O uso da simulação na educação médica está sendo adotado 
em uma grande quantidade de universidades no Brasil e no mundo. 
Essa metodologia de ensino-aprendizagem requer pacientes 
simulados e manequins de baixa, média e/ou alta semelhança com 
o corpo humano, sendo muito utilizada no ensino das manobras 
de RCP – melhorando o desempenho dos alunos na realização de 
compressões torácicas eficientes, por exemplo (SPENCE, et al., 
2016). No entanto, quando se trata de ensino remoto, a prática de 
habilidades psicomotoras encontra grandes desafios e limitações. 

Por outro lado, a prática em ambiente simulado sem um 
feedback efetivo pode limitar a aprendizagem dos discentes. 
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Associar simulação a estratégias de debrief é um caminho para 
facilitar o estudo. Uma técnica descrita na literatura é a gravação 
de vídeos e o posterior feedback do docente com os alunos. 
Esse método já está bem sedimentada no ensino, por exemplo, 
de comunicação, sendo considerado o padrão ouro para tal fim, 
e já começa a ser utilizada também no ensino de habilidades 
psicomotoras como a realização de RCP (MOTOLA et al., 
2013; NOBLE et al., 2018; DAY; SAAB; ADMIRAAL, 2021). O 
ensino remoto propicia e favorece o uso da gravação de vídeos, 
característica que deve ser mais explorada nas estratégias de ensino-
aprendizagem desenvolvidas nessa modalidade. 

A pesquisa psicológica mostrou que a aprendizagem dos 
alunos pode ser limitada no contexto da instrução direta tradicional, 
havendo uma necessidade de que a educação se adapte a um 
mundo em mudança, no qual os alunos são incentivados a usar o 
que sabem para explorar, criar e construir soluções no processo 
de estudo (CHEN; YANG, 2019). Com esse objetivo, inúmeras 
metodologias ativas de ensino-aprendizagem são apresentadas 
como um caminho. Além da simulação, tem-se o ensino baseado 
em projetos (ABPj), criado em meados de 1990, a qual aborda 
a capacidade de pensar dos alunos mediante o aprender a fazer, 
através da obtenção de informações e competências pela busca da 
resolução de problemas.  Existem dois componentes essenciais em 
tais projetos: uma questão, que serve para organizar e impulsionar 
atividades de aprendizagem; e produtos/artefatos, que são 
representações das soluções dos alunos resultantes das atividades 
utilizadas para abordar a questão de condução (CHEN; YANG, 
2019). O momento de atividades remotas que se vivencia atualmente 
pode então ser propício para o uso da aprendizagem baseada em 
projetos (ABPj) e para que o aluno desenvolva suas habilidades e 
seja, de fato, protagonista do próprio aprendizado. 
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A pandemia da COVID-19 pelo novo coronavírus (SARS-
CoV-2) apresenta-se como um dos maiores desafios sanitários 
mundiais. No Brasil, a estratégia utilizada foi o isolamento e 
o distanciamento social, ambos com o intuito de minimizar o 
contágio pelo novo vírus. Em decorrência desse contexto, as 
estratégias de ensino foram modificadas. Algumas são utilizadas 
visando uma autonomia no processo de ensino-aprendizagem, 
sendo confecção do seu próprio material uma delas (MACEDO, 
2020). Dessa forma, as aulas remotas fazem parte do cotidiano do 
aluno, o qual desenvolve sua independência buscando construir 
formas de conhecimento efetivas. Além disso, há o incentivo ao 
pensamento crítico, fazendo-o buscar respostas e soluções de seus 
questionamentos, estimulando a criatividade e o desenvolvimento 
da sua própria linha de raciocínio (BERBEL, 2011; MORAN, 2017). 

Então, diante de aulas remotas, bem como da necessidade 
de adaptações no processo de ensino-aprendizagem de elementos 
cognitivos e também psicomotores; tomando por base princípios 
de uma aprendizagem ativa, autônoma e contextualizada, além 
de elementos das metodologias da simulação, ABPj e feedback, o 
presente trabalho tem o objetivo de relatar o desenvolvimento, em 
um ambiente virtual de aprendizagem, de uma atividade prática 
de SBV entre alunos de um curso de medicina. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Os 98 acadêmicos do segundo período de um curso de 
medicina realizaram uma atividade que teve início com o envio do 
protocolo de SBV da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) 
para estudo prévio, seguido de uma aula expositiva dialogada por 
videoconferência, onde foi utilizada uma ferramenta disponível no 
site https://www.goconqr.com/ para a construção de mapa mental. 
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Esse é um meio eficaz para desenvolver uma aprendizagem de 
forma contextualizada, lógica, didática e que promove a interação 
entre alunos (DE OLIVEIRA et al., 2020). Depois foi solicitado 
que cada aluno construísse seu próprio boneco de reanimação 
seguindo um vídeo de orientação da Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo (SOCESP) e realizasse a gravação de 
um vídeo executando o protocolo do SBV para vítima em parada 
cardiorrespiratória (PCR). Após sua produção, dez alunos postaram 
voluntariamente seus vídeos em um fórum aberto na plataforma 
CANVAS para que uma discussão interpares, sobre o desempenho 
de cada aluno nos vídeos, fosse desenvolvida. Em seguida, ocorreu 
uma aula síncrona no formato de videofeedback em que os alunos 
foram divididos em subsalas para compartilharem e debaterem mais 
vídeos; esses agora produzidos após a discussão assíncrona feita 
no fórum. Ao final desse encontro, os alunos foram direcionados 
novamente à sala principal e os materiais dos respectivos subgrupos 
foram compartilhados com a turma inteira, e assim o docente pôde 
fazer o feedback final. 

A metodologia ilustrada na Figura 1 e descrita neste relato 
visou o desenvolvimento, via remota, da habilidade psicomotora de 
suporte básico de vida junto aos discentes; nesse sentido e segundo 
a compreensão psicológica, o aprendizado de habilidades ocorre 
em três fases. A primeira é a fase cognitiva que fornece ao aluno 
um conceito geral da habilidade a ser aprendida, juntamente com 
o estudo prévio e a aula dialogada realizada na nossa metodologia, 
que ocorreram antes da execução das manobras. A segunda fase é a 
fixação prática das etapas mecânicas, quais são e a ordem que precisam 
ser consolidadas na mente. E, por fim, tem-se a terceira fase que é a 
autonomia, na qual o aprendiz executa por conta própria a habilidade 
requerida.  As duas últimas fases podem ter sido alcançadas com a 
produção, pelos alunos, dos vídeos em que executavam a assistência 
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básica a uma vítima de PCR, onde tinham a possibilidade de verem 
o vídeo inicialmente produzido, identificarem os erros, executarem 
novamente às manobras e gravarem novamente. Tudo isso de forma 
autônoma, em sua residência, buscando ativamente as ferramentas e 
o conhecimento para atingirem a habilidade requerida. Os métodos 
ativos de ensino-aprendizagem, além de serem mais engajantes para 
o estudante, têm potencial de permitir retenção de conhecimento 
de maneira mais eficiente se comparado aos métodos tradicionais. 
(ALVES et al., 2018). 

Uso da simulação na educação médica está sendo adotado 
em várias universidades no Brasil e no mundo, nela, o ensino-
aprendizagem e a avaliação requerem pacientes simulados e 
manequins, esses últimos, classificados como de baixa, média 
ou alta fidelidade, de acordo com o grau com que reproduzem 
a realidade, se com maior ou menor fidedignidade (MOTOLA 
et al., 2013; UCHIDA et al., 2019). O boneco construído pelos 
alunos nessa metodologia pode ser considerado um simulador de 
baixa fidelidade. A confecção do manequim/boneco foi feita com 
materiais reutilizáveis como camiseta, garrafa PET, isopor ou 
estofado, palito de churrasco, linha e agulha, grampeador e um 
balão/papel para representar o rosto (SOCESP, 2014). As etapas 
para produção consistiram em: 

1. Costurar/grampear as aberturas da camisa (com exceção 
da gola), a fim de evitar que o material extravase, o que 
ajuda no preenchimento do tórax do boneco; 

2. Alocar a garrafa PET na região correspondente ao 
mediastino para simular o tórax no momento das 
compressões; 

3. Preencher com o isopor/estofado a partir da gola para 
melhor fixar a garrafa; 

4. Costurar/ grampear a bola do boneco; 
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5. Posicionar o palito de churrasco, na região correspondente 
à cabeça, e fixar o papel/balão. 

Apesar deste simulador não poder reproduzir sinais vitais e/
ou gerar dados de desempenho individual, ele permite a prática e 
repetição de habilidades psicomotoras e cognitivas, podendo ser 
utilizado com alunos do início do curso médico, antes do contato 
com simuladores de média/alta fidelidade e/ou pacientes reais. 

A atividade de construção desse simulador, necessária para 
resolver o problema de treinamento de SBV, pode ser ligada a 
aspectos e a princípios da ABPj, uma metodologia ativa de ensino-
aprendizagem relacionada ao construtivismo que envolve os alunos 
em tarefas complexas do mundo real, objetivando a construção 
de um produto e permitindo-lhes adquirir conhecimentos e 
habilidades. O núcleo do ABPj é o próprio projeto, ou seja, um 
ato de criação ao longo do tempo, que coloca os alunos em uma 
investigação construtiva (CHEN e YANG, 2019). Portanto, esse 
projeto de construção do simulador deu aos alunos oportunidades 
práticas de trabalhar com os conceitos do curso, discutir sua 
abordagem e apresentar seu trabalho. 

Na etapa em que se realizou a gravação do vídeo para simular 
a assistência de SBV à vítima inconsciente e em PCR, foi orientado 
aos alunos para que se atentassem a um posicionamento adequado 
do dispositivo de gravação, a fim de enquadrar claramente a 
execução das manobras, e que realizassem ajustes no ambiente para 
eliminar os ruídos externos, além de captar uma boa iluminação 
da cena.  É importante destacar que, para a confecção dos vídeos, 
os discentes utilizaram seus próprios dispositivos móveis para 
gravação e programas de edição gratuitos, disponíveis na rede 
mundial de computadores, de fácil manipulação e que não exigiam 
conhecimento avançado em tecnologia da informação. Os vídeos 
deveriam ter uma duração de dois a três minutos e o tempo para sua 
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confecção foi em média de dois dias, pois deveriam ser postados 
no fórum e discutidos antes da próxima aula, a qual aconteceu sete 
dias após a 1ª aula expositiva dialogada. 

A atividade permitiu que os conhecimentos teóricos fossem 
colocados em prática na medida em que foi possível encenar uma 
situação semelhante à realidade. É importante ressaltar que o vídeo 
apresenta duas características importantes: a segmentação do 
conteúdo, a qual permite melhor assimilação do assunto durante a 
gravação e a interatividade, estimulando a discussão entre alunos 
e promovendo uma melhor aprendizagem (CONTRERAS, et al. 
2017). Durante a revisão do vídeo, também foi possível analisar os 
principais acertos e erros referentes à manobra, sendo assim pode-
se realizar uma avaliação autocrítica permitindo o desenvolvimento 
de competências e habilidades fundamentais para o crescimento 
individual e em equipe. 

