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com o desenvolvimento sustentá-
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Apresentação 

 A coleção Cadernos Prograd IFRJ é uma proposta 

idealizada e organizada pela Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação (Prograd) do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), visando criar 

um novo canal de comunicação acadêmica, por meio da 

publicação de livros eletrônicos, e, desse modo, contribuir 

com a reflexão sobre as principais temáticas pertinentes 

ao ensino de graduação. 

 O lançamento do quarto volume da coleção 

dá continuidade a esse debate, apresentando, para 

conhecimento da comunidade, relatos de experiências 

exitosas no ensino de graduação do IFRJ. Os trabalhos 

que compõem esta publicação foram selecionados por 

Conselho Científico a partir de um conjunto de outras 

diversas propostas submetidas ao Edital 04/2016 Prograd 

(chamada interna para submissão, apresentação e 

publicação dos relatos). 

 Com esta obra, pretende-se propiciar a integração 

e a troca de experiências e de saberes entre servidores e 

estudantes vinculados a esses cursos da Instituição. 

 Que este livro, além de estimular a comunidade e 

incluí-la na discussão de ações que visem à qualidade do 

ensino, ao acesso, à permanência e ao êxito estudantil, 
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desperte e incentive novas e potenciais ações que subsidiem 

o desenvolvimento do ensino de graduação no IFRJ.

 A cada volume de Cadernos Prograd, outras 

temáticas são abordadas, a fim de que esta coleção se 

configure em uma valiosa mostra de diferentes e possíveis 

leituras no campo da graduação e que, de maneira crítica 

e reflexiva, estimule seus leitores a um debate mais amplo 

sobre questões fundamentais à vida acadêmica.

Boa leitura!

Janaína Dória Líbano Soares
Diretoria de Programas para o Desenvolvimento da Graduação – Prograd/IFRJ
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O ESTUDO DE CASO E O CINEMA DE 
COMÉDIA: USO DE METODOLOGIAS 
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Capítulo 1

O ESTUDO DE CASO E O CINEMA DE COMÉDIA: USO 

DE METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO DE 

DEONTOLOGIA E ÉTICA FARMACÊUTICA 

Lêda Glicério Mendonça

 leda.mendonca@ifrj.edu.br

RESUMO: O objetivo deste trabalho1  é analisar o impacto 

do cinema de comédia como fonte de dados de um estudo 

de caso para melhorar o interesse e o comprometimento 

dos alunos na aprendizagem de Deontologia e Ética em 

um curso de Bacharelado em Farmácia. Os alunos dessa 

disciplina consideram seu conteúdo como sendo de difícil 

aceitação por consistir basicamente em normas técnicas 

e legislações. Contudo, a utilização dessa estratégia se 

apresentou satisfatória do ponto de vista da construção de 

argumentação oral e do debate, melhorando, portanto, a 

qualidade das aulas (que se tornaram mais atrativas), in-

duzindo os alunos a refletir sobre os conteúdos abordados, 

contribuindo para a formação do futuro farmacêutico com 

pensamento crítico, comprometido com as implicações so-

ciais e futuras tomadas de decisão na vida profissional.

1 Apresentado originalmente como capítulo da tese de doutorado em Ensino em Bio-
ciências e Saúde, defendida pela autora em agosto de 2015, no Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC/Fiocruz).
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Palavras-chave: Educação Farmacêutica. Estudo de Caso. 

Cinema no Ensino.

 

1 INTRODUÇÃO 

 O termo deontologia deriva do grego deon (o que é 

obrigatório) e de logos (teoria, ciência), sendo definido por 

isso como a ciência dos deveres. Foi introduzido como um 

campo do saber pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, em 

1834 (ZUBIOLI, 2004), sendo aplicado de maneira mais 

objetiva ao estudo da conduta profissional, tomando como 

base os Códigos de Ética específicos e as leis que norteiam 

e limitam esse exercício. 

 A disciplina Deontologia e Ética Farmacêutica foi 

incluída no elenco de disciplinas obrigatórias no currículo 

do Bacharelado em Farmácia no Brasil por meio da Resolu-

ção nº 4 de 1969, artigo 3º, seguindo os padrões adotados 

pela Educação Médica, que também tornou obrigatório o 

ensino de Deontologia em seus currículos no mesmo ano 

(DANTAS; SOUSA, 2008). Desde então, houve maior preo-

cupação por parte dos entes governamentais de formar pro-

fissionais das Ciências da Saúde que pudessem aliar o co-

nhecimento técnico ao humanístico, por meio da reflexão de 

suas decisões profissionais. A Deontologia, como campo do 

saber, está imbricada com a Ética Profissional, que perpas-

sa todo o texto das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais 
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(DCNs) de Farmácia publicadas pelo Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Superior, Resolução CNE/

CES nº 2, de 2002 (BRASIL, 2002), mesmo que o tema não 

seja de grande interesse para o profissional farmacêutico 

(ZUBIOLI, 2004; RIOS, 2011). Esse fato se reflete na falta de 

profissionais que se dediquem ao ensino de Deontologia, na 

proposição de materiais e estratégias de ensino que aproxi-

mem o aluno dessa temática e no desinteresse dos alunos 

e futuros profissionais sobre esse assunto, fechando assim 

um círculo vicioso. 

 Ainda tomando como base as atuais DCNs, em seu 

artigo 9º, é definido que os cursos de Bacharelado em Far-

mácia devam ter um projeto pedagógico, construído cole-

tivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendiza-

gem e apoiado no professor como facilitador e mediador 

do processo ensino–aprendizagem (BRASIL, 2002). Segun-

do Sousa (2002), o ensino da Deontologia demanda uma 

abordagem que torne possível o estudo ordenado e pro-

gressivo de situações reais e que sejam capazes de aguçar 

o interesse dos educandos, tanto nos aspectos de forma 

quanto nos de conteúdo. Dessa maneira, a proposição do 

uso de Metodologias Ativas se torna apropriada para cum-

prir essa missão. Oliveira (2010) define as Metodologias 

Ativas como:
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Processos interativos de conhecimento, análise, estudos, 

pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a fi-

nalidade de encontrar soluções para um problema, caso, 

construir e executar um projeto. O professor atua como 

facilitador ou orientador para que o estudante faça pes-

quisas, reflita e decida, por ele mesmo, o que fazer para 

atingir um objetivo. (OLIVEIRA, 2010, p.13.)

 

 O estudo de caso é uma das ferramentas pedagógi-

cas mais bem-sistematizadas dentro das Metodologias Ati-

vas. Além disso, foi escolhida como uma das estratégias mais 

apropriadas para o ensino de Deontologia Farmacêutica de 

acordo com o Relatório dos Encontros de Professores de Deon-

tologia Farmacêutica promovidos pelo Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo, tendo o apoio da Câmara 

de Educação Farmacêutica do Conselho Federal de Farmácia 

(BRASIL, 2011). Sobre o estudo de caso, Sá e Queiroz (2009) 

comentam que a familiarização com seu contexto e seus per-

sonagens impulsiona os estudantes na busca de escolhas e 

posterior tomada de decisão, necessária à sua solução, uma 

das habilidades requeridas para a formação do profissional 

farmacêutico, prevista no artigo 4º das atuais DCNs. Essas 

autoras ainda enfatizam que várias podem ser as fontes para 

a construção de um estudo de caso, tais como: artigos de di-

vulgação científica, artigos originais de pesquisa e até mesmo 

filmes comerciais, como é aqui proposto. 
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 O uso do cinema com fins educacionais vem sendo 

explorado há algum tempo (BLASCO et al., 2005; DIEZ, 

2005; LENAHAN; SHAPIRO, 2005; LOSCOS et al., 2006; 

MENDONÇA; LEITE, 2007; TAPAJÓS, 2007; SIQUEIRA-

-BATISTA et al., 2008). Outros trabalhos similares também 

foram consultados (CASTRO, 2006; SANTOS, 2007; MEN-

DONÇA, 2010). Os filmes selecionados para este estudo 

foram: The Monkey Business (O Inventor da Mocidade), de 

1952; The Nutty Professor (O Professor Aloprado), 1963; Ju-

nior, de 1994; The Nutty Professor (O Professor Aloprado), 

de 1996; e Senseless (Sem Sentido), de 1998. Esses títulos 

foram escolhidos por trazerem à tona os principais temas 

oferecidos na disciplina de Deontologia e Ética Farmacêu-

tica, a saber: diferenciação entre ética, moral e direito; 

conduta ética do profissional que pesquisa medicamentos, 

registro de medicamentos, experimentação com seres hu-

manos, com animais; boas práticas de fabricação; limites 

legais de atuação do profissional (atribuições profissionais 

privativas e não privativas), conflito de interesses na pes-

quisa e uso racional de medicamentos. O que possibilita 

utilizar filmes que tratam de situações por vezes absurdas 

é o conceito da suspensão da descrença ou estado de cine-

ma, o qual implica uma compreensão que remonta à Filo-

sofia clássica de Platão e a seu Mito da Caverna, segundo 

o qual um grupo de pessoas confinadas em uma caverna, 
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por tempo determinado, só vê a realidade interna, sendo 

elas indiferentes ao mundo externo. Assim, um especta-

dor, ao assistir a um filme, está inclinado a tomar como 

realidade o que vê (SANTOS, 2012). 

 A escolha do cinema de comédia levou em 

consideração um levantamento prévio, realizado no ano 

de 2011, em um grupo de 24 alunos de Bacharelado em 

Farmácia, que revelou o seguinte panorama: 95% dos 

indivíduos declararam gostar de cinema, 88% concordaram 

que seu uso pode ajudar no aprendizado de Deontologia, 

e 75% elegeram a comédia como o gênero cinematográfico 

preferido (MENDONÇA; LA ROCQUE; FERREIRA, 2012). 

No entanto, não só esse levantamento motivou a proposição 

dos filmes de comédia em sala de aula, mas também a 

Pedagogia da Alegria, proposta por Georges Snyders, que 

defende a apropriação da cultura das massas em apoio à 

construção do saber em todos os níveis educacionais – e, 

em especial no texto destacado, na cultura universitária:
Os gostos, as opções culturais das “massas”, assumem 

formas diferentes das apresentadas pela cultura univer-

sitária, o que confunde amiúde os professores e pode 

mascarar os aspectos comparáveis; e, no entanto, o ci-

nema e a música popular vão de um extremo ao outro da 

escala de gostos, e os professores poderão tomar como 

tarefa separar as continuidades – sem com isso omitir as 

rupturas. (SNYDERS, 1995, p. 79.)
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 Com isso, cabe mais uma vez ao professor o papel 

de mediador da construção do saber, trabalhando a trans-

posição didática da alegria proposta por Snyders, que con-

siste em passar da alegria da cultura popular para a cultu-

ra elaborada dentro das condições escolares, conjugando 

as manifestações artísticas ligadas ao lazer, tais como a 

música, o teatro e o cinema. 

 Sendo assim, o objetivo deste artigo é descrever e 

analisar o uso de filmes de comédia como substrato para 

um estudo de caso aplicado na disciplina de Deontologia e 

Ética no curso de bacharelado em Farmácia do Instituto Fe-

deral de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

(IFRJ), campus Realengo. O estudo de caso, nesse contex-

to, configura-se em uma das ferramentas das Metodologias 

Ativas mais bem-sistematizadas e estudadas e que atua em 

auxílio à questão de tomada de decisões, característica tão 

esperada do egresso do Bacharelado em Farmácia.

2 DIAGNÓSTICO 

 Este trabalho consistiu na análise de uma estraté-

gia de ensino aplicada na graduação de Bacharelado em 

Farmácia, na disciplina de Deontologia e Ética Farmacêu-

tica, ministrada no 4º semestre letivo desse curso e que 

faz parte do núcleo de disciplinas obrigatórias. O enfoque 

dado ao ensino de Deontologia Farmacêutica, de uma ma-
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neira geral, é descontextualizado e desconectado do dia 

a dia, levando os alunos a ficarem desmotivados. A saída 

aqui encontrada foi a associação da arte à educação cien-

tífica, que possibilita aos educadores e aos seus alunos 

desenvolver novas intuições e compreensões por meio da 

incorporação do processo artístico a outros processos in-

vestigativos (LA ROCQUE; ARAÚJO-JORGE, 2006).

 Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram os alu-

nos regularmente matriculados na disciplina de Deonto-

logia e Ética Farmacêutica do Bacharelado em Farmácia 

do campus Realengo do IFRJ, do 1º e do 2º semestre do 

ano de 2012 (aqui chamados respectivamente de turmas 

1-2012 e 2-2012) e 1º e 2º semestres do ano de 2013 (aqui 

chamados respectivamente de turmas 1-2013 e 2-2013). O 

grupo estudado foi composto de 50 alunos (n=50), sendo: 

5% deles na faixa etária de 18 a 20 anos; 75% na faixa 

de 21 a 23 anos; e 20% com mais de 23 anos. Os dados 

coletados indicam a prevalência de indivíduos entre 21 e 

23 anos, denotando que o universo é predominantemente 

jovem, o que pode explicar a pouca interação dos alunos a 

priori com os temas abordados em sala de aula. No caso da 

disciplina em questão, por esta apresentar pontos direta-

mente aplicados ao dia a dia da atuação profissional (fato 

que o educando ainda não vivenciou), é possível que os 

alunos ainda não tenham vivência suficiente para discuti-



Relatos de Experiências Exitosas no Ensino de Graduação do IFRJ 21

-la sem a presença de algo que atue como tema gerador. 

Em geral, esse conteúdo é oferecido por meio de leitura e 

discussões de legislações da Agência Nacional de Vigilân-

cia Sanitária (Anvisa) e normas da qualidade publicadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Como a linguagem desses textos legais é distante da rea-

lidade do aluno, é possível que eles ainda não possuam 

maturidade suficiente para acompanhar as aulas teóricas, 

sendo necessário, portanto, problematizar os objetos de 

ensino por meio de estratégias diferenciadas. 

 A prática pedagógica consistiu nos passos a seguir: 

aulas expositivas ao longo do semestre em cumprimento 

ao programa da disciplina; divisão da turma em grupos; 

entrega dos filmes aos grupos juntamente com o roteiro do 

estudo de caso; resolução por escrito do estudo de caso; 

apresentação oral do resultado do estudo de caso em sala 

de aula como avaliação de encerramento da disciplina. 

3 RELATO DAS AÇÕES 

 Cada turma foi subdividida em grupos de no mínimo 

3 e no máximo 8 componentes, de acordo com o total de 

alunos de cada turma. Os filmes foram testados de duas a 

três vezes (pelo menos duas vezes cada um). A distribuição 

dos filmes também foi variável, conforme o tamanho das 

turmas, de maneira a não se repetirem filmes em cada uma. 
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As turmas testadas foram a 1-2012 (com 28 alunos), a 2-2012 

(com 9 alunos), a 1-2013 (com 33 alunos) e a 2-2013 (com 

13 alunos). Para melhor entendimento, será rapidamente 

apresentada aqui a sinopse dos filmes utilizados:

 • O Inventor da Mocidade (1952): Dr. Fulton, ca-

sado com Edwina e pesquisador da Oxly Indústria Quí-

mica, trabalha desenvolvendo e testando em macacos um 

produto que funcione como um elixir da juventude, intitu-

lado B-4. Certo dia, uma macaca se solta e aleatoriamente 

mistura substâncias, criando o produto tão desejado. No 

entanto, acidentalmente o produto é derramado no be-

bedouro da empresa, e todos os trabalhadores bebem da 

água contaminada, experimentando todo tipo de efeito; 

 • O Professor Aloprado (1963): o magro e fran-

zino Dr. Kelp é um desajeitado professor de uma escola 

secundária, o qual se apaixona por uma aluna e resolve 

experimentar em si mesmo um produto que o torna mais 

viril para tentar conquistar a sua amada;

 • Junior (1994): Dr. Arbogast e Dr. Hess trabalham 

em uma universidade desenvolvendo o produto Engravidol, 

que pode auxiliar as mulheres com infertilidade. No 

entanto, quando autoridades governamentais da saúde 

vetam a continuidade dos testes, os dois decidem realizar 

a experimentação no próprio Dr. Hess e, desse modo, 

conseguem a primeira gravidez masculina do mundo; 
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 • O Professor Aloprado (1996): o gordo e tímido 

Dr. Klump é professor de uma escola secundária, o qual se 

apaixona por uma colega de trabalho e resolve experimen-

tar em si mesmo um produto que o torna mais atraente. 

No entanto, como o efeito da substância tem curta dura-

ção, o professor passa a oscilar entre essas duas persona-

lidades distintas, vivendo períodos como os de Dr. Jekyll e 

Mr. Hyde, personagens do filme O Médico e o Monstro; 

 • Sem Sentido (1998): Deryll é um estudante pobre 

que faz todo tipo de trabalho para pagar os custos de sua 

faculdade e sustentar a mãe e os irmãos. Diante da oportuni-

dade de ganhar dinheiro submetendo-se a uma experiência 

científica, ele aceita ser cobaia no desenvolvimento de uma 

droga que aguça todos os seus sentidos, mas não imagina os 

efeitos colaterais que terá com esse experimento. 

 O cronograma do uso dos filmes é apresentado na 

Tabela 1.

Tabela 1 – Cronograma de aplicação do estudo de caso 

tomando como base filmes de comédia (n=83)

Título do filme

O Inventor da Mocidade -
-

8 alunos
-

6 alunos
7 alunos
7 alunos

5 alunos
-

4 alunos
-
-
-
-

7 alunos
7 alunos
6 alunos
6 alunos
7 alunos

-
-

-
5 alunos

-
5 alunos
3 alunos

-
-

O Professor Aloprado (1963)
Junior

O Professor Aloprado (1996)
Sem Sentido

Amor & Outras Drogas*
Seus Problemas se Acabaram*

Turma
1-2012

Turma
2-2012

Turma
1-2013

Turma
2-2013

Fonte: Elaborada pela autora (2016).
*Filmes excluídos da amostragem por não cobrirem totalmente os critérios de inclusão para a análise.
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 Como se pode observar, a ação foi realizada com 

14 grupos (83 alunos), sendo dois deles excluídos do estu-

do porque os respectivos filmes não cumpriam algum dos 

critérios de seleção para essa proposta. No caso de Amor 

& Outras Drogas, o enredo não continha situações de de-

senvolvimento e experimentação de drogas, somente o uso 

inadequado de medicamentos e o uso abusivo e enganoso 

de medicamentos; quanto ao filme Seus Problemas se Aca-

baram, embora mostre situações que cumpram com os in-

teresses da disciplina, não é produção hollywoodiana, mas, 

sim, brasileira. Por isso, serão discutidos apenas os resul-

tados de 12 grupos (69 alunos), que assistiram aos filmes: 

O Inventor da Mocidade (turmas 2-2012 e 1-2013); O Pro-

fessor Aloprado, de 1963 (1-2013 e 2-2013); Junior (1-2012, 

2-2012 e 1-2013); O Professor Aloprado, de 1996 (1-2013 e 

2-2013); e Sem Sentido (1-2012, 1-2013 e 2-2013).

 Os alunos foram encorajados a assistir aos filmes 

reunidos em seus grupos para discutirem entre si os trechos 

pertinentes, de acordo com o ponto de vista dos discentes, a 

fim de responderem ao roteiro do estudo de caso. Os trechos 

deveriam ser destacados, e a situação assinalada teria de 

ser defendida ou contraposta, tomando como base de 

argumentação os conteúdos e as normas legais abordadas 

ao longo da disciplina. Oliveira (BRASIL, 2011) assinala 

que o estudo de caso no ensino de Deontologia e Ética 
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Farmacêutica deve ser realizado em grupo, com a participação 

de indivíduos de diferentes pontos de vista, pois isso favorece 

uma ampla discussão e, consequentemente, uma resolução 

mais completa. O autor vai além, sugerindo que essa prática 

pedagógica seja utilizada como instrumento complementar 

do ensino e que, dependendo de sua complexidade, funcione 

como avaliação final da disciplina. 

 A primeira pergunta do roteiro a ser respondida 

pelos integrantes do grupo é: “Aponte e comente pelo menos 

uma passagem no filme que, em sua opinião, seja apenas 

imoral”. Ela está relacionada aos conteúdos discutidos 

na aula que tratam sobre definições e diferenças entre 

moral, direito, ética, bioética e deontologia (os conceitos 

introdutórios para a compreensão da construção do 

Código de Ética Profissional). As diferenças entre moral e 

direito são abordadas em sala de aula, em um momento 

de debate em que a professora/pesquisadora cita 

exemplos a serem discutidos, se os atos exemplificados 

são ilegais ou imorais, embora, por vezes, uma situação 

não invalide a outra. “A moral é o baluarte do direito, e 

não estão errados aqueles que afirmam que a moral faz 

nascer o direito” (BIZATTO, 2001, p. 42). A construção 

de uma lei leva em consideração, além de outros fatores, 

a moral de um grupo social, mas há diferenças entre as 

normas morais e as normas legais. A moral é um código de 
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normas informais, aceita por um grupo social, enquanto 

o direito é um código de normas formais, compulsório. As 

normas morais são de aceitação espontânea e individual, 

enquanto as legais (direito), de aceitação compulsória e 

coletiva. O objetivo principal dessa aula é alertar ao futuro 

farmacêutico que nem todo ato imoral é ilegal, a não ser 

que haja um ato normativo que o proíba. A maior parte dos 

alunos conseguiu assinalar e discutir os trechos diferentes 

dos filmes em que há, de fato, apenas conduta imoral (9 

grupos = 51 alunos). Distinguir a diferença entre moral e 

direito nem sempre é muito fácil; porém, logo em seguida, 

a professora fez as mediações necessárias para a condução 

da discussão durante a apresentação oral do grupo.

 A segunda pergunta do roteiro do estudo de caso 

foi: “Você considera que as atividades técnico-científicas 

desenvolvidas pelo cientista retratado no filme seriam 

de competência do farmacêutico?”. Essa questão está 

relacionada ao tema Atribuições Privativas e não Privativas 

do Profissional Farmacêutico. As normas pertinentes a esse 

assunto são muitas. Nem todas foram citadas em sala de 

aula, mas todas estão livremente disponíveis na internet 

para livre pesquisa e consulta, conforme orientado pela 

professora ao longo do período letivo. O Decreto Federal 

nº 85.878, de 1981 (BRASIL, 1981), trata das principais 

atribuições, privativas e não privativas, além das mais 
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de 30 resoluções específicas publicadas pelo Conselho 

Federal de Farmácia constantes em: <http://www.cff.org.

br/pagina.php?id=144>.

 Em relação a essa pergunta, apenas o grupo da 

turma 2-2012 que analisou o filme O Inventor da Moci-

dade não conseguiu responder de maneira adequada (5 

alunos). Os demais grupos (64 alunos) recorreram às leis e 

as aplicaram de maneira satisfatória ao contexto do filme, 

além de complementarem com a busca de outras normas, 

textos disponíveis no site do Conselho Regional de Far-

mácia do Rio de Janeiro, ampliando as fontes fornecidas 

inicialmente. Isso demonstra que a prática pedagógica in-

centivou os alunos a aprofundar os estudos e a pesquisar. 

Nessa questão, de fato, não há a necessidade de correlação 

direta entre um fato do filme e uma lei específica, pois os 

personagens não são farmacêuticos. O que importa é a 

busca de respostas e o incentivo ao pensamento, conforme 

aponta Borges (2002) ao falar sobre Metodologias Ativas: 
O importante não é a manipulação de objetos e artefatos 

concretos, e sim o envolvimento comprometido com a bus-

ca de respostas/soluções bem-articuladas para as ques-

tões colocadas, em atividades que podem ser puramente 

de pensamento. Nesse sentido, podemos pensar que o nú-

cleo dos métodos ativos (pode-se até chamá-lo de trabalhos 

ou atividades práticas, para significar que está orientado 

para algum propósito) não envolve necessariamente ativi-

dades típicas do laboratório. (BORGES, 2002, p. 295.)
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 A terceira questão do roteiro pedia: “Aponte, comente 

e justifique um momento do filme em que você pôde perceber 

correlação (certa ou errada) com o Código de Ética do Profis-

sional Farmacêutico”. Esse código de ética é minuciosamen-

te estudado e debatido em sala de aula, sendo o único ato 

normativo exposto em sua totalidade por ser o ponto princi-

pal de discussão da disciplina. Por isso não há outro ato nor-

mativo a ser citado aqui além da Resolução nº 417, de 2004 

(BRASIL, 2004), vigente na época da aplicação da prática em 

sala de aula. O que importa nessa questão é verificar como 

os alunos fazem as associações dos trechos dos filmes com o 

texto legal e se eles teriam condições de construir argumen-

tação de um fato tomando como base um ato normativo es-

pecífico. Apenas 4 grupos dos 12 analisados citaram trechos 

adequados do Código de Ética Farmacêutica e aprofundaram 

as discussões, contextualizando suas respostas. Os outros 

oito grupos responderam corretamente, mas foram sucintos 

em suas respostas. Embora as associações tenham sido ade-

quadas, os alunos se limitaram a fazer correlação direta do 

trecho do filme com a norma pedida, sem fazer qualquer tipo 

de reflexão ou construir argumentação. O que se observa é 

que o aprofundamento dos estudos por parte do aluno é algo 

relacionado ao interesse e à motivação pessoal. 

 A próxima questão – “Aponte, comente e justifique 

um momento do filme em que você pôde perceber corre-
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lação (certa ou errada) com a lei que trata das infrações 

e penalidades sanitárias – diz respeito ao Decreto Federal 

nº 6.437, de 1977 (BRASIL, 1977), que trata de todo o 

âmbito sanitário, e não somente do farmacêutico”. Essa 

questão teve um índice de erro bastante expressivo (55 

alunos); isso evidencia que os alunos fizeram uma leitura 

superficial dos atos normativos, não conseguindo fazer as 

correlações devidas. O ato normativo que norteia essa per-

gunta foi abordado em sala de aula na íntegra no meio do 

semestre letivo. A situação anteriormente exposta levou a 

docente a repensar a maneira como trabalhar o assunto e 

também a sequência das aulas, chegando-se à conclusão 

de que essa norma deve ser abordada ao fim do semestre 

letivo, após serem trabalhadas as outras leis, pois assim é 

possível discutir com mais propriedade em sala de aula as 

infrações sanitárias.

 A quinta questão do roteiro analítico é: “Aponte, 

comente e justifique um momento do filme em que você 

pôde perceber correlação (certa ou errada) com as normas 

relativas à ética na pesquisa com seres humanos”. Esse 

conteúdo é composto de vários atos normativos interliga-

dos e que não podem ser abordados em sala de aula na 

íntegra. Os enfoques dados às respostas podem ser varia-

dos: sob a perspectiva apenas do profissional de saúde, do 

participante da pesquisa, de ambos os lados, do conflito 
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de interesses. A intervenção da professora/pesquisadora 

nesse ponto foi importante para evidenciar que um mesmo 

fato pode ter várias interpretações: 
É a apreensão do significado e interpretação dos temas por 

parte dos alunos que precisa estar garantida no processo 

didático-pedagógico, para que significados e interpretações 

dados possam ser problematizados. Porém, na perspectiva 

de uma educação dialógica, como a proposta por Freire, 

os significados e as interpretações dos temas pelos alunos 

não serão os únicos que terão de ser apreendidos e proble-

matizados; aqueles de que o professor é portador também 

precisam estar presentes no processo educativo. O diálogo 

a ser realizado refere-se ao conhecimento que ambos os 

sujeitos da educação, aluno e professor, detêm a respeito 

do tema, objeto de estudo e de compreensão. (DELIZOI-

COV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002, p. 193.)

 A situação apresentada mostra que a observação 

da professora/pesquisadora sobre respostas diferenciadas 

à mesma questão e ao mesmo trecho do filme (por grupos 

diferentes em épocas diferentes) permite enriquecer e dar 

continuidade a uma educação dialógica. Mesmo que esse 

tema não tenha sido esmiuçado totalmente em sala de aula, 

para responder a essa questão foi necessário que os alunos 

enveredassem pela pesquisa e leitura dos atos normativos 

e construíssem argumentação própria, tendo em vista que 

aos métodos ativos de ensino é conferido “especial relevo à 
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pesquisa espontânea da criança ou adolescente, exigindo-

-se que toda verdade a ser adquirida seja reinventada pelo 

aluno, ou pelo menos reconstruída, e não simplesmente 

transmitida” (MOREIRA, 2010, p. 17). Sendo assim, a maior 

parte deles conseguiu cumprir seus objetivos de maneira 

satisfatória, seguindo as indicações da professora. 

 A próxima pergunta – “Aponte, comente e justifique 

um momento do filme em que você pôde perceber correla-

ção (certa ou errada) com as normas relativas à ética na 

pesquisa com animais” – trata de um assunto não contem-

plado na programação da disciplina, pois a carga horária 

é insuficiente para abordar tantos atos normativos. Nesse 

ponto há indicação dos atos normativos e incentivo à pes-

quisa, da mesma forma que na questão anterior. 

 A próxima pergunta do roteiro analítico é: “Aponte, 

comente e justifique um momento do filme em que você 

pôde perceber correlação (certa ou errada) com as normas 

de propaganda de produtos para a saúde”. Esse conteúdo 

também, pela limitação da carga horária, não é abordado 

em aulas expositivas, sendo os alunos orientados a ler a 

principal norma que trata do assunto, a Resolução nº 96, 

de 2008 (Brasil, 2008), para aprofundamento dos estudos. 

  Com base na resposta dessas duas perguntas an-

teriores, pôde-se observar alternância do uso do senso co-

mum com o aprofundamento de estudos, fato que depende 
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da aparente despreocupação ou despreparo de alguns ou 

da motivação pessoal de outros. O que pensar sobre “até 

que ponto o interesse cultural desempenha um papel pre-

dominante: a alegria que um estudante encontra em fazer 

uma pesquisa com semiautonomia não é separável da ale-

gria que ele encontra no próprio conteúdo dessa pesquisa” 

(SNYDERS, 1995, p. 30)? Como a aprendizagem é algo in-

dividual, embora muitas vezes praticada no coletivo, essa 

variabilidade de resultados é esperada.

 A fim de se promover a transdisciplinaridade e per-

mitir um espaço aberto de discussão de outros temas para 

os alunos, a última pergunta do roteiro foi esta: “Aponte e 

comente uma passagem no filme que apresente uma im-

precisão científica, de acordo com as Ciências Farmacêu-

ticas (qualquer ramo das Ciências Farmacêuticas fora da 

Deontologia)”. Houve interpretações diversas sobre o que 

se pretendia com a pergunta, o que nos trouxe à reflexão 

que ela não estava bem-formulada. Nenhum grupo fun-

damentou sua resposta em fontes bibliográficas (ao con-

trário do solicitado nas orientações gerais que precediam 

às perguntas do estudo de caso); apenas comentaram de 

maneira genérica, utilizando o senso comum, o que suge-

re a falta de pesquisa para responder à questão. Mesmo 

que em algumas respostas os alunos tenham respondido 

sobre a imprecisão de resultados da experimentação ilus-
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trada no filme, e em outras comentaram sobre fatos que 

contrariam o conhecimento científico atual, nenhuma res-

posta foi fundamentada em qualquer bibliografia (por isso, 

o índice de erro). O que se pretendia era estimular que 

os alunos procurassem nos filmes situações contrárias a 

qualquer assunto abordado ao longo de sua formação e 

que rebatessem com argumentos fundamentados em bi-

bliografia apropriada. Os grupos fizeram comentários, mas 

não fundamentaram suas respostas. Um fato bastante po-

lemizado foi a situação do filme Junior, em que um homem 

concebe uma vida. No momento da apresentação dos gru-

pos, a professora suscitou um debate sobre a transitoria-

lidade das verdades científicas, ressaltando que, nos dias 

atuais, ainda não é possível a gravidez masculina. Para 

tanto, ilustrou o fato falando sobre a obra O Útero Artifi-

cial, de Henri Atlan (2006), e sobre algumas pesquisas que 

tratam da reprodução assistida. A respeito desse mesmo 

tema, Piassi e Pietracola (2009, p. 535) afirmam:
Em uma atividade de sala de aula, a análise de um filme 

pode revelar um cuidado esmerado do autor em seguir de 

perto a terminologia e os usos cotidianos da ciência ou, ao 

contrário, uma série de termos com ar científico, mas que 

na verdade estão longe da precisão factual. Isso evidente-

mente não pode ser realizado sem um trabalho de pesqui-

sa ou então o professor será um mero informante factual, 

dizendo: isso existe na ciência, aquilo não existe.
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 Para melhor visualização do resultado do estudo 

de caso, observe o Gráfico 1, que apresenta o índice de 

acertos em relação às perguntas do roteiro analítico.

Gráfico 1 – Resultado global do estudo de caso

  

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

 Por meio de uma análise global da resolução do 

estudo de caso, observa-se que o índice de respostas erradas 

foi maior nas perguntas que demandavam um maior volume 

de leitura e interpretação. A pergunta 2, que contou com 

maior índice de acertos, é relacionada a atos normativos 

curtos (de meia página até no máximo duas). Nenhum 

aluno conseguiu responder adequadamente à questão 8, 

que não estava relacionada aos temas da Deontologia, mas, 

sim, a qualquer outro aplicado às Ciências Farmacêuticas. 
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Mesmo que a pergunta tenha causado confusão, todos os 

alunos responderam apoiando-se apenas no senso comum, 

sem apontar fontes que comprovassem as suas respostas 

(certas ou erradas). Essa pergunta deveria promover o diálogo 

com outras disciplinas e demandava um aprofundamento 

de estudos para a fundamentação das respostas. Os alunos 

alegaram que o tempo não foi suficiente para a resolução 

do caso, embora a dinâmica do trabalho tenha sido exposta 

desde o primeiro dia de aula, com intervenções ao longo 

do período letivo e apresentação ao final dele. Situação 

semelhante foi relatada por Rodriguez e Mora (2012), que 

propuseram práticas inovadoras no ensino de Deontologia 

e Ética Farmacêutica na Costa Rica. Mesmo assim, ao final 

da prática pedagógica, o aumento de interesse no assunto 

após a apresentação oral foi surpreendente.

 A apresentação oral dos estudos de caso foi o mo-

mento mais rico da estratégia, durante o qual os grupos 

falaram sobre o enredo dos filmes e apontaram os trechos 

que responderiam ao estudo de caso. Antes do dia da apre-

sentação oral, a professora/pesquisadora leu as respostas 

escritas, de maneira a já saber em que ponto interferir para 

sanar dúvidas quanto ao texto previamente recebido. Esse 

momento foi mais proveitoso nas turmas menores, pois a 

disciplina conta apenas com 1h30 de aula semanal (um 

impeditivo real para o melhor aproveitamento da prática 
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pedagógica). Entretanto, mesmo em turmas grandes, a pro-

fessora/pesquisadora levantou vários aspectos, inclusive 

sem relação direta com os conteúdos da disciplina. Todas 

as apresentações se estenderam, passando do horário regu-

lamentar reservado para a aula, já que o debate deflagrado 

despertava o interesse dos alunos. A partir de então, fica-

ram claras para boa parte dos alunos as correlações entre 

ficção, vida real e os conteúdos da disciplina. Evidenciou, 

no entanto, uma lacuna entre o que o aluno de determina-

da área do conhecimento tecnológico consegue expressar 

por escrito e o que ele realmente pensa. Nesse momento, os 

rumos das discussões revelaram o potencial reflexivo apre-

sentado pela prática pedagógica. Uma vez que a disciplina 

de Deontologia e Ética Farmacêutica é considerada campo 

árido de estudo, é preciso uma ferramenta pedagógica que 

quebre a resistência do aluno.

4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO 

 Este trabalho não tem a pretensão de apresentar 

uma solução definitiva para as questões expostas, o que 

transcende este espaço, mas, sim, alertar para o fato de 

que os componentes curriculares – entre eles a Deontolo-

gia – que podem aprimorar a formação humanística dos 

farmacêuticos ainda são de pouco interesse. Esse alerta 

pode servir de ponto inicial para nos debruçarmos sobre 



Relatos de Experiências Exitosas no Ensino de Graduação do IFRJ 37

questões que possam fazer o ensino de Deontologia (não 

apenas no campo farmacêutico, mas também em outros 

cursos de formação de profissionais da área da saúde) ga-

nhar mais interesse, sair do campo da invisibilidade e con-

tribuir para uma formação crítica, reflexiva e humanística. 

Com isso, também se espera encorajar o uso do cinema de 

comédia no ensino de Deontologia e Ética Farmacêutica 

e, de maneira mais ampla, naquelas disciplinas de difícil 

compreensão ou não apreciadas pela maioria dos alunos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A proposição do estudo de caso, tomando como 

ponto de partida os enredos de comédia, foi pensada para 

promover o aprofundamento dos estudos e a construção 

do conhecimento pelos alunos. 

 Em uma análise global, percebe-se que os cinco 

filmes selecionados cumpriram com o proposto para um 

estudo de caso: abarcar os itens de interesse a fim de pro-

mover o debate relacionado aos temas da disciplina de 

Deontologia e Ética Farmacêutica. 