Após a produção, dez alunos postaram voluntariamente 
seus vídeos em um fórum de discussão, a fim de que os acertos 
e as possíveis correções fossem apontadas. Na medida em 
que a interação aconteceu, os alunos puderam consolidar os 
conhecimentos adquiridos previamente, bem como localizar 
tópicos pouco assimilados através dos comentários dos seus pares. 

O uso de fóruns de discussões mostrou-se importante 
para colocar os discentes como sujeitos ativos no processo de 
aprendizagem através do compartilhamento de saberes. Nesse 
sentido, estudos indicam que o uso desse ambiente virtual 
favorece e potencializa a compreensão dos estudantes, uma vez 
que permite trocas intersubjetivas de saberes entre sujeitos através 
do estreitamento da relação entre discentes e docentes (MITRE et 
al., 2011). Além disso, sua utilização promove a potencialização 
da interação no processo de ensinoaprendizagem on-line. Assim, 
é necessário não somente conhecer as novas tecnologias, mas 
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saber preparar a abordagem para cada grupo e traçar maneiras 
que promovam o engajamento dos alunos (FRANÇA, et al, 2019). 

Durante a interação em fóruns de discussão, é necessário 
que o tutor respeite a autonomia dos alunos ao conduzir e mediar a 
discussão, facilitando a aprendizagem e não se tornando o centro do 
fórum e um transmissor de conhecimento (WANDER, et al, 2020). 

Destaca-se que, embora essa abordagem tenha sido o contato 
inicial com o módulo, sua aplicação foi essencial para a construção 
da aprendizagem baseada, principalmente, em processos de 
ruptura, ou seja, no surgimento de novos desafios que devem ser 
trabalhados pela análise crítica, o que leva o discente a ultrapassar 
suas vivências e ampliar suas possibilidades de conhecimento 
(MARTINS; ALVES, 2016). 

Além disso, o uso do fórum de discussões permitiu a 
superação de fragilidades ocasionadas pelo ensino remoto no 
que tange à interação e às relações interpessoais entre estudantes 
e professores durante a formação médica. A falta desse contato 
favorece a formação de lacunas na formação médica, uma vez que 
não há o intercâmbio de ideias e conhecimentos como método de 
aprendizagem (SANTOS et al., 2020). 

A segunda aula síncrona ocorreu no formato de videofeedback 
em que os alunos foram divididos em sete subsalas, com cerca de 12 
alunos cada, a fim de compartilharem seus vídeos e debaterem sobre 
as condutas demonstradas, visando a promoção da aprendizagem 
ativa e participativa entre eles (MAHONEY, et al, 2019). Destaca-
se que os vídeos compartilhados nesse novo encontro deveriam ser 
de outros alunos, diferentes daqueles que postaram no fórum, e, 
assim, eles puderam refazê-los após a discussão no fórum –  o que 
possibilitou uma maior participação de todos. Após 20 minutos de 
discussão nas subsalas, os alunos foram direcionados à sala principal. 
Cada subgrupo deveria eleger um vídeo daqueles que discutiram para 
ser compartilhado com toda a turma e com o docente. 
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Pesquisas realizadas por Day et al. (2021) mostram que o 
feedback dos colegas proporciona uma melhora na desenvoltura 
dos participantes. Segundo os autores, isso pode ocorrer devido à 
análise e à modelagem diferente de apresentação ou por assistirem 
novamente seu próprio vídeo. Essa abordagem leva a uma visão 
holística a respeito da temática abordada, bem como a uma 
inovação quanto às apresentações, tendo em vista que promove 
uma reflexão sobre os pontos positivos e negativos. 

Posteriormente, o professor interveio com a exposição 
de eventuais erros e acertos para um feedback validativo e 
corretivo. Utilizou-se da Atualização da Diretriz de Ressuscitação 
Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2019 (SBC, 2019) como 
embasamento teórico-científico para discutir as manobras a 
serem melhoradas. Isso fomentou um debate acerca do que havia 
sido apresentado, que serviu como um reforço positivo para a 
aprendizagem. 

A técnica de videofeedback apresenta rápido crescimento na 
medicina baseada em simulação, pois possui diversos benefícios 
para o processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que 
consegue instigar o aluno, além de melhorar suas habilidades 
(SPENCE, 2016). 

Ademais, essa técnica também pode ser usada no formato 
em texto, no entanto o feedback de vídeo tem um impacto maior 
no processo de ensino-aprendizagem por ser um meio rico 
que proporciona uma troca de conhecimentos, participação e 
engajamento de todos os participantes (THOMAS et al, 2017). 

A gravação e o feebdack por vídeo são metodologias já 
muito utilizadas no ensino de habilidades de comunicação, mas 
ainda pouco exploradas no ensino de habilidades psicomotoras. 
Spence et al. (2016) aplicaram-nas no treinamento de reanimação 
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cardiopulmonar, onde compararam duas coortes de alunos, em 
uma delas foi aplicado o videofeedback. Seu estudo mostrou 
uma eficácia significativamente maior do feedback feito por 
meio de vídeo comparado ao feedback verbal, o qual levou a um 
aprimoramento das habilidades individuais. Dessa forma, esses 
autores apontam para a possibilidade do seu uso no ensino de 
habilidades psicomotoras. 

Com o encerramento do ciclo de atendimento à vítima de 
PCR, ficou como aprendizado para os alunos todo passo-a-passo 
necessário para uma boa condução do procedimento de reanimação. 
Tal protocolo abrange desde etapas básicas, como a forma que as 
mãos devem estar dispostas no tórax do paciente, até a quantidade 
necessária de compressões e ventilações a serem realizadas 
(QUILICI, et al, 2019). Essas etapas, caso negligenciadas, podem 
ser fatais para o indivíduo.  

Apesar do formato de ensino remoto ter sido posto em dúvida 
por conta da forma repentina que foi adotado devido a pandemia do 
COVID-19, fica clara a importância do domínio de tecnologias da 
comunicação e informação (TICs) por parte do docente (SILVA, et 
al, 2021). Através de uma metodologia ativa, que foi pensada para 
um aprendizado efetivo, os alunos tiveram uma boa base para as 
aulas práticas que viriam a ser ministradas posteriormente. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em tempos de inúmeras incertezas, a força de vontade dos 
discentes em aprender e o engajamento dos docentes foram fatores 
importantes para o aceite da nova proposta de educação remota. A 
crise do coronavírus despertou a possibilidade de experimentar novas 
metodologias de ensino-aprendizagem, de modo a questionar velhos 
hábitos e inclusive aprimorar as habilidades psicomotoras básicas. 
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Nessa experiência, uma habilidade básica, o SBV, foi 
adaptada para o ensino via remota, permitida pela possibilidade dos 
próprios alunos confeccionarem seu simulador de baixa fidelidade 
e pela videogravação, na qual os pares e o professor podem 
acompanhar, interagir e corrigir falhas. O fórum de discussão 
mostrou-se importante para o compartilhamento de saberes.  

O feedback feito por meio de vídeo leva a um maior 
aprimoramento das habilidades individuais, segundo estudos 
controlados. Assim, as atividades remotas podem ser uma 
oportunidade para incorporarmos o videofeedback no ensino-
aprendizagem e, utilizando-se dessa estratégia, esse relato tenta 
dar um passo além, ao experienciar o ensino-aprendizagem de 
habilidades psicomotoras via remota. Futuros estudos controlados 
que tenham como objeto de estudo essa metodologia podem trazer 
mais embasamento a seu uso. 
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RESUMO: Este artigo, através de uma revisão bibliográfica, 
utilizando as palavras-chave educação e tecnologia, faz uma 
reflexão sobre o impacto do acelerado avanço das TICs (tecnologias 
da informação e comunicação) sobre a sociedade, as instituições 
de ensino e a prática docente, que diante de tantas transformações 
instantâneas percebem-se compelidas a corresponder às novas 
exigências educacionais da contemporaneidade. O emprego 
dos recursos da internet como base de comunicação para EAD 
(educação a distância) é de imenso valor para a metodologia de 
ensino aprendizagem do estudante que mentaliza, interatua, 
contribui, compartilha e edifica seu conhecimento. No contexto 
atual de um mundo globalizado, onde a tecnologia torna os novos 
conhecimentos acessíveis em grande velocidade, é urgente a 
inovação da educação com práticas docentes ativas que utilizem 
com critérios pedagógicos as novas tecnologias. As instituições de 
ensino precisam estar capacitadas a preparar seus egressos para 
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atuar em um mercado de trabalho a cada dia mais competitivo 
imprevisível. 
Palavras - chave: Adequação. Educação. Tecnologia. 
ABSTRACT:  This article, through a literature review, using the 
keywords education and technology, reflects on the impact of the 
accelerated advance of ICTs (information and communication 
technologies) on society, educational institutions and teaching 
practice, which in the face of so many instantaneous transformations, 
they feel compelled to respond to the new educational demands of 
contemporaneity. The use of internet resources as a communication 
basis for DE (distance education) is of immense value for the 
teaching methodology of student learning that mentalizes, 
interacts, contributes, shares and builds their knowledge. In the 
current context of a globalized world, where technology makes 
new knowledge accessible at great speed, it is urgent to innovate 
education with active teaching practices that use new technologies 
with pedagogical criteria. Educational institutions need to be able 
to prepare their graduates to act in an increasingly competitive and 
unpredictable job market. 
Keywords: Suitability. Education. Technology 

INTRODUÇÃO  
 
Este artigo, através de uma revisão bibliográfica, utilizando 

as palavras-chave educação e tecnologia, faz uma reflexão sobre o 
impacto do acelerado avanço das TICs (tecnologias da informação 
e comunicação) sobre a sociedade, a educação, as instituições e 
metodologias de ensino.   

Metodologia compreende os meios utilizados por um 
professor ou por uma instituição para que o aluno se aproprie 
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do conhecimento transmitido. As metodologias ativas de 
aprendizagem propõem um aperfeiçoamento do ensino tradicional, 
o qual se utiliza da transmissão do conhecimento apenas através 
das aulas expositivas do professor, da leitura e das provas 
tornando o processo de aprendizagem passivo. As metodologias 
ativas surgem como uma proposta inovadora motivando o aluno 
a participar ativamente do processo de aprendizagem visto que 
neste novo método o próprio aluno é o responsável pela aquisição 
do conhecimento de maneira mais atuante, rápida e melhor, tendo 
maior autonomia, comprometimento e participação no processo 
de ensino do aprendizado. (NETO, 2018). 