 A análise das respostas escritas demonstrou que, 

na maioria das vezes, os alunos não se aprofundaram nas 

questões propostas, limitando-se a copiar e colar trechos 

das leis, sem construir uma argumentação sólida sobre 

o que se pede. O ponto alto da resolução de caso, no en-
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tanto, não foi a parte escrita em si, mas o momento da 

apresentação, em que a professora teve oportunidade de 

levantar pontos que geraram debates e levaram a turma 

a refletir de maneira conjunta. Nesse quesito, cada tur-

ma revelou uma linha de raciocínio própria. Nosso aluno 

é mais afeito a participar e questionar e menos propenso 

a escrever. Em geral, ele se posiciona, pensa e fala melhor 

do que escreve. É necessário atentar para o fato de que a 

dinâmica proposta foi motivada por vários objetivos que, a 

nosso ver, foram alcançados. São eles: fomentar a ação de 

síntese na preparação da resenha individual; exercitar a 

estratégia e a relação interpessoal no momento da escolha 

do grupo; e motivar o trabalho de equipe na resolução do 

estudo de caso, tendo cada componente do grupo funcio-

nado como um multiplicador do seu saber. 
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de relatar a expe-

riência vivida pelos estudantes e pela professora de Didá-

tica do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Ja-

neiro, campus Paracambi, na disciplina ministrada e em 

seus desdobramentos. O trabalho final buscou apresentar 

a importância da implementação da Lei nº 10.639/2003 na 

educação básica a partir da elaboração de planos de aula 

tendo como conteúdo central a aplicação de alguns jogos 

africanos matemáticos. A metodologia utilizada foi o estudo 

da lei, a escolha dos jogos africanos, a elaboração dos pla-

nos de aula e a aplicação dos jogos na turma. A avaliação foi 

feita após a aplicação dos jogos, de forma conjunta. Como 

resultado, buscou-se valorizar outros saberes e dar maior 
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visibilidade a conhecimentos nem sempre presentes nas 

escolas. A partir dessas aulas, os elaboradores desse pro-

jeto participaram de diversos eventos em escolas públicas, 

desenvolvendo jogos junto a estudantes de educação bási-

ca. Com isso, conclui-se que as culturas africanas e afro-

-brasileiras precisam ser aprendidas e trabalhadas desde 

os cursos de formação inicial como um importante caminho 

para a mudança curricular quando esses futuros professo-

res estiverem em sala de aula.

Palavras-chave: Culturas Africanas. Jogos Matemáticos. 

Formação Docente.

1 INTRODUÇÃO 

 No ambiente cotidiano da Educação, a valoriza-

ção das identidades negras e a sua incorporação a cur-

rículos e práticas educacionais são os objetivos da Lei nº 

10.639/2003. As Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, aprova-

das em 10 de março de 2004 pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), foram elaboradas para consolidar nas 

escolas a Lei nº 10.639/2003. Nos seus apontamentos, as 

Diretrizes indicam que as “condições materiais das escolas 

e de formação de professores são indispensáveis para uma 

educação de qualidade, para todos, assim como é o reco-
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nhecimento e valorização da história, cultura e identidade 

dos descendentes de africanos” (BRASIL, 1997). 

 Nessa perspectiva, os estudantes do curso de For-

mação de Professores de Matemática do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), 

campus Paracambi, vivenciaram com esse trabalho algumas 

experiências com jogos matemáticos de origem africana, por 

serem considerados um caminho valoroso para a implemen-

tação da referida legislação nas escolas de educação básica, 

sobretudo para aqueles que atuarão ou estiverem atuando 

como profissionais da Educação.

 No entanto, para se tratar da formação inicial 

de professores, deve-se saber como é importante que o 

tema das relações raciais esteja presente nas discussões 

durante o curso. Em primeiro lugar, acredita-se que o 

processo de construção das identidades nasça da toma-

da de consciência das diferenças entre nós e o outro. 

Para isso, parte-se do pressuposto de que essas identi-

dades são, por vezes, moldadas por elementos históricos 

que não valorizam as culturas e as riquezas de um povo 

e que, ao longo dos séculos, possibilitaram a subalter-

nização de uma história tendo como estratégia o foco na 

escravidão e na colonização. Esse fato contribuiu para a 

pouca visibilidade de uma memória coletiva que não se 

limita a tais acontecimentos.
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 A partir dessas reflexões, a disciplina obrigatória Di-

dática viabilizou um trabalho voltado a essas necessidades, 

levando em conta a formação, a legislação e as possibilidades 

de práticas pedagógicas a serem realizadas, tendo os futuros 

professores como atores principais no processo de constru-

ção. Em seguida, será relatada a experiência desenvolvida 

em sala de aula junto aos colegas de turma. 

2 DIAGNÓSTICO 

 A oferta da disciplina de Didática busca colabo-

rar para a formação do professor a partir de aspectos que 

contribuam para a reflexão de suas práticas. Como me-

todologia de ensino, a elaboração e a aplicação de uma 

aula prática fazem parte da rotina de formação. A partir 

da necessidade de colaborar na formação dos futuros pro-

fessores, tendo como ênfase as culturas afro e afro-brasi-

leira e indo ao encontro de uma exigência legal, buscou-se 

estudar a Lei nº 10.639/2003 e colocá-la em prática. O 

objetivo foi aprender que a Matemática pode ser ensinada 

a partir de saberes africanos muitas vezes desvalorizados 

nas salas de aula da educação básica.

3 RELATO DAS AÇÕES 

 De início, buscou-se durante as aulas compreender 

o que é a Lei nº 10.639/2003 e quais são seus objetivos. 
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A referida lei alterou o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional que está em vigor; porém, pesquisas 

revelam que essa obrigatoriedade ainda não é fato concreto 

nas escolas de educação básica. Como exemplo de pesquisa, 

SISS (2005), a partir de seu trabalho intitulado Multicultura-

lismos, Educação Brasileira e Formação de Professores, trouxe 

a problemática de que a instituição “escola” é racial e cultu-

ralmente seletiva (vale dizer, discriminatória e excludente). O 

autor realça que o professor, devidamente instrumentalizado, 

estará apto a desempenhar um importante papel no âmbito 

de sociedades tão diversificadas, seja por gênero, classe, cul-

tura, raça ou etnia, como o caso de nossa sociedade (Siss, 

2005). Considera, ainda, que não se pode negar o caráter 

multicultural da sociedade brasileira e que os currículos dos 

cursos de formação de futuros docentes, com honrosas exce-

ções, vêm sistematicamente ignorando as contribuições que 

as pesquisas elaboradas em perspectiva multicultural ofere-

cem ao processo de formação de professores.

 Ainda sob essa mesma perspectiva, na pesquisa intitu-

lada Educação das Relações Étnico-raciais: o Desafio da Forma-

ção Docente, Gonçalves e Soligo (2006) afirmam que, durante 

vários anos, os educadores foram formados por uma visão ho-

mogeneizadora e linear. Ambas as autoras retomam a refle-

xão de que a valorização de um currículo eurocêntrico, que 

privilegiou a cultura branca, masculina e cristã, menosprezou 
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as demais culturas dentro de sua composição do currículo e 

das atividades do cotidiano escolar. As culturas não brancas 

foram relegadas a uma inferioridade imposta no interior da es-

cola; concomitantemente, esses povos foram determinados a 

classes sociais inferiores da sociedade (GONÇALVES; SOLIGO, 

2006). Ao discutirem a formação de professores, as autoras 

destacam a necessidade de se formarem educadores prepa-

rados para lidar com a diversidade cultural em sala de aula e, 

acima de tudo, para criticar o currículo e as suas práticas. Sua 

formação passa pela inicial e pela continuada. 

 Essas duas pesquisas, entre outras, trazem como re-

sultados a necessidade de um investimento real na formação de 

professores, conforme nos revelam Paula e Guimarães (2014):

 A Lei Federal nº 10.639/2003 tornou-se um marco 

periodizador político, legal e histórico. A formação continua-

da, que até então era considerada uma panaceia para resol-

ver os problemas do ensino e da aprendizagem na educação 

escolar básica de um modo geral, torna-se basilar para a 

implementação da obrigatoriedade do estudo da história e 

da Cultura Africana e Afro-brasileira, tendo em vista a for-

mação inicial considerada lacunar ou mesmo insatisfatória 

neste campo. (PAULA; GUIMARÃES, 2014, p.445.) 

 Com esse olhar e acreditando que o caminho tenha 

de ser trilhado na busca por uma formação que reconheça a 

cultura africana como uma das ferramentas no processo de 
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ensino e aprendizagem, foram elaborados os planos de aula 

na disciplina Didática. O trabalho desenvolvido teve como 

base os estudos e os debates realizados em sala. A ênfase 

dada foi que apenas a imposição de uma lei não garante sua 

implementação, sendo, portanto, necessário haver formação, 

estudo e, principalmente, acreditar em novas possibilidades 

de conhecimentos, incluindo o comprometimento com um 

ensino que valoriza histórias não “contadas” nos livros didá-

ticos, ou seja, histórias raramente conhecidas e pouco discu-

tidas no ambiente escolar.

 Após debates sobre a proposta de mudança curricu-

lar, identificou-se que o trabalho efetivo de incorporação ao 

currículo da educação básica da História e Cultura Africana e 

Afro-brasileira deve ser construído a partir de estudos e leitu-

ras sobre o tema. Durante as aulas de Didática, entendeu-se 

que fatos como a luta dos negros no país, a cultura negra bra-

sileira e a contribuição dos negros na formação da sociedade 

nacional são necessários aos nossos estudos, pois o Brasil é 

formado a partir de heranças culturais europeias, indígenas e 

africanas. Com base no currículo oficial da educação básica, é 

possível identificar que não são contempladas, de forma igua-

litária, essas três contribuições no sistema educacional.

 Com ênfase em alguns autores, é importante nesse 

processo também o diálogo com saberes de autores que discu-

tam diversos temas que colaboram com nossa discussão. Em 
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primeiro lugar, com leituras de estudos de Sacristan (2000) 

a respeito da definição de currículo. É necessário definir com 

clareza o que seja currículo, para que então se compreendam 

as razões pelas quais os jogos africanos não estão efetivamen-

te presentes no ensino da Matemática nas salas de aula da 

educação básica.

 O autor define currículo não como um conceito, mas, 

sim, como uma construção cultural, um modo a organizar 

uma série de práticas educativas. Em seus estudos, destaca 

que há várias definições para o currículo e faz uma análise 

a partir de quatro âmbitos diferenciados: o ponto de vista 

sobre sua função social como ponte entre a sociedade e a 

escola; o projeto ou plano educativo composto de diferentes 

aspectos, experiências e como a expressão formal e mate-

rial desse projeto que deve apresentar seus conteúdos, suas 

orientações e suas sequências para abordá-lo; o currículo e 

seu entendimento como um campo prático; o exercício de 

um tipo de atividade discursiva acadêmica e pesquisadora 

sobre todos esses temas. O que chamou a atenção no tex-

to de Sacristan (2000) foi a definição de currículo como um 

projeto ou plano educativo composto de diferentes aspectos, 

experiências e conteúdos.

 Dialogando com esse discurso, constata-se que Sa-

cristan (2000) explica os currículos expressando o equilíbrio 

de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo 
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em dado momento, enquanto que por meio deles se realizam 

os fins da educação no ensino escolarizado. Os motivos de a 

cultura africana estar ausente do currículo geraram debates 

em sala de aula; entende-se, portanto, que há interesse na 

desvalorização desses saberes, por ser essa uma questão que 

relaciona força e poder. A história “contada” e ensinada nas 

escolas privilegia uma visão unilateral e a tem como única 

fonte de verdade.

 Para melhor domínio de assuntos que tangem as 

relações raciais, buscou-se em Gonçalves e Silva (2000) o 

referencial teórico para este trabalho. Os autores discorrem 

a respeito do contexto histórico sobre a implementação da 

Lei nº 10.639/2003 para uma melhor compreensão do seu 

trajeto até a aprovação legal. Este trabalho colabora para o 

entendimento das lutas travadas, principalmente pelo Movi-

mento Negro, e das questões de ordem governamentais igno-

radas ao longo da história do Brasil a respeito da Educação. 

A pesquisa mostra que a Lei nº 10.639/2003 vem de décadas 

de discussão e aponta para a importância de se retomar o 

passado a fim de que se entenda a atual realidade dos negros 

em relação ao processo educativo.

 A respeito de uma formação voltada à discussão das 

possibilidades de articulação de um estudo multicultural 

ao componente de pesquisa na formação de professores, 

Canen e Xavier (2005) trabalham em seu artigo de modo 
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a contribuir com as considerações antes tratadas. O traba-

lho analisou as implicações dessa articulação, discutindo a 

extensão em que está presente no discurso das Diretrizes 

Curriculares de Formação de Professores (BRASIL, 2006). 

Afirmam que a preocupação em formar professores para 

atuarem em contextos multiculturais é algo presente mun-

dialmente, não se restringindo ao Brasil. Esse cuidado visa 

à valorização da pluralidade cultural e ao desafio de romper 

com estereótipos e preconceitos a ela relacionadas.

 Após os elaboradores do projeto consolidarem seus 

saberes teóricos (criando elos entre o conceito de currícu-

lo, o histórico da implementação da Lei nº 10.639/2003 e 

a formação de professores voltada a uma articulação com 

o multiculturalismo), iniciou-se o processo de escolha dos 

jogos matemáticos e dos recursos a serem desenvolvidos. Os 

jogos africanos são diversos, e, após uma pesquisa em sites e 

blogs que tratam do tema, definiram-se as possibilidades de 

trabalho. Em grupos de três estudantes, foram escolhidos os 

jogos, levantou-se seu histórico e buscou-se contextualizá-lo 

ao ensino matemático. Como ferramentas de ensino e apren-

dizagem, foram selecionados quatro jogos originários da Áfri-

ca (Shisima, Yoté, Mbube Mbube e Pegue o Bastão), sobre os 

quais será feita uma breve apresentação a seguir:

• Shisima – As crianças do Quênia desenvolvem um 

jogo de tabuleiro com três peças alinhadas, chama-
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do Shisima (que, na língua tiriki, significa extensão 

de água). As peças são chamadas de imbalabavali, 

ou pulgas-d’água (crustáceos que habitam águas 

doces e salobras e são ágeis), pois, assim como es-

ses animais se movimentam tão rapidamente na 

água que é difícil acompanhá-los com os olhos, no 

Shisima, os participantes também devem fazer suas 

jogadas com muita velocidade. No Quênia, as crian-

ças desenham o tabuleiro na areia e usam tampi-

nhas de garrafa como peças do jogo; 

• Yoté – Trata-se de um jogo de estratégia com 

tabuleiro. Muito famoso nas aldeias do Senegal e 

de Mali, compõe o repertório lúdico familiar, sen-

do tarefa do pai ou de um tio ensinar tradicional-

mente aos garotos as regras do jogo. Em alguns 

países africanos, ele está ligado às tradições, es-

tratégias e táticas, sendo um verdadeiro tesou-

ro de família, transmitido hereditariamente. As 

crianças são apresentadas ao Yoté quando já de-

monstram algum raciocínio considerável. O jogo 

algumas vezes é usado até mesmo para resolver 

conflito entre eles; 

• Mbube Mbube – Originado de Gana, o jogo foi 

criado a partir da observação dos reflexos do leão 

ao caçar a presa e tem o intuito de introduzir as 
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crianças tanto em situações adversas fora da tribo 

quanto em certos cuidados que elas devem tomar;

• Pegue o Bastão – No passado, no Egito, dois jo-

gadores competiam lançando um arco rapidamen-

te. Cada jogador segurava um bastão curvo para 

impedir que o adversário lhe arrebatasse o aro. Era 

preciso fazer manobras precisas com o corpo e ter 

boa observação, porque o bastão era usado para 

puxar o arco e não o deixar cair no chão.

 As histórias que contam as origens dos jogos são 

de grande valia para a melhor compreensão de seu valor 

e dos conhecimentos transmitidos a partir do seu desen-

volvimento. Após essa pesquisa e a definição dos jogos a 

serem realizados, iniciou-se a elaboração do plano de aula. 

Este, seguindo um modelo simples, contemplou o jogo, os 

objetivos, a metodologia, as regras e os conteúdos ou sa-

beres a serem desenvolvidos. Os jogos foram aplicados na 

própria turma de Didática, e o interessante foi a troca de 

ideias entre os participantes e as diferentes propostas de 

práticas pedagógicas socializadas.

 Serão apresentadas, a seguir, as regras dos jogos e 

as possibilidades de conteúdos a serem desenvolvidos.

 O primeiro jogo, Shisima, assemelha-se ao popular 

Jogo da Velha, mas tem o objetivo de tentar impedir que 

o adversário alinhe suas peças em uma das diagonais do 



Relatos de Experiências Exitosas no Ensino de Graduação do IFRJ 59

tabuleiro octogonal. O material usado para o tabuleiro foi 

uma folha em branco, régua, lápis, compasso, transferidor 

e tampas de garrafas PET. Trata-se de um jogo que exige 

raciocínio lógico e estratégia para elaborar as jogadas que 

preveem o movimento do adversário. A proposta, com essa 

ação, foi ensinar os alunos a confeccionar o tabuleiro intro-

duzindo conceitos de Geometria Plana e manuseando esses 

materiais. Foi possível explorar a construção do tabuleiro 

com conceitos matemáticos de Geometria, ângulos, frações 

e o desenvolvimento do raciocínio lógico (Figura 1).

Figura 1 – Explicação sobre a confecção do 

jogo Shisima e suas regras.

   Fonte: Os autores (2015).

 Seguindo a mesma linha de jogos de raciocínio, o 

Yoté é um jogo matemático de confronto entre dois jogado-

res, o qual exige deles raciocínio rápido e criativo, desde o 
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posicionamento da primeira peça até a percepção de que se 

ganhou ou perdeu a partida. O jogo tem por objetivo cap-

turar ou bloquear todas as peças do adversário de modo 

a não haver possibilidade de movimentos. Se ambos os 

jogadores ficarem com três peças ou menos no tabuleiro, 

a partida termina empatada. Para a exploração desse jogo, 

foi construído com os participantes o tabuleiro em papel-

-cartão, utilizando-se canetas esferográficas e régua. Para 

as peças a serem movimentadas foram utilizadas conchas. 

Com essa atividade, buscou-se abordar questões de razão 

e proporção na construção do jogo (Figura 2).

Figura 2 – Explicação sobre a confecção do tabuleiro e das 

regras do jogo Yoté.

 

         Fonte: Os autores (2015).
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 Outro jogo já não tão estratégico quanto os demais 

é o Mbube Mbube, o qual explora a cooperação entre os 

participantes. Em uma de suas traduções, mbube é uma 

palavra de origem zulu que significa leão. Durante o jogo, 

os participantes formam um círculo, e outros dois são es-

colhidos para serem “o leão” e “o impala”, respectivamente. 

Ambos, vendados, são girados e afastados um do outro. O 

leão pode mover-se apenas dentro do círculo (formado pe-

los demais participantes) na busca pelo impala, que deve 

fugir. A expressão mbube mbube é falada pelos participan-

tes que se encontram no círculo na medida em que o leão 

se aproxima do impala. O jogo explora a percepção e a 

cooperação mútua, bem como noções de distância de for-

ma intuitiva, em prol do objetivo, que é o leão capturar o 

impala (Figura 3).

Figura 3 – Aplicação do jogo Mbube Mbube.

        Fonte: Os autores (2015).
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 Por fim, desenvolveu-se o jogo Pegue o Bastão, que 

requer dos participantes agilidade e percepção. Para a ativi-

dade, escolhe-se um líder; os demais jogadores, de pé, for-

mam um grande círculo, cada um deles segurando um bas-

tão apoiado à sua frente e na posição vertical, encostado no 

chão. O objetivo é, ao som do apito emitido pelo líder, cada 

jogador deixar seu bastão equilibrado e simultaneamente 

pegar o mais próximo à sua direita (passando a ocupar esse 

novo lugar) sem deixá-lo cair (Figura 4). Quando o líder 

grita a palavra trocar, inverte-se a posição da jogada para a 

esquerda. Se um participante não consegue pegar o bastão 

e o deixa cair, está fora do jogo. O último a permanecer sem 

errar é o vencedor. O jogo busca o desenvolvimento da inte-

ração e da aprendizagem com o objetivo de desenvolver as 

habilidades cognitivas e a destreza dos participantes. Como 

material, foram utilizados cabos de vassouras e um apito.

Figura 4 – Participantes da aula jogando Pegue o Bastão.

 Fonte: Os autores (2015).
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 A elaboração dos planos de aula e o exercício de 

colocá-los em prática com os colegas da turma foram ex-

periências enriquecedoras para a formação dos alunos de 

Licenciatura em Matemática. Os jogos foram desenvolvi-

dos, e, no momento da aplicação, houve interação entre 

os envolvidos, com o esclarecimento de dúvidas e a sis-

tematização de saberes debatidos no momento teórico da 

disciplina. A ação possibilitou um processo de construção 

de saberes nos futuros professores, ampliando as possi-

bilidades de trabalhos práticos pedagógicos envolvendo a 

Matemática e as culturas africanas.

 Uma das discussões em torno da Lei nº 10.639/2003 

é a dificuldade de sua implementação nas salas de aula da 

educação básica, pois muitos professores não foram capa-

citados para o ensino da cultura e da história africana e 

afro-brasileira. Acredita-se que o contato com as histórias, 

as culturas, os saberes e os mais diversos conhecimentos 

pertinentes ao continente africano devem estar presente na 

formação inicial dos futuros professores. Compreende-se, 

no entanto, que apenas uma atividade não é o suficiente 

para abarcar todas as possibilidades de implementação da 

referida lei, sendo, contudo, um importante pontapé ini-

cial para dar continuidade às leituras e aos estudos sobre 

os saberes e os conhecimentos referentes à formação dos 

futuros professores enquanto sociedade. 
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 Com base nessa experiência, houve alguns resul-

tados positivos. O primeiro deles diz respeito às aprendi-

zagens adquiridas durante os estudos realizados, a elabo-

ração, o desenvolvimento e a aplicação dos jogos africanos 

a partir de planos de aula. Além disso, houve a oportu-

nidade de criação de planos de aula e dos elementos que 

compõem os jogos, assim como de aprender a desenvolver 

as estratégias de cada jogo, unidas, certamente, à contex-

tualização e à valorização dos conhecimentos de alguns 

povos africanos. Esses movimentos possibilitam aprendi-

zagens diversas e a aplicação dos saberes no currículo ofi-

cial, concretizando o cumprimento da referida legislação. 

Nesse ponto, a utilização desses recursos viabiliza a apro-

ximação com saberes desvalorizados e invisibilizados no 

processo de aprendizagem da Matemática.

 Outro resultado positivo foi a aprovação da inscri-

ção de uma oficina pedagógica direcionada a professores 

da rede pública e estudantes do curso de Licenciatura do 

IFRJ durante a II Semana da Matemática no campus Pa-

racambi (Figura 5). O número de participantes inscritos 

superou as expectativas e demonstrou a necessidade tan-

to de se ampliar esse debate como de se ofertarem novas 

aprendizagens a partir do tema proposto. Houve, ainda, a 

aprovação de um minicurso e da apresentação desse Relato 

de Experiência durante o Encontro Nacional de Educação 
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Matemática (Enem), realizado em São Paulo. O minicurso 

também foi muito positivo, pois os participantes inscritos 

foram professores das mais diversas áreas do conhecimen-

to, estudantes de graduação e de pós-graduação.

Figura 5 – Participantes e dinamizadores da Oficina de 

Jogos Matemáticos Africanos.

            

 Fonte: Os autores (2015).

 Por fim, como resultados, os elaboradores do pro-

jeto receberam o convite para aplicar os jogos matemá-

ticos africanos em turmas do 6º e do 9º ano em duas 

escolas públicas, uma na Ilha do Governador e outra em 

Nilópolis. Todas essas vivências possibilitaram o exercí-

cio da prática docente e reflexões sobre as ações, fruto da 

disciplina de Didática.
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4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO

 A experiência apresentada pode ser desenvolvida 

em outros cursos de licenciatura. A Lei nº 10.639/2003 é 

uma exigência legal que necessita fazer parte dos currícu-

los dos cursos de formação de professores, pois suas práti-

cas futuras na escola de educação básica poderão ser mais 

significativas no que tange à valorização de outros sabe-

res, conhecimentos e experiências. O estudo das culturas 

africana e afro-brasileira deve ser uma realidade em todas 

as áreas de saber, como mecanismo de aprendizagem de 

conteúdos que não se limitam aos saberes eurocêntricos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Alterar o currículo da escola de educação básica, 

incluindo outros saberes, é um desafio que perpassa pela 

questão de forças e de poder, interesses e a invisibilidade de 

histórias e conhecimentos considerados sem valor. Tem-se 

a tarefa de desenvolver, nas salas de aula da educação bá-

sica, atividades e práticas pedagógicas que superem uma 

verdade histórica considerada absoluta. O curso de for-

mação inicial pode e deve ter um papel importante nessa 

mudança de visão. Conhecer as diversas histórias que nos 

formaram e que nos formam como sociedade e dar a elas 

um espaço nas salas de aula é um passo importante. A 

formação inicial não dará conta de todos os conhecimen-
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tos possíveis, mas é capaz de provocar reflexões sobre os 

existentes e os desvalorizados.

 É necessária também a criação de propostas que 

investiguem e façam com que a escola altere o currículo, 

(re)criando um fazer pedagógico que envolva as culturas 

e as histórias africana e afro-brasileira no cotidiano esco-

lar. Por fim, essa experiência ensinou que é preciso buscar 

mudanças na forma de ver e de explorar jogos matemáti-

cos africanos, bem como dar continuidade às pesquisas, 

às leituras e aos estudos, na busca pelo aprimoramento 

dos saberes ora iniciados.
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RESUMO: Realizou-se este relato de experiência sobre o Pro-

grama de Monitoria Acadêmica do campus Realengo do IFRJ, 

em que se buscou realizar um processo constante de qualifi-

cação das práticas, de maneira democrática e reflexiva, agre-

gando todos os atores envolvidos e considerando a realidade 

local no delineamento das ações. Identificaram-se alguns dos 

nós críticos, que incluem a necessidade de se: (a) repensar o 

papel do gestor do Programa de Monitoria Acadêmica, por ve-

zes restringido à execução de ações burocráticas; (b) ampliar 

a interlocução entre gestor do Programa, professor orienta-

dor, monitor acadêmico e demais alunos, reduzindo a frag-

mentação dos processos de trabalho; (c) fortalecer o aspecto 

pedagógico da monitoria acadêmica, que por vezes pode ter 
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suprido um déficit de recursos humanos do campus, estimu-

lando a produção acadêmica sobre o tema; (d) adquirir verba 

própria para a monitoria acadêmica. Para tanto, buscou-se 

construir coletivamente ações de manejo das questões.

Palavras-chave: Monitoria Acadêmica. Formação em Saúde. 

Educação Inclusiva.

1 INTRODUÇÃO 

 Conforme preconizado pelo Regimento Geral do Ins-

tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro (IFRJ), 
o ensino [...] observará não só os objetivos próprios de cada 

curso, como também os ideais e os fins da educação na-

cional previstos na Constituição da República Federativa 

do Brasil e na legislação que fixa as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, tendo em vista a formação integral 
do educando (IFRJ, 2011, p. 52 [grifo dos autores]).

 

 Considerando a “formação integral” do aluno, é fun-

damental identificar as necessidades do discente, a fim de se 

construírem ações que ofereçam algum suporte, o que pode-

rá favorecer a ampliação de sua qualidade de vida, que tem 

impacto no seu percurso acadêmico. A qualidade de vida é 

um conceito polissêmico. De um lado, ela 
está relacionada a modo, condições e estilos de vida [...]. 

De outro, inclui as ideias de desenvolvimento sustentável 
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e ecologia humana. E, por fim, relaciona-se ao campo da 

democracia, do desenvolvimento e dos direitos humanos e 

sociais. No que concerne à saúde, as noções se unem em 

uma resultante social da construção coletiva dos padrões de 

conforto e tolerância que determinada sociedade estabelece, 

como parâmetros, para si. (MINAYO et al., 2000, p. 10.)

 Além do contexto histórico e psicossocial, a qualidade 

de vida do aluno encontra-se correlacionada também com 

a modalidade de ensino e com os processos de trabalho do 

campus em que está inserido, o que impacta seu desempenho 

acadêmico e os índices de retenção e evasão institucionais. 

A redução de tais índices aponta para a democratização do 

acesso à educação, para a construção da cidadania e para 

o desenvolvimento da sociedade. Assim, é possível favorecer 

uma educação inclusiva, reduzindo os processos de exclusão, 

especialmente dos grupos historicamente marginalizados, o 

que possibilita a transformação social.

 Nesse contexto, destaca-se a monitoria acadêmica, 

uma ferramenta pedagógica potente no processo de ensino/

aprendizagem na educação superior. Normatizada no IFRJ 

por meio do Regulamento do Programa de Monitoria Acadê-

mica (Promac) do Ensino de Graduação (a Resolução nº 36, 

de 04 de dezembro de 2008,1 do Centro Federal de Educação 

1 Disponível em: <http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/515>.
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Tecnológica – Cefet) de Química de Nilópolis – RJ, foi recen-

temente atualizada pela Resolução nº 13, de 17 de junho de 

2016, do IFRJ.2 Dentre os objetivos instituídos, destacam-se: 

(a) incentivar o monitor acadêmico na iniciação à docência, 

estimulando o desenvolvimento de habilidades inerentes a 

essa prática; (b) favorecer o acompanhamento do monitor 

acadêmico às ditas dificuldades de aprendizagem dos alu-

nos, o que pode reduzir os índices de retenção e evasão dos 

cursos; (c) estimular o monitor acadêmico a acolher a singu-

laridade de cada aluno, potencializando o processo de ensi-

no/aprendizagem (IFRJ, 2016).

 Embora exista um parâmetro geral, o Promac pre-

cisa ser contextualizado, uma vez que cada campus possui 

a sua singularidade e se encontra inserido em um territó-

rio que se transforma ao longo do tempo, não podendo ser 

concebido de forma imutável. Por esse viés, é importante 

fomentar a reflexão coletiva não apenas no campus, mas 

também fora dele, mantendo vívida a diretriz que demanda 

flexibilidade do Promac para responder às novas deman-

das institucionais e sociais.

 Dentre as especificidades do campus Realengo, des-

tacam-se o território em que ele está inserido e a modalidade 

dos cursos. No que tange ao território, ele vai além do espaço 

2 Disponível em: <http://www.ifrj.edu.br/sites/default/files/webfm/
images/Regulamento%20Monitoria%20IFRJ_Resolu%C3%A7%C3%A3o%20
N%C2%BA13_2016_3.pdf>. 
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geográfico do sujeito, podendo ser definido como “o conjunto 

de referências socioculturais e econômicas que desenham a 

moldura de seu quotidiano, de seu projeto de vida, de sua 

inserção no mundo” (DELGADO, 1997, p. 42). O território 

do campus Realengo situa-se na Zona Oeste do município do 

Rio de Janeiro, que inclui as áreas programáticas 5.1, 5.2 e 

5.3, onde também residem moradores em situação de vul-

nerabilidade social. Além disso, essas regiões são situadas 

distantes do centro da cidade, tendo menor visibilidade e re-

cebendo menos investimentos. Inclusive, a inauguração dos 

cursos do IFRJ buscou responder também às necessidades 

desse território, podendo nele intervir e promover transfor-

mações. Para tanto, o acesso às vagas dos cursos foi favore-

cido na Zona Oeste devido à proximidade geográfica do cam-

pus Realengo, à inclusão de cotas decorrentes das Políticas 

de Ação Afirmativa, ao Programa de Assistência Estudantil 

(PAE) e ao Programa Bolsa Permanência (PBP). 

 No que tange à modalidade dos cursos, três são de 

Graduação (Bacharelados em Farmácia, Fisioterapia e Tera-

pia Ocupacional), e, em 2017, foi implantado o Curso Técni-

co de Agente Comunitário de Saúde. Os cursos em pauta são 

atravessados pelo campo de conhecimento teórico e prático 

da Saúde. Em vista disso, ainda que o monitor acadêmico 

não tenha intenção de investir na carreira docente, poderá 

beneficiar-se do desenvolvimento de habilidades necessárias 
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ao processo de ensino–aprendizagem em sua graduação, 

uma vez que a Educação em Saúde é umas das principais 

ações dos profissionais desse campo. 

 Ao priorizar as ações de ensino, pesquisa e extensão – o 

tripé das Instituições de Ensino Superior (IESs) públicas –, o 

campus Realengo amplia o seu intercâmbio com a comunidade 

externa, favorecendo o diálogo entre os saberes acadêmico e 

popular, que se prolonga no território, inclusive nos serviços 

locais de Saúde, os quais são também campos de estágio e 

pesquisa. Nesse viés, reforça-se o quadrilátero da formação em 

saúde, composto por ensino, assistência, gestão e participação 

da sociedade (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). Ao investir 

em uma educação crítica, que considera o contexto social, 

potencializa-se a formação do discente, que pode visar à 

transformação da sociedade. 

 As caraterísticas supracitadas referentes à formação 

do discente do campus Realengo perpassam o “instrumento 

pedagógico” da monitoria acadêmica, que também demanda 

uma educação reflexiva e transformadora (IFRJ, 2016, p. 2). 

Para tanto, indica-se a importância do desenvolvimento de 

uma “educação libertadora”, que é “problematizadora” e bus-

ca transformar a realidade (FREIRE, 1987, p. 68). Dilui-se a 

dicotomia entre docente e discente, uma vez que 

o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquan-

to educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 
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educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos 

do processo em que crescem juntos (FREIRE, 1987, p. 68). 

 Cabe destrinchar que esta última visão se opõe à 

“educação bancária”, em que 

a narração, de que o educador é o sujeito, conduz os edu-

candos à memorização mecânica do conteúdo [...]. A nar-

ração os transforma em ‘vasilhas’, em recipientes a serem 

‘enchidos’ pelo educador. Quanto mais vá ‘enchendo’ os 

recipientes com seus ‘depósitos’, tanto melhor educador 

será. Quanto mais se deixem docilmente ‘encher’, tanto 

melhores educandos serão (ibidem, p. 58). 

2 DIAGNÓSTICO 

 Na produção deste relato de experiência, buscou-se be-

neficiar-se de algumas contribuições da metodologia do estudo 

de caso, que empiricamente “investiga um fenômeno contem-

porâneo em profundidade e em seu contexto de vida real” (YIN, 

2010, p. 39). As questões priorizadas referem-se ao “como” e 

ao “por que”, podendo ir além da investigação do indivíduo, en-

globando também os “programas institucionais”, embasando 

processos de mudança organizacional (ibidem, p. 51). 

 Entre os procedimentos efetivados, realizou-se a con-

sulta à documentação e aos registros arquivados física ou vir-

tualmente na Coordenação Técnico-Pedagógica (CoTP) e que 
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tivessem relação direta com o Promac. Durante a análise do-

cumental, objetivou-se realizar a leitura de documentos institu-

cionais, tais como o Regimento Geral do IFRJ, o Regulamento 

do Promac do Ensino de Graduação, os memorandos enviados 

e recebidos, os relatórios gerenciais do Promac, os editais, os 

projetos institucionais, os planos pedagógicos dos professores 

orientadores de monitores acadêmicos, os relatórios mensais de 

atendimentos e atividades dos monitores acadêmicos, as men-

sagens compartilhadas em e-mail institucional (ifrjrealengo@

googlegroups.com incluído) e as atas de reuniões do campus 

Realengo, das quais a CoTP participou pautando a discussão 

da monitoria acadêmica. Cabe incluir que os documentos “não 

devem ser aceitos como registros literais dos eventos ocorridos”, 

podendo apresentar parcialidade (ibidem, p. 128).

 Além da análise documental, ocorreu a “observação 

participante”, que é 

uma modalidade especial de observação na qual você não 

é simplesmente um observador passivo. Em vez disso, você 

pode assumir vários papéis na situação de estudo de caso 

e participar realmente nos eventos sendo estudados. [...] A 

técnica também pode ser usada em ambientes mais do dia a 

dia, como as grandes organizações. (YIN, 2010, p. 138-139.)

 Seria possível historicizar que, no campus Realengo, 

a CoTP participa da gestão do Promac desde o início de suas 

atividades, conforme preconizado no artigo 130 do Regimen-
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to Geral, que estabelece as competências do setor. De acordo 

com o item X dessa diretriz, o setor deve “divulgar, coordenar 

e acompanhar o Programa Aluno Monitor” (IFRJ, 2011, p. 

45). Ao longo desse período, a CoTP buscou identificar ques-

tões que dificultaram o trabalho, a fim de fomentar um pro-

cesso de qualificação permanente de práticas, que pudesse 

integrar os atores envolvidos (servidores e alunos). 

 Dentre outros pontos, destacam-se quatro para refle-

xão. O primeiro deles é referente à importância de se repen-

sar o papel do gestor do Promac, que, por vezes, pode ter-

-se restringido à execução de ações burocráticas. Para tanto, 

questiona-se: “É possível dissociar ensino de gestão? O preen-

chimento dos documentos oficiais do Promac (tais como o 

Relatório Mensal de Atendimentos e Atividades da Monitoria 

Acadêmica) tem sido uma ação mecânica e burocrática? Ou 

tem buscado apontar os pontos fortes e as oportunidades de 

melhoria, podendo nortear o trabalho, sendo utilizado como 

instrumento de gestão? A gestão do Promac pode ser feita uni-

camente pela CoTP ou seria possível convidar outros atores 

envolvidos a participar de sua construção coletiva?”

 O segundo ponto indica a relevância de se reduzir 

a fragmentação dos processos de trabalho, o que pode am-

pliar a comunicação entre os atores envolvidos. Assim sendo, 

pergunta-se: “Como ampliar a interlocução entre os atores 

envolvidos com o Promac?”
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 No que tange ao terceiro ponto, apontou-se a neces-

sidade de se analisar o caráter pedagógico da monitoria aca-

dêmica, que, por vezes, pode ter ficado em segundo plano. 

Por esse viés, discutiram-se as seguintes questões: “A moni-

toria acadêmica é sempre vista enquanto um ‘instrumento 

pedagógico’ ou pode ser utilizada em algum momento como 

estratégia para suprir o déficit de recursos humanos da insti-

tuição? A monitoria acadêmica tem sido objeto de estudo no 

campus Realengo? A monitoria acadêmica tem estimulado 

ações de ensino, pesquisa e extensão, que são o tripé de sus-

tentação do Ensino Superior? Há estímulo na produção do 

conhecimento acadêmico e científico sobre a monitoria aca-

dêmica? Quantos alunos utilizaram a monitoria acadêmica 

como tema de seu trabalho de conclusão de curso?”.

 O quarto aspecto sinaliza a necessidade de maior 

mobilização pela busca de verba própria para pagamento de 

bolsa de monitoria acadêmica, pois historicamente no cam-

pus Realengo foi utilizado recurso destinado à Assistência 

Estudantil (AE). Por esse motivo, foi importante perguntar: 

“Que outros fomentos poderiam ser utilizados no pagamento 

da bolsa de monitoria acadêmica? As experiências de outros 

campi poderiam indicar outras alternativas?”.

 A partir do diagnóstico realizado pela CoTP, que in-

cluíam quatro problemas-chave, buscou-se realizar uma in-

tervenção no campus Realengo, a fim de fomentar a reflexão 
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coletiva sobre os nós críticos e a escuta dos demais atores 

envolvidos na monitoria acadêmica, que poderiam contribuir 

com outro olhar, inclusive no apontamento de questões ain-

da não visualizadas.

   

3 RELATO DAS AÇÕES 

 Tendo em vista os quatro nós críticos identificados 

no Promac do campus Realengo, foram realizadas algumas 

atividades que qualificassem seus processos de trabalho, 

considerassem a realidade local no delineamento das ações, 

ampliassem a integração entre os atores envolvidos e favore-

cessem a construção coletiva. Entre elas, citam-se:

1) Ampliação da interlocução entre CoTP e servidores 

com rodas de conversa: 

      Por meio do fomento à reflexão conjunta, o Promac foi pau-

tado e discutido no campus Realengo com servidores (docentes 

e técnicos administrativos) em diferentes espaços coletivos, o 

que possibilitou ao grupo debater os nós críticos em distintas 

ocasiões e, inclusive, a leitura conjunta do regulamento. Os 

espaços de encontro de servidores do campus Realengo que 

objetivaram o debate foram: Colegiado de Cursos do campus 

(02/07/15); Reunião com gestores e servidores (04/09/15); 

Reunião com diretores do campus (11/11/15); Reunião Ge-

ral do campus (12/11/15); Colegiado de Curso de Fisioterapia 

(19/11/15); e Reunião Geral do campus (03/12/15).
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 O efeito dessa ação promoveu a consolidação de um 

processo democrático no campus Realengo, bem como a par-

ticipação de todos os atores que estiveram presentes nesses 

espaços no processo de gestão do Promac. 

2) Ampliação da interlocução entre CoTP e alunos por 

meio de Reunião de Acompanhamento Pedagógico de 

Monitores Acadêmicos: 

 Embora os encontros com monitores acadêmicos 

ocorram desde o início da atividade, buscou-se ampliar a pe-

riodicidade e a qualidade dessas reuniões. A partir de 2014, 

ela foi realizada no formato de roda de conversa, que estimu-

la a análise crítica, as práticas dialógicas e o fortalecimento 

do trabalho em equipe. Pautada na corrente teórico-prática 

de Paulo Freire, a reunião buscava disparar questões nor-

teadoras e levar o monitor acadêmico à reflexão sobre a sua 

própria prática. 

 Em 2015, buscou-se ampliar o estímulo aos monitores 

acadêmicos, favorecendo as suas contribuições nesse espaço. 

Para além de transmitir um conhecimento estanque e acaba-

do, buscou-se introduzir questionamentos, favorecendo um 

processo dialético, o qual disparava questões que norteavam a 

discussão coletiva. Suscitadas pela prática quotidiana da mo-

nitoria, os aspectos levantados poderiam ser apresentados ao 

grupo pelos monitores acadêmicos ou pela própria CoTP. Den-

tre as perguntas que puderam ser discutidas no espaço coleti-
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vo, destacam-se: “Quais estratégias podem ser utilizadas pelos 

monitores para despertar o interesse do aluno em participar 

presencialmente da monitoria?”; “Como identificar os alunos 

que necessitam de atenção especial, quando eles não deman-

dam auxílio do monitor?”; “Como ampliar o acesso dos alunos 

à monitoria?”; “Como o ensino a distância (EAD) pode potencia-

lizar a atividade da monitoria?”; “Quais ferramentas virtuais po-

deriam auxiliar?”; “Como quantificar a carga horária de moni-

toria on-line?”; “As informações inseridas nos relatórios formais 

do Promac podem ser utilizadas pela gestão?”; “Quais dados 

podem contribuir efetivamente para a qualificação das práticas 

do campus Realengo?”; “Qual a qualidade dos dados inseridos 

nos relatórios formais?”; “Qual a infraestrutura necessária ao 

exercício de monitoria?”; “A ausência de espaço físico tem-se 

tornado um obstáculo ao exercício da monitoria presencial?”; 

“O quantitativo de vagas de monitores deve considerar a dis-

ponibilidade de sala?”; “O compartilhamento de práticas entre 

monitores pode favorecer a ampliação da qualidade dessa ativi-

dade?”; “A prática pode disparar questões a serem refletidas em 

TCCs?”; “ A monitoria pode ser tema de projetos de pesquisa no 

campus Realengo?”; “Quais os maiores obstáculos ao exercício 

da monitoria?”; e, por fim, “Quais são os facilitadores da ativi-

dade da monitoria?”.

 Esse movimento foi consolidado em 2016, tendo a 

periodicidade do encontro sido estabelecida como mensal. 
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Nesse período, dentre os objetivos principais da reunião rea-

lizada pela CoTP com o coletivo de monitores acadêmicos na 

ocasião, destacam-se: (I) propiciar o encontro mensal do gru-

po de monitores acadêmicos dos distintos cursos do campus 

Realengo, a fim de compartilhar experiências e construir co-

letivamente estratégias de manejo das dificuldades encontra-

das; (II) favorecer a reflexão sobre a articulação entre ensino 

e gestão, incentivando o uso das informações coletadas pelo 

Promac como instrumentos gerenciais, desburocratizando 

os processos de trabalho; (III) apresentar e discutir o Rela-

tório de Gestão do Promac, elaborado pela CoTP com base 

nos Relatórios de Atendimentos e Atividades entregues pelos 

monitores acadêmicos mensalmente; (IV) estimular a parti-

cipação do monitor acadêmico no processo de qualificação 

permanente do Promac, que necessita considerar a realidade 

local no delineamento de suas ações. 

 As ações em pauta produziram alguns resultados. A 

partir das contribuições dos monitores acadêmicos, alguns 

processos de trabalho foram revistos, tais como o Registo de 

Frequência Mensal (inclusão da quantificação da carga horá-

ria não presencial, uma vez que a atividade também era de-

senvolvida por e-mail e redes sociais) e a Lista de Frequência 

de alunos que participavam da monitoria acadêmica (criação 

de instrumento que possibilitava o acompanhamento de alu-

nos na monitoria acadêmica e a ampliação do caráter ins-
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titucional do documento, que, por vezes, era entregue em 

folhas de caderno informais).

3) Qualificação e divulgação dos relatórios gerenciais 

do Promac:

 Ao coletar os dados dos Relatórios de Atendimentos 

e Atividades (bem como de outros documentos formais do 

Promac) e apresentá-los aos monitores acadêmicos, possibi-

litou-se a reflexão sobre a qualidade das informações. Assim, 

além dos aspectos referentes à formação em Saúde, o grupo 

pode discutir os processos de trabalho do campus Realengo, 

que afetavam o exercício da monitoria acadêmica. Dessa ma-

neira, o grupo contribuiria com o campus Realengo, apon-

tando os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. Tais 

informações seriam vistas enquanto “analisadores” dos pro-

cessos de trabalho, sinalizando aspectos da instituição que 

poderiam ser colocados em questão, possibilitando, assim, 

uma análise mais aprofundada (BAREMBLITT, 1998, p. 71). 

Desse modo, destaca-se que

a origem e o sentido do que se passa nos grupos humanos 

não devem ser buscados apenas no que aparece no nível 

visível, do que se chama a dinâmica do grupo. Nesses gru-

pos [...] há uma dimensão oculta, não analisada e, portan-

to, determinante: a dimensão institucional (LAPASSADE, 

1977, p. 13).
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 Além disso, as informações coletadas nos documen-

tos formais do Promac também serviram de base para produ-

ções científicas em eventos acadêmicos referentes à monito-

ria acadêmica, os quais serão detalhados no item 6. Nesses 

eventos, ocorridos em 2015 e 2016, a CoTP apresentou qua-

tro banners, a saber: (a) Reflexões sobre as Características 

do Programa de Monitoria Acadêmica no Âmbito do Campus 

Realengo; (b) Reflexões sobre alguns dos Nós Críticos do Pro-

grama de Monitoria Acadêmica (Promac) do Campus Realen-

go; (c) Identificação da Demanda Discente por Monitoria Aca-

dêmica em Disciplina: Percursos Necessários à Construção 

Coletiva do Programa de Monitoria Acadêmica (Promac) do 

Campus Realengo; (d) Mapeamento da Justificativa de Au-

sência de Demanda Discente pela Monitoria Acadêmica e o 

Estímulo ao Protagonismo do Aluno na Construção Coletiva 

do Promac do Campus Realengo.

 As ações em pauta buscaram apontar que as infor-

mações coletadas poderiam produzir conhecimento, nortear 

o trabalho e potencializar mudanças, não se restringindo ao 

fornecimento de dados inócuos e burocráticos. 

4) Identificação da demanda discente por monitoria aca-

dêmica: 

 A CoTP realizou um levantamento no campus Rea-

lengo, em que buscou mapear a participação do aluno na 

monitoria acadêmica e, quando esta não ocorria, a sua jus-
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tificativa. Além disso, visou identificar quais disciplinas os 

alunos gostariam que tivesse monitor acadêmico. 

 As informações foram obtidas por consulta ao banco 

de dados criado com o preenchimento do questionário 

eletrônico construído no software LimeSurvey e inserido em 

site institucional do IFRJ no primeiro semestre de 2016, por 

meio do link então disponível: <http://pesquisa.ifrj.edu.br/

index.php?sid=99475&lang=pt-BR>. O levantamento buscou 

estimular o protagonismo do aluno no seu percurso acadêmico, 

o que possibilita ao discente ser agente ativo do processo de 

ensino–aprendizagem, participando da gestão do Promac 

e fomentando o aumento da demanda por essa ferramenta 

pedagógica estratégica, que, por vezes, fica esvaziada.

 Tal ação possibilitou indicar a ausência de monito-

ria acadêmica na maioria das disciplinas demandadas pelos 

alunos, sendo essa a justificativa mais citada pelos discentes 

para a não participação na atividade. Tal informação exigia 

que o campus Realengo refletisse sobre isso, a fim de ampliar 

a participação dos alunos na monitoria acadêmica, o que po-

deria repercutir nos índices de retenção e evasão dos cursos. 

5) Ampliação do aspecto pedagógico da monitoria 

acadêmica: 

 A partir do que foi discutido nos diversos espaços 

coletivos, a CoTP elaborou um esboço de edital, comparti-

lhado com o grupo em uma reunião geral. Após recorrentes 
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discussões sobre as dificuldades encontradas, pautadas em 

justificativas técnicas, optou-se por corroborar as decisões 

debatidas por meio de votação na Reunião Geral ocorrida em 

03/12/15, a fim de que fosse possível oficializar um posicio-

namento único, que representasse o coletivo de Realengo. 

Entre as ações elegidas, indicam-se duas referentes à oferta 

de monitoria. 

 A primeira delas diz respeito ao fato de que, inicial-

mente, existiam duas modalidades de monitoria: a monito-

ria acadêmica em disciplina e a monitoria em setor, sendo 

esta última especialmente na Biblioteca e na Coordenação 

de Segurança e Administração de Ambientes Tecnológicos 

(Cosaat). Embora ambas possam ser espaços de produção 

de conhecimento e contribuam com a formação do aluno, 

historicamente supriram um déficit de RH da instituição em 

certos momentos. De alguma forma, manter a monitoria nos 

setores poderia tamponar o problema, que precisava ter vi-

sibilidade, a fim de que soluções efetivas fossem delineadas. 

Assim, considerando-se que o primeiro objetivo do Promac 

é a iniciação à prática docente, identificou-se a importância 

de se ampliar o aspecto pedagógico da monitoria acadêmica 

e finalizou-se o exercício da monitoria nos setores. Assim, a 

nomenclatura “monitoria acadêmica” (a que consta no Re-

gulamento) foi recuperada, sendo apenas ela utilizada (IFRJ 

2016, p. 1). Posteriormente, por meio de disciplinas com par-
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tes teóricas e práticas, a inserção do monitor acadêmico pode 

ocorrer também nos laboratórios, mas de outra maneira, já 

mais integrada ao processo de ensino/aprendizagem.

 No que tange à segunda, foi acordado que, ao solici-

tar monitoria acadêmica para uma disciplina, o docente de-

veria inscrever-se em edital que demandava a elaboração de 

um Plano Pedagógico. Os critérios utilizados na análise do 

Plano Pedagógico estão atrelados aos objetivos do Promac e 

aos parâmetros que embasam a elaboração do documento 

supracitado. Visando oferecer algum parâmetro para a ela-

boração do Plano Pedagógico, indicou-se uma diretriz, que, 

embora não estanque, admitia flexibilizações, pois cada do-

cente e cada disciplina têm suas especificidades. 

 A respeito do norte indicado no edital, sugeriu-se a 

utilização do seguinte roteiro: 

a) objetivo da monitoria acadêmica na disciplina; 

b) relevância da monitoria acadêmica na disciplina; 

c) aspectos pedagógicos que serão trabalhados com 

o monitor acadêmico durante o semestre; 

d) detalhamento das ações que serão desenvolvidas 

na monitoria acadêmica da disciplina; 

e) detalhamento do cronograma de atividades pla-

nejadas para a monitoria acadêmica; 

f) modalidade de avaliação do monitor ao longo do 

semestre; 
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g) pré-requisitos para o candidato à vaga de mo-

nitoria acadêmica da disciplina ao se inscrever no 

processo seletivo (p. ex., ter cursado a disciplina à 

qual concorreu anteriormente, com aprovação, ter 

cursado disciplinas que são pré-requisito daquela à 

qual o aluno se candidatou etc.); 

h) procedimentos utilizados durante o processo se-

letivo do monitor acadêmico (a critério do professor 

orientador de cada disciplina); 

i) critérios utilizados na seleção do monitor (aspec-

tos avaliados); 

j) definição da carga horária presencial do monitor; 

k) definição da carga horária on-line do monitor aca-

dêmico (caso exista); 

l) link do ambiente virtual utilizado nos fóruns de 

discussão (se houver); 

m) referências bibliográficas. 

 Reforçou-se no edital que, dentre as típicas ações de 

monitoria acadêmica, destacavam-se: (I) atividade de estudo 

e preparação para a monitoria acadêmica (aproximadamente 

2 horas semanais); (II) atendimento aos estudantes; (III) apoio 

nas aulas práticas; (IV) apoio nas aulas teóricas; (V) reunião 

de orientação; (VI) avaliação do plano pedagógico. Além disso, 

pontuou-se que, ao se detalharem as atividades a serem rea-

lizadas pelo monitor no plano pedagógico, o docente precisa-



Relatos de Experiências Exitosas no Ensino de Graduação do IFRJ 93

va considerar o parágrafo único do artigo 10 do Regulamento 

do Promac do Ensino de Graduação. Segundo o documento, 

“é vedado ao monitor o exercício da docência e a realização 

de atividades de responsabilidade exclusiva do professor, tal 

como assentamento de frequência e de notas e dos conteúdos 

no diário de classe” (IFRJ, 2016, p. 4). Outra diretriz reafir-

mada em edital, conforme indicado no regulamento, era de 

que as atividades da monitoria acadêmica tinham objetivo de 

“natureza pedagógica” (IFRJ, 2016, p. 2). Dessa maneira, não 

poderiam ser atribuídas ao monitor acadêmico ações específi-

cas de servidores (docentes e técnicos administrativos). Cabe 

pontuar que, em 2016, o novo Regulamento do Promac do 

Ensino de Graduação indicou a necessidade de elaboração de 

um Plano de Trabalho, o que se apresentou consonante com a 

proposta do campus Realengo.

 Toda proposta submetida por docente que fosse 

aprovada seria contemplada com a vaga para monitoria aca-

dêmica. Posteriormente, seria aberto outro edital, a fim de se 

realizar o processo seletivo de aluno-monitor para o preen-

chimento da vaga. 

 As ações em pauta favoreceram o surgimento de 

outras respostas. Cabe registrar que a confecção do Pla-

no Pedagógico elaborado possibilitou a reflexão, a amplia-

ção da comunicação e o refinamento sobre os processos 

de trabalho da instituição. Entre os exemplos, cita-se que 
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a ementa de uma disciplina contida no Plano Pedagógico 

dos cursos foi pautada, possibilitando um diálogo sobre 

o tema, envolvendo coordenadores de curso, professor da 

disciplina e CoTP. Outro exemplo foi a reflexão conjunta 

com um professor sobre os objetivos da monitoria acadê-

mica da disciplina, uma vez que ele demandava nos pré-

-requisitos do processo seletivo um candidato com expe-

riência prévia na docência. 

6) Realização do Encontro de Monitoria Acadêmica do 

campus Realengo: 

 A CoTP participou da comissão organizadora de 

eventos acadêmicos, que puderam englobar a temática da 

monitoria acadêmica em um dos turnos. O objetivo do evento 

era compartilhar as experiências dos monitores dos diferen-

tes campi, produzir conhecimento coletivamente, estimular 

a produção acadêmica e científica e valorizar a atividade da 

monitoria. 

 O I Encontro de Monitoria Acadêmica do campus 

Realengo ocorreu durante a I Semana de Extensão: Diversidade, 

Saúde e Cultura, no dia 04 de novembro de 2015, das 13h30 

às 17h, conforme site do evento, disponível em: <http://i-

semana-de-extensao-creal.webnode.com/>. Os monitores 

acadêmicos e/ou servidores dos campi de Duque de Caxias, 

Mesquita, Pinheiral, Realengo e São Gonçalo participaram do 

evento e apresentaram trabalho nas modalidades de Relato 
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de Experiência em Roda de Conversa e/ou Banner. A ocasião 

contou ainda com a apresentação da palestra A Monitoria 

Acadêmica e a Extensão: Articulações (im)possíveis?, proferida 

pela professora Adriana Ribeiro de Macedo. 

 O II Encontro de Monitoria Acadêmica ocorreu durante 

a V Semana da Saúde do IFRJ, no dia 20 de julho de 2016, 

das 13h30 às 17h, conforme site do evento, disponível em: 

<http://quiorg2.wix.com/semanasaudecreal>. Os monitores 

acadêmicos e/ou servidores dos campi de Duque de Caxias, 

Mesquita, Realengo e Rio de Janeiro participaram do evento 

e apresentaram trabalho nas modalidades de Relato de 

Experiência em Roda de Conversa e/ou Banner. A professora 

Carolinne Linhares Pinheiro proferiu a palestra A Monitoria 

Acadêmica na Área de Saúde. 

 Em ambos os encontros, os trabalhos apresentados 

foram disponibilizados no site dos eventos e no acervo físico 

e virtual da biblioteca local Padre João Cribbin, podendo ser 

acessados por toda a comunidade interna e externa ao cam-

pus Realengo. Os eventos foram abertos à comunidade do 

entorno, o que possibilitou a participação social no processo 

de reconfiguração da monitoria acadêmica. 

7) Reorientação da verba da bolsa de monitoria acadêmica: 

 Ao longo do tempo, a verba da bolsa de monitoria 

acadêmica foi oriunda da AE, o que demandou o manejo da 

situação por diferentes estratégias e exigiu a flexibilidade do 



Cadernos Prograd IFRJ 96

Promac, o permanente processo de reflexão coletiva sobre as 

práticas e a consideração da realidade local. 

 Em um primeiro momento, em 2009, o processo 

seletivo do Promac era feito pela CoTP, pautada exclusiva-

mente por critérios pedagógicos. Os docentes apenas enca-

minhavam os pré-requisitos que o candidato deveria possuir 

ao se candidatar ao processo seletivo do edital.

 Em um segundo momento, considerou-se 

provisoriamente o caráter híbrido do Promac, o qual é 

perpassado pelo Regulamento do Programa de Monitoria 

Acadêmica do Ensino de Graduação e pelo Decreto nº 7.234, 

de 19 de julho de 2010, que institui o Programa Nacional 

de Assistência Estudantil (Pnaes). Este último documento 

indica que as ações da AE devem ser desenvolvidas nas 

áreas de: moradia estudantil; alimentação; transporte; 

atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; 

apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem 

de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Em 

consonância com o decreto, o processo seletivo do Promac do 

campus Realengo considerou a situação de vulnerabilidade 

social do candidato à monitoria acadêmica. Na ocasião, 

o processo seletivo no campus Realengo foi dividido em 

duas partes, cada uma contabilizando 50% da pontuação. 

A primeira abarcava o mérito acadêmico do aluno na 
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disciplina à qual ele se candidatou, sendo essa avaliação 

realizada pelos docentes que orientariam os monitores. Tal 

critério se encontrava em consonância com o parágrafo 

único do artigo 11 do Regulamento do Promac que pontuava 

a necessidade de aferir o rendimento acadêmico por meio 

do coeficiente de rendimento (CR), o que demandava do 

candidato aprovação e bom desempenho na disciplina à qual 

se pretendia candidatar. A segunda parte era realizada pela 

CoTP e contemplava uma avaliação considerando os âmbitos 

pedagógico (25%) e socioeconômico (25%), sendo este último 

necessário para buscar aferir a situação de vulnerabilidade 

social do candidato. Dessa maneira, considerando-se as 

desigualdades educacionais agravadas pela diferença de 

renda, cor, etnia e território do candidato à monitoria 

acadêmica, o aluno poderia beneficiar-se das políticas 

públicas que objetivam oferecer algumas modalidades 

de suporte, o que favoreceria o acesso, a permanência e a 

conclusão do curso de graduação. 

 Em um terceiro momento, em 2015, realizou-se 

uma sequência de encontros com os servidores, que discuti-

ram a questão da bolsa de monitoria acadêmica. Definiu-se 

coletivamente que o processo seletivo permaneceria sendo 

dividido em duas partes. No entanto, a que competia à CoTP 

se voltava à análise da situação de vulnerabilidade social 

(50%), uma vez que os docentes teriam como foco a parte 
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pedagógica (50%). A aproximação entre os servidores nes-

ses encontros ampliou a comunicação e a discussão sobre 

os objetivos da monitoria acadêmica e os critérios a serem 

considerados no processo seletivo, o que evitou certa duplici-

dade no âmbito da avaliação pedagógica, ficando esta a cargo 

apenas dos docentes. 

 Em um quarto momento, em 03 de dezembro de 

2015, durante a Reunião Geral de servidores, discutiu-se e 

votou-se que, a partir do edital seguinte do Promac, nenhuma 

disciplina do campus Realengo possuiria bolsa de monitoria 

acadêmica. As bolsas disponíveis para o Promac seriam 

distribuídas de acordo com a situação de vulnerabilidade 

social dos monitores acadêmicos aprovados no processo 

seletivo. A análise de situação de vulnerabilidade social 

seria realizada pela CoTP somente se o candidato aprovado 

pleiteasse a bolsa. Assim, o critério de seleção do monitor 

acadêmico foi puramente pedagógico, preservando as 

exigências do regulamento do Promac (100%). Entretanto, 

o critério de seleção para recebimento de bolsa, que ocorria 

apenas após a aprovação, considerou unicamente a situação 

de vulnerabilidade social (100%). 

 Em um quinto momento, na Assembleia Geral de 19 

de maio de 2016, em que docentes, técnicos administrativos 

e alunos estavam presentes, discutiu-se sobre a alocação 

da verba da AE. Na ocasião, perpassada por um contexto 
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de suspensão de novas inscrições para auxílio do Programa 

de Bolsa Permanência (PBP), ofertado pelo Ministério 

da Educação (MEC), votou-se pelo corte das verbas da 

monitoria acadêmica e do Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica (Pibic), oriundas da AE, a fim de que fossem 

realocadas para ações específicas. A partir desse momento, 

a monitoria acadêmica ocorreria voluntariamente, tendo 

sido estimulado um movimento de valorização da atividade, 

reforçando alguns de seus benefícios por meio da Assessoria 

de Comunicação (Ascom) do campus Realengo, a saber: a 

oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional; 

a prática de iniciação à docência; o desenvolvimento de 

habilidades de Educação em Saúde; o aprofundamento de 

conhecimentos de disciplinas já cursadas; a diversificação 

de experiências profissionais; a qualificação profissional; a 

potencialização do currículo lattes; a quantificação de horas 

complementares; e a pontuação em concursos públicos. 

Assim, as monitorias acadêmicas ocorreriam de maneira 

voluntária, enquanto o coletivo buscaria outras fontes 

orçamentárias para a atividade. 

 Adiciona-se que em 2015, durante o Fórum de Dire-

tores, foi aprovada a utilização da verba de custeio do cam-

pus para o pagamento de bolsa de monitoria acadêmica. En-

tretanto, essa prática apresentou-se esporádica no campus 

Realengo, não se sustentando por questões institucionais.
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4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO

 Embora tenha uma diretriz geral do IFRJ, as pe-

culiaridades locais devem ser consideradas no Promac 

de cada campus. Ainda que não exista um único modelo 

pronto a ser seguido, o compartilhamento de experiências 

entre os campi pode ser potente, ampliando a qualidade 

técnica e política do Promac, uma vez que a unificação en-

tre servidores e alunos do IFRJ pode buscar resguardar o 

aspecto pedagógico da atividade, contribuir com a produ-

ção acadêmica e gerar mobilizações na defesa de uma ver-

ba própria para a monitoria acadêmica. De algum modo, 

o compartilhamento de experiências e a produção de co-

nhecimento sobre a monitoria acadêmica já é um processo 

em curso, uma vez que parte dos campi já participou do I e 

do II Encontro de Monitoria Acadêmica. Entretanto, ainda 

não foi possível reunir todos os campi no mesmo evento, 

em especial os localizados em regiões mais distantes do 

município do Rio de Janeiro.

 A participação de alunos e servidores de outros 

campi nos eventos já ocorridos no campus Realengo 

possibilita um acúmulo de experiência, o que oferece 

condições de reaplicação das propostas apresentadas, 

ainda que seja necessário a cada campus produzir ajustes 

conforme a sua realidade.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A experiência ocorrida no Promac do campus Realengo 

indica a importância de um processo reflexivo e democrático, 

que seja compartilhado com todos os atores envolvidos. A 

participação de discentes em seu cogerenciamento estimula 

o protagonismo do aluno em seu percurso acadêmico, 

podendo interferir nos índices de retenção e evasão do curso. 

Indica também a importância de produzir conhecimento 

sobre a monitoria acadêmica, a fim de que seja valorizada 

e obtenha visibilidade, o que pode buscar preservar o seu 

aspecto pedagógico e favorecer a aquisição de verba própria 

para essa atividade. É importante ampliar o quantitativo 

de adesões do corpo docente e de alunos nesse processo 

democrático de construção e valorização do Promac.

 Ao final da experiência, identifica-se que muito ainda 

precisa ser construído, o que pode ser favorecido pelo com-

partilhamento de experiências com outros campi do IFRJ, 

bem como com outras instituições de educação, demandan-

do, portanto, a participação em novos eventos acadêmicos e 

científicos. Considerando o tripé das instituições de ensino 

superior, é necessário continuar a reflexão sobre as possi-

bilidades da monitoria acadêmica, que não se esgotam nas 

atividades de ensino, mas podem ser inseridas em ações de 

pesquisa e extensão, já havendo algumas experiências pon-

tuais nesse sentido no campus Realengo. Dentre elas, desta-
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ca-se a inserção do monitor acadêmico na sala de aula e na 

Clínica-Escola, em disciplina que contemplava parte teórica 

e parte prática, o que favoreceu a aproximação do aluno com 

a comunidade externa.  

 Os relatos de experiências dos monitores apresen-

tados nos Encontros de Monitoria Acadêmica apontaram o 

impacto da atividade para suas formações. Dentre os relatos, 

destaca-se: 
O imaginário do “ser monitor”, tido anteriormente ao início 

da atividade, foi muito diferente da percepção de ser moni-

tor. Como aluno, a visão era de que o monitor tinha ape-

nas o objetivo de tirar dúvidas dos estudantes. Como mo-

nitor, foi possível observar a criação de vínculos, amizades 

e aprendizagem durante o processo, devido ao estudo e à 

troca de conhecimentos e experiências – não só da discipli-

na e do curso, mas também de vida. (MOREIRA et al., 2016.)

 A qualificação do Promac é permanente, o que de-

manda uma postura ativa e crítica, indicando que o traba-

lho está em processo constante de (re)construção de novas 

possibilidades.
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Capítulo 4

A FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO 
BÁSICA À SAÚDE: EXPERIÊNCIAS DO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO
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RESUMO: O curso de Fisioterapia do Instituto Federal de Edu-

cação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro insere o aluno 

no Estágio Supervisionado no sexto período, iniciando-se pela 

Atenção Básica à Saúde, o primeiro nível de complexidade do 

Sistema Único de Saúde, considerado a porta de entrada do 

usuário nesse sistema. A atuação fisioterapêutica na Aten-

ção Básica à Saúde ainda é motivo de estudos e análises pelo 

fato de nem todos os egressos da área terem conhecimento 

dessa atuação, pois ainda há a ideia do fisioterapeuta apenas 

como reabilitador, atuando nos níveis secundário e terciário 

da Atenção à Saúde. Assim, a proposta deste trabalho é des-

crever experiências vividas pelos discentes do Instituto Federal 

na Atenção Básica à Saúde, destacando o quanto suas ações 

contemplam os princípios preconizados pelas políticas educa-

cionais e de saúde.
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Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Atenção Básica. 

Formação em Saúde. Fisioterapia. Currículos Inovadores.

1 INTRODUÇÃO | Os marcos que nos inserem na 

Atenção Básica

 O Bacharelado em Fisioterapia do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), 

no campus Realengo, iniciou sua primeira turma no primeiro 

semestre de 2009. Seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é 

considerado inovador por trazer em seu bojo uma concepção 

emancipatória para docentes e discentes. O caráter coletivo 

de sua construção, de maneira que houvesse protagonismos, 

cooperação e intercâmbio de saberes, levou a um documento 

legítimo do ponto de vista do processo educativo, pelo grau 

de participação dos envolvidos. Possibilitou o deslocamento 

de um documento prescritivo, perpetuando o instituído, para 

um documento orientador de ações que potencializam a au-

tonomia dos sujeitos. 

 Na busca de superar o modelo biologicista, centra-

do na doença, propõe uma organização curricular que leve 

em consideração a complexidade do mundo em que vivemos, 

orienta-se pela aprendizagem significativa e prima pela utili-

zação de metodologias ativas. Aproxima-se da realidade local 

em um movimento que busca a interação ensino–serviço–co-

munidade desde o início do curso. 
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 Sua matriz curricular apresenta quatro eixos de for-

mação: Formação Humana; Formação em Saúde; Educação 

Permanente em Saúde (EPS) e Formação Específica em Fi-

sioterapia. No primeiro eixo, possibilita pensar a estrutura de 

poder em que se encontram todos nós, incluindo os usuários 

e trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), nossas re-

lações sociais e nossos valores. A Formação em Saúde traz as 

bases para a compreensão do corpo que atravessa o processo 

saúde–doença, nos aspectos não apenas da biologia molecu-

lar e celular, mas também bioéticos e da saúde mental, entre 

outros, buscando superar assim o conhecimento fundamen-

tado na fragmentação do cuidado em saúde.

 O eixo EPS instrumentaliza os discentes para 

uma atuação crítica e reflexiva no SUS, por meio de di-

ferentes abordagens, como controle social, humanização 

e epidemiologia. 

 É no Eixo de Formação Específica que o discente ini-

cia a sua atuação no mundo do trabalho da Fisioterapia, das 

práticas que compõem essa ciência.

 Destacam-se aqui três disciplinas que antecedem o 

Estágio Supervisionado I, objeto deste Relato. Ocorrem no 

terceiro, no quarto e no quinto período, as Práticas Assistivas 

I, II, e III respectivamente. Promovem a inserção gradual do 

discente em diferentes cenários de prática, voltadas à pre-

venção de agravos e à promoção da saúde da criança e do 
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adolescente (I), da mulher (II) e do homem/população tra-

balhadora (III). Trata-se de uma aproximação com situações 

reais, para as quais os alunos elaboram projetos que visem 

problematizar, refletir, solucionar, minimizar, esclarecer e 

ressignificar sentidos sobre situações de saúde que envol-

vem a família e a vida dos indivíduos nos seus territórios. 

São disciplinas com um papel significante para a formação 

profissional, por reforçar o conhecimento acerca dos concei-

tos normativos do SUS e desenvolver competências para a 

atuação na Atenção Básica à Saúde (ABS).

 Findo o quinto período, o aluno inicia o Estágio Su-

pervisionado I, com 108 horas de duração, na ABS. Para tan-

to, de acordo com a regulamentação do Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dos Conselhos Regio-

nais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Sistema Coffito/

Crefitos), demanda a presença de um professor supervisor 

e de um fisioterapeuta preceptor, ambos no serviço, acom-

panhando os discentes. É um campo de atuação do fisiote-

rapeuta que, para muitos, ainda carece de consolidação da 

identidade profissional. Isso porque os currículos em Saúde 

no Brasil ainda estão em processo de adaptação e consolida-

ção a esse novo perfil profissional que se deseja formar, ins-

tituído desde a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) em 2002; no entanto, nem todos inserem o aluno 

na AB como campo de estágio. Vale destacar que, paralelo 
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ao Estágio Supervisionado na ABS, acontece a disciplina de 

Fisioterapia Comunitária, que tem entre seus objetivos apre-

sentar a Política Nacional de AB e o Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (Nasf), discutindo as ferramentas e os conceitos 

inerentes à Atenção em Saúde que subsidiarão as ações dos 

estudantes durante o estágio. Nela, busca-se sempre o movi-

mento ação–reflexão–ação, de modo que, em seu último mó-

dulo, os estudantes proponham um projeto de intervenção 

para demandas específicas das Unidades Básicas de Saúde 

em que atuam, construído a partir do Arco de Maguerez1 e 

discutido com a equipe local.

2 DIAGNÓSTICO | Atenção Básica e Fisioterapia Hoje

 A ABS deve servir como porta de entrada para o cui-

dado e ponte para outros serviços de forma integrada. É um 

conjunto de ações de saúde, que abrange o âmbito individual 

e coletivo, responsável pela promoção e pela proteção da saú-

de, prevenção de agravos, pelo diagnóstico, tratamento, pela 

reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde da 

população. Tem como objetivo desenvolver uma atenção in-

tegral na questão da saúde e autonomia de toda a população 

1 O Arco apresentado por Charles Maguerez propõe um processo de ensino no qual 
o aluno: (1) é exposto a um problema real; (2) identifica as variáveis ou pontos-chave 
desse problema que deseja modificar; (3) teoriza sobre essas variáveis, buscando 
na literatura uma explicação do problema; (4) apresenta hipóteses de solução ao 
problema; e (5) aplica essas soluções à realidade (BORDENAVE; PEREIRA;1988).
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(BRASIL, 2012). Ela deve proporcionar um olhar integrado 

do usuário, visando à sua saúde física e mental, bem como 

a todos os fatores biopsicossociais envolvidos nesse processo 

(CAVALCANTI; CORDEIRO, 2015).

 Hoje, no Brasil, a ABS é organizada a partir da Estra-

tégia Saúde da Família (ESF), que, por sua vez, tem um espaço 

político-operativo do SUS no qual também existe intercâmbio 

entre a população de determinado território e os serviços ofe-

recidos nesse espaço. Essa estratégia busca atuar em todos os 

determinantes e condicionantes da saúde, a fim de proporcio-

nar qualidade de vida ao usuário (MACIEL et al., 2015). 

 O Núcleo de Apoio a Saúde da Família é uma fer-

ramenta da ESF, localizado nas Clínicas da Família com 

o objetivo de ampliar a abrangência e a diversidade das 

ações, bem como a sua resolubilidade. Ele oferece apoio às 

equipes presentes na Clínica da Família em que se encontra 

localizado (ibidem, 2015). Cada Nasf apoia a consolidação 

da ABS, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços. 

A partir de uma equipe multiprofissional, possibilita a atua-

ção interdisciplinar, integrada à equipe da ESF, discutindo 

casos e planejando as melhores intervenções. Segundo o 

Caderno de Atenção Básica nº39, o Nasf pode auxiliar a 

ESF na realização de grupos educativos ou terapêuticos por 

ciclo de vida ou mesmo condição de saúde, mas cada um 

dos profissionais também tem a potência de contribuição 
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em áreas temáticas específicas, como reabilitação, assistên-

cia farmacêutica, saúde mental (BRASIL, 2014).

 A atuação e a presença do fisioterapeuta na 

ABS acontecem essencialmente junto ao Nasf, espaço 

de inserção da preceptoria no serviço. Tem sua 

relevância observada na obediência aos princípios do 

SUS, com ações de prevenção, promoção e educação 

à saúde e consequente melhoria da qualidade de 

vida da população. Não se trata de se extinguirem as 

ações de cura e reabilitação, mas de se acrescentarem 

novas possibilidades e necessidades da atuação do 

fisioterapeuta diante da nova lógica de organização do 

sistema (BISPO JÚNIOR, 2010; CRUZ et al., 2010).

 Embora o modelo biomédico, reabilitador, ainda 

seja hegemônico em boa parte dos currículos que formam 

atualmente os fisioterapeutas, a criação do Nasf e sua vin-

culação com a ABS legitimam uma mudança de paradigma 

ao incluir, entre os profissionais de saúde que o compõem, 

o fisioterapeuta. Essa ruptura se dá quando, ao integrar 

o fisioterapeuta à equipe de saúde multidisciplinar, pos-

sibilita que o profissional integre ações de promoção da 

saúde e prevenção de doenças, realizadas tanto no âmbito 

individual como em grupos, utilizando-se de tecnologias 

leves de cuidado, como interconsultas, visita domiciliar, 

atendimento individual, participação em reuniões de equi-
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pe, educação permanente, ações realizadas no intuito de 

promover o atendimento singular e integral aos usuários.