Os recursos digitais educacionais são instrumentos que 
permitem métodos pedagógicos inovadores, pois consentem a 
interatividade entre o estudante e uma apontada atividade com 
a finalidade de aprendizagem. Recursos digitais consistem em 
dados informatizados que admitem a abordagem de conteúdos em 
materiais como vídeos, hipertextos, imagens, animações, páginas 
web, simulações, jogos educativos, etc. O digital é responsável 
por uma grande revolução não apenas tecnológica, mas também 
cultural. (GARCIA et al, 2011). 

A junção da tecnologia computacional (informática) com 
a tecnologia das telecomunicações resulta na Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) e apresenta sua mais forte 
manifestação na Internet, mais especificamente na Word Wild 
Web (WWW). A expressão Novas Tecnologias da Informação 
e Comunicação (NTIC), tem sido empregada, apesar de parecer 
pleonástica, pois a alusão à inovação nada acresce à demarcação e 
esclarecimento da área. Além disso, o que é inovação atualmente 
deixa de o ser no futuro. (MIRANDA, 2007). 

Este estudo pretende mostrar a necessidade de adequação 
das instituições de ensino a novas metodologias que empreguem 
o uso adequado das Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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1.1. IMPACTO DOS AVANÇOS DAS TICS NO CONTEXTO 
SÓCIO-EDUCACIONAL  

 
O progresso e a expansão das tecnologias de informação 

e comunicação (TIC) na sociedade são largamente expressivos e 
sua ininterrupta ampliação ocorre numa rapidez sem antecedentes. 
Esses acontecimentos, no decorrer do tempo, apresentam a 
habilidade de transformar a conduta das pessoas, podendo suscitar 
um desafino entre as gerações de quem leciona e quem aprende. Tal 
ação traz, decisivamente, implicações e assuntos a serem refletidos 
na Educação. (GARCIA, 2011). 

As atuais transformações sociais exigem dos docentes 
constante atualização e nova postura no emprego de metodologias 
de ensino aprendizagem. 

  
Contribuições de Bauman (2009), quando contrasta o estágio atual 
da humanidade denominado de líquido, com o anterior, denominado 
de sólido. Para ele, o estágio sólido corresponde a um período em 
que a durabilidade era a lógica, e os conhecimentos adquiridos pelo 
sujeito davam suporte à resolução de problemas pelo resto da vida, 
haja vista os contextos previsíveis e duráveis em que vivia. Já o 
estágio líquido é a condição sócio histórica da contemporaneidade, e 
é caracterizado pela fluidez e incerteza, em que a imprevisibilidade 
é a palavra de ordem. Nesse contexto de impermanência, situa-se 
a educação contemporânea e, mais precisamente, a escola, com 
seus processos, com os sujeitos que a constituem, com as relações 
docenteestudante-conhecimento e com as práticas docentes. A partir 
dessa reflexão, é possível inferir que, em oposição às experiências 
pedagógicas “sólidas” e conteudistas, as atuais demandas sociais 
exigem do docente uma nova postura e o estabelecimento de uma 
nova relação entre este e o conhecimento, uma vez que cabe a ele, 
primordialmente, a condução desse processo. (DIESEL, BALDEZ, 
MARTINS, p. 269, 2017) 

Para ofertar um ensino de excelência, a educação necessita 
acompanhar o ritmo acelerado das transformações e empregar, em 
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suas práticas, recursos tecnológicos atualizados. É necessário 
expandir o repertório tecnológico dos educadores como meio de 
instrumentalizá-los para uma técnica pedagógica baseada em 
um novo modelo, distinto do tradicional, que conserva afastados 
educandos e educadores. Muito além de capacitar a instituição 
de ensino com equipamentos tecnológicos é imprescindível 
tornar o educador um profissional reflexivo, crítico e competente 
para o comando das inovadoras tecnologias digitais. (GARCIA 
et al, 2007). 

A introdução e uso das tecnologias da informação e 
comunicação na educação não devem ser avaliadas apenas 
tendo como referência os resultados que apresentam sobre a 
aprendizagem e os fins acadêmicos dos estudantes, também são 
ressaltantes : um maior empenho dos alunos nas disciplinas que 
utilizam recursos tecnológicos de um jeito inovador e inventivo; 
o contributo para uma maior literária tecnológica de educadores e 
educandos; uma transformação das técnicas e táticas de educação 
dos docentes, oferecendo-lhes uma percepção positiva de comando 
das tecnologias que são estimadas na coletividade num determinado 
momento e por efeito um maior significado de pertinência a essa 
própria coletividade. (MIRANDA, 2007) 

A implementação do emprego de tecnologias inovadoras 
na educação demanda um repensar do método pedagógico em 
sala de aula, solicita uma modificação nos currículos de modo 
que considere os interesses do estudante, visto que o instruir-se 
não está centralizado no educador, mas na metodologia ensino-
aprendizagem do educando quando, então, sua participação 
ativa produz o aperfeiçoamento da informação e o aumento 
de capacidades cognitivas. A participação do educador como 
facilitador da metodologia ensino-aprendizagem é proeminente 
para consentir que o estudante amplie capacidades e consiga 
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concretizar a atribuição de significados importantes para sua 
articulação dentro da metodologia ensinoaprendizagem. O 
estudante participa de modo dinâmico do ato educativo através 
do intercâmbio com as técnicas e meios para preparar o adequado 
conhecimento. (AGUIAR, 2008) 

O emprego dos recursos da internet como base de 
comunicação para EAD (educação a distância) é de imenso 
valor para a metodologia de ensino aprendizagem do estudante 
que mentaliza, interatua, contribui, compartilha e edifica seu 
conhecimento. O progresso das tecnologias digitais de informação 
e comunicação consentiu que o modelo de ensino EAD (educação 
a distância) induzisse a amplo avanço da educação superior pelo 
Brasil. É manifesto o conforto e simples acesso à educação que 
a EAD apropria aos alunos. (AGUIAR, 2008). A concepção de 
políticas públicas que tornem essas tecnologias acessíveis para 
todas as categorias da sociedade é de fundamental importância 
para desenvolvimento da educação. 

Diferentes instrumentos empregados geram a comunicação 
em espaços de educação a distância (EAD). Essa comunicação 
pode ser síncrona ou assíncrona. A comunicação assíncrona não 
demanda a interação do aprendiz no tempo em que é transmitida, 
são exemplos: comunicação por e-mail, grupos de discussão, 
world wide web, vídeo e áudio sob demanda. A comunicação 
síncrona exige que o aprendiz interatue no tempo da transmissão, 
como exemplos, podemos citar: a videoconferência (conversação 
bidirecional através de emissão de áudio e vídeo em momento real, 
via web, utilizando câmeras atreladas ao computador); o chat; as 
teleconferências ( palestra a distância em momento real, abrangendo 
transferência e recepção de várias formas de mídia, assim como 
seus ajustes); as áudio-conferências (sistemas de transferência de 
áudio, auferido por um ou mais utentes ao mesmo tempo); Outros 
recursos como CD-ROMs, materiais impressos, etc. completam e 
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amparam os estudantes com problema de acessibilidade à internet 
(AGUIAR, 2008) 

Os espaços virtuais de aprendizagem demandam uma 
maior interatividade, colaboração e auxílio entre os envolvidos 
no procedimento o que os induz a seguirem uma atitude de 
compartilhamento da vontade de edificar e de instruir-se, e 
simultaneamente, contribuir na procura de uma edificação de grupo 
e na superação das barreiras. Autonomia, iniciativa, autodisciplina 
e motivação são qualidades imprescindíveis para um aprendiz 
se instruir utilizando a configuração on-line. O emprego dos 
instrumentos de conversação permite instigar um procedimento 
de transformação de atitude tanto do docente quanto do aprendiz. 
(AGUIAR, 2008). 

  1.2.DESAFIOS DOS DOCENTES E DAS INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO ATUAIS FACE AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 
Ultrapassar o modelo de ensino tradicional ainda hegemônico 

sugere, contudo, (re) pensar a função e as capacidades docentes 
para enfrentar as necessidades contemporâneas de constituição 
bem como a coordenação da sala de aula, já que sua conformação 
não é mais a mesma de anos atrás. Sugere também instituir 
consistentemente uma cultura inovadora do magistério na 
expectativa de que a utilização das tecnologias não seja algo 
exógeno à docência, mas essencial a ela e imprescindível ao 
processo abarcante de desenvolvimento absoluto do ser humano. A 
resistência de muitos professores em relação ao uso das tecnologias 
se dá, muitas vezes, em decorrência da descrença das contribuições 
da tecnologia ao processo de ensinoaprendizagem e também do 
medo de que sua função seja superada. (GARCIA, 2011) 

A introdução das tecnologias não substituirá o docente, 
mas permitirá inovação das metodologias de ensino, que por sua 
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vez, originarão opções e instrumentos para promoção do ensino-
aprendizagem em sala de aula. Aplicar práticas metodológicas 
inovadoras, ajustadas às tecnologias, na aprendizagem, dos 
estudantes, consente ao educador lecionar de modo distinto, o 
que poderá provocar melhorias acentuadas no processo ensino-
aprendizagem dos alunos. (LUBACHEWSKI; et. al CUNHA, 2021). 

É importante ressaltar que o cerne da discussão a respeito 
da inclusão das NTICs (Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação) está nas transformações que elas podem ocasionar 
no processo educacional e não apenas na disponibilidade destas 
tecnologias e considerar que a tarefa atribuída aos educadores com 
NTICs deve necessariamente envolver ensino, pesquisa e extensão, 
em todos os níveis de ensino. 

É preciso ter em mente que a essência da discussão sobre 
a inserção das NTICs a serviço da educação não está nas 
tecnologias disponíveis, mas sim nas mudanças no processo 
educacional que podem advir. Trata-se da viabilização da 
possibilidade de colocar o aprendiz realmente como centro de 
todas as atividades, inclusive de forma a privilegiar a relação 
epistemológica... (GUIMARÃES, p.8, 2003). 

 
A UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura), na Declaração Mundial sobre Educação Superior 
no Século XXI   protege a missão do Ensino Superior direcionada 
para a concepção de indivíduos altamente qualificados e cidadãos 
responsáveis; aprendizagem constante; promoção, geração e 
propagação da pesquisa; amparo e solidificação de valores 
contemporâneas. Prepondera o papel moral da universidade, 
fortalece a colaboração da Academia com o mundo do trabalho, 
avaliando e precavendo as necessidades da coletividade. O 
documento da UNESCO menciona, ainda, alguns aspectos 
inovadores na educação superior: nos currículos, metodologias 
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pedagógicas, e desenvolvimento continuado de professores, 
abrangendo a formação pedagógica; além da inclusão crítica da 
tecnologia, da educação a distância e da captação e exploração dos 
espaços virtuais. O ensino com pesquisa na graduação e o emprego 
de novas tecnologias na sala de aula, sugerem tornar o aluno 
universitário sujeito do processo de aprendizagem, transformando 
radicalmente a disposição precedente de se oferecer todas as 
informações já completas e sistematizadas pelo educador para 
memorização e reprodução. É valorizada a parceria e colaboração 
entre educadores e alunos e entre os próprios alunos na dinâmica 
do método de aprendizagem e de conversação no intuito de originar 
novos formatos de trabalho pedagógico e adequado emprego das 
atividades escolares. Defende-se, por fim, a função do professor 
como educador responsável pela intervenção pedagógica, que 
instigue a aprendizagem do estudante como procedimento 
individual e coletivo, dirija suas tarefas, debata com ele suas 
imprecisões, suas dificuldades, impulsionando a progredir no 
processo do conhecimento.  (CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE 
EDUCAÇÃO SUPERIOR - UNESCO, 1998). 