Os profissionais do Nasf realizarão diretamente também, 

embora em caráter excepcional, atenção aos usuários que 

requeiram cuidados de reabilitação, orientação, atendimen-

to individual e coletivo. Desenvolvendo também junto às 

equipes de SF, ações integradas em escolas, creches, igre-

jas, associações e outros ambientes, bem como visitas domi-

ciliares. (BRASIL, 2009.)
 

 Nesse contexto, o discente supera a visão do 

usuário como “portador de uma morbidade” e passa a 

vê-lo integralmente, considerando seu contexto familiar, 

psíquico, social e emocional, além de contemplar outros 

fatores que podem influenciar no estado de saúde do 

indivíduo, entre eles: moradia, saneamento básico, escola, 

acesso às unidades de saúde e ao cuidado, alimentação e 

lazer (CAVALCANTI; CORDEIRO, 2015).

 Hoje, o curso de Fisioterapia do IFRJ, campus Rea-

lengo, articula-se com três Clínicas da Família situadas em 

seu entorno, pertencentes à Área Programática (AP) 5.1 da 

Prefeitura, que ofertam esse cenário para o Estágio desde 

2012. São elas: Clínica da Família Olímpia Esteves; Clínica 

da Família Armando Palhares Agnaga; Clínica da Família Nil-

do Aguiar. Em cada uma delas há uma preceptora fisiotera-

peuta e uma supervisora docente, ambas com carga horária 
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alocada para esse fim duas vezes por semana, totalizando 

seis horas semanais. Ressalta-se que, conforme descrito, 

poucos egressos foram formados com capacitação generalista 

que atenda plenamente aos princípios do fazer na ABS; des-

se modo, constituiu-se um desafio para as docentes super-

visoras essa entrada na ABS. Como ressalta Merhy (2008), 

trata-se do trabalho vivo em ato, um trabalho que convida 

a olhar para o que se produz (o conhecimento dos alunos 

sobre a maneira de atuar na ABS, nossa finalidade ao longo 

de um semestre) e para o próprio produtor do ato (o docen-

te, que precisa se envolver com seus alunos, com a equipe 

de supervisores, com preceptores, com a equipe da Unidade 

de Saúde e, a partir dessas interações, produzir saúde para 

outros e para si, no exato momento em que o ato de trabalho 

se executa, na produção de saúde). 

3 RELATO DAS AÇÕES 

 O relato das ações desempenhadas nas clínicas ci-

tadas articula-se, essencialmente, com princípios postos na 

Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2012) e no Ca-

derno nº 39 (BRASIL, 2014), a saber:

1. APOIO MATRICIAL: Característico da atuação do Nasf, 

consiste em uma estratégia de integrar e organizar o trabalho 

em saúde junto às equipes da ESF. Deve, em conjunto e sob 
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a ótica da Integralidade do Cuidado, envolver-se na busca de 

soluções para problemas comuns no território, das deman-

das e necessidades de indivíduos e coletividades, partindo da 

troca de conhecimentos de acordo com a expertise de cada 

profissional. A academia, que tem a produção de conheci-

mento como um de seus objetivos, ao integrar-se ao serviço, 

tem a possibilidade de, ao diagnosticar um dado problema, 

propor intervenções factíveis a partir de um conhecimento 

teórico-prático já vivenciado, mas agora mediado pela reali-

dade do usuário da unidade em questão. 

 No 1º semestre de 2016, acompanhou-se na Clí-

nica da Família Olímpia Esteves o surto de microcefalia, 

uma malformação neonatal ocasionada pela infecção por 

Zika vírus. Diante da ocorrência de casos em bebês adscri-

tos à Unidade, o Nasf e a ESF se mobilizaram para o aten-

dimento e acompanhamento à mãe e ao bebê, de modo a 

orientá-la e a encaminhá-lo à média complexidade, não 

sem antes lhes oferecer os primeiros cuidados no que tan-

ge à estimulação precoce. 

 Dessa maneira, a equipe do IFRJ foi envolvida no 

projeto. Com os conhecimentos adquiridos em Saúde da 

Criança e na disciplina específica sobre disfunções neu-

romusculoesqueléticas que acometem essa população, e 

ainda com a participação em projetos de Iniciação Científi-

ca voltados a esses estudos, as discentes: realizaram uma 
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capacitação para si e para o próprio Nasf; confeccionaram 

convites para que os agentes comunitários de saúde en-

tregassem às mães (Figura 1); junto com os profissionais 

do Nasf refizeram a ficha de anamnese para coleta de in-

formações sobre os bebês; realizaram as avaliações com a 

equipe; fizeram as intervenções junto aos bebês (Figura 2); 

e realizaram visitas domiciliares para identificação das ne-

cessidades e orientação. 

Figura 1 – Convite às mães.

           Fonte: As autoras (2016).

Figura 2 – Intervenção com bebês na unidade.

 Fonte: As autoras (2016).
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 Ressalta-se ainda, como outro exemplo de apoio ma-

tricial, a cartilha confeccionada por acadêmicos da Clínica 

da Família Nildo Aguiar durante o 2º semestre de 2014 e 

distribuída a essas mães. Adotada pelos Nasfs da AP 5.1, a 

cartilha divide didaticamente os marcos do desenvolvimento 

motor das crianças nos três primeiros trimestres e aponta 

quais atividades são importantes de serem estimuladas a 

cada período.

 Na Clínica da Família Nildo Aguiar, essa cartilha con-

tinua sendo utilizada a cada semestre no grupo denominado 

Estimulação Essencial, que tem como foco avaliar e acompa-

nhar bebês de zero a um ano, nascidos com alguma condição 

de risco para o desenvolvimento. Esse trabalho é realizado 

pelo Nasf em conjunto com a equipe do IFRJ, em articulação 

direta com as Equipes de Saúde da Família.

2. AÇÃO INTERDISCIPLINAR E INTERSETORIAL: A ação an-

teriormente descrita, que uniu toda a equipe do Nasf e do 

IFRJ, já nos dá um exemplo de ação interdisciplinar. Ela é 

assim considerada quando diversas ações, saberes e práti-

cas se complementam, disciplina aqui compreendida como 

atitudes, valores, crenças, mediados pelos saberes, pelos 

diferentes conhecimentos. Os Nasfs das clínicas têm (não 

necessariamente todos em todas as unidades), além de fisio-

terapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudió-
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logos, educadores físicos, assistentes sociais, nutricionistas. 

Dessa maneira, muitas ações conjuntas são possíveis, desde 

a sua identificação ao planejamento e à execução.

 Neste relato, cabe descrever uma ação intersetorial 

ocorrida na Escola Municipal Paulo Maranhão. Trata-se de 

uma ação do setor saúde que ocorre fora dele, compreen-

dendo que os condicionantes e determinantes do processo 

saúde–doença formam uma rede complexa que se estende 

além dele.  No local, a equipe do IFRJ acompanhou a nutri-

cionista e a fonoaudióloga para uma ação que tem por base 

o Programa Saúde na Escola, do Ministério da Educação, e 

que ocorre na área de abrangência das unidades da ABS. 

 O objetivo da ação foi sensibilizar as crianças – e 

seus pais – quanto à importância da rotina infantil, do 

uso do tempo, das tecnologias e do brincar para um bom 

desenvolvimento infantil. As alunas elaboraram as ativi-

dades, entre elas, um Relógio do Tempo (Figura 3), que as 

crianças pintaram de acordo com as orientações recebi-

das, para discussão posterior do que seria um “bom” uso 

do tempo, e um folder (Figura 4) para os pais se inteirarem 

da vivência que seus filhos tiveram. A intervenção ocorreu 

em duas semanas, com duas turmas de mesma faixa etá-

ria – entre sete e dez anos –, e possibilitou uma mobiliza-

ção das crianças em relação ao tema e um bom retorno do 

folder na segunda semana. 
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Figura 3 - Relógio de atividades.                                   

  Fonte: As autoras (2016).

Figura 4 - Folder para os pais.

Fonte: As autoras (2016).
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3. VISITAS DOMICILIARES: Ferramentas que promovem a 

aproximação entre a Unidade e o usuário, geralmente im-

possibilitado de chegar à clínica (BRASIL, 2003). A ESF pre-

vê a utilização da assistência domiciliar à saúde como meio 

de instrumentalizar os profissionais para o conhecimento da 

realidade de vida da população, bem como o estabelecimen-

to de vínculos com ela. Com isso, visa atender às diferentes 

necessidades de saúde das pessoas, preocupando-se com a 

infraestrutura existente nas comunidades e o atendimento à 

saúde das famílias (GIACOMOZZI; LACERDA, 2006). O que 

se espera é que, com a visita domiciliar, se consiga contribuir 

para a mudança de padrões de comportamento e, conse-

quentemente, promover qualidade de vida por meio do olhar 

da integralidade em saúde.

 Nas Clínicas da Família, as demandas para a reali-

zação de visitas domiciliares chegam à equipe do IFRJ por 

meio do Nasf, a partir de uma demanda dos agentes comuni-

tários de saúde. Um grupo formado pelo agente comunitário 

de saúde do território e pelos profissionais solicitados (cada 

especialidade de acordo com cada caso) sai para analisar o 

que está ocorrendo com o usuário e a sua família.

 As visitas domiciliares não têm um público-alvo es-

pecífico. Há demandas para: pacientes acamados – com in-

capacidade funcional significativa e dependentes de ajuda 

para as atividades de vida diária (AVDs); bebês de risco (pre-
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maturos, com baixo peso ao nascer, filhos de mães adoles-

centes, gemelares, entre outros); usuários em risco social; e 

portadores de doenças crônicas com dificuldade no desloca-

mento até a unidade.

 No último semestre, foi possível visitar dois usuários 

do sexo masculino, idosos, com sequelas de acidente vascu-

lar cerebral (AVC). Os “produtos” terapêuticos confeccionados 

pelas alunas visavam ao aumento da funcionalidade e da co-

municação entre os usuários e os seus familiares/cuidado-

res. O primeiro foi um circuito de exercícios (Figura 5), pois o 

usuário deambulava com andador; o segundo, um álbum de 

comunicação alternativa (Figura 6), feito em conjunto com a 

fonoaudióloga, uma ação interdisciplinar.

 

Figura 5 – Circuito de exercícios.

       

  Fonte: As autoras (2016).
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Figura 6 – Álbum de comunicação alternativa.

 

Fonte: As autoras (2016).

4. GESTÃO DO PROCESSO DE TRABALHO: De acordo com 

o Caderno nº 39 (BRASIL, 2014), é importante que os profis-

sionais do Nasf realizem o registro adequado das ações que 

desenvolvem, pois tal procedimento contribui para a conti-

nuidade do cuidado, o compartilhamento de informações e 

condutas, além de possibilitar o monitoramento e a avaliação 

epidemiológica dos dados.

 As Clínicas da Família utilizam um Sistema de In-

formação, o Vitahiscare, orientado para o gerenciamento 

integrado do prontuário eletrônico, da atividade adminis-

trativa e financeira, assegurando a gerência de unidades 

de saúde baseada em fluxos de trabalho e centrada no 

paciente. Nele se encontram as devidas descrições das 

atividades realizadas pelos diversos profissionais da saú-

de: agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, 

dentistas, assistentes sociais, técnicos de saúde, farma-

cêuticos, administradores etc. 
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 Por meio dele, as equipes acompanham todas as 

ações realizadas por diferentes profissionais da unidade 

junto àquele paciente e seu núcleo familiar. Na Clínica da 

Família Olímpia Esteves há um Laboratório de Informáti-

ca gerenciado pelo Observatório de Tecnologias em Infor-

mação e Comunicação em Sistemas de Serviço de Saúde 

(Otics), também responsável pelas mídias e pela divulga-

ção das ações, além dos dados epidemiológicos da clínica. 

Tem a função de oferecer um conjunto de tecnologias ali-

nhadas com a Política Nacional de Informação e Informáti-

ca em Saúde (PNIIS), além de ser uma área disponível para 

pesquisas e reuniões, bem como o acesso ao Vitahiscare.

 Todos os procedimentos feitos pela equipe do IFRJ 

são lançados nas Ações de Fisioterapia do sistema (Fi-

gura 7), o que possibilita ao discente conhecer a base 

de dados, compreender a integralidade das ações junto a 

determinado usuário e apropriar-se das fichas do pron-

tuário eletrônico, vendo quais indicadores, dados e testes 

são mais relevantes e, por isso, elencados para compor 

o Sistema de Informação. Na Clínica da Família Nildo 

Aguiar, os registros são realizados pela fisioterapeuta do 

Nasf; entretanto, discentes e docentes contribuem conti-

nuamente com essa ação.
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Figura 7 – Aluna inserindo dados no Vitahiscare. 

 Fonte: As autoras (2016).

 Além do registro adequado dos dados, é importante 

haver momentos em que as equipes se reúnam para 

discutir sobre as informações coletadas e, a partir dessa 

análise, conduzam um bom planejamento das ações e 

elaborem relatórios mais precisos. Dessa maneira, outra 

ação importante na gestão das equipes é a participação 

nas reuniões semanais, durante as quais os alunos têm 

a oportunidade de conhecer de perto as demandas, as 

tomadas de decisão, as angústias do trabalhador em 

saúde, em busca das melhores práticas e soluções para 

o usuário. A participação nas equipes coloca o discente 

frente à real dimensão do trabalho na ABS. Em todas as 
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clínicas nas quais o Estágio acontece, os alunos participam 

de reuniões de equipe, ainda que eventualmente.

5. EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA SAÚDE: 

As ações de Educação Popular em Saúde e de Promoção 

da Saúde foram realizadas junto aos usuários e aos traba-

lhadores da unidade. Essas medidas tiveram o intuito de 

oferecer estratégias de autocuidado para o enfrentamento 

de dores crônicas, fortalecer as linhas de cuidado de popu-

lações específicas, estimular a convivência e potencializar as 

redes de apoio social. (BRASIL, 2014.)

 

 Com os trabalhadores, foram feitas duas ações pon-

tuais. A primeira foi a Tenda do Conto (Figura 8), original-

mente realizada para o cuidado aos usuários da ABS, mas 

na Clínica da Família Olímpia Esteves foi dirigida aos agen-

tes comunitários de saúde. Trata-se de um dispositivo que 

busca construir um espaço de troca e aproximação dos tra-

balhadores, tendo como foco a comunicação e a influência 

da grupalidade do indivíduo (GADELHA; FREITAS, 2010). 

Para o encontro, docente, discentes e agentes comunitários 

de saúde convidados deveriam trazer um objeto que repre-

sentasse um período importante da vida ou que tivesse al-

gum significado pessoal. A dinâmica consistiu em explicar 

aos presentes o significado daquele objeto.
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Figura 8 – Mesa da Tenda do Conto.           

               Fonte: As autoras (2016).

 Embora tenha sido uma dinâmica relativamente 

simples, possibilitou ao grupo de trabalhadoras (nove mu-

lheres) o conhecimento de si mesmas e das demais, pro-

cesso nem sempre fácil no cotidiano do trabalho. Todas 

avaliaram como positiva a oportunidade de trocas.

 A segunda ação foi a intervenção Cuidando de 

Quem Cuida. Dirigida a qualquer trabalhador da Unidade, 

a atividade teve como proposta oferecer a cada um deles 

40 minutos de massoterapia relaxante (Figura 9), para 

que pudessem interromper o trabalho durante esse tempo 

e observar onde se localizavam as tensões no próprio cor-

po, recebendo em seguida orientações de autocuidado.
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Figura 9 – Sessão de massoterapia: Cuidando de Quem Cuida. 

               Fonte: As autoras (2016).

 Para os usuários, as ações de Promoção e Educação 

em Saúde ocorrem essencialmente nos grupos terapêuticos, 

com metas específicas como alívio de sintomas e melhora na 

situação de sofrimento, mas também agregam objetivos de 

incremento do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Neles há o estabelecimento 

do vínculo e de maior comunicação dos profissionais com 

os usuários; há também o acompanhamento horizontal com 

maior longitudinalidade do cuidado. Além disso, é possível 

reunir pessoas que necessitem de uma mesma informação 

ou intervenção, o que otimiza o trabalho e promove 

tanto a troca de experiências no manejo de determinada 

condição clínica quanto o aumento da rede de apoio. Para 

as doenças crônicas, pode significar diminuição da ingesta 

de medicamentos, pois exercícios isométricos, ativos livres 
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e contrarresistidos, além do relaxamento de estruturas 

tensionadas, são capazes de reduzir edemas e processos 

inflamatórios, melhorando as condições circulatórias, 

favorecendo o alívio da dor e minimizando a incapacidade 

funcional (OLIVEIRA; FERNANDES; DAHER, 2014). 

 Os principais grupos em que a equipe do IFRJ atua 

são o Reabilitar (voltado a usuários com sequelas de AVC e 

outras condições neurológicas), o Terapia pelo Movimento, 

o Grupo de Dor Crônica e o Grupo de Membros Superiores 

(Figura 10), este último ocorrendo somente na Clínica da 

Família Olímpia Esteves. Todos, além do caráter da reabilita-

ção funcional, funcionam como meio de socialização para os 

usuários, pois estão juntos, passando por problemas de saú-

de parecidos. Por vezes, seja o grupo o único local onde eles 

alcançam a salutar e necessária socialização, podem conver-

sar com outras pessoas, trocar informações e experiências. 

Figura 10 - Ação no Grupo de Membros Superiores.

  Fonte: As autoras (2016).
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4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO 

 As experiências aqui descritas têm como principal 

marco o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a formação 

com o SUS, e não apenas para o SUS. O PPC é o norteador 

das metodologias, das ações e dos valores que direcionam as 

ações nos cursos. Somente com um currículo inovador que 

pressuponha a inserção do aluno precocemente no campo e 

vislumbre diferentes cenários de práticas para essa formação 

é possível alcançar o que está posto nas DCNs no que diz 

respeito ao perfil do egresso.

 Cumpridas as DCNs, a formação com o SUS deverá 

ocorrer por meio de algum modelo pedagógico que insira o 

aluno em seus equipamentos. Já se tem ouvido falar de re-

formas curriculares que se originam das demandas e exigên-

cias do Ministério da Educação (MEC) e que se tornam exce-

lentes oportunidades de mudança no perfil do aluno egresso. 

O como fazer após as mudanças serem consolidadas é o 

objetivo deste relato, como exemplo de boas práticas da fisio-

terapia na ABS. 

 Destaca-se ainda a necessidade de se firmar convê-

nio entre a Instituição de Ensino Superior (IES) e a Rede Mu-

nicipal de Saúde do município, a fim de proporcionar contex-

tos e locais diferenciados para que o Estágio ocorra. Assim, 

é possível a reaplicação das ações descritas, e buscam-se 

mudanças nos currículos que se desdobrem na inserção do 
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aluno na ABS e que tornem o SUS, como prevê a Constitui-

ção Federal, o principal ordenador da formação de recursos 

humanos para a saúde.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Estágio da Fisioterapia na ABS se faz necessário 

em todos os currículos, pela riqueza de conhecimento e opor-

tunidade de interação profissional–usuário, além de possibi-

litar ao discente um entendimento legítimo sobre as diretri-

zes do SUS e a possibilidade de ação profissional.

 São desafiadores o preparo do docente para essa 

atuação, o desejo do docente para essa atuação (visto que 

boa parte foi formada pelo modelo biomédico), a articulação 

real entre as equipes (IFRJ/Nasf/ESF), que não está livre 

de conflitos internos e externos (de acordo com as políticas 

de saúde e educação vigentes), a própria articulação ensi-

no–serviço e, nas palavras de uma discente, o fato de nos 

depararmos com uma população já adoecida e que precisa 

de cuidados específicos, nem sempre passíveis de serem al-

cançados nesse nível de atenção.

 Ainda assim, a vivência e o aprendizado que esse 

Estágio proporciona especialmente quanto ao cuidado com 

o outro e ao olhar crítico para a forma como boa parte da 

população vive (e adoece) transparecem nos Relatórios Finais 

elaborados pelos alunos. Neles há o relato da expectativa inicial 
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– das angústias e dúvidas – e da surpresa de encontrarem 

um campo de atuação com tantas possibilidades. Aparecem 

ainda nos encontros acadêmicos. O Encontro Nacional dos 

Acadêmicos de Fisioterapia (Enafisio) é um bom exemplo 

disso, pois, na ocasião, os discentes (segundo a narrativa 

deles próprios) percebem haver um diferencial no curso do 

IFRJ que não é apenas curricular, mas também no modo de 

compreender a educação e a formação em saúde.
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RESUMO: A Licenciatura em Química é ofertada no campus Ni-

lópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro desde o ano de 2004 e tem como proposta formar 

docentes capazes de pesquisar e refletir de maneira crítica a sua 

prática em sala de aula. Para propiciar essa formação, a disci-

plina Química em Sala de Aula integra a Proposta Curricular do 

Curso e é ministrada em quatro semestres, a partir do 5º perío-

do. Por meio dessa disciplina, os alunos participam de debates 

sobre o Ensino de Química, a linguagem no ensino das Ciências, 

o papel do professor como mediador e a realização de experimen-

tos. No 5º período, os alunos já cursaram disciplinas pedagógi-

cas e específicas, e a Química em Sala de Aula pode representar 

o momento de se fazer uma integração desses conhecimentos.

Palavras-chave: Formação Docente. Sala de Aula. Ensino 

de Química.
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1 INTRODUÇÃO 

Estou trancado em casa e não posso sair

Papai já disse, tenho que passar

Nem música eu não posso mais ouvir

E assim não posso nem me concentrar

Não saco nada de Física

Literatura ou Gramática

Só gosto de Educação Sexual

E eu odeio Química, Química, Química

(Química – Legião Urbana)

 Para estudantes do Ensino Médio, em geral, estudar 

Química significa ter muitos conceitos para memorizar e ter 

contato com um mundo invisível (atômico). Talvez essa vi-

são favoreça a pouca simpatia que boa parte dos estudantes 

apresenta em relação à Química e que é registrada nessa 

música popular. É necessária uma profunda reflexão dos 

professores sobre essa situação, pois isso dificulta o proces-

so ensino–aprendizagem.

 A docência é uma profissão que desempenha um im-

portante papel na sociedade, com o objetivo de formar indiví-

duos íntegros, participativos e prontos a exercerem sua plena 

cidadania. Para isso, a formação de professores necessita de 

debates sobre novas práticas e metodologias para que esse fu-

turo professor envolva o aluno no processo de construção do 

conhecimento. Essas práticas de ensino e metodologias que 
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estimulem a aprendizagem devem ser adquiridas durante a for-

mação inicial e continuada do professor, regulamentada pelo 

Ministério da Educação (MEC), de acordo com a Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96 (BRASIL, 1996).

 Os problemas da profissão docente no Brasil são 

diversos e estão muito além dos limites de alcance do 

licenciando e do professor atuante em sala de aula, uma 

vez que a política e as questões socioeconômicas têm um 

apontamento final decisivo na qualidade da educação. 

Muitas delimitações são ocasionadas por entraves políticos 

que determinam as direções e os caminhos adotados para 

a educação, que certamente mudam e mudarão de acordo 

com a personalidade de cada governo, além de questões 

econômicas, que estabelecem os direcionamentos de recursos 

e investimentos para um ensino de qualidade. Sobre essa 

questão, segundo Marques e Pereira, 

Os problemas conjunturais, como [...] o aviltamento salarial 

dos profissionais da educação e a precariedade do trabalho 

escolar, trazem graves consequências aos cursos de Licen-

ciatura. Sabe-se que o desestímulo dos jovens à escolha do 

magistério na qualidade de profissão futura e a desmoti-

vação dos professores em exercício para buscar aprimora-

mento profissional são consequência, sobretudo, das más 

condições de trabalho, dos salários pouco atraentes, da jor-

nada de trabalho excessiva e da inexistência de planos de 

carreira. (MARQUES; PEREIRA, 2002.)
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 Com a possibilidade de implantação/implementação 

de cursos de Licenciatura na Área de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias – e contando ainda com pro-

fissionais qualificados e uma infraestrutura adequada –, o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro (IFRJ) iniciou uma série de estudos sobre a viabilidade 

de se iniciar um curso de Licenciatura em Química. Para ela-

borar a proposta político-pedagógica desse curso no campus 

Nilópolis, formou-se em março de 2002 uma equipe multidis-

ciplinar, que baseou seu trabalho na análise de uma proposta 

curricular necessária para formar esse novo profissional.

 O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Química do IFRJ do campus Nilópolis (IFRJ, 2015) tem, 

como objetivo geral, “formar professores com amplo domínio 

teórico e experimental do conteúdo específico de Química e 

da práxis pedagógica” (p. 29). Entre os componentes curricu-

lares do curso, a disciplina que promove maior discussão das 

práticas pedagógicas no ensino de Química é denominada 

Química em Sala de Aula (QSA), dividida em 4 períodos: QSA 

I; QSA II; QSA III; e QSA IV. Essa disciplina procura cami-

nhos para a construção do perfil profissional do licenciando, 

incentivando a reflexão sobre o processo ensino–aprendiza-

gem em sala de aula.
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2 DIAGNÓSTICO 

 É essencial que os docentes da Educação Básica ob-

servem a importância de trabalhar conteúdos de difícil abs-

tração por meio de problematizações de casos, favorecendo 

a criatividade e criticidade dos alunos. O uso de abordagens 

contextualizadas dos conteúdos químicos pode construir e 

alicerçar a aprendizagem, bem como tornar o ensino de Quí-

mica mais atraente ao aluno.

 Hoje admite-se que uma boa formação docente é 

aquela que concilia a teoria com a prática. Assim, ações cen-

tralizadas na humanização do desenvolvimento da aprendi-

zagem (como atividades que relacionam a teoria e a prática 

em sala de aula no ensino de Química) são um grande desa-

fio, principalmente porque o ensino de Química muitas vezes 

parece desconexo da realidade do aluno comum (COELHO, 

2005); por isso, cabe ao professor encontrar conexões para 

um conhecimento de ensino significativo diante da realidade 

natural e social no qual o aluno está inserido.

 Uma formação adequada é importante, pois dificil-

mente um jovem professor recém-formado terá a experiên-

cia didático-pedagógica em curto prazo no que se refere 

às metodologias de ensino (MELLO, 2000). A formação de 

um professor é complexa, gradativa, e requer um leque de 

observações que vão muito além de sua prática disciplinar 

(OLIARI et al., 2012). 
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 Nas disciplinas específicas da área de Ciências, o li-

cenciando do IFRJ estuda a teoria e os conteúdos experimen-

tais de maneira integrada – e isso tem-se mostrado oportuno 

no aprendizado dos conceitos relacionados com essa área. No 

entanto, não são suficientes para que o futuro professor en-

tenda como se dará a “transposição didática” desses conteú-

dos, quando estiver atuando em sala de aula. Não basta que 

o licenciando tenha o domínio do conteúdo pedagógico e do 

conteúdo específico de sua área para compreender o comple-

xo processo ensino–aprendizagem. Um momento para a refle-

xão do desenvolvimento desse processo se faz necessário. Para 

que o professor, de fato, perceba a importância da inclusão de 

experimentos em sua atividade profissional, é importante que 

ele vivencie essas situações durante a sua formação. As ativi-

dades experimentais representam um componente essencial 

no processo ensino–aprendizagem da Ciência e são essenciais 

no desenvolvimento de habilidades cognitivas. 

3 RELATO DAS AÇÕES 

 Nas disciplinas Química em Sala de Aula I, II, III 

e IV, do curso de Licenciatura em Química do IFRJ, o 

licenciando tem a oportunidade de debater o ensino de 

Química, estabelecendo relações entre o conteúdo a “ser 

apre(e)ndido” e os procedimentos necessários para pro-

mover esse aprendizado. 
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 A inserção dessas disciplinas se inicia no 5º período, 

com a QSA I, envolve as modalidades e abordagens do ensi-

no de Química por meio de leitura, debate e fichamentos de 

artigos selecionados, planejamento de aulas experimentais e 

sua aplicação, bem como da construção de um kit para ex-

perimentos em sala de aula com materiais alternativos e da 

elaboração de um portfólio.

 A QSA II tem como abordagem o contexto da Quí-

mica Geral e Inorgânica para o Ensino Médio. Busca a te-

mática da discussão sobre os conceitos dos modelos atô-

micos e o uso de analogias, a aplicação de jogos no ensino 

de química e de ciências, faz uso de fichamentos de artigos 

e também utiliza o kit experimental, além de contribuir 

para a elaboração do portfólio.

 Na QSA III, o artifício curricular metodológico busca o 

planejamento de atividades que envolvam o aluno com apli-

cações de estudos de caso e outras aplicações de projetos de 

aulas, tendo como foco a Físico-Química do Ensino Médio.

 A QSA IV direciona-se à Química Orgânica, como 

foco em aulas sobre temas geradores, experimentação e 

construção de modelo molecular com materiais alternati-

vos (IFRJ, 2015). 

 A Química é uma disciplina de natureza experimen-

tal, muitas vezes desenvolvida nas escolas apenas com aulas 

teóricas, devido à precariedade de materiais, falta de espaço 
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físico adequado, carga horária da disciplina etc. Em busca de 

alternativas para esse problema, uma das atividades realiza-

das durante a disciplina QSA I é a montagem de um kit com 

materiais para experimentos. Os alunos recebem orientação 

para a realização de uma pesquisa sobre materiais alterna-

tivos e/ou de baixo custo que possam substituir os equipa-

mentos de um laboratório convencional. Para a montagem do 

kit, solicita-se que os licenciandos observem alguns fatores, 

a saber: possibilidade de uso de equipamentos de laborató-

rio; uso de materiais alternativos; facilidade na aquisição dos 

materiais; custo dos materiais; diversidade de experimentos 

em que os materiais possam ser utilizados; procedimentos 

de segurança; facilidade no transporte dos materiais.

 Muitos experimentos apresentam um aspecto qua-

litativo, e isso favorece a substituição de um equipamento 

de laboratório ou um reagente por um material alternati-

vo sem causar danos à aprendizagem dos conceitos. Nos 

kits apresentados pelos licenciandos, percebe-se uma boa 

diversidade de materiais entre reagentes e recipientes. A 

Figura 1 (A e B) apresenta dois modelos de kits diferen-

tes, organizados pelos estudantes da disciplina. Durante a 

apresentação, os estudantes relatam os resultados da pes-

quisa, indicando os materiais selecionados e o local onde 

podem ser adquiridos. 
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Figura 1 – Kits produzidos pelos licenciandos.

 

Fonte: Disciplina Química em Sala de Aula I – 2015.

4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO

 Nos cursos de formação de professores de Química, 

o licenciando precisa alcançar o “domínio” do seu conteú-

do específico, daquele que deseja “ensinar”. Isso, porém, não 

será suficiente para promover a aprendizagem de seus futu-

ros alunos. É preciso saber quais recursos serão necessários 

para que se promova esse aprendizado. Com as atividades 

desenvolvidas nas disciplinas de QSA, o licenciando tem con-

tato com materiais que poderão ser reproduzidos em suas 

aulas, quando se tornarem professores regentes. 

 No campus Nilópolis, o trabalho com a produção dos 

kits tem sido realizado desde 2006 e, até o momento, vem 

proporcionando grata surpresa quanto ao envolvimento e 

à participação dos licenciandos. Nas propostas, observa-se 

uma preocupação constante em sugerir experimentos sim-

ples, relacionar a Química com o cotidiano, demonstrar que 

A B
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ela não é uma ciência isolada e que o conhecimento não pode 

ser separado em pacotes. A Química é uma ciência que, em 

conjunto com outras áreas do conhecimento, busca respos-

tas. Isso indica sua compreensão dos parâmetros curricula-

res nacionais para o ensino de Química no Nível Médio. 

 O material selecionado pelos alunos individualmente 

está sendo utilizado nas aulas do Estágio Supervisionado e 

em outros projetos desenvolvidos na instituição, como a rea-

lização de oficinas e minicursos. Com isso, é possível tam-

bém interagir com o professor em atividade na sala de aula e 

verificar a utilização desses recursos no ambiente escolar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As propostas apresentadas pelos alunos represen-

tam o bom nível de amadurecimento que cada um tem alcan-

çado em sua formação acadêmica. Há grande possibilidade 

de que esses futuros profissionais da Educação realizem um 

trabalho no processo ensino–aprendizagem, de maneira par-

ticipativa, construtiva e contextualizada.

 Os licenciandos realizam as atividades propostas 

pela disciplina QSA, fazendo a montagem de seus kits e apre-

sentando propostas para o ensino de conteúdos de Química, 

com o objetivo de promover uma aprendizagem significativa. 

Essa percepção por parte do licenciando será importante no 

seu trabalho como docente, considerando a necessidade de 
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que o professor contextualize o conhecimento e busque a in-

terdisciplinaridade com outros componentes curriculares. 

 A partir do 5° período, os licenciandos também rea-

lizam o Estágio Supervisionado, observando situações de 

aprendizagem reais e tendo como tarefa de conclusão a ela-

boração de uma proposta didática. Os benefícios para o es-

tágio, resultantes da participação em Química em Sala de 

Aula, tornam-se bastante visíveis na qualidade da apresen-

tação dessas propostas. 

 Os trabalhos desenvolvidos pelos licenciandos têm 

demonstrado que a proposta tem muitos pontos positivos e 

são uma ótima fonte de pesquisa para a avaliação do curso e 

a realização dos acertos necessários.
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RESUMO: Este relato trata da experiência de duas docentes 

do IFRJ, campus Realengo, que participaram como tutoras 

no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET 

Saúde) Redes de Atenção, no período de 2013 a 2015. Tem 

como objetivo discutir o processo formativo por meio do dis-

positivo de supervisão dos grupos PET Saúde Redes de Aten-

ção do qual as autoras deste artigo eram tutoras, entenden-

do que essa atuação se configura enquanto importante ação 

complementar na formação em Saúde junto à equipe parti-

cipante – preceptores, alunos de cursos de Graduação em 

Saúde e os próprios tutores. A intenção deste artigo é debater 

como a experiência ajuda a pensar processos formativos dife-

renciados no espaço da instituição de ensino superior.

Palavras-chave: Tutoria. Formação. PET Saúde Redes 

de atenção. 
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1 INTRODUÇÃO

 A formação em Saúde no Brasil, no que se refere ao 

ensino em Graduação, passa por importantes mudanças re-

sultantes da reforma sanitária e da constituição de um sis-

tema universal em Saúde para toda a população, o Siste-

ma Único de Saúde (SUS). Esse movimento caminha para 

o rompimento com a racionalidade higienista, que hegemo-

nicamente se fez presente nos modelos de assistência e de 

gestão na Saúde advindos do saber das Ciências Biológicas. 

Tal racionalidade era também base do ensino em Saúde cen-

trado na transmissão de conteúdos e informações em um 

formato orientado para a doença e a sua reabilitação, bem 

como desconectado das realidades populacionais vividas pe-

los profissionais no dia a dia de sua prática. Nesse contexto 

da reforma sanitária, o processo saúde–doença ganha outra 

direção, que tem como foco a atenção integral, as necessida-

des populacionais e o desenvolvimento e o fortalecimento de 

redes junto aos serviços de Saúde. A formação em Saúde nas 

Instituições de Ensino Superior (IESs) se guia sob essa pers-

pectiva, buscando intensificar as novas possibilidades pe-

dagógicas que comportem tal direcionamento (CARVALHO, 

CECCIM, 2006). Pode-se considerar que, entre as várias ini-

ciativas pontuais em prol dessa modificação, temos enquan-

to diretriz formalizada a criação, em 2001, das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de Graduação 
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na área da Saúde. Esta propõe uma formação profissional 

que comtemple, entre os princípios do SUS, o trabalho em 

equipe e a atenção integral. Derivam dessa nova organização 

um conjunto de iniciativas deflagradas pelo Departamento 

de Gestão da Educação na Saúde (Deges) junto à Secretaria 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), 

que visam fortalecer e apoiar esse direcionamento. Entre as 

estratégias criadas, estão os Programas de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde – PETs Saúde (UNIVERSIDADE FE-

DERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2015). 

 O PET Saúde é instituído pela portaria interminis-

terial nº 421/2010, dos Ministérios da Saúde e da Educa-

ção, com o intuito de fomentar grupos de aprendizagem 

tutorial que desenvolvam ações nas diversas áreas estraté-

gicas do SUS, possibilitando assim a capacitação de recur-

sos humanos na área. O Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Rea-

lengo, foi contemplado pelo programa a partir do Edital nº 

24, de 15 de dezembro de 2011, que unia a implantação do 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profis-

sional em Saúde (Pró-Saúde) com projetos de PET Saúde. 

Posteriormente (em edital nacional do Ministério da Saú-

de/SGTES n°14, de 08 de março de 2013),1  foram sele-

1 No Edital nº14, de 08 de março de 2013, os projetos PET têm como especificidade 
a temática das Redes de Atenção à Saúde.
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cionados mais 2 projetos PET Saúde Redes de Atenção, os 

quais também passaram a ser coordenados pelo Pró-Saúde 

institucional e desenvolvidos em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMSRJ). É a estes 

dois últimos projetos que este texto se refere. Por meio das 

experiências enquanto tutoras desses dois PETs Saúde Re-

des de Atenção, as autoras se propuseram a discutir a for-

mação em Saúde vinculada aos cursos de Bacharelado no 

IFRJ, campus Realengo. Pensou-se como o funcionamento 

dos projetos (no que se refere às ações e aos direcionamen-

tos em conjunto) nos ajuda a pensar em novas propostas na 

IES. Interessa-nos apresentar as principais contribuições 

advindas dessa abordagem na medida em que ela pode ser 

desdobrada em novas experiências de formação. 

 A tutoria nos PETs Saúde Redes de Atenção faz 

parte da composição dos projetos, sendo feita por um pro-

fessor que leciona nos cursos de Graduação em Saúde da 

IES e que propõe a intervenção na rede local de saúde. 

Nessa composição, a equipe de cada projeto é formada por 

1 tutor, 6 preceptores (trabalhadores vinculados a uni-

dades da rede de saúde local) e 12 alunos inscritos nos 

cursos de Graduação ofertados pela IES, a saber: Terapia 

Ocupacional, Fisioterapia e Farmácia. Ao tutor caberia a 

organização geral do planejamento e das ações em campo 

e o acompanhamento contínuo dos processos de trabalho. 
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Nesse sentido, a tutoria funciona e se desenvolve a par-

tir das questões que o próprio campo levanta. São essas 

demandas o principal recurso que orienta o caminhar do 

projeto e que o tutor utiliza como referencial para conduzir 

suas ações. 

 É interessante, então, discutir a relação dessa ex-

periência de tutoria com a formação na IES, guiada pelas 

orientações das DCNs e do SUS. É necessário ressaltar que 

o conceito de formação adotado aqui não se refere apenas a 

um saber técnico-científico, caracterizado pela transmissão 

de conhecimento e pelo acúmulo de informações que garan-

tam um profissional instrumentalizado de recursos técnicos 

em Saúde. Compreendemos a necessidade de tais conheci-

mentos; no entanto, não é possível considerar que eles sejam 

suficientes se apostamos em práticas integrais em Saúde. 

Aqui compreendemos a formação pautada, para além da téc-

nica, em seu caráter político-social, que se liga diretamente 

às necessidades populacionais, ou seja, uma formação que 

permite um olhar crítico capaz de possibilitar que futuros 

profissionais (ou profissionais já formados) interfiram nos 

processos sociais já instituídos, desfazendo territórios de sa-

ber-poder que ainda insistem em desqualificar saberes pró-

prios da experiência (BARROS, 2005). Tal compreensão está 

inclusive em consonância com as diretrizes apontadas pelos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), as quais enfatizam 
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a importância de se desenvolverem não somente compe-

tências de natureza acadêmica, mas também atitudinais, 

visando à postura colaborativa, ética e humanística, tão es-

senciais ao exercício profissional.

 Nesse sentido, as vivências oriundas dos diferen-

tes campos de experiência nos quais os PETs Saúde se 

inserem podem aliar-se aos conteúdos abordados na aca-

demia. Isso contribui para a promoção de uma maior qua-

lificação do ensino, alicerçando-o na medida em que pas-

sa a ser contextualizado, crítico e reflexivo, ao possibilitar 

a cada um dos envolvidos tornar-se um agente produtor 

de novos sentidos, tanto para os desafios encontrados no 

campo, quanto para sua própria formação profissional.

2 DIAGNÓSTICO

 O IFRJ, campus Realengo, está localizado na zona 

oeste do município do Rio de Janeiro, região que faz par-

te da Área de Planejamento 5, mais especificamente a 

A.P.5.1. Os indicadores de saúde e renda dessa região es-

tão em desvantagem se comparados às demais regiões da 

cidade. O Pró-Saúde e os projetos PET Saúde e PET Saúde 

Redes de Atenção buscaram inserir-se nas unidades de 

Saúde locais, visando auxiliar na aceleração da implanta-

ção do novo modelo de Saúde pautado na Atenção Primá-

ria, incluindo em suas ações a qualificação dos serviços 
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e dos profissionais que atuam nessa rede. Tal proposta 

também se integra ao direcionamento dado pelos PPCs dos 

cursos de Graduação que buscam uma formação integral, 

aproximando os estudantes da prática profissional, a fim 

de que se tornem “sujeitos conscientes do seu papel na 

sociedade e profissionais aptos a atuarem na educação, 

gestão e melhoria da Saúde” (IFRJ, 2011, p. 2).

 Partindo do entendimento de que o IFRJ Campus 

Realengo está situado em um território com suas carac-

terísticas, especificidades e fragilidades nesses diferentes 

segmentos, tornou-se prioritário mapeá-las no campo da 

Saúde. Para tanto, durante o processo de elaboração dos 

projetos para submissão ao edital PET Saúde Redes de 

Atenção 2013–2015, foi fundamental o estabelecimento 

de parceria com a Coordenadoria da Área Programática 

5.1 (CAP 5.1), a fim de que essas interlocuções pudessem 

ocorrer e fizéssemos o levantamento das principais de-

mandas locorregionais. 

 A partir de vários encontros junto a representan-

tes dessa coordenadoria, foi-nos possível dialogar sobre as 

principais necessidades circunscritas à temática Atenção 

Psicossocial com foco no enfrentamento ao álcool, crack e 

a outras drogas, tendo em vista os desafios vivenciados 

pelas diferentes unidades de saúde pertencentes ao terri-

tório. Das várias demandas elencadas, destacaram-se: 
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 • a necessidade de fortalecimento de serviços uma 

vez que a cobertura da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) não abrangia a totalidade dos territórios; 

 • o fortalecimento de ações estratégicas nas redes 

de atenção; 

 • a construção de medidas que facilitassem o aces-

so de usuários em situação de vulnerabilidade biopsicos-

social a diferentes serviços; 

 • a proposição de novas estratégias de atenção jun-

to a crianças e adolescentes usuários de crack e outras 

drogas no território; 

 • a reformulação da demanda que se encontrava 

excessiva nos ambulatórios de saúde mental; 

 • o auxílio na reorganização dos processos de tra-

balho e fluxos de encaminhamento junto à rede de atenção 

básica e psicossocial; 

 • a proposição de ações de desmedicalização e am-

pliação do cuidado, haja vista o índice elevado de usuários 

dependentes de benzodiazepínicos; 

 • o mapeamento das redes de apoio social para su-

porte junto às unidades de saúde e aos usuários dos am-

bulatórios de saúde mental e das clínicas da família locais. 

 Considerando-se essas múltiplas necessidades evi-

denciadas no território, após a aprovação de dois projetos 

no edital, foi cuidadosamente realizado o delineamento das 



Relatos de Experiências Exitosas no Ensino de Graduação do IFRJ 159

ações de cada um, levando-se em conta princípios como 

universalidade, acessibilidade, coordenação do cuidado, 

vínculo, continuidade, integralidade, responsabilização e 

humanização em saúde. Ambos tiveram como diretrizes 

centrais: fomentar ações de prevenção e promoção em 

Saúde nas redes locais do SUS (AP5.1); promover ações de 

ensino–pesquisa–extensão; construir e fortalecer um pro-

grama de educação pelo trabalho para a Saúde, integrado 

ao Pró-Saúde e com foco no eixo de Atenção Psicossocial 

(enfrentamento ao álcool, crack e outras drogas), de ma-

neira articulada à Atenção Básica e à ESF. 

 Foi-nos disponibilizado um total de sete Unidades 

de Saúde enquanto cenários de prática, em sintonia com 

os objetivos de cada proposta. Assim, os dois projetos 

aprovados no edital PET Saúde Redes de Atenção foram: 

Crianças e Adolescentes em Situação de Risco: Elaborando 

metodologias de cuidado para grupos vulneráveis (Projeto 

I); e Ampliação do Cuidado em Saúde Mental: Contribuindo 

para a desmedicalização da vida (Projeto II).

 Compreendendo que crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade biopsicossocial muitas vezes 

podem apresentar dificuldades de acesso aos serviços, o 

projeto I buscou identificar os tipos de vulnerabilidade in-

fantojuvenis no território, elaborar métodos para detecção 

precoce deles, mapear perfil de crianças e adolescentes 
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nessas situações, levantar ações realizadas, averiguando 

efetividade e dificuldades, bem como atuar preventiva-

mente com estratégias interdisciplinares. 

 Já o Projeto II buscou propor ações voltadas à des-

medicalização da vida e promoção da saúde, uma vez que 

foi relatada, nessa área, grande demanda por atendimento 

em saúde mental com foco no acesso a medicamentos psi-

cotrópicos nos Centros Municipais de Saúde (CMSs) e em 

Clínicas da Família (CFs). Buscou-se analisar o funciona-

mento dos serviços, sua inserção na rede de saúde mental 

no que se refere às ações conjuntas com essa rede, as di-

ficuldades presentes e os modos de enfrentamentos. Uma 

ação principal foi a criação de oficinas abertas junto aos 

usuários que tinham como proposta ampliar o cuidado à 

saúde por meio do fortalecimento das redes de suporte so-

cial dos participantes e das estratégias coletivas frente às 

questões relacionadas ao sofrimento psíquico. 

 Conjuntamente, os Projetos I e II também apresen-

taram os seguintes objetivos: desenvolver estratégias que 

possibilitem a integralidade do cuidado na Atenção Básica 

e na ESF, a partir do fortalecimento da comunicação e da 

corresponsabilidade dos equipamentos que compõem as 

redes de atenção do território; apoiar o desenvolvimento de 

processos de educação permanente nas equipes de saúde; 

coordenar ações dos PETs Saúde Redes de Atenção, visan-
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do à integração ensino–serviço–comunidade; e estruturar 

linhas de ação articuladas à extensão e pesquisa na Aten-

ção Básica e na ESF.

3 RELATO DAS AÇÕES

 Após publicação do resultado final do processo se-

letivo com a aprovação de ambos os projetos, tínhamos 

diante de nós, enquanto tutoras, o desafio e a responsabi-

lidade de materializar esse conjunto de objetivos comuns e 

implantá-los em unidades de saúde distintas, com equipes 

profissionais de formações diversas e em localidades territo-

riais que guardavam características singulares, sobretudo 

em termos de suas demandas, fragilidades e públicos-alvo. 

Essa foi uma tarefa um tanto árdua e que logo suscitou os 

primeiros questionamentos: por onde e como começar?

 Acreditamos que um ponto fundamental no início 

desse processo se referiu à maneira como fomos gradativa-

mente construindo e nos apropriando do que seria o papel 

da tutoria. Quando nos foram inicialmente apontados os 

problemas, gargalos e fragilidades no campo da assistên-

cia, um ponto de partida foi compreender que a implemen-

tação das propostas deveria ter como direção a articulação 

entre IFRJ (campus Realengo) e essas realidades locais. 

As ações não deveriam se configurar como uma atitude 

“salvadora” ou portadora de “verdades científicas” vindas 
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da IES a serem incorporadas aos serviços, mas como uma 

oportunidade indutora de construção coletiva – por meio 

de certa inventividade – de novos espaços de relações, 

interlocuções, trocas de experiência, problematizações e 

proposições diante dos desafios levantados. Para tanto, 

partimos do entendimento de que as questões impostas 

pela realidade extrapolam qualquer conhecimento teórico, 

convocando no mundo acadêmico um novo olhar sobre o 

processo formativo de maneira alinhada ao campo do fazer 

e que, no decorrer do próprio fazer, pode construir-se e 

reformular-se a cada instante. 

 Nesse sentido, ao se tratar de um processo de cons-

trução coletiva por meio da participação e ação de seus di-

ferentes atores (tutoras, preceptores, alunos, usuários, pro-

fissionais colaboradores das redes de atenção e gestores), 

argumentamos que as problematizações e reflexões oriun-

das do campo também afetam seus envolvidos, promoven-

do questionamentos e mobilizando práticas cristalizadas, 

engessadas pelo tempo, pela rotina ou pelas variáveis da 

própria subjetividade de quem as produz. Tal dinâmica 

contribui na configuração de um terreno fértil para novas 

aprendizagens, revisões de modelos teóricos e de suas práxis 

correspondentes. Entendemos que as formações ou qualifi-

cações na área da Saúde podem ocorrer não por processos 

de transmissão de conhecimento hierarquizados prévios ao 
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agir, mas por, ao se estar no campo fazendo, estar assim, 

por meio desse fazer, permanentemente se formando. Essa 

formação promovida pela prática em serviço considera as 

experiências, ou seja, aquilo que se passa nas relações tra-

çadas nos espaços de atuação que nos afetam e nos permi-

tem um exercício do pensamento (FOUCAULT, 1998). Esse 

exercício nos faz deslocar dos modos instituídos de pensar, 

de perceber e de sentir, abrindo a possibilidade de criar ou-

tras maneiras de intervir.

 Partimos dessa aposta em um processo dialético 

de formação profissional, visando dar início às ações de 

ambos os projetos, cada qual em seus pontos específicos 

do território e se remetendo a unidades de saúde distintas. 

Assim, reunimos, enquanto tutoras, nossas equipes de 

trabalho inicialmente compostas por preceptores e alunos 

bolsistas. Com isso, buscamos discutir a problemática do 

atendimento aos usuários dos serviços de saúde no campo 

da Atenção Psicossocial, tendo como foco a temática Ál-

cool, Crack e Outras Drogas.

 Como desdobramento, as equipes de cada proje-

to discutiram, de forma participativa, algumas temáticas 

importantes acerca de seus respectivos públicos-alvo e 

cenários de prática (tais como Saúde, Cuidado, Práticas 

Profissionais, Redes de Atenção, Autonomia, Processos de 

Medicalização da Vida, Integralidade e Cogestão nos Pro-
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cessos de Trabalho), tendo sido elaborado, ao final dessas 

discussões, um roteiro para a realização de entrevista junto 

a outros profissionais das unidades. Buscou-se, com isso, 

ampliar o levantamento de informações quanto a possíveis 

demandas, potencialidades e dificuldades de cada serviço 

no que tange ao atendimento a seus usuários e ao reconhe-

cimento de suas especificidades nas redes de atenção. Foi 

construído também um questionário para ser usado junto 

aos usuários visando compreender melhor as demandas e 

a busca pelo cuidado nos serviços em questão, para, assim, 

planejar de um modo geral oficinas abertas nos espaços de 

atendimento com foco na promoção de saúde e ampliação 

das redes sociais como suporte ao cuidado. 

 Esses encontros ampliados de equipe foram se-

manais, coordenados pelas tutoras, e ocorreram tanto 

no campus do IFRJ quanto nas unidades de saúde, de 

maneira vinculada a cada projeto. Suas dinâmicas tive-

ram em comum: o favorecimento da aproximação entre 

seus membros; o processo de construir e pactuar deci-

sões com base na coletividade; a discussão e problema-

tização de temáticas e desafios surgidos; a proposição de 

estratégias para compreendê-los e superá-los; o acom-

panhamento e a avaliação constante dessas estratégias; 

e a autoavaliação de cada participante (tutoras, precep-

tores, alunos, usuários, demais colaboradores) por meio 
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de rodas de conversa e do preenchimento de questioná-

rios, entre outros. 

 É importante destacar que, para além desses en-

contros, outras reuniões específicas também foram neces-

sárias, entre elas: reuniões das tutoras com seus respecti-

vos grupos de alunos para acompanhamento do processo 

formativo; encontros com equipes de cada unidade de saú-

de, para discutir aspectos da proposta segundo necessida-

des locais; reuniões com profissionais das redes de aten-

ção do território – Centro de Referência Especializada em 

Assistência Social (Creas), Centro de Atenção Psicossocial 

(Caps), escolas, instituições de acolhimento e associação 

de moradores –; reuniões com a CAP 5.1 para acompanha-

mento das propostas; e a participação em alguns fóruns 

de saúde mental da A.P. 5.1 para apresentação e avaliação 

das ações.

 Tomando como referencial o trajeto percorrido no 

seio desses vários encontros, foi possível (além do diagnós-

tico inicial durante a elaboração das propostas para sub-

missão ao edital) fazer uma segunda análise diagnóstica, 

dessa vez construída em conjunto, pormenorizada, especí-

fica e in loco. Esse resultado culminou com a elaboração e 

estruturação de oficinas enquanto tecnologias de cuidado 

interdisciplinar ofertadas para as unidades de saúde de 

cada projeto, em consonância com seus objetivos especí-
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ficos. Uma vez que cada projeto se voltou a temáticas e 

públicos-alvo diferenciados, suas oficinas guardaram di-

nâmicas, características e resultados específicos. 

 No Projeto I, foram realizadas oficinas semanais 

junto a jovens acolhidos em instituição para reinserção 

social, visando estimulá-los a elaborar um álbum 

sobre suas trajetórias de vida. Buscou-se fortalecer a 

autoestima deles, bem como resgatar vinculações afetivas 

e perspectivas de futuro. Essas ações contribuíram 

para estreitar o vínculo entre os adolescentes e a equipe 

ampliada de saúde, ao viabilizarem a inserção desses 

jovens em atividades da própria comunidade, rompendo 

com estigmas e preconceitos locais. Outra proposta foi o 

Coletivo Café Cultural Psicossocial, que funcionou como 

um dispositivo interdisciplinar estruturado pelo Centro de 

Atenção Psicossocial Infantil (Capsi), para aproximação 

dos usuários de drogas em seu local de moradia e uso. 

A partir de parcerias intersetoriais estabelecidas junto à 

CAP 5.1, ao Caps, ao Creas e a agentes comunitários de 

saúde, buscou-se alcançar essa população em situação de 

rua e desassistida de seus direitos, a partir de encontros 

no ambiente em que costumavam se concentrar para um 

café da manhã. Participaram vários membros das equipes, 

além de moradores da região, sendo oferecido um espaço 

para escuta e suporte perante as demandas de cada 
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sujeito. Foi possível observar o estabelecimento gradativo 

de relações de confiança entre essa população e os 

profissionais dos diferentes equipamentos, contribuindo 

para uma abordagem do cuidado pautada no acolhimento 

e na corresponsabilidade. Um importante desdobramento 

dessa iniciativa foi a implantação, por parte da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, de um consultório 

na rua, o qual até então não funcionava nessa região.

 Para o projeto II, foram realizadas oficinas cuja 

temática geral era a ampliação do cuidado em saúde, 

as quais funcionavam semanalmente nas unidades de 

saúde, cada uma tendo uma característica específica. Os 

participantes eram usuários dos serviços de saúde (do 

ambulatório de saúde mental dos CMS e da Clínica da 

Família), que faziam uso de medicação psicotrópica havia 

mais de seis meses e que tinham interesse em conhecer 

novos recursos para o cuidado de sua saúde. Tais propostas 

se baseavam nas demandas e queixas levantadas pelos 

participantes e incluíam os seguintes debates: os modos de 

cuidado que os usuários solicitavam dos serviços e como 

cuidavam de si mesmos; a compreensão de autonomia e 

coparticipação no tratamento; o direito dos usuários ao 

SUS e o conhecimento dos medicamentos. No total houve 

seis oficinas, com durações variadas. Cada uma pôde dar 

maior foco a temáticas específicas segundo as demandas, 
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como: a autonomia nas escolhas e nas relações familiares e 

sociais; a violência no território; a falta de redes de apoio e 

espaços para o cuidado etc. O espaço da oficina foi favorável 

a essas discussões, que propiciaram outro modo de os 

usuários perceberem e cuidarem de si, incluindo a ampliação 

de redes traçadas por eles no auxílio do cuidado em saúde.  

 Um ponto importante de análise dessas diferen-

tes experiências e que logo pôde ser observado se refere 

à constatação de que, independentemente das temáti-

cas específicas de cada projeto, as redes de atenção não 

se encontravam plenamente estabelecidas no território. 

Apenas conforme fomos acolhendo as demandas trazidas 

pelos usuários em cada oficina, esses pontos de comuni-

cação, fluxos de encaminhamentos, realização de atendi-

mentos de outras modalidades e participação em outras 

iniciativas oferecidas pelo território foram sendo gradati-

vamente construídos entre os profissionais dos diferen-

tes equipamentos envolvidos junto aos usuários. Desse 

modo, pensar propostas que envolvam redes de atenção 

no campo da Saúde requereu de nós o reconhecimento de 

que elas, na maioria das vezes, não estão prontas, uma 

vez que exigem um trabalho permanente de construção 

de estratégias de cuidado junto a cada usuário, segundo 

suas singularidades e demandas que se alteram com o 

próprio passar do tempo.
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 Do ponto de vista pedagógico, compreendemos que 

a participação no PET Saúde Redes de Atenção oportuni-

zou aos alunos um conjunto de experiências diferentes das 

que costumam acessar em outros ambientes e relações de 

aprendizagem, distinguindo-se de um estágio curricular 

em sua especialidade. Isso porque, enquanto processo for-

mativo, os projetos buscaram sensibilizar o olhar, a escuta 

e a participação do estudante enquanto mais um membro 

potente da equipe, fomentando a discussão de temas pe-

rante os quais os gargalos se formaram. Com isso, houve 

a necessidade de se desenvolverem ferramentas para ga-

rantir a humanização e a integralidade da atenção, além 

de promover a interdisciplinaridade, problematizar o seu 

papel de ator nos processos de cuidado e convocar sua 

corresponsabilidade nesses processos. 

 Destacamos como principais atividades realizadas 

pelos estudantes bolsistas: a participação nas reuniões 

em equipes, nas discussões, no levantamento e na análise 

de dados; a realização do planejamento, da execução e da 

avaliação das atividades propostas; a contribuição para 

a elaboração de estratégias interdisciplinares face aos 

desafios identificados nos serviços; e a apresentação de 

resultados às equipes de saúde, gestores e em eventos. 

Essas experiências renderam aos estudantes, para além 

dos conhecimentos técnicos aprendidos, a possibilidade de 
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rever, problematizar e complementar, por meio de dados do 

campo, o conhecimento acessado nos dispositivos teóricos, 

inclusive em sala de aula. Conteúdos importantes como de 

humanização em saúde, princípios e diretrizes das políticas 

públicas em saúde, incluindo as noções de integralidade, 

equidade e universalidade, assim como conteúdos específicos 

de cada curso de Graduação trabalhados no espaço da 

instituição, ganharam corpo quando compreendidos a partir 

das variadas ações desenvolvidas nos projetos. Todo esse 

material foi integrado às discussões nas reuniões do projeto, 

incluindo aí debates sobre a rede de atenção psicossocial, a 

compreensão sobre os determinantes sociais de saúde e seu 

impacto nas populações atendidas, as relações marcadas 

por práticas em saúde medicalizadas e hierarquizadas, a 

noção de cuidado e autonomia e suas influências nas ações 

de promoção de saúde etc.

 Já com relação aos preceptores, destacamos a im-

portância dessas experiências como indutoras de qualifi-

cação e educação permanente em saúde. Coube aos pre-

ceptores a realização de atividades como: 

 • supervisão dos alunos na coleta de dados, pro-

pondo planos de condução das atividades; 

 • planejamento conjunto de ações levando em 

conta a análise dos dados e as necessidades apresenta-

das nos serviços; 
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 • encontros temáticos com outros profissionais, fa-

vorecendo a problematização e a reflexão; 

 • avaliação, junto à tutoria, do desempenho dos 

alunos no decorrer dos processos; 

 • apresentação de resultados às equipes, aos gesto-

res e em eventos. 

 Essa aproximação dos profissionais de saúde que 

se colocaram como preceptores nessa iniciativa possibilitou 

movimentos de problematização de suas práticas, uma vez 

que os debates, as propostas e ações em campo mobilizavam 

seus saberes, permitindo olharem para sua própria prática 

e os próprios conhecimentos. A relação dos preceptores com 

as equipes dos PETs Saúde Redes de Atenção (estimulada 

pelos estranhamentos, pelas dúvidas e pela curiosidade dos 

alunos, pelas trocas de experiências nas reuniões, pelos 

planejamentos conjuntos e pelo diálogo com a tutoria no 

alinhamento das propostas) oportunizou a construção de 

novos conhecimentos sobre o próprio trabalho, ampliando 

suas percepções e possibilitando a criação de novos recursos 

para suas ações cotidianas nos serviços.  

 Podemos marcar que a formação se deu em várias 

vias, incluindo a tutoria nesse processo de aprendizagem. 

As ações do tutor se configuraram como: orientação e 

acompanhamento contínuo de toda a equipe; coordenação 

das reuniões de planejamento, acompanhamento e 
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avaliação; proposição de estudos e debates referentes às 

temáticas e demandas dos projetos; alinhamento das ações 

com a rede local e coordenações da área; e orientação e 

acompanhamento na produção de materiais e resultados 

a serem apresentados e divulgados. Essa experiência da 

tutoria impactou também o nosso modo de experimentar a 

docência na IES. A tutoria exigiu, no cotidiano do trabalho, 

a busca por recursos variados que se desenvolveram a 

partir das demandas do campo, exigindo a atualização de 

conteúdos, metodologias e modos de atuação, permitindo 

a ampliação do conhecimento a partir das realidades 

experimentadas em cada PET Saúde Redes de Atenção. As 

controvérsias advindas do campo nos impeliram a pensar 

e perceber de outro modo o papel da Educação Superior na 

formação dos profissionais de saúde. Tal fato nos remete 

à importância da construção e revisão dos currículos, 

por meio do debate sobre disciplinas ainda pautadas 

na informação distanciada das realidades de saúde e 

social das populações e da necessidade de articulação do 

ensino com a pesquisa e extensão, uma vez que são essas 

aproximações e suas respectivas análises que ajudam na 

melhor compreensão de conceitos, técnicas e métodos.

 Esse processo de aprendizagem disparado pe-

los projetos PETs Saúde Redes de Atenção também pôde 

ser acessado e ampliado em outros espaços para outras 
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pessoas. Destacamos aqui as discussões e os estudos in-

cluindo outros profissionais que trabalhavam nos servi-

ços e se tornaram indiretamente parceiros dos projetos ao 

compartilharem a elaboração de estratégias e o repensar 

das ações nas unidades de saúde. No IFRJ, foi também 

possível incluir outros alunos e disciplinas no debate dos 

projetos e seus resultados por meio de discussões em sala 

de aula, palestras desenvolvidas pelos alunos do PET Saú-

de/Redes referentes a temáticas dos projetos, nos eventos 

acadêmicos por meio de apresentações, bem como em des-

dobramentos a partir da elaboração de novos projetos de 

pesquisa e extensão.

4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO

 A proposta do PET Saúde Redes de Atenção é inova-

dora na medida em que sustenta uma perspectiva de forma-

ção marcada pela inseparabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. Todos esses três pilares são parte fundamental para 

uma formação em Saúde integral e encarnada nas questões 

em Saúde atuais. Nesse sentido, suas condições de aplicação 

podem ser estendidas aos diferentes cursos de graduação em 

Saúde e em diferentes partes de um ou de vários territórios.

 No entanto, vemos que essas propostas ainda se 

mostram pontuais no Ensino Superior no país, uma vez 

que são poucos os financiamentos para a sustentabilidade 
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de outros projetos como esses, bem como para a sua ma-

nutenção e continuidade. Apesar disso, reconhecemos que 

ações como essas são disparadoras de novas discussões a 

nível nacional sobre a formação em Saúde que queremos 

e na qual apostamos. Isso se reflete na possibilidade de 

criação de propostas pedagógicas de aprendizagem tanto 

no espaço da IES quanto fora dele, baseadas nessa expe-

riência a partir das parcerias feitas em campo. 

 Vários são os desafios na luta por uma educação 

em Saúde que garanta essas iniciativas, uma vez que ou-

tras demandas também se colocam como concorrentes 

nesse espaço, mas tais iniciativas se inscrevem em um 

processo histórico de mudanças, as quais acreditamos 

que se mantenham ativas a partir de nosso trabalho diário 

de militância nesse campo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Por meio dessas diferentes experiências comparti-

lhadas, os projetos PETs Saúde Redes de Atenção consti-

tuíram oportunidades de ampla articulação entre ensino, 

serviço e comunidade ao oferecerem formação (voltada à 

saúde) sensível às demandas territoriais e multidetermina-

das e ao serem capazes de desafiar a criatividade de seus 

diferentes atores nos processos de elaboração, implementa-

ção, análise e avaliação de novas metodologias de cuidado. 
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 A integração ensino–serviço–comunidade marca 

a inseparabilidade entre teoria e prática, entre sujeito e 

objeto, mostrando que a formação não se dá em uma só 

via (do professor para o aluno), mas se produz em todos 

os participantes, sejam eles alunos, preceptores e tutores. 

Nesse processo de aprendizagem por via da ação em servi-

ço, notamos a intercessão de variadas formas de conhecer 

que se integram e constroem sentidos novos, os quais se 

refletem na produção de sujeitos e práticas mais inovado-

ras, as quais superam a suposta ideia de que é necessário 

conhecer primeiro para, só assim, intervir.

 Entendemos que o conhecimento, no modo como 

apresentamos aqui, não está restrito ao espaço das IESs, 

mas se dá na vida enquanto um processo ativado nas con-

trovérsias que o campo das práticas apresenta e que nos 

impele a criar, unindo variadas experiências, vividas em 

salas de aula, reuniões, grupos de estudos, em vivências 

cotidianas e profissionais.

 Nesse sentido, tal iniciativa pôde se firmar como um 

processo formativo que, para além dos conteúdos apren-

didos, colocou em exercício o pensamento por meio da ex-

periência (FOUCAULT, 1998), ou seja, produziu em cada 

participante outro modo de perceber, sentir, ver e com-

preender as práticas em saúde, produzindo assim outro 

corpo, novas subjetividades. Isso só foi possível quando, 
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no processo de aprendizado, uniram-se técnicas, conhe-

cimentos, realidades de saúde, iniciativas profissionais, 

debates sobre os processos de trabalho, sobre as precarie-

dades e soluções criadas, parcerias, ações planejadas em 

conjunto, entre vários outros elementos que se compuse-

ram e puderam criar sentido ao que chamamos de cuidado 

em saúde. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi discutir com pais 

de alunos do Ensino Fundamental II da Escola Municipal 

Nicarágua, em Realengo, bairro do Rio de Janeiro, os te-

mas Sexualidade, Bullying e Exposição na Internet, visan-

do às demandas trazidas pelos próprios alunos. Para isso, 

produziu-se um estudo qualitativo com o caráter interpre-

tativo da experiência vivida pelos seres humanos. A ação 

de promoção da saúde da criança e do adolescente foi de-

senvolvida por alunos da disciplina de Práticas Assistivas 

I, do curso de Fisioterapia do campus Realengo do IFRJ. 

Realizou-se um encontro com alunos de 12 a 15 anos da 

escola no entorno do campus Realengo, e, por meio de uma 
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conversa casual, foram destacados os maiores problemas 

enfrentados na adolescência. Essas questões se tornaram 

norteadoras para o trabalho com os pais. A ação de promo-

ção da saúde foi realizada em três encontros presenciais 

com os pais dos alunos, por meio de dinâmicas de grupo e 

rodas de conversas, para debate e desconstrução de para-

digmas acerca dessas questões. Logo, foi importante obter 

um espaço de discussão, de ajuda e conscientização para 

os pais dos adolescentes da referida escola, facilitando o 

diálogo e a lida com os problemas associados à fase da 

adolescência dos filhos. 

Palavras-chave: Adolescência. Sexualidade. Bullying. Saúde. 

1 INTRODUÇÃO 

 O campus Realengo do Instituto Federal de Educa-

ção, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) é uma 

unidade educacional que tem por objetivo oferecer aten-

dimento à comunidade do bairro da zona oeste do Rio de 

Janeiro. Sendo assim, as disciplinas dos cursos da saúde 

que fazem trabalho de campo desenvolvem atividades de 

prevenção de agravos e promoção da saúde que atendam 

às necessidades locais. A experiência que será descrita 

aqui aconteceu durante a disciplina de Práticas Assistivas 

I (PA I) do curso de Bacharelado em Fisioterapia.
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 Uma vez que a proposta dessa disciplina é estimu-

lar nos discentes o desenvolvimento de atividades educa-

cionais e de prevenção e promoção da saúde, a Escola Mu-

nicipal Nicarágua, localizada próximo ao campus Realengo, 

abriu espaço para a realização das atividades. Na ocasião 

da primeira visita à escola, os profissionais de educação 

levantaram questões sobre como e quando abordar assun-

tos presentes no cotidiano dos alunos (p. ex., sexualidade, 

violência entre os alunos, exposição desses adolescentes à 

internet). Esses e outros questionamentos nos ajudam a 

conhecer esses jovens e a direcionar ações de promoção da 

saúde na escola (BEIRAS, 2005). A partir dessa demanda 

do local, foi construído o projeto aqui apresentado.

 De acordo com Dias, Gonçalves e Matos (2007), 

foi comprovado que dinâmicas familiares podem agir 

como fatores de risco ou de proteção para os comporta-

mentos sexuais dos adolescentes. O ambiente familiar 

pode ser prejudicial quando não há afetividade e quan-

do as ligações entre os membros são fracas, com pouco 

diálogo, gerando conflito e distanciamento. Além disso, 

o alcoolismo, o uso de drogas e a agressividade podem 

piorar o relacionamento entre os membros da família. 

Por outro lado, quando há boa relação entre familiares, 

o ambiente se torna um local de amparo e acolhimento 

para os jovens.
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 Segundo Cano e Ferriani (2000), fatores culturais 

presentes no contexto da família demonstram a influên-

cia de elementos culturais e domiciliares sobre o compor-

tamento sexual dos adolescentes. Pratta e Santos (2007) 

afirmam que a adolescência impacta a vida familiar, sen-

do que somente os pais têm papel central, pois oferecem 

base, bagagem de regras e normas a esses jovens. Esses 

pais atuam como modelos de atitudes que se transmitem 

à sua geração.

 No entanto, assim como a família, a escola também 

pode exercer muita influência sobre a vida dos adolescen-

tes. Em relação à promoção da saúde, atividades educa-

cionais voltadas à sexualidade geralmente são positivas 

(BORGES, NICHIATA e SCHOR, 2006). O não envolvimen-

to das escolas com temas como a sexualidade pode, ao 

contrário, negligenciar a educação integral.

 Na tentativa de caracterizar o fenômeno das rela-

ções diante da virtualidade, o sociólogo canadense Tapscott 

(1998) denominou esta geração de Net Generation, Geração 

Y, Geração Digital, entre outras designações. Esses jovens 

são caracterizados por estarem sempre conectados a algu-

ma mídia (muitas vezes, a mais de uma simultaneamente). 

Entretanto, existem muitas diferenças quanto à forma de 

utilização entre eles que variam de acordo com fatores so-

cioeconômicos, culturais, emocionais, entre outros.
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 Nessa perspectiva, pesquisas interessadas em 

identificar as possíveis causas da utilização excessiva da 

internet encontraram como justificativas: o anonimato, a 

acessibilidade, a segurança e o uso fácil dessa ferramenta. 

A partir dos diálogos mantidos pelos usuários, foram le-

vantados aspectos reforçadores do uso abusivo, tais como 

fatores relacionados ao suporte social e à realização sexual 

(SPIZZIRRI et al., 2012).

 A internet em si é uma janela para um mundo in-

finito de possibilidades não só enriquecedoras, mas tam-

bém perigosas por causa da exposição do adolescente a 

uma série de ameaças virtuais que podem tornar-se reais: 

exposição de fotos íntimas e encontros com pedófilos e 

aproveitadores de outra natureza. Talvez os pais ainda não 

tenham conhecimento suficiente a respeito dessa iminên-

cia e, por isso, assumam uma atitude omissa e ingênua 

diante desse fenômeno (SPIZZIRRI et al., 2012). 

 No contexto das escolas, a agressividade entre 

jovens se constituiu em um problema central de discussão 

e mobilização de autoridades e pesquisadores. Na América 

Latina, por exemplo, notícias sobre casos de bullying escolar 

são encontrados em diferentes mídias de notícias. Parece 

ser consenso a percepção geral do aumento da violência 

entre jovens, incluindo o bullying, em escolas: exposição 

continuada de violência física e/ou psíquica imposta 
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por alguns alunos sobre outros. Pela falta de dados, no 

entanto, não é possível concluir se esse é um fenômeno 

contemporâneo e novo ou se sempre existiu. Entretanto, 

podem ser consideradas recentes as pesquisas e iniciativas 

de intervenção e prevenção do bullying e violência na 

escola. Nas duas últimas décadas, existem estudos de 

prevalência e, principalmente, os que evidenciam os riscos 

para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens e das 

escolas (LISBOA; BRAGA; EBERT, 2009; ALMEIDA; SILVA; 

CAMPOS, 2008). 

 Com base nas questões levantadas, a proposta cur-

ricular de ensino do IFRJ capacitou os alunos de Fisiote-

rapia a desenvolver atividades de educação em saúde, pre-

venção de agravos e promoção da saúde na escola. Desse 

modo, favoreceu que pudéssemos discutir sobre temas da 

adolescência com os pais dos alunos, assim contribuindo 

positivamente com a comunidade do entorno da instituição. 

Essa experiência nos possibilitou colocar em prática conhe-

cimentos adquiridos no decorrer da formação acadêmica.

 A proposta pedagógica do curso de Bacharelado 

em Fisioterapia tem como objetivo a formação profissional 

sensibilizada pelos princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS), capaz de intervir nas condições de saúde da população, 

em caráter tanto individual quanto coletivo. O IFRJ oferta 

ensino de qualidade, proporcionando a seus discentes 



Relatos de Experiências Exitosas no Ensino de Graduação do IFRJ 185

em Fisioterapia uma qualificação diferenciada. Logo nos 

primeiros períodos, os alunos têm contato com a população, 

criando com ela vínculo. A disciplina de PA I, ministrada 

pelas professoras Elisa Beatriz Braga dell’Orto Van Eyken 

e Beatriz Cantanhede Carrapatoso Souza, proporciona essa 

experiência prática, sendo todas as intervenções baseadas 

em evidências científicas para a necessidade local. Um 

dos benefícios do IFRJ em Realengo é o retorno que a 

instituição pode dar aos moradores, oferecendo-lhes serviços 

de educação em saúde, prevenção de agravos e promoção 

à saúde. Prova disso é o ótimo resultado dessa experiência 

vivida na Escola Municipal Nicarágua, proporcionando a nós 

o êxito estudantil.

2 DIAGNÓSTICO 

 Em contato inicial com os profissionais da escola 

municipal, foram expostos os problemas e as dificuldades 

que os professores e os pais enfrentavam ao lidarem com 

os alunos. Foi possível observar a dificuldade em saber 

como e quando abordar questões presentes no cotidiano 

dos adolescentes, sendo três temas os principais: a vivên-

cia da sexualidade, a violência entre alunos e o excesso de 

exposição desses adolescentes na internet. Esses assuntos 

também foram considerados importantes, tendo em vista a 

dificuldade da escola em promover o apoio e a participação 
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dos familiares nas demandas apresentadas por essa gera-

ção de alunos. 