A Educação sofre constantes transformações, não satisfaz 
apenas conhecimentos, para que os alunos possam compartilhar 
de modo conectado e ativo a vida em coletividade. É ressaltante, 
que as informações sejam usadas como um elemento que ponha 
os alunos na categoria de atores principais da aprendizagem, e o 
educador possa ser estimado um facilitador dela. É fundamental 
que capacidades e aptidões sejam desenvolvidas para que beneficiem 
a captação dos fatos e a tomada de deliberações nas várias 
circunstâncias atribuídas pelo dia-adia e, sobretudo, obtenham efeitos 
positivos na aprendizagem dos estudantes. Os alunos alcançam o 
aprendizado em um processo complexo, para o qual o professor 
contribui permitindo ao aluno se comunicar, situar-se em seu grupo, 
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debater sua compreensão, aprender a respeitar e a fazer-se respeitar. 
A Aprendizagem Ativa proporciona superar os modelos pedagógicos 
históricos, no qual o estudante assumia a condição de expectador 
que assimilava a realidade e os conhecimentos sem refletir, criticar 
e significa-los. (LUBACHEWSKI; et. al CUNHA, 2011) 

William Glasser, (2018), psiquiatra americano, propõe que o 
aluno aprenda através da prática, não tentando memorizar, porque 
a maioria dos alunos esquece o que tentou decorar.  Para ele, a 
compreensão e o crescimento dos estudantes é o que determina 
a boa educação. O emprego de uma metodologia ativa valoriza 
um ambiente de aprendizagem significativa, com o professor 
orientando, mediando e facilitando o processo de assimilação 
contextualizando uma situação e desta forma, levando o aluno 
a pensar, analisar, agir, interagir, discutir, dialogar, criar, usando 
assim suas funções mentais num alto nível. 

Em seu empenho para demonstrar a eficiência das formas 
de aprendizagem, Glasser construiu uma pirâmide que traz as 
seguintes informações: Aprende-se 10% quando lê; 20% quando 
ouve; 30% quando observa; 50% quando vê e ouve; 70% quando 
discute com outras pessoas; 80% quando faz; 95% quando ensina 
aos outros.  
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Imagem 01 – Pirâmide de aprendizagem de William Glasser.

Fonte: Maycon Miliorini (2018). 

O desafio das instituições de ensino atuais é a formação de 
estudantes ativos no processo ensino aprendizagem, que se envolvam 
com atividades nas quais participem efetivamente e para as quais 
encontrem um significado. Os docentes precisam rever a metodologia 
tradicional e inovar com metodologias ativas que ofereçam aos 
alunos atividades e ações desafiadoras ou que possibilitem que eles 
participem efetivamente na busca por soluções onde se mobilizem 
na construção e apropriação do conhecimento promovendo variadas 
construções mentais significativas. Nas propostas de metodologias 
ativas, deve estar presente a intencionalidade pedagógica de cada 
procedimento para que ocorra no estudante uma aprendizagem 
significativa. Os conhecimentos são obtidos com mais facilidade, 
quando os conteúdos são ensinados de uma forma que haja 
construção, participação e envolvimento do aluno.  Neste contexto 
os métodos tradicionais de aquisição de conhecimento através 
de memorização, transferência de conteúdos e fragmentação das 
informações perdem espaço para o desenvolvimento de habilidades 
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para um processo de construção e significação de saberes a partir do 
confronto com situações reais ou simuladas da prática cotidiana, que 
capacitem os estudantes a enfrentarem as exigências de sua futura 
atividade profissional. 

Estamos vivendo em uma era tecnologicamente ativa em que as 
demandas sociais estão cada vez mais presentes nos estudantes, 
assim a “docência do ensino superior torna-se uma atividade 
complexa do ponto de vista político social, intelectual, psicológico 
e pedagógico, cujos saberes e competências imprescindíveis ao 
seu exercício sumariamente apresentados configuram como um 
campo específico de intervenção profissional. (LUBACHEWSKI; 
et.al CUNHA, p. 10, 2010). 

  
O avanço das novas tecnologias impõe a necessidade de 

uma reorientação de função e de um desenvolvimento de novas 
competências docentes. A cultura digital coloca em cena no 
contexto educacional não apenas a questão do uso de novos 
equipamentos para a aquisição do conhecimento, mas também 
novos comportamentos de aprendizagem. Implica também criar 
consistentemente um novo conceito do magistério na perspectiva 
de que o uso das tecnologias não seja algo externo à docência, 
mas inerente a ela e necessário ao amplo processo de formação 
integral do ser humano. O docente em processo de formação 
necessita de tempo e oportunidades para interagir e aperfeiçoar suas 
relações pedagógicas com as TICs (Tecnologias de Informação e 
Comunicação), condição que lhe capacitará a utilização consciente 
destes recursos tecnológicos. Este contato é importante na 
construção do conhecimento, e no desenvolvimento da segurança 
e da competência.  

As tecnologias digitais interativas instauram uma revolução 
antropológica, mais do que tecnológica, pois novas relações 
entre o ambiente e os seres humanos são desencadeadas. A 
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intersecção do real e do virtual exige o desenvolvimento de 
formas mais dinâmicas, participativas e descentralizadas das 
práticas pedagógicas, fomentando a autonomia dos discentes. 
A reflexão sobre as novas competências docentes frente às 
tecnologias digitais interativas é importante pela necessidade 
de (re) orientação do papel e do trabalho do professor diante 
da cultura digital. (Novas competências docentes frente às 
tecnologias digitais interativas.  Rev. Teoria e Prática da 
Educação, p. 79-87, jan/abr. 2011) 

 
Para que se atinja a intencionalidade pedagógica desejada na 

incorporação das novas tecnologias às práticas docentes ativas é 
preciso observar questões relativas a competências e conhecimentos 
necessários para os professores poderem utilizar estas novas 
tecnologias no seu dia-a-dia na sala de aula e à importância da 
utilização destas tecnologias na qualidade do processo ensino-
aprendizado. Uma formação de qualidade não permite o uso 
indiscriminado destas tecnologias. No caminho de sua capacitação 
é necessário que o docente desacelere seu ritmo para poder exercitar 
uma maior reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem 
através das redes de comunicação estabelecidas, é preciso suspender 
a automação e cultivar a arte de saber observar, enxergar, escutar, 
pensar, etc.  

 (...) esta nova cultura de aprendizagem, de acordo com Mauri e 
Onrubia (2010), pode ser caracterizada por três traços básicos: 
a necessidade da educação em capacitar os estudantes para a 
atribuição de significado e sentido à informação, de fomentar 
nos alunos a capacidade de gestão do aprendizado e de ajudá-
los a conviver com a relatividade das teorias e com a incerteza 
do conhecimento. Acreditamos que a discussão dessa questão 
(incorporação das tecnologias pelo professor no processo de 
ensino–aprendizagem) é fundamental para superar o desencontro 
entre professores e tecnologias digitais (...) (Novas competências 
docentes frente às tecnologias digitais interativas.  Rev. Teoria e 
Prática da Educação, p. 79-87, jan/abr. 2011) 
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A importância da chegada das novas tecnologias não se 
restringe a implementação de novos e modernos equipamentos 
que viabilizem a aquisição de conhecimento, vai mais além ao 
abranger o surgimento de novos comportamentos de aprendizagem 
que utilizam os instrumentos criados pelo homem, ao longo da 
história, para realizar seus anseios coletivos e individuais. O 
desenvolvimento digital tem um grande impacto na sociedade, 
tanto tecnológico, como cultural. (GARCIA, 2011) 

 
1.3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No momento contemporâneo, devido a rapidez com que 
ocorrem a transmissão e as mudanças das informações, o sistema 
educacional precisa adequar-se para acompanhar essa evolução 
e estimular o emprego apropriado das TICs (Tecnologias de 
Informação e Comunicação), respeitando critérios pedagógicos e 
implantando novas práticas docentes para atender as necessidades 
de seus alunos, capacitando seus egressos a enfrentar um mercado 
de trabalho a cada momento mais competitivo e imprevisível. 

Além de se equipar com tecnologia de ponta, é fundamental 
que as instituições de ensino priorizem o incentivo à capacitação 
contínua de seus docentes para o emprego adequado de novas 
tecnologias nas suas práticas, através de treinamentos e cursos 
de atualização. Um corpo docente bem preparado possibilita um 
melhor aproveitamento dos recursos e estruturas tecnológicas 
de uma instituição, implicando em um melhor retorno de 
investimentos. 
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Imagem 01 – Pirâmide de aprendizagem de William Glasser. 

 
 

Fonte: Maycon Miliorini (2018). 
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INTERVENÇÕES EDUCATIVAS ON-LINE COM 
FIBROMIÁLGICOS: POSSIBILIDADES E LIMITES 
- EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE EXTENSÃO 
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RESUMO 
Introdução: Durante a pandemia de Covid-19, muitas pessoas 
com fibromialgia relataram um agravamento da doença, 
devido às intensas mudanças nos estados psicológico, físico e 
comportamental. Neste contexto, a educação em saúde passou a ser 
um tema bastante difundido devido a sua capacidade de atenuar os 
problemas provocados pela pandemia. Este trabalho oferece uma 
visão sobre a realização de práticas educativas em saúde realizada 
de forma remota com fibromiálgicos, relatando as experiências 
de seus participantes e as limitações da abordagem. Relato da 
experiência: Foram realizadas 6 intervenções teórico-práticas 
voltadas para o autocuidado físico e mental e de educação em saúde 
que contaram com a presença dos pacientes com fibromialgia e 
discentes colaboradores do projeto.  Considerações finais: Apesar 
das limitações de acesso, cognitivas e comportamentais impostas 
pelo meio digital, o projeto obteve notório feedback positivo pelo 
público-alvo. As intervenções possibilitaram estreitamento de 
vínculo entre os participantes e a promoção da humanização no 
processo de cuidado dos fibromiálgicos. 
1 Acadêmicos do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da 

Conquista. 
2 Mestre. Professora do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória 

da Conquista. 
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Palavras-chave: COVID-19; Fibromialgia; Educação em Saúde 

 
INTRODUÇÃO 

A pandemia de Covid-19, provocada pelo vírus SARS-
CoV-2 exigiu a implementação de novas formas de comunicação 
para manter o envolvimento de pacientes em cuidados voltados 
para a saúde (RUPLEY et al., 2020). Profissionais de diferentes 
áreas tiveram que recorrer às ferramentas virtuais para assistirem 
os usuários de seus serviços. Da mesma forma que muitos 
atendimentos clínicos face a face foram substituídos pela assistência 
virtual, as instituições de ensino tiveram que reestruturar o sistema 
de aprendizagem e o desenvolvimento de atividades de pesquisa e 
extensão (COQUEIRO; SOUSA, 2021; SILVA et al., 2021). 