 Logo, foi importante para este trabalho obter, na es-

cola, um espaço de abordagem de ajuda e reflexão para a 

conscientização do diálogo como ferramenta de ação dos 

pais dos adolescentes, pois questões de relacionamento 

afetivo entre pais e filhos (visando compreender as falhas 

nesses vínculos e apontar acertos) dependem de um conhe-

cimento mútuo construído diariamente por meio do diálogo. 

3 RELATO DAS AÇÕES

 O projeto, realizado na Escola Municipal Nicará-

gua, no entorno do campus Realengo, ocorreu no primei-

ro semestre letivo de 2015, em três encontros presenciais 

com os pais dos alunos do Ensino Fundamental (após con-

versa com a direção e professores da escola) e com alunos 

dos três anos de Ensino Fundamental II contemplados 

pela escola (7º, 8º e 9º ano). O projeto foi desenvolvido por 

meio de uma abordagem qualitativa, na qual o pesquisa-

dor pauta seus estudos na interpretação do mundo real, 

preocupando-se com o caráter interpretativo da experiên-

cia vivida pelos seres humanos (OLIVEIRA, 2009).

 O primeiro passo para organizar a roda de conver-

sa com os pais foi conhecer a percepção dos filhos sobre 

a relação de suas famílias com temas típicos da adoles-
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cência. Foi realizado um encontro com alguns alunos na 

faixa etária dos 12 aos 15 anos, durante o qual eles pude-

ram conversar abertamente sobre os temas Sexualidade, 

Violência e Exposição na Internet. Dessa maneira, houve 

relatos emocionados e discussão sobre esses assuntos, 

incluindo a importância da participação da família e da 

escola na adolescência. A partir desse encontro com os 

alunos, foi possível selecionar questões norteadoras para 

iniciar a conversa com os pais, lembrando que as questões 

relatadas pelos alunos se mantiveram confidenciais.

 Com os três assuntos-base pautados, o projeto 

se encaminhou à próxima vertente: os pais. Foram então 

realizadas três rodas de conversas, em três dias específicos, 

durante as quais os pais puderam expressar-se sobre 

esses temas.

 Cada encontro foi iniciado com dinâmicas de gru-

po para descontrair, promover a interação e gerar a reflexão 

acerca das relações entre adolescentes e adultos; para tal, uti-

lizou-se o Manual de Dinâmicas de Grupo (VITIELLO, 1997).

 No primeiro encontro, foi realizada a dinâmica de-

nominada Tornaram-se Conhecidos, com o objetivo de 

ajudar os membros do grupo a se conhecerem, enfatizan-

do a necessidade de saber escutar cuidadosamente duran-

te uma conversa e treinar a memória. A dinâmica se deu 

com os participantes sentados em cadeiras posicionadas 
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em círculo e formando duplas (cada um com o responsável 

sentado ao lado). Durante 10 minutos, cada um buscou 

conhecer o outro da própria dupla, tendo como foco as ca-

racterísticas pessoais. Após o tempo determinado, coube 

a cada participante apresentar a todos o outro integrante 

da dupla. Ao ser apresentado, o participante não podia 

intervir durante a apresentação; apenas acrescentar al-

guma informação ao final. Os facilitadores coordenaram 

a discussão, focalizando os sentimentos de cada um ao 

apresentar seu colega e ao ser apresentado ao grupo.

 No segundo encontro, a dinâmica (intitulada Dra-

matização sobre a Adolescência) teve como objetivo levar os 

participantes a vivenciar situações diferentes, seja no papel 

de adolescentes, seja no de adultos que lidam com adoles-

centes. A equipe do projeto dividiu igualmente nesses dois 

grupos o número de pais presentes. Finalmente cada equi-

pe sorteou um tema a ser dramatizado, os quais foram: (1) 

uma adolescente com gestação indesejada; (2) um jovem 

adolescente que terá relação sexual pela primeira vez com 

a namorada; (3) um adolescente que se descobre portador 

de uma doença sexualmente transmissível; e (4) um adoles-

cente que deseja sair da casa dos pais para morar sozinho. 

Os temas foram propostos a partir do foco da discussão dos 

familiares, a qual se deu após a dinâmica do primeiro en-

contro e recaiu tanto sobre a sexualidade dos filhos quanto 
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sobre os problemas (reais ou possíveis) enfrentados pelos 

próprios pais a partir da atividade sexual.

 Para o último dia de encontros, realizou-se a dinâmi-

ca A Escultura, que propõe provocar a capacidade de imagi-

nação e fantasia dos adultos, frequentemente relegada a um 

segundo plano. Com todos os participantes em pé formando 

um círculo, um deles, como que imitando trabalhar com ar-

gila, deve representar que está esculpindo com as próprias 

mãos determinado objeto e entregá-lo ao seu companheiro 

da direita, o qual deve receber e dizer o que recebeu (na ver-

dade, o que imagina lhe ter sido entregue). A seguir, este que 

recebeu desmancha a escultura, faz outra e a entrega a seu 

companheiro da direita, que procede da mesma forma, até se 

completar a rodada. Como sugerido pelo autor, o facilitador 

discute com os participantes as dificuldades de representa-

ção espacial que todos temos e como essa relativa incapaci-

dade pode geral mal-entendidos. Enfatiza também que nosso 

filtro sensorial nos faz ver o que estamos predispostos a ver 

(e não necessariamente a realidade).

 Após cada dinâmica, foram realizadas rodas de 

conversa baseadas no Círculo de Cultura1  proposto por 

Freire (1981). Dessa maneira, os pais foram convidados 

a refletir, juntos, sobre os temas relativos a seus filhos. 

1 A concepção de educação entendida como trabalho voltado para a aquisição do 
conhecimento e da cultura. Dessa maneira, o ser humano é “como um ser criador e 
recriador que, através do trabalho, vai alterando a realidade” (FREIRE, 2002, p. 132). 
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O grupo proponente auxiliou os pais, fazendo as interven-

ções quando os assuntos pautados saíam do foco e toman-

do extremo cuidado para que nenhum se tornasse uma 

figura superior, pois, de acordo com Freire, não há indi-

víduos superiores aos outros, e sim mediadores; aqueles 

que guiam um ou mais temas que pautem a discussão. 

Assim, a roda de conversa torna-se um local com condi-

ções favoráveis para que um grupo, em torno do aprendi-

zado comum, produza conhecimento a partir da cultura 

dos seus participantes. Desse modo, oferecem alternativas 

às imposições de uma cultura supostamente dominante, a 

qual Freire denomina de invasão cultural (FREIRE, 1981). 

Avaliação da Proposta

 Na primeira intervenção, estiveram presentes 27 res-

ponsáveis, entre eles irmãos, avós, tios, os quais se mostravam 

interessados na proposta. No primeiro instante, notou-se cer-

ta timidez, mas, no decorrer do encontro, foi possível vencê-la, 

de acordo com os relatos dos participantes. Alguns expuseram 

seus anseios e dificuldades sobre a convivência com os filhos; 

outros não se sentiram tão à vontade para isso, mas ouviram 

atentamente. Houve momentos de interação entre os presentes 

sem que o mediador tivesse de incentivar a interação. 

 Houve boa aceitação para as atividades do primeiro 

dia. À exceção de um dos responsáveis, todos os outros 
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concluíram a apresentação de sua dupla, conforme 

pedido. Logo na apresentação, alguns pais pautaram os 

temas que julgavam interessantes para discussão, como a 

sexualidade. Após a dinâmica, iniciou-se a roda de conversa 

com a questão norteadora da dinâmica, ressaltando-se a 

importância de se conhecer o outro por meio da conversa, 

principalmente aquela com os adolescentes atualmente 

expostos à internet e aos seus malefícios, os que vivenciam 

a sua sexualidade cada vez mais cedo, praticam violência ou 

são violentados por colegas. Muitos pais, em razão de terem 

se identificado com as questões abordadas, começaram 

a compartilhar experiências, questionamentos e dúvidas 

sobre o comportamento dos filhos adolescentes. A roda de 

conversa fluiu com os integrantes mais à vontade, mais 

relaxados, mudando até mesmo a maneira de se sentarem 

nas cadeiras. Quando alguém contava sua experiência, outro 

integrante completava a fala, incentivando-o, concordando 

com ele ou até mesmo aconselhando sobre como agir em 

determinada situação. 

 Entre todos os relatos, alguns que se repetiram 

serão aqui destacados, a saber: (1) a falta de tempo dos 

pais com os filhos, que causa afastamento e dificulta a 

aproximação e o diálogo entre ambos; (2) a melhor aborda-

gem sobre a sexualidade dos filhos: como e quando acon-

selhar? De que maneira de falar?  (Muitos participantes 
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alegaram que se intimidam com o assunto e deixam essa 

função a cargo da escola, supondo que os profissionais da 

Educação estejam mais bem-preparados para lidar com o 

tema do que a própria família; e (3) o excesso de tempo dos 

jovens navegando na internet, algo que os pais têm difi-

culdade de controlar, pois muitos destes, sendo leigos em 

tecnologia, não têm acesso às ações dos filhos nas redes 

sociais, o que gera bastante preocupação.

 Na segunda intervenção, três responsáveis estive-

ram presentes, sendo um pela primeira vez. Os partici-

pantes se sentiram mais à vontade para dialogar sobre os 

assuntos propostos pelo grupo, e foi possível observar que 

estavam interessados em se aproximar mais dos filhos. A 

participação do mediador nessa intervenção foi ainda me-

nor, pois, por meio de uma conversa franca e mais íntima, 

os pais trocavam experiência e falavam um pouco mais 

sobre suas dificuldades e sua relação com os filhos. 

 A dinâmica inicial (da escultura) ocorreu com 

extrema descontração, sendo seguida de relatos sobre a 

dificuldade dos pais em lidar com o excesso de informações 

às quais os jovens têm acesso nos dias atuais. Certos pais 

relataram que há alguns anos as conversas em torno de 

assuntos como sexualidade, por exemplo, não eram comuns 

nas famílias, e, por isso, ainda não se sentiam à vontade 

para falar sobre o tema com os filhos. Houve também relatos 
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sobre a dificuldade em se manterem os vínculos com o filho 

(quando não há convivência diária com ele) e o equilíbrio 

entre ser rígido ou flexível, com medo de que o jovem perca 

o respeito ou se distancie ainda mais da família. 

 Por fim, a terceira intervenção contou com a pre-

sença de um responsável, que ficou bem à vontade com o 

grupo. A dinâmica da primeira intervenção (de apresenta-

ção) iniciou a atividade, com os mediadores participando 

da ação. Em seguida, foi possível compreender a angústia 

quanto ao comportamento diferente do filho com os ami-

gos quando comparado com a relação familiar. Por meio 

de uma roda de conversas, foi possível criar um vínculo 

de confiança do responsável com o grupo e, dessa ma-

neira, oferecer um espaço onde ele pudesse compartilhar 

suas dificuldades.

 A observação das dinâmicas e rodas de conversas, 

realizadas nesse trabalho, reforça a ideia de que existe a 

preocupação dos pais a respeito dos problemas da socie-

dade atual, ainda que eles não se sintam preparados para 

dialogar com os filhos sobre sexualidade, por exemplo. A 

omissão do diálogo pode causar distanciamento dos pais 

em relação aos filhos adolescentes. 

 Quando se trata de sexualidade, um grande 

número de pais acredita que os professores estão mais 

bem-preparados do que eles para trabalhar o tema com os 
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adolescentes; por isso, delegam à escola essa tarefa (CANO; 

FERRIANI, 2000; BARBOSA; COSTA; VIEIRA, 2008), o que 

também foi confirmado com esse grupo de pais.

 Nessa abordagem, alguns pais relataram que, por 

não terem afinidade com a tecnologia, sabiam pouco sobre 

o acesso de seus filhos à Internet, dificultando a imposição 

de um limite sobre o tempo de navegação e a definição de 

conteúdos adequados ao adolescente de determinada idade. 

Na época em que os pais foram adolescentes, os costumes 

e a cultura social eram diferentes: a tecnologia não era tão 

presente, e a maneira como os filhos agiam em relação aos 

pais era outra. Por exemplo, os pais relataram que, quando 

eram mais novos, chamavam seus pais de senhores/senho-

ras, mas hoje em dia esse costume é pouco frequente.

 Ao mesmo tempo em que a tecnologia pode ser uma 

aliada no diálogo entre pais e filhos, seu uso indiscrimi-

nado pode ser o responsável pelo afastamento entre eles. 

O excesso de tempo de crianças e adolescentes diante de 

aparelhos eletrônicos (computadores, celulares, videoga-

mes) afeta não só a convivência familiar, como também o 

aprendizado escolar (NASCIMENTO; HETKOWSKI, 2009). 

 Após os encontros com os responsáveis, notou-

-se que alguns assuntos demandados pelos professores e 

gestores e pelos adolescentes na roda de conversa inicial 

(p. ex., a exposição na internet e o bullying) não foram 
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explorados pelos pais. É possível que tais assuntos não 

preocupem os responsáveis por desconhecimento dos ris-

cos que apresentam ou dos fatos em si. Durante as rodas 

de conversa com os pais, observou-se que grande parte 

deles não tem amplo conhecimento sobre mídias digitais, 

como a Internet, e talvez por isso desconheçam os danos 

que a exposição inadequada pode causar ao adolescente. 

Também se notou que o diálogo nessas famílias é escasso, 

tornando uma realidade o desconhecimento dos pais sobre 

bullying na escola.

4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO

 O IFRJ possui 15 campi com diferentes níveis de 

ensino, a saber: Ensino Médio e Técnico, Graduação e Pós-

-graduação. Nos cursos de nível Médio e Técnico, o projeto 

pode ser realizado com os pais dos alunos, assim como foi 

feito com os pais dos alunos da Escola Municipal Nicarágua, 

pelos próprios professores, por exemplo. Os alunos de Gra-

duação e Pós-graduação do IFRJ podem reaplicar o projeto, 

também, em outras instituições de ensino, como as escolas 

municipais no entorno de todos os campi, independentemen-

te do que cursam (se Licenciatura, Bacharelado ou Superior 

Tecnológico).

 O projeto propõe um espaço de educação e discussão 

com os pais sobre as dificuldades da adolescência. Além dis-
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so, promove uma reflexão sobre as práticas parentais com 

adolescentes, especialmente no que diz respeito ao diálogo. 

Sendo assim, onde houver interesse sobre o tema das prá-

ticas parentais, o projeto poderá ser implementado, seja em 

um campus do IFRJ, seja em seu entorno.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ficou evidente, durante os encontros, a falta de 

preparo dos pais ao abordarem com os filhos temas vol-

tados à adolescência. Os pais mostraram-se receosos em 

expressar suas opiniões sobre determinados assuntos; no 

entanto, na medida em que o grupo levantava questiona-

mentos, os pais argumentavam, e a troca de experiência 

entre os presentes foi acontecendo.

 A realização dessas intervenções, ainda que em 

curto período, possibilitou ao grupo de discentes o primei-

ro contato com a população do entorno do campus Realen-

go do IFRJ. Essa população provavelmente é constituída 

de usuários das Clínicas da Família locais e da Clínica-

-Escola, campos de estágio dos alunos de Fisioterapia. 

 A execução dos encontros na escola municipal 

reforçou a parceria entre as duas instituições de ensi-

no, mantendo abertas as portas para futuros projetos de 

educação em saúde, prevenção de agravos e promoção 

da saúde.
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 Os encontros exigiram dos alunos proponentes uma 

postura profissional frente aos pais. Tendo em vista a dife-

rença de idade entre os dois grupos e a dificuldade de alguns 

responsáveis em conversar sobre a adolescência e, principal-

mente, sobre seus filhos adolescentes, inicialmente o projeto 

foi um desafio.

 No modelo de intervenção proposto, as dinâmicas 

ajudaram a “quebrar o gelo” entre os participantes e facilita-

ram a interação com os alunos proponentes. Além de terem 

sido um momento de descontração, serviram também para 

introduzir a roda de conversa de cada dia de intervenção – 

principalmente porque a expectativa inicial dos pais era a de 

que a atividade seria mais uma palestra/reunião da escola.

 Com as rodas de conversa, foi possível promover 

uma troca de experiências, relatos, incentivos e apoios en-

tre os responsáveis, assim com entre o grupo proponente e 

os pais, incentivando um círculo cultural. Em diversas falas 

dos responsáveis, os alunos proponentes se recordaram de 

situações já vivenciadas em casa, promovendo reflexões para 

ambos os grupos.

 O sucesso das intervenções se deu também pela sin-

tonia entre o grupo dos acadêmicos. Para cada encontro, foi 

estipulado um mediador, que conduziu a roda de conversa 

e interferiu quando os relatos saíram do tema, ou quando 

algum participante interrompia a fala de outro.
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DE AULA

João Guerreiro

joao.mendes@ifrj.edu.br

RESUMO: O artigo apresenta resultados de uma ação idea-

lizada durante a disciplina Produção Editorial (matéria do 

quarto período do Bacharelado em Produção Cultural) junto 

a representantes de grupos culturais existentes na Baixada 

Fluminense. O objetivo da iniciativa foi obter informações so-

bre as atividades desses grupos; a partir daí, utilizando os 

instrumentais técnicos da Produção Editorial, foram elabo-

rados blogs1  sobre os grupos. O trabalho, que aborda ainda 

como a criação desses blogs possibilitou a realização de uma 

pesquisa acadêmica junto a esses grupos com o intuito de 

obter suas autorrepresentações, teve como contrapartida a 

oferta, por parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Nilópolis, de dois cur-

sos de extensão demandados pelos grupos. Informa, tam-

1 Em uma tradução livre, blog é um “diário virtual”.
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bém, que esses representantes das ações culturais pesqui-

sadas para a aula de Produção Editorial realizaram rodas 

de conversas com os discentes de duas outras disciplinas 

visando à construção em rede do conhecimento articulando 

os saberes cotidianos com os ditos conhecimentos acadêmi-

cos na área cultural na Baixada Fluminense.

Palavras-chave: Ensino. Pesquisa. Extensão. Baixada 

Fluminense.

1 INTRODUÇÃO

 A formulação de políticas públicas na área cultural 

vem sendo debatida em diferentes fóruns, seminários e por 

diversos autores.2 Mesmo antes da promulgação do Plano Na-

cional de Cultura (PNC), em 2010, que regulamenta o Siste-

ma Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic), já 

se debatia sobre a importância de obtermos dados relativos à 

cultura que contribuam para identificar agentes e processos, 

bem como apontem informações além do senso comum.

 É nesse contexto que alunos do curso de Bacharela-

do em Produção Cultural, ofertado pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) no 

campus Nilópolis, passaram a analisar diversos mapeamen-

2 Para um debate sobre as políticas culturais no Brasil, ver Nascimento (2007), 
Chauí (2006), Dória (2008) e Rubim (2007), entre outros.
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tos culturais realizados tanto pelo poder público (em diferen-

tes níveis) como por organizações da sociedade civil, com o 

objetivo maior de, em todos os casos, conhecer quem, onde e 

como ocorrem as atividades culturais no país.

 A Baixada Fluminense, formada por 13 municípios 

do estado do Rio de Janeiro, também vivencia esse cenário. 

Com suas ações sistematizadas em diversos mapeamentos 

culturais (desde o Mapa Cultural do Rio de Janeiro, realizado 

pela Secretaria Estadual de Cultura, ao de Mapa Cultural da 

Baixada, lançado em 2014 pelo Observatório da Baixada), 

é possível obter a descrição das instituições e ações cultu-

rais, suas localizações, os números de participantes e bene-

ficiários. Em alguns desses mapeamentos, as informações 

podem ser alimentadas pelos próprios realizadores das ma-

nifestações culturais. Se, por um lado, avançamos em dire-

ção à criação de um conhecimento analítico sobre a cultura 

frente ao empirismo, conforme salientado por Coelho (2003), 

por outro, em alguns contextos, a constituição do banco de 

dados municipal e/ou estadual serviu apenas para cumprir 

condicionalidade imposta pelo PNC para a descentralização 

de recursos oriundos do Fundo Nacional de Cultura.

 Tanto em um caso como no outro, acreditamos que 

houve avanços, pois, apesar da subjetividade intrínseca 

a algumas ações culturais, temos como resultado desses 

processos mais informações do que possuíamos anterior-
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mente sobre quem faz e quais ações culturais estão em de-

terminados territórios. Entretanto, parece-nos que essas 

informações não estão alimentando os bancos de dados 

ou sendo ponto de partida na construção de políticas cul-

turais em territórios periféricos. É essa a hipótese a que 

se chegou, no Bacharelado em Produção Cultural ofertado 

no campus Nilópolis, durante a disciplina Produção Edito-

rial, quando os discentes iniciaram um levantamento des-

sas ações que seriam apresentadas aos demais alunos e ao 

próprio movimento cultural da Baixada Fluminense. Esse 

questionamento nos interessa por acreditarmos que uma 

política cultural territorializada deve ser dialógica e propor-

cionar o encontro dos diferentes praticantes culturais na 

sua formulação, possibilitando o empoderamento destes 

em direção à construção de “políticas socioculturais que 

promovam o avanço tecnológico e a expressão multicultural 

de nossas sociedades, centradas no crescimento da partici-

pação democrática dos cidadãos” (CANCLINI, 2003, p. 35).

 Assim, com a disciplina, buscamos articular o 

campus Nilópolis do IFRJ com o seu entorno e, transpondo 

o “muro da escola”, trazer para o interior desse Bacharelado 

o que vem sendo produzido pela comunidade da Baixada 

Fluminense em termos de Produção Cultural.

 Adotando a concepção de Alves (2010), entende-se 

que os muros das escolas 
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são meras criações imaginárias, mas não indicam o que 

existe, no que se refere às relações entre as múltiplas e di-

versas redes educativas e as escolas: precisamos compreen-

der que vivemos todos dentrofora das escolas e que o que é 

aprendido–ensinado nas tantas redes de conhecimentos e 

significações em que vivemos entra em todos os contextos, 

porque encarnado em nós. (ALVES, 2010, p. 1.197.)

 Assim, partimos da premissa que todos nós, docen-

tes, discentes e técnicos administrativos, vivemos o dentro-

-fora da escola e buscamos transpor as fronteiras, que não 

são apenas físicas entre o campus e a comunidade.

 Foi interessante ampliar o diálogo desse curso com 

os fazedores de cultura da periferia, na concepção apresen-

tada por Certeau (1994), e abrir janelas ou mesmo frestas 

para nos auxiliar no andamento dos encontros da Baixada 

Fluminense com o IFRJ/Nilópolis.

2 DIAGNÓSTICO 

 Muito se tem dito e escrito na mídia a respeito da 

Baixada Fluminense e dos seus moradores. O nosso objetivo 

em sala de aula foi provocar o questionamento em relação ao 

quanto já foi falado em nome das ações culturais nessa re-

gião, o quanto já foi pensado sobre essas ações culturais e o 

quanto ainda precisamos ouvir dos formuladores e realizado-

res dessas ações culturais em relação aos movimentos coleti-
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vos culturais. E mais: o que o Bacharelado em Produção Cul-

tural pode realizar junto aos movimentos culturais coletivos 

da Baixada Fluminense integrando o saber acadêmico com 

o saber dito tradicional? Ter um curso de Produção Cultural 

na Baixada Fluminense, em nossa concepção, significa fazer 

com os agentes culturais diretamente envolvidos e, em uma 

ação dialógica e relacional, alimentar as ações pedagógicas 

em sala de aula por meio de atividades concretas e vividas no 

cotidiano do território.

 Nesse sentido, os discentes da disciplina Produção 

Editorial analisaram as significações de fazer ação cultural 

na Baixada Fluminense a partir dos próprios praticantes ou 

de materiais por eles disponibilizados em páginas da internet 

ou blogs.

 Os agentes culturais são compreendidos como prati-

cantes de cultura a partir da proposta de Certeau (1994), que 

defende uma ciência social capaz de

rastrear as modalidades específicas de práticas “enunciati-

vas”, manipulações de espaços impostos, táticas relativas a 

situações particulares abrindo espaço para a possibilidade 

de analisar o imenso campo de uma “arte de fazer” diferente 

dos modelos que reinam (em princípio) de cima para baixo 

da cultura habilitada pelo ensino (do superior ao primário) 

e que postulam, todas elas, a constituição de um lugar pró-

prio (um espaço científico ou uma página branca para es-

crever). (CERTEAU, 1994, p. 86.)
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 O que os praticantes de cultura da região da Baixada 

Fluminense fizeram a partir das políticas culturais existen-

tes e, principalmente, de suas ausências se torna então fun-

damental para que se entenda como a política se constitui 

no cotidiano desses grupos culturais. Interessa, portanto, 

compreender tal como eles; “sem sair do lugar onde têm que 

viver e que lhes impõe uma lei, eles aí instauram pluralidade 

e criatividade” (CERTEAU, op. cit., p. 93).

 Ainda segundo Certeau, 

é preciso, portanto, especificar esquemas de operações. 

Como na literatura se podem diferenciar “estilos” ou ma-

neiras de escrever, também se podem distinguir “maneiras 

de fazer” – de caminhar, ler, produzir, falar etc. Estes estilos 

de ação intervêm num campo que os regula num primeiro 

nível (por exemplo, o sistema da indústria), mas introduzem 

aí uma maneira de tirar partido dele, que obedece a outras 

regras e constitui como que um segundo nível imbricado no 

primeiro. (CERTEAU, op. cit., p.92.)

 Nesse sentido, o autor alerta para um posiciona-

mento cuidadoso que o nosso aluno/pesquisador precisa ter 

frente ao seu tema de estudo e, principalmente, àqueles que 

são os seus principais interlocutores, os praticantes das ma-

nifestações estudadas. Certeau propõe, portanto, evidenciar 

o lugar de onde se fala e as táticas usadas pelos próprios 

analistas no processo de estudar as ações dos praticantes.
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 Cabe também mencionar a importância desses diálo-

gos e autorrepresentações quando observamos que diversas 

manifestações culturais perecem no decorrer do tempo por 

motivos variados e que perdemos as suas histórias. Entre os 

diversos silenciamentos por que passam os praticantes da 

cultura popular que sobrevivem nos subterrâneos de nossa 

sociedade, o principal é o que retira de nossa história o povo 

do imaginário nacional. E são esses também os lugares de me-

mória da Baixada Fluminense. Nora (1993) lembra-nos que:

os lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que 

não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, 

que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, 

pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas ope-

rações não são naturais. É por isso que a defesa, pelas mi-

norias, de uma memória refugiada sobre focos privilegiados 

e enciumadamente guardados nada mais faz do que levar à 

incandescência a verdade de todos os lugares de memória. 

Sem vigilância comemorativa, a história depressa os varre-

ria. São bastiões sobre os quais se escora. Mas se o que eles 

defendem não tivesse ameaçado, não se teria, tampouco, a 

necessidade de construí-los. Se vivêssemos verdadeiramente 

as lembranças que eles envolvem, eles seriam inúteis. E se, 

em compensação, a história não se apoderasse deles para 

deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los, eles não 

se tornariam lugares de memória. É este vai e vem que os 

constitui: momentos de história arrancados do movimento 

da história, mas que lhe são devolvidos. (NORA, 1993, p. 7.)
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 Trata-se, na verdade, do que fica de um tempo no 

outro. Preservar o patrimônio material e imaterial da Baixa-

da Fluminense significa lutar pelas representações e pelos 

ressignificados das ações culturais cotidianas. Nesse ponto, 

não podemos deixar de retornar a Michel de Certeau.

 Para além de mapear as ações culturais então exis-

tentes na Baixada Fluminense, importava-nos analisar as 

medidas de sobrevivência das ações culturais dentro das in-

tervenções políticas, econômicas e sociais na região da Bai-

xada e o seu contrário, a sua inexistência. Seria, portanto, 

uma prática que se aproxima da noção de tática defendida 

por Certeau (1994).

 Segundo o autor, a “tática é o movimento dentro do 

campo de visão do inimigo” (CERTEAU, op. cit., p.100). O 

próprio Certeau nos explica:

chamo de tática a ação calculada que é determinada pela 

ausência de um próprio. Então nenhuma delimitação de 

fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não tem 

por lugar senão o do outro. (CERTEAU, op. cit., p. 100.)

 Como nos propõe Certeau, a tática,

tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas 

particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietá-

rio. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar onde 

ninguém espera. É astúcia. (CERTEAU, op. cit., p.101.)
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 Assim, com mais de 3 milhões de habitantes, segun-

do o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

tística (IBGE), o potencial criativo dos moradores da Baixada 

Fluminense em muito supera a visão do senso comum de 

um lugar de carência. A Baixada Fluminense é potência. E 

nossos alunos se surpreenderam com a existência de um 

contingente tão ampliado de ações culturais na região e com 

a formação e articulação de redes de conhecimento e, tam-

bém, de redes de pertencimento no território.

3 RELATO DAS AÇÕES 

 No ano de 2013, como atividade da disciplina Produção 

Editorial do curso de Bacharelado em Produção Cultural do 

IFRJ, campus Nilópolis, os discentes iniciaram uma pesquisa 

sobre as ações de produtores culturais na Baixada Fluminen-

se. Nesse ponto, cabe ressaltar a definição dos seguintes mu-

nicípios como integrantes da Baixada Fluminense, de acordo 

com SIMÕES (2011): Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapi-

mirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 

Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.

 Posteriormente, inspirados na divisão apresentada 

pelos Fundos Setoriais de Cultura do Ministério da Cultura 

em relação à proposta dos Fundos Setoriais, ampliaram a 

pesquisa inicial, buscando levantar as principais ações cul-

turais existentes na Baixada Fluminense.
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 Dessas pesquisas, os alunos construíram 6 (seis) 

blogs relacionados aos seguintes temas: Livro, Leitura e Lite-

ratura; Artes Cênicas e Circenses, Patrimônio Imaterial; Pa-

trimônio Material; Audiovisual; e Música. 

 Os blogs foram produzidos entre agosto e setembro 

de 2013 e abrangeram as seguintes atividades culturais da 

Baixada Fluminense: 

• Livro, Leitura e Literatura: 

<http://livroseleiturasdabaixada.blogspot.com.br/>;

• Artes Cênicas e Circenses: 

<http://baixadaemacao.blogspot.com.br/>;

• Patrimônio Imaterial: 

<http://mochilaoimaterialdabaixada.blogspot.com.br/>;

• Patrimônio Material: 

<http://re-descobrindoabaixada.tumblr.com/>;3

• Audiovisual: 

<htpp://audiovisualnabaixada.blogspot.com.br/>;4

• Música: 

<http://baixadamusical.blogspot.com.br/>.

 A partir da interação dos discentes com os movimentos 

culturais, percebemos a avidez dos representantes dos grupos 

pesquisados em contar as suas histórias, seus processos de 

constituição, os conflitos internos e as suas contradições.

3 Esse blog não se encontra mais disponível.
4 Esse blog não se encontra mais disponível.
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 Assim, em janeiro de 2014, com duas alunas5  da 

Graduação em Produção Cultural, iniciaram-se, de manei-

ra muito incipiente, os debates sobre como seria possível, 

ao mesmo tempo, identificar os movimentos coletivos da 

Baixada e garantir a autorrepresentação dos grupos, além 

de se levarem os resultados dos blogs para dentro das sa-

las de aula. Optou-se, então, por buscar as narrativas dos 

integrantes dos movimentos culturais, sistematizá-las e 

convidar alguns desses integrantes a relatarem essas ex-

periências nas disciplinas Políticas Culturais e Produção 

Cultural 3, ambas do Bacharelado.

 A opção por iniciar a sistematização a partir da 

autorrepresentação desses grupos passa pelo reconheci-

mento de que a produção desses discursos se configura 

em uma prática cotidiana em sociedades contemporâneas. 

Podemos assumir que há uma multiplicidade de autorre-

presentação imagética coletiva.

 É na construção dessa autoimagem que Gonçalves 

e Head anunciam o devir imagético, um movimento no 

qual a imagem etnográfica passa a ser entendida a partir 

da possibilidade de cada um na criação de suas próprias 

significações, sem ser reconhecido meramente pela 

submissão direta em relação às forças sociais. 

3 Alessandra Makeda Ramos e Pâmella Nunes.
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O devir imagético dá conta desta autonomia do indiví-

duo e sua possibilidade de autorrepresentação criativa 

que não coincide com a ideia clássica de “representa-

ção coletiva”. A individuação criativa dos personagens-

-pessoas desenvolve uma autonomia de significados que 

não está submetida diretamente à força imanente da so-

ciedade. Pelo contrário, o improviso, a fala, a narração 

não exercem o papel de uma discursividade neutra; são 

puras agências no sentido de que criam e agregam no-

vos significados ao mundo e às coisas ao mesmo tempo 

em que transformam aqueles que constroem a narrati-

va etnográfica, seja o antropólogo, seja seu personagem 

etnográfico. Seguindo esta premissa, a realidade socio-

cultural não é apreendida a partir de uma concepção 

de representação, mas de experimentação do mundo. 

(GONÇALVES; HEAD, 2009, p. 26.)

 Esse exemplo das imagens é útil para salientar que 

a nossa ação não buscava captar meramente um significa-

do e uma única representação das ações culturais a serem 

acompanhadas, mas buscar compreender as suas formas 

de experimentação do mundo, os seus desvios, as suas bur-

las, as suas contradições na produção de suas narrativas. 

 Nesse sentido, 

um aspecto intrigante da autorrepresentação consiste, 

quase por definição, na ausência de uma divisão “clara e 

distinta” entre a própria representação e o que ela repre-

senta, estabelecendo, assim, uma confusão de horizontes 
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que se manifesta tanto mais fortemente nos casos em que 

imagens – fotográficas, fílmicas, pintadas, desenhadas, ou 

até “vestidas” – passam a ser matérias centrais destas au-

torrepresentações. (GONÇALVES; HEAD, op. cit., p. 21.)

 Promover a imagem de autorrepresentação possibilita, 

também, um tensionamento das relações entre os discentes e 

os integrantes das ações culturais, subvertendo a ideia de que 

o primeiro produz conhecimento a partir da prática do outro 

ou apenas utiliza o outro como objeto. A imagem denuncia a 

sua própria condição de produto da relação de quem produz, 

de quem é retratado e de quem observa a imagem.

As representações são produzidas através de um “jogo 

de espelhos” em que as “imagens sobre si” se produzem 

através dos outros em um processo, eminentemente, 

relacional, fazendo com que as imagens de si afetem e 

sejam afetadas pelas imagens dos outros sobre si. (GON-

ÇALVES; HEAD, op. cit., p. 20.)

 Buscando essa autorrepresentação por meio das 

narrativas, trazem-se para o interior de uma instituição de 

ensino, pesquisa e extensão os representantes dos movi-

mentos culturais coletivos da Baixada Fluminense a fim de 

apresentarem suas visões sobre o que é produzir cultura na 

Baixada Fluminense, como lidar com a escassez de recursos 

e abundância de estereótipos e como a legislação na área da 

cultura fomenta ou dificulta as ações culturais na região.
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4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO 

 Apesar de o Bacharelado em Produção Cultural 

ser o único curso de nível superior em Ciências Humanas/

Ciências Sociais Aplicadas ofertado pelo IFRJ nos seus 15 

campi, vislumbra-se a possibilidade e, mais do que isso, a 

necessidade de outros cursos buscarem a interação com o 

entorno ampliando o olhar dos discentes para uma formação 

cidadã promovendo uma troca de saberes enriquecedora para 

além dos muros do Instituto. Essa troca está baseada na inter-

relação dos conhecimentos acadêmicos com os conhecimentos 

e as experiências oriundas das comunidades no seu entorno, 

possibilitando que o tripé universitário ensino–pesquisa–

extensão seja sustentado em uma base uniforme.

 Seria possível utilizar, por exemplo, essa mesma me-

todologia de narrativa para sistematizar os saberes tradicio-

nais dos produtores agrícolas do entorno do campus Pinheral 

no diálogo com os cursos técnicos em Agropecuária ou, mes-

mo, Agroindústria.

 Apesar das especificidades de cada área do conheci-

mento, parece haver diálogos e brechas a serem encontrados 

pelo IFRJ para a troca de saberes e a absorção dos demais 

saberes ditos não acadêmicos. A visão do Instituto é a de 

que o conhecimento se constrói em rede, e essa experiência 

apresentada possibilita a ampliação do conhecimento, além 

de tornar a sala de aula mais atrativa para os docentes.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O que começou como o projeto de elaboração de um 

blog em uma disciplina de Produção Editorial resultou em 

uma ação que, apesar de se iniciar na sala de aula, expan-

diu-se para além dos muros “da escola”. 

 A metodologia utilizada nessa disciplina para a 

produção dos blogs consistia em uma pesquisa preliminar 

(presencial ou pela rede mundial de computadores) e 

o aprendizado do instrumental técnico de produção de 

um blog; além disso, um debate em sala de aula, com 

a participação dos representantes dos movimentos 

culturais coletivos em rodas de conversas com alunos 

das disciplinas Produção Cultural 3 e Políticas Culturais. 

Por meio das discussões, foi possível conhecer suas 

experiências e apresentar as demandas de apoio do IFRJ, 

campus Nilópolis. 

 Essa iniciativa buscou fortalecer a unificação da tão 

salientada tríade pesquisa–ensino–extensão universitária 

como a base para a formação cidadã dos alunos e o papel 

social do IFRJ integrando-se à realidade da Baixada 

Fluminense. Cabe reforçar que o campus Nilópolis 

somente irá tornar-se uma instituição de referência na 

região se estiver interligado aos anseios e às demandas da 

sociedade. Essa ação, iniciada no interior de uma disciplina 

do Bacharelado em Produção Cultural, visava exatamente 
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a essa articulação entre o IFRJ, o movimento cultural e os 

demais atores sociais da Baixada Fluminense.

 Como resultado dessa experiência, foram realizados 

dois cursos de extensão em Elaboração de Projetos Culturais 

para Grupos da Baixada Fluminense: um no IFRJ, campus 

Nilópolis (entre abril e maio de 2015); e um no Centro Cultu-

ral Donana,6 em Belford Roxo (RJ), entre junho e agosto de 

2016. O público-alvo de ambos são os membros das ações 

culturais da Baixada Fluminense que fizeram parte dessa 

ação de pesquisa realizada pelos discentes do Instituto. Já 

no ano de 2017, o terceiro curso de Elaboração de Projetos 

Culturais para Grupos da Baixada Fluminense começou a 

ser realizado no Gomeia Galpão Criativo,7 no município de 

Duque de Caxias (RJ).

 Trata-se, portanto, de mais um elemento na articu-

lação entre ensino–pesquisa–extensão, cuja sistematização, 

ora em andamento, promoverá um transbordamento de in-

formações para a sala de aula e para a sociedade civil.

6 Para mais informações sobre o Centro Cultural Donana, ver: <http://www.
donana.org.br/>.
7 O Gomeia, como é mais conhecido, é o primeiro espaço de trabalho colaborativo 
formado por coletivos culturais da Baixada Fluminense. Mais informações podem 
ser obtidas em: <http://gomeia.com.br/>.
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RESUMO: As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cur-

sos de Saúde estabelecem que o ensino deva ser centrado 

no estudante e apoiado no professor como facilitador e me-

diador do processo de ensino–aprendizagem. Torna-se assim 

essencial pensar em uma estratégia capaz de atender à for-

mação dos professores, tornando-os aptos para atuar nessa 

nova ótica do processo de ensino–aprendizagem. A formação 

continuada do docente de Ensino Superior tem-se mostra-

do como uma boa iniciativa para o desenvolvimento desse 

profissional. O processo de formação continuada do campus 

Realengo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia do Rio de Janeiro configura-se como um cenário de 

amplos debates sobre assuntos que vão desde as demandas 

internas para o processo de formação docente-discente às 

questões da inclusão, passando pela discussão política e por 
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sua repercussão no âmbito educacional, entre outros temas. 

Este artigo trata da experiência vivenciada no campus, por 

ocasião do reconhecimento do curso de Fisioterapia pelo Mi-

nistério da Educação. O público-alvo foram os docentes do 

campus envolvidos com o curso, e a metodologia utilizada 

foi a realização de encontros abordando tópicos do Projeto 

Pedagógico do Curso por meio de metodologias ativas. Os 

resultados apontaram que a formação continuada foi de ex-

trema valia tanto para a familiarização dos professores com 

as propostas do currículo quanto para a vivência de algumas 

estratégias pedagógicas tidas como inovadoras e requeridas 

para o desenvolvimento do currículo, considerado inovador.

Palavras-chave: Formação Continuada. Metodologias Ati-

vas. Currículos Inovadores. Reconhecimento de Curso. 

1 INTRODUÇÃO

 Estudos a respeito da evolução histórica curricular e 

das reformas educacionais na Graduação dos profissionais da 

área da Saúde discutem as mudanças ocorridas na sociedade 

nos últimos 80 anos e a maneira com que elas interferiram nas 

propostas curriculares (BELEI et al 2008). Segundo os autores, 

a educação brasileira se estruturou seguindo um modelo tradi-

cional, em um currículo previamente determinado, baseado na 

transmissão de conhecimentos e no repasse de valores social-

mente aceitos. Somente em tempos mais recentes o currícu-
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lo passa a ser definido como uma construção histórico-social, 

ainda carente de um enfoque processual que compreenda a 

sua dinâmica. A reconstrução histórica do desenvolvimento de 

currículos no âmbito da formação do fisioterapeuta demonstra 

a similaridade com esse processo (OLIVEIRA, 2002).

 A reorganização da sociedade civil ocorrida a partir 

da crise dos anos 1980, resultado de intensos debates sobre 

os principais problemas da sociedade brasileira, possibilitou 

à Constituição de 1988 a incorporação de princípios e direi-

tos no âmbito da Saúde e Educação, os quais reforçaram 

a discussão sobre a necessidade de mudanças estratégicas 

nesses segmentos, de modo a garantir esses direitos.

 A partir da instituição do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em 1990, o processo de formação dos profissionais para 

esse setor passa a requerer nova orientação no intuito de aten-

der aos princípios do SUS. Nesse contexto, no final da década 

de 1990 e início dos anos 2000, iniciam-se as discussões so-

bre o processo formativo dos profissionais de Saúde e são ela-

boradas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os 

cursos de Graduação em Saúde (ROSSONI; LAMPERT, 2004).

 As DCNs do curso de Graduação em Fisioterapia, ins-

tituídas pela resolução nº 4, de 19 de fevereiro de 2002, do 

Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Supe-

rior (CNE/CES), buscam definir os princípios e fundamentos, 

as condições e os procedimentos da formação de fisioterapeu-
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tas, para aplicação em âmbito nacional na organização, no 

desenvolvimento e na avaliação dos projetos pedagógicos dos 

cursos (PPCs) das Instituições de Ensino Superior (IESs). A 

partir dessas diretrizes, firmou-se para todas as profissões 

que “a formação do profissional da Saúde deve contemplar 

o sistema de Saúde vigente no país, o trabalho em equipe e a 

atenção integral” (CECCIM; CARVALHO, 2006, p. 77). 

 No que diz respeito ao ensino em Fisioterapia, as DCNs 

estabelecem que ele deva centrar-se no estudante e apoiar-

se no professor como facilitador e mediador do processo de 

ensino–aprendizagem, um caminho que ainda precisa ser 

percorrido quando se trata da atuação docente no Ensino 

Superior, sobretudo na área da Saúde. Torna-se, portanto, 

essencial pensar em uma nova prática de Educação, que seja 

libertadora e que torne o profissional ativo e apto a aprender 

(BRASIL, 2002).

 No tocante a essa questão, entra em pauta a cons-

trução de currículos inovadores,1  que envolvem temas como 

organização da matriz por eixos de formação, integralidade 

e interdisciplinaridade no ensino, interação ensino–serviço–

1 Estudos a respeito de currículos inovadores destacam que eles apresentaram: 
modificação da estrutura da instituição, democratização da prática pedagógica, 
adoção de práticas educativas interdisciplinares, processo de formação docente, 
currículo organizado por eixos integradores que articulam os saberes das antigas 
disciplinas, a inserção de professores e estudantes em cenários reais da prática, 
valorização do trabalho multiprofissional, mudança no papel do professor e do aluno. 
Os currículos inovadores incorporam também outras concepções metodológicas e, 
consequentemente, a revisão dos processos de avaliação para contemplar as novas 
propostas de aprendizagens (MASETTO, 2011).
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comunidade, adoção de novas metodologias de ensino, ges-

tão participativa e a formação e capacitação docente, entre 

outros requisitos. 

 Formação Docente

 Até bem pouco tempo, a abordagem tecnicista pre-

dominou nas políticas de formação docente. Nessa perspec-

tiva, a formação de professores voltava-se à instrumentali-

zação (didático-pedagógica) para a prática. Os professores 

eram apenas reprodutores de estratégias e, por assim dizer, 

de conhecimentos, oriundos de outros pensadores que não 

aqueles inseridos no ofício de ser professor. Nesse processo, 

prevalecia o saber científico, técnico, da universidade. 

 Atualmente, contudo, a relação entre formação do 

professor e produção de conhecimento considera a plura-

lidade de saberes oriundos das disciplinas, dos currículos, 

da experiência, que se articulam de maneira mais ou menos 

coerente na constituição do saber docente (TARDIF, 1991). 

Braid et al. (2012) acrescentam que o contexto dessas ten-

dências origina reformas e inovações curriculares. Essas 

mudanças consistem na ideia de um novo perfil de profis-

sional da Saúde que se deseja formar e de que há ainda 

um silêncio da comunidade acadêmica sobre uma maior 

apropriação dos temas de interdisciplinaridade, multidisci-

plinariedade e uma grande carência de projetos que visem à 
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superação da fragmentação do cuidado em Saúde e a uma 

maior conexão com a experiência vivida e o mundo real.

 Em geral, o professor de Ensino Superior que atua em 

cursos de Bacharelado não tem em sua formação acadêmica 

aquela mesma formação inerente aos professores oriundos 

das áreas Pedagógicas e das Licenciaturas. Desse modo, a 

formação daquele docente se faz no percurso da construção 

da carreira de professor e não pode prescindir da formação 

continuada, no intuito de atualizar e aprofundar os parâmetros 

da construção, reflexão e da crítica sobre o fazer do professor 

de modo a que ele avance no sentido da aquisição de maior 

autonomia profissional (MONTEIRO, 2001).

 No momento em que as IESs são convidadas a re-

pensar seus projetos pedagógicos, em consonância com as 

DCNs, ganha destaque o papel das práticas pedagógicas nes-

se contexto. Um dos desafios apresentados nessa proposta 

está na adequação dos métodos de ensino–aprendizagem, 

nos instrumentos que, colocados a serviço do docente, esti-

mulem os estudantes a participar desse processo, saindo da 

cultura da educação bancária (FREIRE, 2006) para a posição 

de coprodutor do conhecimento.

 Nesse sentido, Silva et al. (2010, apud BRAID 2012), 

em sua pesquisa sobre currículos inovadores, propõem que 

haja, entre outros fatores, o comprometimento de todos os 

atores envolvidos nesse processo (por meio de novas con-
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cepções de práticas educativas), a implantação de educação 

continuada com os docentes, a adequação da estrutura da 

academia à nova concepção de currículo e a democratização 

das práticas pedagógicas.

 Tais estratégias de ensino suscitam mudanças na re-

lação professor–aluno, apontando para um novo lugar do pro-

fessor. Sob essa ótica, o professor não mais será transmissor, 

mas, sim, um facilitador, mediador do conhecimento.

O professor deve ser um reconstrutor do conhecimento, 

um pesquisador, não só sob o ponto de vista da ciência 

e da tecnologia, mas também da humanização na edu-

cação. Precisa cuidar da aprendizagem do aluno e da 

formação crítica e criativa de um cidadão. (DEMO apud 

MITRE, 2008, p. 2137.)

 Para o desenvolvimento desse novo modelo de ensino, 

seria preciso realizar mudanças referentes às capacidades e 

destrezas profissionais dos professores. Passa a ser essencial, 

então, pensar em uma estratégia capaz de atender à formação 

dos professores, tornando-os aptos a atuar nessa nova ótica 

do processo de ensino–aprendizagem, que pretende que o alu-

no possa “aprender a aprender”, ganhe autonomia para a bus-

ca do conhecimento e tenha capacidade crítica e reflexiva para 

analisar esse conhecimento e aplicá-lo ao contexto social.

 Estudos sobre a formação continuada do docente de 

Ensino Superior têm mostrado a necessidade de iniciativas que 
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valorizem “a formação contínua ou em serviço, mediante cursos, 

seminários, disciplinas de Pós-graduação lato sensu, palestras, 

estágios etc.” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 36). As autoras 

afirmam ainda que as propostas para o desenvolvimento 

profissional da docência no Ensino Superior devem enfatizar a 

colaboração dos profissionais para transformar os currículos, 

a organização, os projetos educacionais, a gestão e as formas 

de trabalho pedagógico das escolas.

 Não é possível analisar a educação, separando-se os 

profissionais docentes da sua prática. O estudo dos saberes 

dos docentes, daqueles utilizados no seu cotidiano, do modo 

como são laborados e incorporados, de como se dá a sua cons-

trução na relação com as situações de trabalho e de como se 

tornam significativos para esses docentes constitui-se questão 

epistêmica da prática profissional (TARDIF, 2014).

 O docente se forma com o passar do tempo, com a 

sua própria história de vida, a qual contribui para a sua prá-

tica. Seus saberes advêm de fontes diversas, são ecléticos e 

sincréticos, compõem uma caixa de ferramentas que serão 

utilizadas não só na busca da coerência, mas também em 

função dos objetivos a serem atendidos (TARDIF, 2014).

 No tocante à formação em Saúde, vislumbra-se um 

campo de saberes e de práticas sociais em pleno processo 

de desenvolvimento e que necessita ser trabalhado do ponto 

de vista da produção e sistematização do conhecimento 
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produzido em decorrência de iniciativas inovadoras. A 

construção de currículos inovadores para a formação de 

profissionais de Saúde (bem como a prática docente no 

contexto do desenvolvimento desses currículos) permanece 

entre essas iniciativas. A mudança na conformação do papel 

do professor no processo de Formação em Saúde diante dos 

currículos inovadores suscita, por parte dos docentes, a 

necessidade de uma reflexão crítica sobre o seu saber-fazer. 

 Ainda que se problematize e ressignifique a 

racionalidade técnico-burocrática e a visão positivista de 

currículo, organizado em disciplinas e conteúdos fragmentados, 

essa lógica apresenta uma grande incoerência com a 

complexidade que norteia todo o processo de aprendizagem. 

Isso porque o mundo real não se manifesta em uma lógica 

disciplinar, tal como são organizadas as “grades curriculares” 

(TURANO, 2010; MORAES, 2010, apud BRAID, 2012, p. 686).

 Estudos sobre a conformação do campo da prática 

docente contribuem para a construção e consolidação dos 

currículos inovadores em Saúde e, por conseguinte, no pro-

jeto de fortalecimento do SUS. 

 No campus Realengo do Instituto Federal de Educa-

ção, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), a proposta 

de uma formação para os docentes está posta desde a con-

cepção dos projetos pedagógicos dos cursos. Relata-se aqui 

a experiência vivenciada no campus, por ocasião do reconhe-
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cimento do curso de Fisioterapia, em que a formação conti-

nuada foi de extrema valia para que os professores ainda não 

familiarizados com as propostas do currículo ou mesmo com 

a vivência de estratégias pedagógicas inovadoras pudessem 

conhecê-las e, desse modo, facilitar o alcance dos objetivos 

requeridos para o processo de reconhecimento do curso.

2 DIAGNÓSTICO 

 A matriz curricular do curso de Fisioterapia está or-

ganizada em torno de quatro eixos de formação, que percor-

rem do 1º ao 8º período da Graduação, concomitantemente ao 

Estágio Curricular Supervisionado (do 6º ao 8º período), e se 

fundem no estágio realizado no 9º e no 10º período. São eles: 

• Formação Humana; 

• Formação em Saúde;

• Formação Específica em Fisioterapia; 

• Educação Permanente em Saúde.

 Adotando como princípios filosóficos a integralida-

de (GUIZARDI; PINHEIRO, 2004), a complexidade (MORIN; 

LE MOIGNE, 2000), a transdisciplinaridade (DOMINGUES, 

2004) e a inclusão (BRASIL, 2008), o currículo do curso de-

senvolve-se tendo como fundamento a aprendizagem signifi-

cativa (MOREIRA, 1999). Para tanto, apoia-se na Metodologia 

Ativa de Ensino–Aprendizagem (BERBEL, 2001; BORDENA-

VE; PEREIRA, 2004), com ênfase na Problematização. 
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 O objetivo do curso é formar egressos dotados de 

visão crítica, reflexivos, com autonomia e capacidade para 

aprender permanentemente. Nessa perspectiva, pretende 

formar profissionais capazes de atuar em equipe, nos dife-

rentes níveis de atenção à Saúde, desenvolvendo ações de 

educação, promoção da saúde e prevenção de doenças, den-

tro de uma ótica humanista e integral, conforme orientado 

pela Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990).

 Tomando como referência a aprendizagem significativa, 

a proposta metodológica do curso indica a utilização de estraté-

gias de ensino–aprendizagem que: (1) aproximem os estudantes 

da vida cotidiana e da comunidade; (2) motivem os atores desse 

processo a interagir na ótica da horizontalidade das relações; e 

(3) busquem colocar os estudantes como centro do processo de 

ensino–aprendizagem. Considerando as características apre-

sentadas até o momento, o currículo do curso de Fisioterapia 

do IFRJ já poderia ser considerado como inovador (MASETTO, 

2011; ZEM-MASCARENHAS; BERETTA, 2005).

 As práticas pedagógicas requeridas para o desenvol-

vimento desse novo currículo, dito inovador, implicam que 

o docente repense as atividades de ensino–aprendizagem de 

modo a instigar o aluno e a propiciar o salto à descoberta do 

conhecimento por meio de uma relação dialógica. Tal con-

dição nem sempre faz parte das experiências, das vivências 

dos professores concursados para atuar nesse novo projeto.
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 Para esse fim, pensou-se (durante a construção do 

PPC) na inclusão de um processo de formação que: garan-

tisse a sensibilização dos docentes para um novo olhar 

sobre a formação em Saúde; e oportunizasse momentos 

para a troca de experiências e discussão dos problemas 

inerentes ao processo de implantação do currículo, tendo 

em vista também a formação política, humana e docente 

dos professores envolvidos no curso, os quais nem sempre 

são da área da Saúde. A esse espaço convencionou-se cha-

mar de Formação Continuada (FC). 

 O processo de formação continuada, cujo objetivo 

inicial era favorecer a utilização de metodologias ativas de 

ensino–aprendizagem do curso de Fisioterapia do IFRJ, ini-

ciou-se em fevereiro de 2009, com encontros semanais de 

duas horas, os quais, a partir do 2º semestre do mesmo ano, 

passaram a ser quinzenais.

 O público-alvo dos encontros são todos os docentes 

do campus Realengo, e a metodologia utilizada pode variar em 

decorrência do tema a ser abordado pela equipe responsável 

pela FC, ou mesmo quando são os convidados que conduzem 

o encontro. Conforme dito, o objetivo inicial da FC era refletir 

sobre o fazer pedagógico à luz das teorias educacionais que 

defendem a construção ativa do conhecimento, visando ao 

aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. Porém, 

com o passar dos anos, e em decorrência das conjunturas, 
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esse espaço vem-se configurando como um cenário de discus-

sões mais amplas, que vão desde as demandas internas para 

o processo de formação docente-discente até as questões da 

inclusão, passando pela discussão política e por sua repercus-

são no âmbito educacional, entre outros temas.

 Foi nessa perspectiva que, no primeiro semestre de 

2014, às vésperas do processo de reconhecimento do curso 

de Graduação em Fisioterapia, a equipe responsável pela FC 

reuniu-se por solicitação da coordenação do curso. O intui-

to era buscar estratégias que permitissem ao corpo docente 

uma imersão nas propostas do currículo, de modo a revisitar 

seus princípios filosóficos e metodológicos, bem como outros 

pontos de relevância para a formação do egresso, possibili-

tando que os docentes contribuíssem para um melhor de-

sempenho no processo de avaliação do curso.

 Isso posto, a equipe da FC dedicou-se ao desenho e 

à execução da proposta aqui apresentada com um pequeno 

recorte da experiência com a FC vigente no campus.

3 RELATO DAS AÇÕES 

 A Formação Continuada para a Avaliação de Reco-

nhecimento de Curso pelo Ministério da Educação (MEC), 

como chamaremos essa experiência, foi realizada no cam-

pus Realengo do IFRJ, em quatro encontros ocorridos no 

período de 26 de junho a 17 de julho de 2014, tendo cada 
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encontro duração média de quatro horas. Para o plane-

jamento prévio, a Equipe de Formação Continuada que 

subscreve este artigo realizou encontros presenciais e a 

distância, partilhando posteriormente o projeto com os do-

centes, ao final de cada encontro.

 O público-alvo foram os docentes do campus envolvi-

dos com o curso de Graduação em Fisioterapia.

 Os objetivos principais foram possibilitar que 

os docentes:

1. Conhecessem o PPC com mais profundidade; 

para isso, foram elencados os seguintes tópicos 

do PPC: Objetivo Geral do Curso, Perfil do Egres-

so, Competências Gerais e Específicas do Fisiote-

rapeuta; Princípios Filosóficos e Metodológicos do 

Currículo: Integralidade e Transdisciplinaridade; 

Formação para o SUS, Interação Ensino e Serviço 

– Eixo EPS, Práticas Assistivas e Estágio; 

2. Vivenciassem algumas estratégias metodológicas 

reconhecidas como Metodologias Ativas, que se sus-

tentam no princípio da aprendizagem significativa 

preconizada pelo currículo. As estratégias escolhi-

das, por já serem reconhecidas como predominan-

tes no curso, foram: Processamento de Situações-

-Problema; Problematização com Base no Arco de 

Maguerez; e Mapas Conceituais;
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3. Conhecessem minuciosamente o processo de 

planejamento de uma disciplina/aula e como ele 

deve ser apresentado segundo a proposta metodo-

lógica do PPC.

 A metodologia proposta foi abordar cada um dos tópi-

cos escolhidos no PPC por meio de uma das estratégias me-

todológicas selecionadas, de modo que os docentes pudessem 

apreender o referencial teórico durante a vivência delas. 

 Os temas foram agrupados por afinidades e correla-

ções, ficando estabelecida a seguinte programação, exposta 

no Quadro 1.

Quadro 1 - Cronograma de atividades da formação 

continuada 

para o curso de Fisioterapia

DATA

26/06/2014,
das 9h às 18h

03/07/2014,
das 13h30 
às 17h30

10/07/2014, 
das 13h30 às 

17h30

17/07/2014,
das 14h30 às 18h

• Princípios Filosóficos do 
Currículo: Integralidade e 
Transdisciplinaridade
• Princípios Metodológicos 
do Currículo

• Objetivo Geral do Curso
• Perfil do Egresso
• Competências Gerais e Espe-
cíficas do Fisioterapeuta

• Objetivo Geral do Curso
• Perfil do Egresso
• Competências Gerais e Espe-
cíficas do Fisioterapeuta

• Formação para o SUS
• Interação Ensino e Serviço
• Eixo EPS
• Práticas Assistivas
• Estágio

Processamento de 
situações-problema por 
meio dos conceitos da 
espiral construtivista

Problematização a 
partir do uso do Arco de 
Maguerez

Problematização a 
partir do uso do Arco de 
Maguerez

Mapa Conceitual

TEMA MÉTODO
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Planejamento dos Encontros

 Os professores do curso de Fisioterapia que inte-

gram a Equipe de Formação Continuada do campus, jun-

tamente com a coordenadora do curso, os quais chamare-

mos de facilitadores, foram os responsáveis pela condução 

dessa experiência.

 A partir da demanda apontada, sobretudo dada a 

preocupação de que um número de professores recém-con-

tratados ainda poderia apresentar certo afastamento do Pro-

jeto Pedagógico do Curso (PPC) e das suas propostas, deli-

nearam-se as estratégias, cujo objetivo era apresentar aos 

docentes do curso de Graduação em Fisioterapia o PPC. A 

ênfase na proposta metodológica foi uma opção por ser esse 

um dos pontos em que os docentes em geral encontravam 

mais dificuldades, dada sua condição inovadora.

 A equipe de facilitadores realizou primeiramente uma 

releitura do PPC, visando destacar os temas essenciais e en-

tendidos como inovadores, sobre a formação do profissional 

de Fisioterapia que o curso pretendia. A seguir, discutiu-se 

qual seria a estratégia de trabalho a ser utilizada, quando foi 

consonante a escolha das metodologias ativas, por ser uma 

diretriz do PPC e pelo fato de alguns professores nunca terem 

vivenciado ou experimentado nenhuma das propostas.

 Ressaltam-se aqui dois pontos bastante relevantes: o 

primeiro é que 3 dos membros da equipe de facilitadores tam-
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bém eram membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e, 

portanto, com bastante apropriação sobre o currículo; o outro 

ponto é que toda a equipe facilitadora dos encontros tinha for-

mação em metodologias ativas e as utilizava com frequência, 

o que em muito facilitou a condução de cada encontro.

 O planejamento dos encontros foi minucioso. En-

volveu desde a descrição dos recursos materiais e humanos 

necessários (passando pela elaboração de apresentações sin-

téticas em PowerPoint sobre as estratégias metodológicas a 

serem utilizadas) até a produção das situações-problema, 

que dispararam as reflexões do primeiro encontro e subsi-

diaram a elaboração das sínteses individuais e coletivas.  Ao 

final de cada um deles, esse planejamento foi disponibilizado 

aos docentes, no formato de um Plano de Aula, com a des-

crição de cada atividade realizada, seu objetivo e o tempo 

necessário para concluí-la.

 Para abordagem dos conteúdos do primeiro encon-

tro, foram construídas três situações-problema. 

 Sendo a situação-problema a propositora do pro-

blema que será o disparador principal do processo ensi-

no–aprendizagem, ela deve proporcionar aos estudantes 

motivação para levantar questões de aprendizagem sobre 

os conceitos a serem aprendidos. Portanto, seu processo de 

elaboração requer intensa discussão sobre a melhor maneira 

de articular os conteúdos a serem trabalhados.
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 Para essa produção, a equipe condutora ancorou-se 

nos textos de Lima e Linhares (2008) e Aquilante et al (2011), 

bem como no termo de referência para a construção das 

situações-problema do Caderno do Especializando do Curso 

de Especialização em Ativação de Processos de Mudança 

na Formação Superior de Profissionais de Saúde, ofertado 

pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da 

Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz). 

 O 2º e o 3º encontro basearam-se na problematização 

como proposta pelo método do Arco de Charles Maguerez 

(BORDENAVE; PEREIRA, 2004), composto de cinco etapas: 

observação da realidade; pontos-chave; teorização; hipóteses 

de solução; e aplicação à realidade. 

 Iniciou-se então a primeira etapa, observação da 

realidade, com base na vivência que cada professor tinha 

do curso, coadjuvada por uma pergunta disparadora que 

envolvia os temas do encontro: Objetivo Geral do Curso; 

Perfil do Egresso; e Competências Gerais e Específicas do 

Fisioterapeuta. Após a discussão inicial, o grupo elencou 

os pontos-chave e, a seu critério de escolha, um ponto a 

ser trabalhado. Nesse momento, o encontro se encerrou, e 

o grupo foi orientado ao processo de teorização, que seria 

realizado ao longo da semana por meio da leitura das DCNs, 

do PPC e de outras referências teóricas à escolha de cada 

um. No encontro seguinte, o processo foi retomado, e, a 
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partir do estudo feito, o grupo passou a discutir hipóteses 

de solução para o problema elencado. A última etapa do arco 

é a aplicação à realidade, a qual, a partir dos encontros, 

deveria possibilitar uma incorporação das sugestões e do 

aprendido com o grupo à prática docente.

 No 3º encontro, utilizou-se da elaboração de um 

mapa conceitual para trabalhar os seguintes conteúdos: For-

mação para o SUS; Interação Ensino e Serviço, Eixo EPS; 

Práticas Assistivas; e Estágio.

 O mapa conceitual deve ser construído a partir de 

uma pergunta inicial, cuja resposta estará expressa como 

representação gráfica em duas dimensões de um conjunto 

de conceitos construídos de tal modo que as relações entre 

eles sejam evidentes (MOREIRA, 2013).

 Inicialmente, realizou-se uma breve apresentação 

para melhor compreensão das etapas de construção do mapa 

e da ferramenta CMapTools (um software livre utilizado para 

sua elaboração), bem como do processo de avaliação de um 

mapa conceitual.

 Para explorar a metodologia na prática, os docentes 

foram convidados a elaborar um mapa conceitual a partir do 

questionamento se seria possível relacionar os temas pro-

postos para aquele encontro.

 Na organização logística, todos os encontros se ini-

ciavam em uma única sala, onde os docentes eram escla-
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recidos sobre o tema a ser trabalhado naquele dia. A seguir 

havia uma breve apresentação sobre o desenvolvimento da 

estratégia metodológica escolhida para o trabalho.

 Posteriormente, o grupo era subdividido em três 

subgrupos, ficando cada um sob a responsabilidade de 

um facilitador.

 Após ser alocado em sua sala, o grupo era convidado 

a escolher entre seus membros um relator e um coordenador 

que auxiliariam na condução dos trabalhos.

 Finalizado o debate nos pequenos grupos, os do-

centes retornavam à sala comum, para a discussão do 

produto de cada grupo. Nesse momento, era possível ave-

riguar a compreensão do tema abordado, propor algumas 

reflexões sobre o planejamento e o processo de trabalho do 

docente, além de analisar a possibilidade de incorporação 

da metodologia utilizada no fazer de cada um. O encontro 

se encerrava com uma roda de conversa, em que a vivência 

era avaliada.

4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO 

 A experiência de Formação Continuada aqui relatada 

é perfeitamente reaplicável em qualquer dos campi do IFRJ e 

mesmo em qualquer instituição de ensino.

 Em ambos os casos, vale salientar a importância 

da participação da comunidade no levantamento prévio 
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das necessidades que conformarão os objetivos do proces-

so de formação a ser desenvolvido, de modo a torná-lo sig-

nificativo e envolvente para os participantes.

 Ressalta-se a importância da constituição de uma 

equipe de facilitadores com habilidades para o planejamento 

e a gestão do plano/projeto, bem como para a condução de 

grupos dentro da metodologia proposta.

 É desejável que os membros da equipe apresentem 

domínio sobre os conteúdos teóricos a serem abordados 

como objetivo de aprendizagem, contudo há modos de se 

contornar essa questão, incluindo entre esses professores fa-

cilitadores, consultores que garantam a conceituação e sín-

tese do tema. Porém, no tocante à condução metodológica, é 

indispensável a vivência prévia da estratégia proposta, para 

garantir o bom desenvolvimento dos encontros e, assim, al-

cançar os objetivos esperados. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Formação Continuada contribui para que 

o docente compreenda a mudança de paradigma 

no ensino em Saúde que resultou na elaboração e 

implantação de currículos inovadores. Além disso, 

facilita a apreensão dos significados de ensinar e de 

aprender, das relações entre professor e aluno na 

perspectiva desse novo paradigma. 
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 Como visto, a FC constitui-se em um amplo espaço 

de reflexão sobre os diferentes aspectos do currículo, da for-

mação em Saúde, da profissão docente, entre outros; possi-

bilita discutir desde o aspecto mais amplo do planejamen-

to e desenvolvimento do currículo a ações mais específicas, 

inerentes à gestão do processo de ensino-aprendizagem no 

âmbito do curso e da sua disciplina. 

 No processo de FC, pode-se discutir a importância do 

conhecimento sobre as práticas pedagógicas ditas inovado-

ras e facilitar que o docente conheça, vivencie e, a partir daí, 

aplique tais propostas metodológicas ao seu fazer.

 Tendo em vista a experiência vivida no campus Rea-

lengo, por ocasião da visita de reconhecimento de curso pelo 

MEC, a FC alcançou plenamente seus objetivos: auxiliou a ex-

pandir o conhecimento dos docentes sobre o PPC; conceituou 

as metodologias ativas de ensino–aprendizagem; e demons-

trou como utilizá-las. Além disso, provocou reflexões sobre o 

papel do docente enquanto mediador do conhecimento e a sua 

importância para a concretização do currículo proposto.
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RESUMO: Este artigo apresenta resultados de uma inves-

tigação em torno da aprendizagem do conceito de limite de 

funções reais, a partir de um estudo exploratório com alunos 

do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus 

Nilópolis. O estudo envolveu a combinação de aulas dedica-

das à aplicação de uma sequência de tarefas exploratórias 

com o software GeoGebra, assumindo o primeiro autor deste 

texto o duplo papel de professor-investigador da turma. Aqui 

buscamos analisar de que maneira o contexto de aprendi-

zagem marcado pela exploração das tarefas com recurso ao 

GeoGebra contribui para a aprendizagem dos alunos sobre 

esse conceito.

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores. Tarefas 

Exploratórias. GeoGebra. Limite de Funções.
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1 INTRODUÇÃO

 Entre os conhecimentos transmitidos e exigidos nos 

cursos superiores de Matemática (Bacharelado e Licenciatu-

ra), os conceitos relacionados à disciplina Cálculo Diferencial 

e Integral (ou simplesmente Cálculo) não só constituem a 

porta de entrada para o estudo da Matemática superior, por 

serem abordados no início dessa graduação, como também 

contribuem para a formação desses profissionais, atuando 

em diversas disciplinas ao longo do curso, sendo essa uma 

das mais importantes (REZENDE, 2003). 

 No entanto, pesquisas em Educação Matemática 

(GARZELLA, 2013; REZENDE, 2003; TALL et al., 2008) têm 

apontado dificuldades dos alunos em cursos superiores no 

que diz respeito ao ensino e à aprendizagem especificamente 

dos conceitos de Cálculo. Tais estudos indicam que esses 

obstáculos residem: (1) na estrutura curricular da disciplina 

em questão; (2) no processo de aprendizagem; (3) na “falta de 

base” do aluno; (4) no próprio professor; ou (5) na metodo-

logia adotada. Esses problemas são constatados, inclusive, 

nos cursos de formação inicial de professores de Matemáti-

ca, em que se espera que os alunos apresentem maior fami-

liaridade com os conceitos matemáticos (REZENDE, 2003; 

SLAVÍCKOVÁ, 2013). Em praticamente todo o mundo, esses 

apontamentos indicam altas taxas de reprovação nessa dis-

ciplina e/ou de abandono (REZENDE, 2003).
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 Por ser o Cálculo uma teoria de natureza integrado-

ra com muitas outras teorias da Matemática, parece-nos que 

uma maneira eficaz de se enfrentar tal situação é caminhar na 

direção de uma pesquisa sistemática, a qual considere uma 

abordagem de ensino que estimule a autonomia e a participa-

ção mais efetiva dos alunos, colabore com a formação acadê-

mica e ressalte a característica integradora entre os conteúdos 

do Cálculo. Dessa maneira, neste artigo,1 assim como em tra-

balhos anteriores (FONSECA, 2011; FONSECA et al., 2015), 

entende-se que o ensino de conteúdos matemáticos a partir 

de tarefas exploratórias integradas ao software educacional 

é ideal para promover o salto qualitativo que se busca nessa 

pesquisa sobre o ensino e a aprendizagem de Cálculo. 

2 DIAGNÓSTICO 

 No campus Nilópolis do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), a 

disciplina Pré-Cálculo é oferecida como única forma de ação 

da instituição para revisar alguns conteúdos do Ensino 

Médio, especificamente sobre funções reais, e introduzir os 

conteúdos iniciais de Cálculo, visando melhorar seu ensino 

e aprendizagem e superar as altas taxas de reprovação e 

1 Referente ao trabalho realizado por Fonseca, Henriques e Silva, com o apoio da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Brasil. Os 
autores agradecem os técnicos Gustavo Majory de Rezende Gomes e Armando 
Luiz Costa da Silva pelo apoio prestado na operacionalização do laboratório de 
Informática do IFRJ (campus Nilópolis) para a realização desta pesquisa.
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abandono nas disciplinas iniciais dos cursos de Licenciatura 

em Matemática. Essa disciplina é ofertada no 1º semestre aos 

alunos do referido curso, cujo programa curricular compreende 

o estudo das Funções Reais, de Limite e Continuidade. Seu 

principal objetivo é estabelecer as bases de Matemática 

elementar que possibilitam a aprendizagem de Cálculo. 

 Todavia, assim como em outras instituições, nos úl-

timos semestres letivos registram-se altas taxas de evasão e 

reprovação nessa disciplina. Em 2013, por exemplo, nos cur-

sos de Licenciatura do IFRJ ofertados no campus Nilópolis, 

foram abertas seis turmas de Pré-Cálculo, três dessas para 

graduandos em Matemática, somando-se um contingente su-

perior a 200 alunos matriculados. Mesmo com essa oferta, os 

altos índices de reprovação continuaram, e esse número de 

alunos retidos na disciplina só tem aumentado. Diante des-

sa realidade vivenciada no campus Nilópolis, tornou-se ainda 

mais interessante estudar profundamente o ensino e a apren-

dizagem de Cálculo durante a formação inicial de professores 

de Matemática, o que levou à inquietação dos autores deste 

artigo em busca de ações que ajudem a reverter esse quadro.

 Nos últimos anos, tem-se investigado a contribuição 

de softwares educacionais no ensino de Funções (FONSECA, 

2011; FONSECA et al., 2015). Os resultados obtidos nessas 

investigações indicam que o uso de softwares educacionais 

no ensino de Funções Reais, quando bem-planejados e exe-
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cutados, proporciona resultados muito satisfatórios, seja ao 

nível das aprendizagens, seja ao nível do desenvolvimento 

das capacidades de argumentação, explicação e organiza-

ção dos alunos. Algumas dessas investigações foram tema 

de projetos de pesquisa aprovados em editais do IFRJ, en-

tre eles, do Programa Institucional de Incentivo à Produção 

Científica, Tecnológica e Artístico-Cultural (Prociência) e dos 

Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica e 

Tecnológica (Pibict) dos últimos quatro anos. Os resultados 

dessas investigações indicam que essa prática de ensino pre-

cisa ser incentivada e aperfeiçoada cada vez mais. 

 Dessa forma, foi proposto um estudo que investigas-

se a aprendizagem dos futuros professores de Matemática 

no que diz respeito aos conceitos de Cálculo, a partir de um 

ensino marcado pela integração de tarefas exploratórias com 

o GeoGebra. Essas tarefas são desafiantes e de cunho aberto 

(PONTE, 2005), dando oportunidade aos alunos de formular 

conjeturas e discuti-las entre si, apresentando justificações 

matemáticas adequadas aos seus conhecimentos, favorecen-

do a reflexão e o debate de significados, além de buscar a 

consolidação da aprendizagem.

 A escolha do GeoGebra deve-se ao fato de se tratar de 

um software livre, isto é, de aquisição e uso gratuitos, por meio 

de downloads na internet. A literatura salienta que o GeoGebra, 

além de suas potencialidades reconhecidas mundialmente, tem 
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contribuído de maneira positiva para a aprendizagem dos con-

ceitos matemáticos, auxiliando na demonstração de proprie-

dades matemáticas de funções, sequências e limites de uma 

função etc., possibilitando a integração entre os conhecimentos 

adquiridos e correlacionando-os com situações da realidade, 

entre outros (SLAVÍCKOVÁ, 2013). Assim, entende-se que as 

características do software GeoGebra são particularmente va-

liosas para o alcance dos objetivos deste estudo. 