As interações virtuais se tornaram uma das principais 
estratégias para conter a disseminação do vírus, visto que o 
‘isolamento social físico’ se constituiu como uma das principais 
medidas de prevenção contra a COVID-19 (BIERWIACZONEK; 
KUNST; PICH, 2020; HENRIQUE, 2020; SINGH et al., 2020). A 
educação em saúde, facilitada pelas mídias digitais, passou a ser 
um tema bastante difundido, tanto no âmbito da prevenção contra 
a COVID-19 quanto nos processos de mitigação dos problemas 
exacerbados pela pandemia, como o agravamento dos transtornos 
mentais (NETO et al., 2020; OLIVEIRA et al., 2021; PALÁCIO; 
TAKENAMI, 2020). 

Para as pessoas que vivem com fibromialgia, uma síndrome 
de dor crônica generalizada associada à fadiga, distúrbios do sono 
e outros sintomas cognitivos e somáticos, a pandemia apresentou 
repercussões variáveis (BAIR; KREBS, 2020; CAVALLI et 
al., 2021). Alguns pacientes experimentaram o agravamento da 
doença, devido às agressivas mudanças nos estados psicológico, 
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físico e comportamental, outros, no entanto, puderam estabelecer 
transformações positivas no estilo de vida, principalmente no que diz 
respeito ao trabalho, e, assim, melhorar o bem-estar geral mesmo com 
as manifestações da doença (ALOUSH et al., 2021; BAIR; KREBS, 
2020; MOHABBAT; MOHABBAT; WIGHT, 2020). 

O projeto de pesquisa e extensão ‘Condições de Saúde e 
Qualidade de Vida em Pessoas com fibromialgia’, idealizada por 
discentes do curso de medicina das Faculdades Santo Agostinho, 
grupo Afya Educacional da Cidade de Vitória da Conquista/BA, 
apresenta em seus objetivos a promoção da educação em saúde. 
Tendo em vista a importância desse processo educativo para a 
atenuação dos impactos negativos da pandemia de COVID-19, 
os colaboradores deste Projeto desenvolveram, com o auxílio de 
profissionais capacitados, uma série de intervenções com diferentes 
temáticas, cujo eixo de atenção principal estava voltado para a 
melhoria da qualidade de vida dos fibromiálgicos. 

Todas as intervenções foram realizadas de forma remota 
por meio da plataforma de videoconferência Zoom, que se tornou 
bastante útil durante a pandemia por possibilitar o desenvolvimento 
de atividades como teletrabalho, educação a distância e outros 
tipos de relações sociais (CHAWLA, 2020). Este trabalho oferece 
uma visão sobre o processo de realização das intervenções com 
os fibromiálgicos, relatando as experiências de seus participantes 
e as limitações da abordagem. 

  
RELATO DA EXPERIÊNCIA 

O projeto de pesquisa e extensão “Condições de Saúde e 
Qualidade de Vida em Pessoas com Fibromialgia” teve início em 
dezembro de 2020 até julho de 2021, tendo o intuito de propor 
atividades educativa que poderiam proporcionar melhorias na 
qualidade de vida de fibromiálgicos por meio de intervenções de 
educação em saúde, favorecendo assim, a prática do autocuidado 
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contínuo aos fibromiálgicos. A fibromialgia é uma doença crônica 
que interfere na capacidade funcional do indivíduo devido à 
dor generalizada e fadiga características. Sendo assim, aspectos 
laborais, familiares, físicos e psicológicos são seriamente 
comprometidos no curso da doença (KOÇAK; KURT, 2017). 

Inicialmente, desenvolveu-se uma pesquisa com 102 
fibromiálgicos, sendo coletada as informações acerca do perfil 
sociodemográfico da população de fibromiálgicos no município 
de Vitória da Conquista-Bahia, além de dados sobre o impacto da 
fibromialgia na qualidade de vida dessas pessoas. Em seguida, foi 
realizada a coleta de dados sobre o sono, alimentação, diagnóstico 
e tratamentos utilizados. Tal pesquisa seguiu as recomendações 
éticas, tendo aprovação no comitê de ética. Após a análise dos 
resultados, pôde-se perceber as dificuldades enfrentadas pelos 
fibromiálgicos. As intervenções idealizadas pelos participantes 
do Projeto foi uma das formas de ajudá-los no enfrentamento 
da doença, bem como, orientar acerca dos cuidados com a sua 
saúde em geral. Desse modo, as reuniões eram agendadas com 
antecedência na plataforma zoom pela coordenadora do projeto 
e as divulgações das oficinas ocorreram por meio de cartazes 
confeccionados pelos discentes. Esses e-pôsteres virtuais incluíam 
informações contendo temática da oficina, o responsável pela 
mesma, data e horário que aconteceria e foram disseminados 
através do grupo de whatsApp com os pacientes de fibromialgia. 
Assim, percebeuse com a adesão satisfatória do grupo alvo às 
programações, que os instrumentos e técnicas usadas para o 
acontecimento delas suprimiu as expectativas.  

Nesse sentido, este trabalho relata a experiência de um 
grupo de estudantes dos cursos de medicina, fisioterapia e 
psicologia sob a orientação de uma docente da área da saúde, que 
se uniram com o intuito de realizar intervenções (Tabela 1) com 
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abordagem biopsicossocial via remota (por meio da plataforma de 
videoconferência Zoom) com fibromiálgicos. 

Na primeira ação educativa a temática abordada foi “Lidando 
com a autoestima e suas emoções”. A profissional convidada, 
enfermeira e psicanalista, explicou a influência da Psicologia 
Positiva no surgimento e manifestação da dor. Esse estímulo 
somatossensorial é desencadeado pela interação de fatores como 
calor, frio, movimentos bruscos, e de como eles são alterados pela 
percepção do indivíduo, e da relação desses com a memória e a 
expectativa. A dor pode variar de pessoa para pessoa a intensidade, 
o surgimento, podendo ocorrer a qualquer hora do dia, inclusive no 
mesmo indivíduo (MANFROI, 2019). A oficina foi conduzida com 
a apresentação em PowerPoint, usando imagens, músicas, vídeos 
e momentos de reflexão e interação. 

A Psicologia Positiva é uma abordagem que tem intuito de 
melhorar a qualidade de vida através de experiências positivas 
e desenvolvimento das singulares potencialidades a partir 
da motivação, emoções positivas utilizando-se de estratégias 
(CONTRERAS; ESGUERRA, 2006). Foi relatado na abordagem 
sobre as ferramentas da Psicologia Positiva que auxiliam a contornar 
a dor e, dessa forma, melhorar a qualidade de vida. Ferramentas 
essas que deveriam ter um propósito de vida firmado, meditação, 
Técnicas de Libertação Emocional (EFT). A realização da técnica 
EFT foi utilizada em um dia posterior, foi realizada uma dinâmica, 
que incluía a Técnica juntamente com a identificação de qualidade 
de cada participante. Por último, foi apresentado o vídeo “Teste da 
Atenção” e feita uma reflexão sobre o sentido da vida. 

No encontro subsequente a abordagem foi fundamentada 
com o tema ”Orientações gerais para o paciente fibromiálgico”. 
Os tópicos citados foram: fisiopatologia, quadro clínico e 
tratamento farmacológico e não farmacológico da fibromialgia 
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e suas indicações. O momento foi conduzido por uma médica 
reumatologista participante do projeto, a qual utilizou a projeção 
do PowerPoint, com imagens lúdicas, linguagem simples, 
fluída e acessível, favorecendo o entendimento e o aprendizado 
dos participantes. Por fim, houve um momento destinado aos 
questionamentos e relatos dos fibromiálgicos presentes, onde os 
participantes e discentes puderam sanar suas dúvidas. O saldo final 
foi um feedback positivo dos presentes. 

Nesse mesmo momento, foi citado a campanha do fevereiro 
roxo, sendo este mês, considerado um momento oportuno para 
a conscientização sobre Alzheimer, Lúpus e fibromialgia, que é 
expresso com o desenvolvimento de ações nas Unidades de Saúde, 
plataformas digitais e em outros âmbitos. Assim, o ”Fevereiro 
Roxo” tem como intuito expandir as informações sobre essa 
síndrome bem como reduzir preconceitos relacionados a ela e elevar 
a taxa de diagnósticos precoces. Com isso, é evidente a importância 
de apresentar as políticas de saúde a respeito da patologia em 
questão aos pacientes da pesquisa, a fim de promover um impacto 
positivo de luta e esperança (BRASIL, 2021). O conhecimento 
aprofundado da fibromialgia, bem como os esclarecimentos e dos 
conteúdos pontuados na oficina fomentaram o processo subjetivo de 
conhecer a si mesmo. Ademais, gerou a oportunidade de estimular 
nesses indivíduos um cuidado maior e mais adequado com o seu 
corpo e sua mente (FRIEDRICH; UHDE; ZANINI, 2020). 

No quarto encontro a autoestima foi o tema abordado. 
A profissional convidada, enfermeira psicanalista, introduziu 
a história e o funcionamento da EFT, realizou uma dinâmica 
prática dessa abordagem com toques sensíveis em pontos gatilhos 
da face e dos membros superiores (Imagem 1 e imagem 2) 
acompanhadas de falas positivas. Em detalhe, a instrutora tocava 
em pontos específicos dos seios da face, regiões supra e infra labiais 
e infraclavicular  e em cada toque ela repetia um efeito reverso 
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de adjetivo e sentimento negativos que incomodava os presentes 
da reunião, por exemplo, “quando não consigo ir trabalhar eu 
não me culpo”. Assim, todos os presentes repetiam essa técnica 
considerando suas emoções, sendo aconselhado utilizá-la para 
reduzir o estresse, dor, autoculpa, a raiva, tristeza dentre outros 
sintomas. Em seguida, as pacientes e os presentes foram convidados 
para relatar como foi a experiência. Para finalizar a intervenção, 
foi experenciada a prática de mindfulness; um momento conexão 
com os próprios sentimentos, pensamentos e sensações corporais. 
Para concretizar essa ação utilizou-se músicas suaves e foram feitas 
orientações sobre o posicionamento dos participantes durante um 
minuto.                              

As técnicas de Mindfulness e EFT se tornaram ainda mais 
importantes nesse contexto de pandemia, onde o distanciamento 
físico é necessário e essencial. Essas técnicas têm efetividade no 
tratamento quando combinada a outras, como exercício físico e 
terapia psicológica, especificamente com a abordagem cognitivo-
comportamental (ADLER-NEAL; ZEIDAN, 2017).  Mindfulness 
ou atenção plena significa prestar atenção ao que acontece no 
momento presente na mente, corpo e ambiente externo. É uma 
combinação da meditação e exercícios de atenção. A técnica requer 
manter uma postura confortável (sentar em lugar calmo e tranquilo), 
cronometrar um tempo para exercê-la, observar seu corpo e focar 
toda a atenção na respiração. Assim, o exercício dessas técnicas 
promove menor sensibilização das regiões cerebrais responsáveis 
pela dor. Além disso, há o aumento da atividade parassimpática 
com melhoria nas funções neurais, neuroendócrinas e metabólicas. 
Nessa perspectiva, a literatura sugere que as terapias baseadas 
em atenção plena, direcionadas aos pacientes com fibromialgia 
interferem positivamente na redução da sintomatologia da doença, 
no sono e níveis de humor, e na percepção da dor que se desdobra 
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em melhorias na relação interpessoal, profissional e familiar 
(CARVALHO, 2020). 

Os indivíduos acometidos com fibromialgia sofrem com 
dor generalizada, a qual interfere no desenvolvimento das suas 
atividades diárias e laborais. Nessa perspectiva de tentar atuar 
na dor física incapacitante foi planejada e conduzida a quinta 
oficina educativa com o objetivo de ensinar algumas técnicas de 
alongamento e automassagem como medida terapêutica adicional 
para pessoas com fibromialgia. Diante disso, foi elaborado e 
enviado convite prévio para essa ação destinado aos fibromiálgicos 
e aos outros participantes do projeto, via grupo no aplicativo 
whatsApp, na qual foi informado a temática do encontro, data e 
horário, além de sugestão para utilização de roupas leves e que a 
pessoa estivesse em um ambiente em que fosse possível se deitar 
para assim facilitar a realização da dinâmica.  

O momento foi conduzido por fisioterapeutas e estudantes 
de fisioterapia participantes do grupo. A atividade iniciou-se com 
uma breve apresentação sobre a importância do alongamento para 
pessoas com fibromialgia exposto por meio de slide contendo um 
mapa mental para assim facilitar a explicação da temática. Logo 
em seguida, com os integrantes da atividade com a câmera aberta, 
foi demonstrado práticas de aquecimento e alongamento com o 
acompanhamento simultâneo dos exercícios, com eventuais ajustes 
de postura e movimentos dos participantes para assim permitir 
um maior aproveitamento da prática. Tais movimentos permitiram 
o trabalho de várias articulações e o corpo como um todo. 
Posteriormente, foi realizado alguns exercícios guiados abordando 
algumas técnicas de automassagem, além de um período de 
relaxamento ao som de um áudio tranquilo utilizado para alcançar 
um bem estar físico e mental. Os fibromiálgicos participantes 
relataram que a ocasião foi bastante prazerosa e leve, permitindo um 
momento de descontração. Por fim, os responsáveis encaminharam 
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para os presentes alguns materiais de apoio contendo as orientações 
de alguns exercícios realizados, bem como um vídeo explicativo e o 
aúdio relaxante, para assim auxiliar na realização dessas atividades 
no cotidiano dos fibromiálgicos. 

É importante salientar a necessidade dessa atividade 
envolvendo a abordagem do alongamento para pacientes com 
fibromialgia ao passo que essa prática vem se mostrando uma forma 
efetiva no seu tratamento, a nível físico e mental, principalmente se 
associado a outras práticas de exercícios físicos (LORENA, S. B. et 
al., 2015). De maneira geral, o alongamento e o relaxamento estão 
associados a melhora significativa da dor, flexibilidade, ansiedade, 
depressão, sono, número e limiar de dor nos tender points, o 
que promove uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas 
(MARQUES, A. P. et al., 2007; MATSUTANI, L. A. et al., 2012). 
Associada a esses benefícios, a sua fácil orientação e aplicabilidade 
faz com que seja possível a sua execução em ambiente domiciliar, o 
que se mostra ideal no contexto atual de pandemia pela COVID-19. 

O último encontro teve como intuito abordar os “Cuidados 
posturais que o paciente fibromiálgico deve ter no dia a dia”. 
Compreender a postura corporal como uma via de cuidado dentro 
desse contexto é importante, pois essas práticas estão sendo 
cada vez mais inseridas dentro da terapêutica em pacientes com 
fibromialgia (MATTOS, 2015). Partindo desse pressuposto, a 
mediadora fisioterapeuta e estudante de medicina, explicou com 
clareza o motivo de que o corpo humano seja um quebra cabeça, e 
que cada peça do corpo tem que estar em plena harmonia e encaixe. 
Informar esses aspectos é perceber o paciente de forma holística, se 
afastando do olhar da medicina conservadora que limita o paciente 
apenas nas suas desordens biológicas (SANTOS et al., 2017). 

Seguindo a apresentação, foi realizada uma dinâmica 
utilizando imagens e vídeos que representasse atividades 
recorrentes do cotidiano para demonstrar as posturas e assim eram 
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solicitadas que os participantes (discentes e pacientes) opinassem 
no chat ou aúdio do zoom em formato de enquete se as fotos 
representativas estavam certas ou erradas. Posteriormente, os 
fibromiálgicos expressaram suas opiniões a respeito das condições 
em que realizavam suas tarefas diárias, enfatizando que na maioria 
das vezes ficavam em posições que provocavam ou exacerbava a 
dor. Ao fim da atividade, a apresentadora ressaltou diversas vezes a 
importância de manter uma postura adequada em todos os afazeres 
domésticos para proporcionar um melhor conforto, e, um menor 
risco de lesões e dor. Nesse sentido, percebe-se o quanto o cuidado 
para esses pacientes constitui um tripé que inclui medicação, 
exercício físico e educação em saúde. Dessa forma, estabelecer 
um diálogo direto acerca da percepção corporal e postural é atuar 
também no sentido educacional e essas medidas não só informam 
o paciente, mas também potencializam o benefício das outras 
modalidades terapêuticas (MAEDA et al., 2006).  

Ao final da apresentação a representante do grupo de 
fibromialgia Vitória da Conquista teceu comentários positivos 
acerca da importância do projeto para eles e fez um convite para 
que fosse realizada uma apresentação (live) dos dados levantados 
na pesquisa no grupo de fibromiálgicos do Nordeste. O feedback 
positivo pode ser percebido como um reflexo do bom acolhimento 
que o projeto está proporcionando e continuar trilhando caminhos 
nesse sentido possibilita não só um estreitamento de vínculo entre 
os participantes, mas também na promoção da humanização no 
processo de cuidado dos fibromiálgicos (OLIVEIRA et al., 2017). 

A última programação até o presente momento, consistiu 
na realização de uma oficina com uma especialista convidada 
que abordou sobre o delineamento psíquico para pacientes com 
fibromialgia, o qual é embasado na terapia cognitiva comportamental 
(TCC) caracterizada pelo processo de ressignificação da dor dos 
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fibromiálgicos. Além disso, forneceu informações relevantes para 
aumentar a motivação, autoestima e bem-estar dos pacientes, 
ensinando por exemplo, a técnica da inspiração bucal profunda e 
expiração nasal suave como forma de desacelerar os pensamentos. 
Ademais, esclareceu que a terapia cognitiva é essencial, assim 
como as intervenções multiprofissionais que abarca especialistas 
médicos, terapias alternativas entre outros. No final da oficina, 
foram sanadas as dúvidas dos pacientes com fibromialgia e os 
encorajou com palavras de empoderamento.   

Desse modo, a literatura aborda que a TCC tem se tornado 
uma opção utilizada de forma recorrente na prática clínica, visto 
que, sua abordagem é efetiva na redução significativa de sintomas 
e taxas de recorrência considerando ou não uso de fármacos, em 
diversos transtornos e síndromes.  Em uma análise histórica, a 
TCC foi elucidada pela primeira vez pelo psiquiatra Aaron Beck 
no tratamento de distúrbios psiquiátricos. Esse médico definiu 
postulados de atuação da TCC fundamentados nas modificações 
de pensamentos, sensações e comportamentos que fogem, 
respectivamente, o padrão de equilíbrio emocional e físico. 
(TEIXEIRA, 2021). Assim, estudos evidenciaram que a TCC 
tem um efeito potencial na fibromialgia visto que minimizam a 
depressão, ansiedade e as limitações físicas devido aos sintomas 
álgicos intensos e, portanto, tem a capacidade de elevar o bem 
estar biopsicossocial dos indivíduos com essa patologia. Além 
disso, seus benefícios se tornam mais proeminentes quando 
combinados ao apoio da fisioterapia e uso de fármacos. (MOZHI; 
ARUMUGAM, 2021.)  

Com essas constatações, convém abordar que a pandemia 
do Covid-19 exigiu do mundo uma nova maneira de enfrentar 
a realidade, assim como novas alternativas para a continuidade 
das atividades básicas e fundamentais, bem como das atividades 
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voltadas para a construção do conhecimento. O meio digital foi 
o encontrado para sanar a maioria das dificuldades trazidas pelo 
distanciamento social imposto pela pandemia. (COQUEIRO; 
SOUSA, 2021). 

Assim como há o lado positivo do uso da tecnologia e de 
todas as suas plataformas digitais, existe o lado onde os desafios 
impostos por essa impedem a realização plena de atividades que 
requerem a interação humana. A educação em saúde, em especial 
os grupos de assistência à pacientes no processo saúde-doença, 
como no projeto de pesquisa e extensão de fibromialgia, essas 
limitações impostas pelos meios digitais são observadas de maneira 
mais prática (COQUEIRO; SOUSA, 2021; SINGH et al., 2020). 

Os desafios enfrentados centram-se basicamente em três pilares: 
as limitações de acesso, as limitações cognitivas e as limitações 
comportamentais. As primeiras dizem respeito às dificuldades de 
acesso tanto em caráter social como material, da falta de acesso 
eletivo e da inadequação dos recursos de tecnologia disponíveis, nem 
todos os cidadãos possuem acesso aos meios tecnológicos sempre 
quando necessitam. O segundo desafio, o cognitivo, é pautado 
na falta de habilidades digitais necessárias para que o uso dessas 
ferramentas seja enriquecedor, essa limitação pode se manifestar 
em restrições de busca, processamento, seleção e aplicação das 
informações disponíveis e recebidas das plataformas digitais. A 
ansiedade e o próprio medo do desconhecido, pois as tecnologias 
digitais da era moderna nem sempre estiveram disponíveis no mundo, 
são dois grandes obstáculos a serem vencidos quando o assunto é a 
utilização da tecnologia.  O terceiro, a limitação comportamental, é 
referente à dificuldade do indivíduo em aplicar o seu conhecimento 
digital, isso se dá muitas vezes por algum bloqueio psicológico ao 
uso das tecnologias digitais, como a própria ansiedade (NOVELLO; 
PEREIRA JUNIOR; RIBEIRO, 2020). 
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Nesse viés, os fibromiálgicos participantes deste projeto 
de pesquisa e extensão, utilizaram a oralidade e também o bate-
papo do zoom, para enviarem mensagens e relatos das atividades 
realizadas remotamente, buscando compartilhar as suas vivências, 
opiniões e progressos após participarem ativamente nas reuniões 
desenvolvidas. “Faço parte do grupo de fibromialgia daqui da 
cidade, vi a pouco a postagem, eu tive a oportunidade de ser 
atendida pelo projeto, e gostei muito, me ajudou a compreender 
alguns momentos e percepções de cotidiano que me afetam, 
emocional, social, física e psicologicamente, e eu preciso lidar 
melhor com tudo isso, no meu dia-a-dia, essa escuta e acolhida, 
foi um apoio e incentivo, para compreender as emoções e lidar 
com o outro, isso favorece e proporciona na melhor qualidade 
de vida”. “Foi edificante”. Quando nos deparamos com nossas 
incapacidades e recebemos ajuda as limitações ficam mais 
suportáveis.” “Participar do projeto da FASA para mim foi muito 
bom, aprendi a lidar com várias coisas o meu desejo é que esse 
projeto continue nos ajudando sempre gratidão”. Os relatos de 
experiências pessoais dos fibromiálgicos mostram a importância 
deste projeto na vida delas. Percebeu-se durante os encontros as 
dificuldades dos fibromiálgicos em acessar a plataforma zoom, 
ligar e desligar o áudio, além das conexões instáveis.  

No que tange a experiência dos discentes colaboradores 
do projeto, de modo consensual, foi relatado a expansão de 
conhecimentos técnicos referentes às temáticas expostas. Além 
disso, houve um acréscimo significativo nos atributos “empatia, 
humildade, afeto, atendimento humanizado e sensibilização” na 
personalidade dos envolvidos, sendo reflexo de relatos, diálogos e 
as relações interpessoais estabelecidas entre colegas e pacientes. Por 
fim, é inegável que as oficinas remotas propiciaram uma bagagem 
de momentos benéficos que se somaram nos âmbitos pessoais, 
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acadêmicos e futuramente profissionais dos estudantes envolvidos. 
Com essa perspectiva é evidente que a plataforma virtual possibilita 
a elaboração de projetos de pesquisa e extensão com um retorno 
positivo de todos os envolvidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Projeto em questão, proporcionou um grande desafio, 
devido ao seu desenvolvimento em plena pandemia de COVID-19. 
Após análise dos resultados iniciais da pesquisa, ficou evidente a 
necessidade de criar intervenções para contribuir com a melhora 
na qualidade de vida dos fibromiálgicos. Apesar das limitações de 
acesso, cognitivas e comportamentais impostas pelo meio digital, 
o projeto obteve notório feedback positivo pelo público-alvo. As 
intervenções foram fundamentadas na fibromialgia, com ênfase 
nas possibilidades de tratamento, autocuidado, psicoterapias, 
mindfulness, EFT e foram relatadas como essenciais pelos 
pacientes com fibromialgia. Ademais, as oficinas possibilitaram 
estreitamento de vínculo entre os participantes e a promoção 
da humanização no processo de cuidado dos fibromiálgicos. É 
por meio dessa interação entre o meio acadêmico e a realidade 
experimentada e relatada pela população que convive com 
determinada patologia que podemos entender, na prática, o 
significado da visão biopsicossocial da saúde.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADLER-NEAL, A. L. & ZEIDAN, F. Mindfulness Meditation 
for Fibromyalgia: Mechanistic and Clinical Considerations. Curr 
Rheumatol Rep., 19(9):59, set. 2017. doi: 10.1007/s11926017-0686-0.



110 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

111 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

ALOUSH, V.; GURFINKEL, A.; SHACHAR, N.; ABLIN, J. 
N.; ELKANA, O. Physical and mental impact of COVID-19 
outbreak on fibromyalgia patients. Clinical and Experimental 
Rheumatology, vol. 39, no. 3, p. S108–S114, 2021. 

BAIR, Matthew J.; KREBS, Erin E. In the clinic®: fibromyalgia. 
Annals of Internal Medicine, vol. 172, no. 5, p. ITC33–ITC48, 3 
Mar. 2020. https://doi.org/10.7326/AITC202003030. 

BIERWIACZONEK, Kinga; KUNST, Jonas R.; PICH, Olivia. Belief 
in COVID-19 Conspiracy Theories Reduces Social Distancing over 
Time. Applied Psychology: Health and Well-Being, vol. 12, no. 
4, p. 1270–1285, 1 Dec. 2020. DOI 10.1111/APHW.12223. Available 
at: https://iaap-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/
aphw.12223. Accessed on: 7 Aug. 2021. 

CAVALLI, Giulio; CARIDDI, Adriana; FERRARI, Jacopo; SUZZI, 
Barbara; TOMELLERI, Alessandro; CAMPOCHIARO, Corrado; 
DE LUCA, Giacomo; BALDISSERA, Elena; CONTRERAS, 
Francoise; ESGUERRA, Gustavo. Psicología positiva: una nueva 
perspectiva en psicología. Diversitas, Bogotá , v. 2, n. 2, p. 311-
319, Dec. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S179499982006000200011&lng=en&
nrm=iso>. Acesso em: 08 Ago. 2021. 

COQUEIRO, Naiara Porto da Silva; SOUSA, Erivan Coqueiro. A 
educação a distância (EAD) e o ensino remoto emergencial (ERE) 
em tempos de Pandemia da Covid 19/  Distance education (Ed) and 
emergency remote education (ERE) in times of Pandemic Covid 19. 
Brazilian Journal of Development, vol. 7, no. 7, p. 66061–66075, 
5 Jul. 2021. DOI 10.34117/BJDV7N7-060. Available at: https://
www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/32355. 
Accessed on: 10 Aug. 2021. 

CARVALHO, L. C. N. de, et al. Efeitos da meditação associada 
a educação em neurociência da dor em adultos com fibromialgia: 



110 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

111 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

ensaio clínco controlado e randomizado. SMAD, Rev. Eletrônica 
Saúde Mental Álcool e Drogas, vol. 16, p. 3-13, maio 2020. DOI 
10.11606/issn.1806-6976.smad.2020.167602. 

DAGNA, Lorenzo. Living with fibromyalgia during the COVID-19 
pandemic: mixed effects of prolonged lockdown on the well-being 
of patients. Rheumatology, vol. 60, no. 1, p. 465–467, 5 Jan. 2021. 
DOI 10.1093/RHEUMATOLOGY/KEAA738. Available at:  https://
academic.oup.com/rheumatology/article/60/1/465/5981977. Accessed 
on: 7 Aug. 2021. 

CHAWLA, Ajay. Coronavirus (COVID-19) – ‘Zoom’ Application 
Boon or Bane. SSRN Electronic Journal, 20 May 2020. DOI 
10.2139/SSRN.3606716. Available at: https://papers.ssrn.com/
abstract=3606716. Accessed on: 7 Aug. 2021. 

COQUEIRO, Naiara Porto da Silva; SOUSA, Erivan Coqueiro. A 
educação a distância (EAD) e o ensino remoto emergencial (ERE) 
em tempos de Pandemia da Covid 19/  Distance education (Ed) and 
emergency remote education (ERE) in times of Pandemic Covid 19. 
Brazilian Journal of Development, vol. 7, no. 7, p. 66061–66075, 
5 Jul. 2021. DOI 10.34117/BJDV7N7-060. Available at: https://
www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/32355. 
Accessed on: 7 Aug. 2021. 

HENRIQUE, Trazíbulo. COVID-19 e a INTERNET (OU ESTOU 
EM ISOLAMENTO SOCIAL FÍSICO). Interfaces Científicas 
- Humanas e Sociais, vol. 8, no. 3, p. 5–8, 27 Apr. 2020. DOI 
10.17564/2316-3801.2020V8N3P5-8. Available at: https://periodicos.
set.edu.br/humanas/article/view/8713. Accessed on: 7 Aug. 2021. 

FRIEDRICH, João Víctor; UHDE, Sara Petrini Ritte; ZANINI, 
Elaine De Oliveira. Fibromialgia: importância do conhecimento 
da doença e seus tratamentos. FAG Journal of Health – ISSN 
2674-550X, 2020, v.2, n.2, p.31  Disponível em: <https://fjh.fag.
edu.br/index.php/fjh/article/view/176/180>. Acesso em: 8 ago. 2021. 



112 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

113 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

KOÇAK, Fatmanur Aybala; KURT, Emine Eda. Nonpharmacologic 
Treatment for Fibromyalgia. Discussions of Unusual Topics in 
Fibromyalgia, 20 Dec. 2017. DOI 10.5772/INTECHOPEN.70515. 
Available at: https://www.intechopen.com/chapters/56774. 
Accessed on: 12 Aug. 2021. 

LORENA, S. B. et al. Efeitos dos exercícios de alongamento 
muscular no tratamento da fibromialgia: uma revisão sistemática. 
Revista Brasileira de Reumatologia, 2015, v. 55, n. 2, p. 167-173. 

NOVELLO, Tanise Paula; PEREIRA JUNIOR, Errol Fernando 
Zepka; RIBEIRO, Nathalia Fehlberg. Ambientes virtuais de 
aprendizagem: limitações digitais dos professores em época de 
pandemia do Covid-19. In: I Simpósio nacional de estratégias 
e multidebates da educação – SEMEDUC, 1. Online. Anais 
eletrônicos, 2020. 8-10. 

MAEDA, Cecília, Martinez, José Eduardo e Neder, Matilde. Efeito 
da eutonia no tratamento da fibromialgia. Revista Brasileira 
de Reumatologia [online]. 2006, v. 46, n. 1 [Acessado 11 Agosto 
2021] , pp. 3-10. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0482-
50042006000100003>. Epub 25 Maio 2006. ISSN 1809-4570. 
https://doi.org/10.1590/S0482-50042006000100003. 

MANFROI, Miraíra Noal et al. Dor: o impulso na busca pela 
saúde por meio de práticas integrativas e complementares. 
BrJP [online]. 2019, v. 2, n. 4, pp. 316-320,Dez 2019. Disponível 
em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20190058>. Epub. ISSN 
2595-3192. https://doi.org/10.5935/2595-0118.20190058 Acesso 
em: 8 Ago. 2021 

MARQUES, A. P. et al. Exercícios de alongamento em pacientes 
com fibromialgia: efeito nos sintomas e na qualidade de vida. 
Fisioterapia e Pesquisa, 2007, v. 14, n. 3, p. 18-24. 

MATTOS, R. S. Fibromialgia: o mal-estar do século XXI. São 
Paulo: Phorte, 2015. 



112 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

113 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

MATSUTANI, L. A. et al. Exercícios de alongamento muscular e 
aeróbico no tratamento da fibromialgia: estudo piloto. Fisioterapia 
em movimento, 2012, v. 25, n. 2, p. 411-418. 

MINSTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Estado de Saúde de  
Mato Grosso do Sul. c2021. Fevereiro Roxo conscientiza sobre 
Alzheimer, Fibromialgia e Lúpus. Disponível em: <https://www.
saude.ms.gov.br/fevereiro-roxo-conscientiza-sobre-alzheimer-
fibromialgia-elupus/>. Acesso em: 8 ago. 2021. 

MOHABBAT, Arya B.; MOHABBAT, Nikita Maria L.; WIGHT, 
Elizabeth C. Fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome in the 
Age of COVID-19. Mayo Clinic Proceedings: Innovations, 
Quality & Outcomes, vol. 4, no. 6, p. 764, Dec. 2020. DOI 
10.1016/J.MAYOCPIQO.2020.08.002. Available at: /pmc/articles/
PMC7661943/. Accessed on: 7 Aug. 2021. 

MOZHI, Arun; ARUMUGAM, Narkeesh. Efeitos da terapia 
cognitivo-comportamental em pacientes com fibromialgia: um 
único estudo cego, randomizado e controlado. Rev Pesqui Fisioter. 
2021;11(1):40-49. http://dx.doi.org/10.17267/2238-2704rpf.v11i1.3309 

NETO, José Benedito dos Santos Batista; CASTRO, Thiago 
Marcírio Gonçalves de; BORGES, Renata Campos de Sousa; 
REIS, Daniele Lima dos Anjos; MEDEIROS, Tania de Sousa 
Pinheiro; CALDATO, Milena Coelho Fernandes; VELOSO, Nadja 
da Fonseca; TEIXEIRA, Renato da Costa; JÚNIOR, José Ronaldo 
Teixeira de Sousa; MAGNO, Ismaelino Mauro Nunes. 

Construção de tecnologias educativas como forma de educação em 
saúde para a prevenção da Covid-19: relato de experiência. Revista 
Eletrônica Acervo Saúde, vol. 12, no. 9, p. e3737– e3737, 18 
Sep. 2020. DOI 10.25248/REAS.E3737.2020. Available at: https://
acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/3737. Accessed 
on: 7 Aug. 2021. 



114 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

115 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

OLIVEIRA, Leornado Hernandes de Souza et al. Práticas 
corporais de saúde para pacientes com fibromialgia: acolhimento 
e humanização. Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 27 [ 4 
]: 1309-1332, 2017 

OLIVEIRA, Renata Marques de; PRATES, Maria Luiza Sady; 
PRATES, Elton Junio Sady; SANTOS, Thallison Carlos Campos; 
REINALDO, Amanda Márcia dos Santos. SAÚDE MENTAL E 
A COVID-19: INTERVENÇÕES VIRTUAIS DE EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. 
Expressa Extensão, vol. 26, no. 1, p. 675– 696, 29 Dec. 2021. DOI 
10.15210/EE.V26I1.19686. Available at: https://periodicos.ufpel.
edu.br/ojs2/index.php/expressaextensao/article/view/19686/epub. 
Accessed on: 7 Aug. 2021. 

PALÁCIO, Maria Augusta Vasconcelos; TAKENAMI, Iukary. Em 
tempos de pandemia pela COVID-19: o desafio para a educação em 
saúde. Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & 
Tecnologia (Health Surveillance under Debate: Society, Science 
& Technology) – Visa em Debate, vol. 8, no. 2, p. 10–15, 28 Apr. 
2020. Available at: https://visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/
visaemdebate/article/view/1530. Accessed on: 7 Aug. 2021. 

RUPLEY, Devon; GRILO, Stephanie A.; KONDRAGUNTA, 
Sneha; AMIEL, Jonathan; MATSEOANE-PETERSSEN, Dara; 
CATALLOZZI, Marina; WESTHOFF, Carolyn L. Mobilization 
of health professions students during the COVID-19 pandemic. 
Seminars in Perinatology, vol. 44, no. 7, p. 151276, 1 Nov. 2020. 
https://doi.org/10.1016/J.SEMPERI.2020.151276. 

SANTOS, Maíra Conceição Dos et al.. Fenômeno subjetivo da 
dor e a síndrome da fibromialgia. Anais II CONBRACIS... 
Campina Grande: Realize Editora, 2017. Disponível em: <https://
editorarealize.com.br/artigo/visualizar/29330>. Acesso em: 
11/08/2021 18:32 



114 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

115 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

SILVA, Rodolfo Souza da; SCHMTIZ, Carlos André Aita; 
HARZHEIM, Erno; MOLINABASTOS, Cynthia Goulart; 
OLIVEIRA, Elise Botteselle de; ROMAN, Rudi; UMPIERRE, 
Roberto Nunes; GONÇALVES, Marcelo Rodrigues. O Papel da 
Telessaúde na Pandemia Covid19: Uma Experiência Brasileira. 
Ciência & Saúde Coletiva, vol. 26, no. 6, p. 2149–2157, 30 
Jun. 2021. DOI 10.1590/1413-81232021266.39662020. Available 
at: http://www.scielo.br/j/csc/a/GZ4MV5Ffzn9m96Bj7zxc7Nh/
abstract/?lang=pt. Accessed on: 7 Aug. 2021. 

SINGH, Ravi Pratap; JAVAID, Mohd; KATARIA, Ravinder; 
TYAGI, Mohit; HALEEM, Abid; SUMAN, Rajiv. Significant 
applications of virtual reality for COVID-19 pandemic. Diabetes 
& Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 
vol. 14, no. 4, p. 661–664, 1 Jul. 2020. https://doi.org/10.1016/J.
DSX.2020.05.011.
 
TEIXEIRA, Paulo Tadeu Ferreira. A terapia cognitiva 
comportamental e a relevância no processo terapêutico. Revista 
Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 
03, Vol. 01, pp. 86-97. Março de 2021. ISSN: 2448-0959, Link de 
acesso: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/psicologia/
terapia-cognitiva, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/
psicologia/terapia-cognitiva



116 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

117 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

Ta
be

la
 1

. I
nt

er
ve

nç
õe

s r
ea

liz
ad

as
 e

nt
re

 d
ez

em
br

o 
de

 2
02

0 
e 

ju
lh

o 
de

 2
02

1 
co

m
 o

s p
ar

tic
ip

an
te

s 
do

 P
ro

je
to

 C
on

di
çõ

es
 d

e 
Sa

úd
e 

e 
Q

ua
lid

ad
e 

de
 V

id
a 

de
 p

es
so

as
 c

om
 fi

br
om

ia
lg

ia
. 

Ti
po

 d
e 

in
te

rv
en

çã
o 

T
ítu

lo
  

T
éc

ni
ca

 a
bo

rd
ad

a 
M

at
er

ia
is

 u
til

iz
ad

os
 

D
at

a 
da

 
in

te
rv

en
çã

o 

O
fic

in
a 

on
lin

e 
Li

da
nd

o 
co

m
 a

 a
ut

oe
st

im
a 

e 
su

as
 e

m
oç

õe
s. 

EF
T-

 té
cn

ic
a 

de
 li

be
rta

çã
o 

em
oc

io
na

l 
Pl

at
af

or
m

a 
zo

om
 e

  
sl

id
es

 c
om

 im
ag

en
s. 

17
-1

2-
20

20
 

Pa
le

st
ra

 
on

lin
e 

O
rie

nt
aç

õe
s g

er
ai

s p
ar

a 
o 

pa
ci

en
te

 fi
br

om
iá

lg
ic

o.
 

A
tiv

id
ad

es
 d

e 
en

si
no

 a
 

di
st

ân
ci

a 
Pl

at
af

or
m

a 
zo

om
 e

 
sl

id
es

 c
om

 im
ag

en
s. 

11
-0

2-
20

21
 

O
fic

in
a 

on
lin

e 
A

ut
oe

st
im

a 
pa

ci
en

te
 

fib
ro

m
iá

lg
ic

o.
 

TF
T 

- t
er

ap
ia

 d
o 

ca
m

po
 d

o 
pe

ns
am

en
to

 e
 M

in
df

ul
ne

ss
  

Pl
at

af
or

m
a 

zo
om

 e
 

sl
id

es
 c

om
 im

ag
en

s. 
25

-0
2-

20
21

 

O
fic

in
a 

on
lin

e 
A

lo
ng

am
en

to
 e

 a
 su

a 
im

po
rtâ

nc
ia

 p
ar

a 
pe

ss
oa

s 
co

m
 fi

br
om

ia
lg

ia
. 

D
em

on
st

ra
çã

o 
e 

su
pe

rv
is

ão
 

de
 a

tiv
id

ad
es

 d
e 

aq
ue

ci
m

en
to

, 
al

on
ga

m
en

to
, e

xe
rc

íc
io

 d
e 

re
la

xa
m

en
to

, e
 d

em
on

st
ra

çã
o 

de
 té

cn
ic

as
 d

e 
au

to
m

as
sa

ge
m

 

Pl
at

af
or

m
a 

zo
om

, 
sl

id
es

 c
om

 im
ag

en
s e

 
ví

de
os

. 
04

-0
3-

20
21

 

O
fic

in
a 

on
lin

e 
C

ui
da

do
s p

os
tu

ra
is

 q
ue

 
o 

pa
ci

en
te

 fi
br

om
iá

lg
ic

o 
de

ve
 te

r n
o 

di
a 

a 
di

a 

 
R

ee
du

ca
çã

o 
da

 p
os

tu
ra

 
co

rp
or

al
 

 

 P
la

ta
fo

rm
a 

zo
om

 e
 

sl
id

es
 c

om
 im

ag
en

s. 
18

/0
3/

20
21

 

O
fic

in
a 

on
lin

e 

O
rie

nt
aç

õe
s a

ce
rc

a 
da

 
ps

ic
ot

er
ap

ia
 c

om
o 

co
ad

ju
va

nt
e 

ao
 a

liv
io

 d
a 

so
br

ec
ar

ga
 p

sí
qu

ic
a 

 

Tr
at

am
en

to
 a

lte
rn

at
iv

os
 

 
Pl

at
af

or
m

a 
zo

om
 e

 
sl

id
es

 c
om

 im
ag

en
s. 

15
/0

7/
21

 



116 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

117 

Intervenções educativas on-line com fibromiálgicos: possibilidades e limites... 

ILUSTRAÇÕES 

 
Imagem 1: Pontos da Técnica de Libertação Emocional (EFT)

             

                                   
 

Fonte: GUEST. Manual de EFT, 2017. 
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Imagem 2: Pontos de EFT 

     

                       
Fonte: GUEST. Manual de EFT, 2017.