3 RELATO DE AÇÕES

 Os resultados aqui apresentados são parte de uma in-

vestigação mais ampla, na modalidade Design Research (GRA-

VEMEIJER; COBB, 2006), em torno do ensino e da aprendi-

zagem dos conceitos de Cálculo. O Design Research é uma 

metodologia de pesquisa que se propõe a realizar uma inves-

tigação rigorosa e reflexiva em que, por meio do desenvolvi-

mento de um processo cíclico de investigações, ambientes de 

aprendizagem inovadores são construídos, testados e aperfei-

çoados em contextos reais (GRAVEMEIJER; COBB, 2006). O 

estudo aqui relatado foi desenhado para servir de preparação 

para o estudo principal, a saber, uma experiência de ensino 

(STELFFE; THOMPSON, 2000) sobre os conceitos de Cálculo. 

 Esse estudo foi realizado durante o 1º semestre do ano 

letivo de 2015, com 28 alunos da disciplina de Pré-Cálculo 

do curso de Licenciatura em Matemática do IFRJ, campus 
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Nilópolis. Envolveu uma combinação de aulas (dedicadas 

à observação participante e à aplicação de uma sequência 

de tarefas exploratórias com o GeoGebra) e um teste. Todos 

os encontros foram realizados dentro da grade de horários 

da turma. O investigador, primeiro autor deste texto, por 

não ser o professor titular da turma, assumiu inicialmente 

o papel de observador em algumas aulas, ministradas pela 

professora titular sobre o ensino de Funções Reais. Essas 

aulas, que antecederam o ensino de Limite, de caráter 

expositivo, foram destinadas ao ensino de funções reais. Na 

ocasião, não foram trabalhadas tarefas exploratórias nem se 

usou o GeoGebra. A observação dessas aulas possibilitou a 

entrada do investigador no ambiente a ser investigado.

 No ensino do conteúdo Limite, o investigador as-

sumiu a condição de professor da turma, sendo para isso 

devidamente autorizado pela professora titular. Durante a 

pesquisa, ele passou então a desempenhar o duplo papel de 

professor-investigador (STELFFE; THOMPSON, 2000), em 

cuja condição foram realizados seis encontros sequenciais, 

não havendo interrupção do duplo papel. Os encontros ocor-

reram em três etapas, a saber:

• 1ª Etapa: Encontro inicial, que consistiu em 

uma aula introdutória sobre o conteúdo de limites 

de funções reais. A aula ministrada teve caráter 

expositivo-participativo, isto é, o professor-investigador 
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introduziu o conteúdo interpelando os alunos sobre a 

compreensão das ideias apresentadas, e estes, por sua 

vez, participaram da aula levantando questionamentos 

e resolvendo os exercícios propostos. Simultaneamente 

à condução da aula, o professor-investigador recorreu 

à utilização de cinco applets, construídos a partir do 

GeoGebra e projetados por um data show, a fim de 

introduzir a ideia intuitiva de limites de funções reais 

em um ponto e o reconhecimento da representação 

simbólica de limites;

• 2ª Etapa: Aplicação de uma sequência de três 

tarefas exploratórias, integradas ao GeoGebra, 

tendo como foco promover meios de os alunos 

obterem as aprendizagens sobre dois aspectos do 

conceito de limites em um ponto, a saber: (1) a 

existência de limites; e (2) que o limite é alcançado 

pela função. Essa sequência foi realizada ao longo 

de quatro encontros de quatro aulas com dura-

ção de 45 minutos cada, sendo conduzidas pelo 

professor-investigador em dois momentos. No pri-

meiro deles, houve a aplicação da tarefa no labo-

ratório de Informática, onde os alunos em grupos 

(duplas ou trios) resolviam-na com o auxílio dos 

applets desenvolvidos a partir do GeoGebra. No 

segundo momento, após a aplicação da tarefa, o 
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professor-investigador e os alunos discutiram as 

principais ideias trabalhadas na aplicação da ta-

refa, refletindo nas principais dificuldades até en-

tão evidenciadas pelos alunos;

• 3ª Etapa: Teste aplicado após a sequência de tare-

fas e respondido individualmente pelos alunos (sem 

o uso do GeoGebra), a fim de verificar se o traba-

lho desenvolvido possibilitou ou não que os alunos: 

(1) aprendessem sobre a existência de limite em um 

ponto e se o limite é atingido (alcançado) pela fun-

ção; e (2) superassem as dificuldades apresentadas 

ao longo das aulas. Simultaneamente ao teste, foi 

aplicado um questionário contendo duas questões 

no intuito de verificar a opinião dos alunos sobre o 

trabalho realizado com a exploração das tarefas inte-

gradas ao GeoGebra.

 A coleta dos dados foi feita a partir das produções es-

critas dos alunos para as tarefas, das transcrições dos episó-

dios de aula gravados em vídeo e áudio, das notas de campo 

do professor-investigador decorrentes da observação desses 

momentos, do teste e do questionário aplicado ao final do es-

tudo. A análise qualitativa e interpretativa dos dados (COU-

TINHO, 2011) foi realizada por meio da triangulação deles e 

centrada em aspetos do conceito de limite, referidos na litera-

tura (JUTER, 2006; CORNU, 1991), a saber: (1) a existência de 
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limite em um ponto; e (2) se o limite é atingido (alcançado) pela 

função, os quais se constituem como objeto de aprendizagem. 

 A seguir, serão apresentados alguns resultados desse 

estudo, cujos participantes são identificados por Ai (em que i 

= 1, … ,28), de modo a se analisar a contribuição das tarefas 

exploratórias com recurso ao GeoGebra para a aprendizagem 

dos alunos sobre esses aspectos do conceito de limite.

 3.1. Resultados 

 3.1.1. Aprendizagens dos aspectos de limite

 Os resultados indicam que, ao final do estudo, cerca de 

80% dos alunos demonstraram ter alcançado a aprendizagem 

da existência de limite no ponto, sendo capazes de justificar 

corretamente essa existência (Figura 1). Para isso, recorreram 

aos limites laterais, articulando as diversas representações do 

mesmo objeto, a saber, a representação algébrica, geométrica e 

simbólica do limite da função em um ponto. Conseguiram cal-

cular o valor do limite quando a expressão analítica da função 

era fornecida, mesmo quando era necessário o reconhecimen-

to da indeterminação de limite de funções racionais              .

Figura 1 – Resposta da dupla (A6, A10) à questão 3 da tarefa 1.

Fonte: Os autores (2015).
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 Há evidências de que a exploração dos applets do 

GeoGebra contribuiu para o reforço da aprendizagem des-

se aspecto do limite e para a criação de estratégias de re-

solução e de justificação de questões das tarefas, como 

é possível perceber na transcrição de um diálogo entre o 

professor e a dupla (A1, A20) no decorrer da aplicação da 

primeira tarefa (Figura 2).

Figura 2 – Applet explorado por alunas durante diálogo 

em sala de aula.

 

Fonte: Os autores (2015).

 Quanto às dificuldades evidenciadas pelos alunos na 

aprendizagem da existência de limite no ponto, os resultados 

indicam que cerca de 40% dos alunos apresentaram mui-

tas dificuldades no reconhecimento e na interpretação das 

diferentes representações de uma função. Isso foi um impe-

ditivo, por exemplo, à correta interpretação da representa-

ção geométrica do conceito de limite no ponto. Há evidências 
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de que, para alguns desses alunos, trabalhar com funções 

constituía-se apenas na realização de procedimentos numé-

ricos e algébricos, de substituição de variáveis e resolução de 

equação para esboçar o gráfico de uma função.

 Isso ficou claro durante a resolução da terceira tarefa, 

quando parte dos alunos não conseguiu, inicialmente, estabe-

lecer uma relação de dependência entre as variáveis do proble-

ma (volume da caixa e corte da folha) e também de generaliza-

ção dos resultados, nem exibir a lei da função. Alguns apenas 

conseguiram estabelecer essa relação substituindo valores 

numéricos. Somente após pequenas orientações do professor, 

sem interferir nas respostas dos alunos, estes conseguiram 

vencer as dificuldades e encontrar a expressão algébrica do 

volume da caixa em função de x (Figura 3). 

Figura 3 – Applet explorado pela dupla (A1, A20) 

durante diálogo com o professor.

Fonte: Os autores (2015).
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 Torna-se evidente no diálogo a contribuição do applet 

do GeoGebra para o enriquecimento da visão geométrica tridi-

mensional das alunas, permitindo-lhes a dedução de proprie-

dades matemáticas dos paralelepípedos na determinação das 

medidas de suas dimensões. Isso contribuiu para que dedu-

zissem a expressão algébrica do volume da caixa: “A largura 

vai ser 10 –2x, e o comprimento também, pois é o lado de um 

quadrado”. Além disso, a fragilidade desses alunos no domí-

nio dos processos e procedimentos da Álgebra é comprovada 

pela resposta da aluna A1, a qual, no momento da discussão 

coletiva dessa terceira tarefa, após os alunos serem indagados 

sobre as dificuldades que sentiram, respondeu: 

Aluna A1 

Professor  

Aluna A1

 A partir de pequenas intervenções do professor, es-

clarecendo algumas dúvidas dos alunos sobre os processos 

algébricos, sem interferir nas suas respostas às questões das 

– A minha dificuldade foi, ao observar ali 
que não tinha número, tinha que botar 
tudo letra. E a gente se cobrava para bo-
tar número e não botar letra. Aí ficava 
meio embolado.
– Ou seja, trabalhar com expressões lite-
rais, expressões algébricas...
– Sim, mas, na minha cabeça, só vem 
que tinha que achar número. Parece que 
a mente está preparada somente para 
achar número.
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tarefas, verificou-se que a maioria dos alunos que apresen-

tou inicialmente essas dificuldades no âmbito da Álgebra 

conseguiu obter a lei da função e calcular corretamente o 

limite pedido na tarefa, como se pode observar na Figura 4.

Figura 4 – Resposta da dupla (A11, A23) à questão 7 

da terceira  tarefa.

 

          Fonte: Os autores (2015).

 Sobre o limite ser alcançado (atingido) pela função, 

os resultados indicam que essa ideia não foi totalmente com-

preendida pelos alunos. Apesar de terem aprendido sobre a 

existência do limite, ainda tinham dúvidas sobre o fato de 

o limite ser ou não atingido pela função, sendo essa inicial-

mente a situação de 92% dos alunos após aplicação da pri-

meira tarefa, conforme é possível perceber no Quadro 1. 



Relatos de Experiências Exitosas no Ensino de Graduação do IFRJ 267

Quadro 1 – Resposta de alguns alunos à questão 6

da primeira tarefa

 

 

Fonte: Os autores (2015).

 Esses registros indicam que, até aquele momento do 

estudo, ƒ(x) ≠ L fazia parte da compreensão dos alunos sobre 

esse aspecto do limite, sendo essa indicação também presen-

te nos estudos de Cornu (1991) e Juter (2006). Além disso, é 

possível inferir que, para esses alunos, a ideia de limite está 

associada à imagem do ponto pela função. O fato de a função 

não estar definida para x = 2 e consequentemente a imagem 

ƒ (2) não ser apresentada no gráfico de ƒ levou-os a concluir 

que o limite não pode ser alcançado pela função. Essa con-

clusão foi confirmada pelo aluno A9, o qual justificou que o 

limite não é alcançado pela função “porque o ponto y = 4 está 

aberto”, como é possível perceber na seguinte transcrição de 

um diálogo entre o professor e os alunos no momento da dis-

cussão coletiva: 
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Professor 

Aluno A9

Professor

 Nesse momento, todos os alunos passaram a refle-

tir sobre o questionamento do professor, que, após alguns 

segundos, complementou:  

Professor 

Aluno A9

 Mesmo após a sistematização dessa aprendizagem 

realizada pelo professor depois da aplicação da primeira ta-

refa, os registros apresentados na segunda atividade evi-

denciaram que esse aspecto do conceito de limite não foi 

totalmente aprendido pelos alunos, pois cerca de 66% deles 

apresentaram justificativas baseadas apenas na existência 

de limites, pensando que, para o limite ser alcançado, a 

função precisa ser definida no ponto xo. Esses alunos não 

– Falar de limite da função em um ponto 
sempre será falar da imagem da função 
nesse ponto?
– Não.
– Então eu pergunto: “A justificativa 
‘porque o ponto y = 4 está aberto’ está 
correta?”.

– Porque dizer que não existe limite da 
função no ponto     xo = 2, só pelo fato de 
a imagem y = 4 estar “aberta” (no gráfico), 
é estar com dificuldade na compreensão 
do limite [...]. Pra mim, existe limite toda 
vez que existe a imagem da função. Não 
é essa ideia que estava na sua cabeça?
– Sim.
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conseguiram superar obstáculos sobre a dúvida de o limite 

ser alcançado pela função (CORNU, 1991).

Figura 5 – Resposta da dupla (A2, A6) à questão 6.

 

Fonte: Os autores (2015).

 O alto número de alunos que, após o estudo explo-

ratório, ainda permaneceram com dúvidas sobre o limite 

ser alcançado pela função sinalizou a necessidade de se 

fortalecer o ensino de limite no ponto, com base na relação 

entre as vizinhanças de L e xo. Uma vez que, neste estudo, 

a maior ênfase do ensino de limite se baseou na aproxi-

mação do objeto (x→xo e ƒ(x) → ƒ(xo)), percebe-se o quanto 

foi difícil os alunos conceberem que ƒ(x) = L, quando ƒ(xo) 

não estava definida, pois muitos deles ainda concebiam L 

= ƒ(xo). Mesmo assim, são satisfatórios os resultados obti-

dos em torno da aprendizagem desse aspecto do conceito 

de limite, pois ressaltam a necessidade de pequenos ajus-

tamentos nas tarefas e nos applets do GeoGebra, visando al-

cançar não só um resultado melhor na aprendizagem de que 

o limite é alcançado pela função como também a compreensão 
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da definição formal de limite a ser trabalhado em uma próxima 

investigação. Tais reformulações são previstas e pertinentes 

em uma pesquisa na modalidade de Design Research, devido 

ao seu processo cíclico de investigações.

 3.1.2. O trabalho de investigação

 A investigação com a exploração das tarefas integra-

das ao GeoGebra (mediante a colaboração de alunos no la-

boratório de Informática e a descentralização do ambiente de 

aulas expositivas com quadro de giz) revelou-se uma expe-

riência com potencialidades importantes, em relação tanto 

às aprendizagens quanto ao desenvolvimento das capacida-

des de argumentação, explicação e organização. 

 Por meio da troca de ideias entre os componentes 

de cada dupla (trio em alguns casos), surgiram diversas 

abordagens que conduziram não só ao aprendizado das 

ideias matemáticas, como também à melhoria na formula-

ção de justificativas, para resolução das tarefas e apresen-

tação de soluções diante da turma. Isso se conclui com a 

transcrição da apresentação das respostas às questões 7 e 

8 da terceira tarefa feita pelo aluno A24.

– No final da tarefa anterior, vimos que 

existe uma expressão geral que permi-

tia calcular a declividade da reta tan-

gente, ao gráfico de ƒ(x). Essa expres-

são é . Na questão 

2, nós descobrimos                         _ . 

Aluno A24
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 Além disso, há evidências de que esse tipo de plano 

didático tenha contribuído tanto para as aprendizagens dos 

alunos sobre os conteúdos matemáticos estudados quanto 

para a criação de estratégias de resolução dos exercícios e 

Então, pegamos (...). Então temos que:   

____________________________.
– Como a declividade é zero ...
– Por que a declividade é zero? Isso eu 
gostaria que você explicasse.
– Porque a reta tangente é paralela ao 
eixo x. Logo, a declividade é zero. Aí a 
gente iguala a expressão de mT a zero [...], 
obtendo as soluções___________   e x2 = 5. 
– E agora, gente? As duas são soluções? 
Apenas uma? Qual delas?
– Não. Quando a gente achou x = 5, eu fi-
quei tentando entender o porquê desse 5! 
Esse x = 5 me lembrou o x = 5 da questão 
1, mas não sei se é o mesmo.
– O valor que você achou, x = 5, significa 
o que no problema? Esse valor de x re-
presenta o que na construção da caixa?
– O valor do corte. 
– Pergunto: Aquela solução, x = 5, é solu-
ção do nosso problema?
 – Não!
– Esse ___ é o valor do corte para que a 
caixa tenha volume máximo.

Aluno A24

Aluno A24

Professor

Aluno A24

Professor

Aluno A1

Professor

Aluno A24

Professor

Alunos
Aluno A24
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problemas em sala de aula, conforme evidenciado pelos pró-

prios alunos nas respostas ao questionário (Figura 6).

Figura 6 – Respostas de alguns alunos à questão 2 

do questionário.

 

Fonte: Os autores (2015).

4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO

 O estudo relatado neste texto é parte de uma inves-

tigação ainda em curso sobre as aprendizagens de limite e 

continuidade de funções reais, na formação inicial de pro-

fessores de Matemática, marcada pela integração de tarefas 

exploratórias com o GeoGebra. Este trabalho se constituiu 

em uma pesquisa preliminar servindo de preparação para o 

estudo principal, a saber, uma experiência de ensino. 

 Esta, por sua vez, ocorreu no período de 04 de março 

de 2016 a 15 de julho de 2016 e envolveu uma combinação 
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de aulas dedicadas à aplicação de tarefas exploratórias com 

o GeoGebra, aulas com caráter expositivo-participativo de in-

trodução e formalização de conceitos teóricos e aulas, ainda, 

de resolução de exercícios de consolidação de conhecimen-

tos, tendo como foco o ensino de limite e continuidade. Foi 

realizada durante a ministração da disciplina Pré-Cálculo do 

curso Licenciatura em Matemática do IFRJ campus Nilópo-

lis, tendo o investigador e primeiro autor deste texto assumi-

do a função de professor da turma, desempenhando assim o 

duplo papel de professor-investigador. 

 Nessa experiência de ensino, o conteúdo de limite e 

continuidade foi trabalho sob um quadro de ensino explora-

tório, sendo aplicadas 17 tarefas exploratórias utilizando-se 

o GeoGebra, além de dois questionários com os alunos da 

turma investigada e duas entrevistas com quatro desses alu-

nos, a fim de se buscarem respostas às questões da pesquisa 

tendo como foco a aprendizagem de limite e continuidade. Os 

dados (ainda em fase de análise devido ao recente término 

da realização dessa experiência de ensino) serão publicados 

nacional e internacionalmente. 

 • Em relação às perspectivas da pesquisa, um estudo 

preliminar ainda não publicado referente a esses dados pos-

sibilita concluir que esse tipo de estratégia didática (ensino 

exploratório com uso do GeoGebra) deva ser mantido na con-

secução de uma próxima investigação sobre a aprendizagem 



Cadernos Prograd IFRJ 274

do conceito de limite e continuidade, em um contexto de for-

mação inicial de professores de Química e Física no campus 

Nilópolis do IFRJ. Essa indicação é justificada devido aos 

semelhantes fatores que motivaram a realização desta pes-

quisa na Licenciatura em Matemática, somados ao fato de os 

conceitos de limite e continuidade serem ensinados nesses 

cursos sem nenhuma conexão com a futura prática profis-

sional dessas áreas afins. Além disso, por meio de coopera-

ção entre os campi do IFRJ em Volta Redonda e Paracambi, 

todos os materiais usados na pesquisa poderão ser utiliza-

dos por algum professor na reaplicação dessa experiência no 

curso de Licenciatura em Matemática desses campi.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os resultados aqui apresentados indicam que o ensi-

no de conceitos de Cálculo com base na exploração de tarefas 

utilizando-se o GeoGebra não só possibilita verificar o apren-

dizado dos alunos e identificar as suas dificuldades, como 

também os levar a uma autonomia crescente na realização 

das tarefas, abrindo caminho para novas aprendizagens. 

 O trabalho colaborativo entre os alunos no labo-

ratório de Informática, a partir da resolução das tarefas 

exploratórias integradas ao GeoGebra, a descentralização 

do ambiente de exposição de conteúdos no quadro de giz, o 

incentivo, os desafios e as explicações do professor-inves-



Relatos de Experiências Exitosas no Ensino de Graduação do IFRJ 275

tigador, em geral, ajudaram a consolidar as aprendizagens 

e a realização de novas descobertas. Além disso, propor-

cionaram ao aluno um ambiente em que ele pôde analisar 

suas ideias e, quando questionado, justificá-las, contri-

buindo assim para a identificação dos seus erros apresen-

tados no momento da resolução das tarefas ou reforço do 

seu aprendizado.

 Esse ambiente proporcionou ainda aos alunos 

(futuros professores de Matemática) o contato com no-

vas experiências de ensino que poderão ser úteis a eles 

durante sua futura prática em sala de aula. Isso os in-

centivou a não enveredar pela prática conservadora e 

comum das aulas unicamente expositivas e a passarem 

a utilizar as modernas ferramentas computacionais que 

lhes são oferecidas, promovendo um ambiente interativo 

a seus alunos.

 Em relação ao impacto desse estudo no curso de 

Licenciatura em Matemática ofertado no campus Nilópolis 

do IFRJ, após a sua realização, fez-se um levantamento de 

dados junto à secretaria do referido curso sobre a situação de 

evasão e repetências na disciplina de Pré-Cálculo nos anos 

de 2010 a 2015. Os dados tabulados estão apresentados na 

Tabela 1.
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Tabela 1 – Situação acadêmica dos alunos de Pré-Cálculo

 

Fonte: Os autores (2015).

 A partir desses dados, é possível concluir que, embora 

o percentual de aprovação em Pré-Cálculo ainda seja baixo, 

o semestre letivo em que foi realizada esta pesquisa (2015.1) 

apresentou o maior número de aprovados e o menor número 

de desistentes. Esses resultados evidenciam o sucesso dessa 

experiência e indicam que a investigação em torno dessa 

nova abordagem de ensino deva ser mantida em outros 

semestres letivos, no intuito de se alcançarem resultados 

cada vez melhores.
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RESUMO: A experiência retratada aqui se origina da dificul-

dade, necessidade e até mesmo urgência na implementação 

de uma prática verdadeiramente interdisciplinar e integrati-

va dentro da disciplina Bases Morfofuncionais dos Sistemas, 

que compõe o conteúdo obrigatório dos cursos de Graduação 

em Fisioterapia, Farmácia e Terapia Ocupacional do campus 

Realengo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-

logia do Rio de Janeiro. Essa abrangente disciplina aborda 

matérias de Biologia Celular, Histologia, Anatomia e Neu-

rofisiologia, sendo tradicionalmente dividida em módulos, 

cada um ministrado por um professor. Embora a proposta 

da disciplina sempre tenha sido o diálogo entre os conteúdos 

e o trabalho em conjunto no intuito de integrar os conheci-

mentos, antes tão desvinculados uns dos outros, a prática 

levou à percepção de uma nova segmentação dentro dela, 
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tornando os assuntos pouco intercruzados e dificultando 

que alunos compreendessem a ideia de integração, objetivo 

maior e originalmente inspirador da criação de Bases Mor-

fofuncionais dos Sistemas. Sendo assim, no 1º semestre de 

2016, os três professores da disciplina se reuniram e pro-

puseram uma atividade conjunta, durante a qual estariam 

juntos em sala reforçando e discutindo conceitos em torno 

de uma questão comum. O tema inicialmente sugerido foi o 

fenômeno da Contração Muscular, a respeito do qual os alu-

nos receberam um texto relatando uma situação-problema a 

fim de que refletissem, discutissem entre si e apresentassem 

aos colegas seus apontamentos. Antes, porém, o assunto foi 

abordado pelos três professores, que o avaliaram conjunta e 

individualmente. A experiência mostrou-se muito produtiva 

e contemplou a expectativa de integração entre conteúdos, 

há tempos almejada pelos docentes da disciplina.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Atividade Conjunta. 

Contração Muscular.

1 INTRODUÇÃO

 A experiência aqui relatada está inserida em um con-

texto que se tornou um verdadeiro desafio: a demanda do 

campus Realengo do Instituto Federal de Educação, Ciên-

cia e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) em adaptar a uma 
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abordagem ampla e integrada diversos conteúdos tradicio-

nalmente tratados em separado nos cursos de Graduação 

em Saúde – e isso por meio da disciplina denominada Bases 

Morfofuncionais dos Sistemas (BMF). Esta se subdivide em 

Bases Morfofuncionais dos Sistemas I (BMF I) e Bases Mor-

fofuncionais dos Sistemas II (BMF II), as quais são ofertadas 

em períodos letivos subsequentes e abordam amplamente o 

funcionamento dos órgãos e sistemas humanos no que diz 

respeito a seus aspectos celulares, teciduais, morfológicos e 

fisiológicos. Os cursos de Graduação nos quais a disciplina é 

oferecida são: Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

 Uma vez que alunos de três diferentes cursos da ins-

tituição convivem no mesmo espaço da sala de aula durante 

a ministração de disciplinas básicas com conteúdos comuns, 

como BMF, objetivou-se uma troca, um enriquecimento na 

formação desses alunos, os quais, ao conviverem entre si e 

serem apresentados a esses conhecimentos simultaneamen-

te e no mesmo espaço de colegas de outros cursos, irão pos-

teriormente se especializar em suas atuações profissionais 

e carreiras específicas. Foi, portanto, necessário conhecer a 

realidade desses estudantes e investigar as características e 

bagagens deles a cada semestre letivo para, então, definir-se 

em conjunto o tipo ideal de abordagem dos conteúdos, tão 

diversos e, ao mesmo tempo, tão interligados e fundamen-

tais à formação e ao êxito desses estudantes. Nesse sentido, 
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buscou-se uma fundamentação teórico-pedagógica para au-

xiliar na maneira como essa integração poderia ser colocada 

em prática, contribuindo, assim, para o êxito no processo 

educativo (LIMA; LINHARES, 2008).

 Desse modo, a disciplina foi organizada em módulos, 

cada qual ministrado por um professor diferente e com área de 

formação distinta, o que culminou em uma nova fragmentação 

(dentro da mesma disciplina) dos conteúdos que a princípio se 

objetivava integrar. A maneira de implementação da disciplina 

(em módulos) incorre em dificuldades parecidas com as depara-

das quando os conteúdos eram dados em disciplinas separadas. 

 A partir da observação das demandas dos próprios 

alunos, da constatação de que eles muitas vezes sentiam di-

ficuldades em enxergar a ligação entre os módulos da disci-

plina e de que o objetivo de interdisciplinaridade e conversa 

entre os conteúdos não estava sendo efetivamente alcança-

do, houve a urgência de se implementarem novas dessas 

estratégias de ensino, entre elas, uma conversa entre con-

teúdos e a reflexão sobre a possibilidade de aplicação deles 

nas práticas profissionais e na vida dos estudantes, visando 

aumentar a qualidade do ensino.

2 DIAGNÓSTICO

 A disciplina Bases Morfofuncionais dos Sistemas 

(BMF) nasce da intenção de se implementar nos três diferen-
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tes cursos de Graduação da área da Saúde do campus Rea-

lengo uma visão ampla e interdisciplinar do funcionamento 

dos sistemas humanos. A disciplina aborda os conteúdos de 

Biologia Celular, Histologia, Anatomia e Fisiologia para es-

tudantes de Graduação em Fisioterapia, Farmácia e Terapia 

Ocupacional, os quais compartilham a mesma sala de aula 

(alunos do 1º período de Fisioterapia e de Terapia Ocupa-

cional e do 2º período de Farmácia). A ideia que alimentou 

o nascimento da disciplina desde então vem tentando ser 

implementada, porém há ainda algumas dificuldades e limi-

tações. Dentre elas, destacam-se: 

• A diferença de abordagem que cada curso deman-

da; e

• A necessidade de constantes conversas entre os 

professores dos diferentes conteúdos e de uma abor-

dagem generalista e integrativa junto aos alunos, 

uma vez que estudantes dos três diferentes cursos 

estão inseridos no mesmo contexto e submetidos aos 

mesmos recursos didáticos e pedagógicos. 

 A partir dos exemplos e das experiências de cada pro-

fessor, busca-se trazer para o contexto da sala de aula for-

mal as aplicações e particularidades que aqueles conceitos 

ali abordados assumirão na prática na vida profissional dos 

alunos. No entanto, essa tarefa nem sempre é executada com 

facilidade, em razão da falta de conexão entre diversos concei-
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tos abordados e também da maneira como muitos deles serão 

inseridos na prática desses futuros profissionais da Saúde. 

 Dessa maneira, buscou-se fazer uma intervenção 

que promovesse a união entre os assuntos abordados e, 

consequentemente à diminuição dessa falta de elo, o diálogo 

junto aos alunos, apontando as possibilidades de aplicações 

desses temas na vida dos estudantes.  

3 RELATO DAS AÇÕES 

 Após muita reflexão, discussão e análise dos relatos 

e sentimentos dos alunos, os professores da disciplina deci-

diram elaborar uma atividade conjunta, envolvendo meto-

dologias ativas de construção do conhecimento e avaliação 

simultânea do aproveitamento dos estudantes. A situação 

escolhida envolvia o fenômeno da Contração Muscular, tema 

esse que possibilitaria uma abordagem tanto dos aspectos 

celulares e moleculares (apresentados no módulo inicial de 

Biologia Celular) quanto dos aspectos morfológicos e teci-

duais (apresentados e visualizados nas aulas práticas e teó-

ricas nos módulos de Histologia e Anatomia Musculoesque-

lética). Além disso, promoveria uma retomada dos aspectos 

do controle nervoso do movimento e disparo da contração 

(previamente abordados em Neurofisiologia). Elaborada con-

juntamente por professores de diferentes áreas do conheci-

mento, após análises de materiais que fundamentam a cons-
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trução de situações-problema (AQUILANTE et al., 2010), a 

situação levantou a discussão sobre as diferentes maneiras e 

abordagens de análise do fenômeno da contração a partir de 

um texto lúdico a respeito de uma jovem que queria aprender 

a dançar. A partir do texto, foram levantados pelos professo-

res e pelos próprios alunos os fenômenos celulares, molecu-

lares e de controle do movimento essenciais à ocorrência do 

fenômeno da dança.

 A situação envolvida e que iniciou a reflexão para 

essa atividade conjunta é descrita a seguir: 

ATIVIDADE CONJUNTA 
Reflita sobre o texto:
 Sr. Antônio é um motorista de táxi, sergipano, que 

se mudou para o Rio de Janeiro com a família em busca 

de trabalho. Ele está preocupado com a filha adolescente, 

que está repetindo o segundo ano do Ensino Médio e apre-

senta grande desinteresse e indiferença pelos estudos e 

pela escola. Sr. Antônio sofre ao imaginar que a filha po-

deria ter um futuro melhor ao se dedicar aos estudos e 

teme que ela abandone a escola antes de concluí-los.

 Ao chegar a casa no horário do almoço, encontrou a 

filha na sala:

 – O que está fazendo em casa, Elaine? Por que não 

foi pra escola?

 A filha dançava e, com fones nos ouvidos, não ou-

viu nem respondeu ao pai. O pai se aproximou, retirou o fone 

e repetiu a pergunta. Ela respondeu que havia perdido a 
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hora e ficou em casa. Voltou a colocar o fone e a dançar. O 

pai ficou enfurecido e levantou a voz:

 – Você acredita que vai conseguir algo na vida se não 

estudar?! Vai trabalhar em que, se não se formar em algo?

 – Ih, pai, não enche! Vou trabalhar com dança! 

– respondeu e voltou a dançar.

 O pai procurou respirar fundo e observou a filha. Ela 

girava e rebolava em ritmo intenso. Movia os braços de forma 

descoordenada. Os pés pareciam ter cada um vida própria e 

independente do corpo. “Uma coisa louca”, ele achou. E con-

cluiu que ela realmente dançava muito mal. Estaria fadada 

ao fracasso essa menina... Procurou argumentar:

 – Ok, você vai trabalhar com dança. Vamos falar 

sobre o que você sabe de dança. 

 – Sei dançar! 

 – E como seu corpo consegue dançar? Fazer um 

movimento?

 – Sei lá... porque minha cabeça manda!

 – Filha, você precisa pensar sobre as coisas. Como a ca-

beça manda o corpo se mexer? E como ele obedece? O que que tem 

aí dentro dos seus braços e pernas pra que eles se mexam? Porque 

na cabeça eu sei que não tem quase nada... – ironizou o pai.

 –Tem ossos e músculos, ué!

 – Aí sim, Elaine – começou a pensar. – Agora, se 

você pesquisar e me convencer de que sabe explicar direi-

to como acontecem os movimentos, como a cabeça coman-

da as ações do corpo, o que precisa acontecer dentro do 

músculo pra que ele faça movimentos.... eu te pago aulas 

de dança pra ver se você melhora esses passos doidos aí!

(Carla Soares de Lima Prieto)
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 A partir da leitura e reflexão sobre o texto, colo-

que-se no lugar de Elaine e procure explicar as questões 

levantadas por Sr. Antônio.

 Os alunos se organizaram e, a respeito do texto, ela-

boraram uma apresentação em grupo sobre possíveis bases 

explicativas envolvidas com os movimentos do corpo que 

permitem o fenômeno da dança. Os três professores dos dife-

rentes módulos acompanharam todo o processo de elabora-

ção das apresentações, tirando dúvidas e oferecendo suporte 

para as discussões.

 A seguir, por meio das explicações de cada grupo, 

houve uma troca muito positiva de cada olhar a partir dos 

conhecimentos e das experiências prévias deles. O enfoque 

mais específico nas abordagens de acordo com cada curso 

pôde ser percebido pelos professores e também entre os pró-

prios colegas. Consolidou-se uma visão integrada dos con-

teúdos (antes vistos separadamente e agora resgatados pelos 

estudantes), formando-se um elo que, muitas vezes, conti-

nua sendo subjetivo e difícil de ser compreendido.

 Os resultados foram, portanto, surpreendentes e en-

riquecedores. A participação ativa dos alunos mostrou o en-

volvimento e a clareza da necessidade prática dos conteúdos 

abordados na disciplina como um todo. O rendimento geral 

foi bom, observado como sendo bem mais satisfatório que 
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quando somente a disciplina funcionava em módulos. A ava-

liação considerou o desempenho individual de cada estudan-

te, uma vez que eles apresentaram discrepâncias durante a 

discussão, a apresentação e o envolvimento com a atividade 

em si. Foi atribuída uma nota (até 5) pelo desempenho indi-

vidual e outra (até 5) pelo desempenho geral do grupo, totali-

zando o máximo de 10 pontos (pontuação essa a ser incorpo-

rada na avaliação geral da disciplina). Tal avaliação se somou 

a outras três, relativas aos módulos individuais de: Biologia 

Celular e Histologia (ministrados e avaliados conjuntamen-

te); Anatomia Musculoesquelética; e Sistema Nervoso. A nota 

final dos alunos foi composta então pela média entre essas 

quatro avaliações, tornando o peso efetivo da avaliação con-

junta correspondente a 1/4 da nota final.

 Por meio de comparação com períodos anteriores, os 

professores constataram que o rendimento médio dos alunos 

foi consideravelmente maior com a experiência da atividade 

conjunta. Além disso, eles mesmos manifestaram ter, enfim, 

visualizado a ligação entre os assuntos e alcançado a propos-

ta de interdisciplinaridade.

4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO 

 A experiência da atividade conjunta relatada aqui foi 

um grande passo no sentido de colocar em prática, dentro 

da sala de aula, a proposta de interdisciplinaridade da qual 
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nasceu a disciplina. Em qualquer espaço de aprendizagem em 

que se busque diminuir a fragmentação do conhecimento e 

implementar um diálogo verdadeiro entre os diversos professo-

res que abordem temas interligados e seus alunos, cada qual 

com suas experiências e visões, a reaplicação desse método 

pode gerar grande êxito. Pretende-se agora, mesmo dentro do 

campus Realengo, divulgar e incentivar (entre os demais pro-

fessores) o sucesso dessa experiência, que pode também ser 

aplicada em outras disciplinas de caráter amplo como essa. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Houve grande aprendizado após essa experiência, 

particularmente por parte dos docentes envolvidos. A ati-

tude diante de uma dificuldade há tempos enfrentada foi 

pesquisar e experimentar essa forma nova de trabalho. 

Constatou-se que certos casos de barreiras aparentemen-

te difíceis de serem transpostas dependem de esforços co-

letivos em torno do objetivo comum. Essa atividade espe-

cífica tinha o objetivo comum de implementar o diálogo e a 

interdisciplinaridade. O sucesso foi obtido nessa transpo-

sição, o que animou a equipe envolvida a refletir sobre os 

métodos e a vencer outras barreiras. Há ainda problemas 

e demandas a serem enfrentados, mas o impacto positivo 

dessa experiência mostrou um caminho que agora precisa 

ser divulgado, aprimorado e incentivado. 
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 Foi possível visualizar e sentir o bom impacto desse 

êxito no processo de ensino–aprendizado, o bom aproveita-

mento e o entendimento dos alunos a respeito da atividade 

conjunta proposta e o ganho do relacionamento desses estu-

dantes com a disciplina, os quais serão futuramente convi-

dados a avaliar e sugerir modificações para o aprimoramento 

na aplicação de métodos como esse. 
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RESUMO: A demanda por profissionais da área de Educação 

cresce em todo o país; em contrapartida, a carreira docente 

tem sido desvalorizada, o que acaba afastando os jovens 

dessa escolha profissional. Para tentar superar esse cenário, 

foram criados nos Institutos Federais cursos de Licenciatura 

com o objetivo de ofertar uma educação superior de 

qualidade, voltada à formação de professores para atuarem 

na Educação Básica. O curso de Licenciatura em Química 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro – campus Duque de Caxias – teve início em 

2009 e a cada semestre recebe cerca de 40 alunos. Diante 
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da necessidade de refletir se o curso vem produzindo 

oportunidades em consonância com a demanda da Educação 

Básica, no último ano realizou-se o mapeamento do perfil de 

seus alunos, analisando também os motivos que levaram à 

escolha do curso e suas trajetórias formativas. Para tal, foram 

aplicados questionários semiestruturados, e os resultados 

da análise obtida são expostos neste trabalho. Por meio do 

mapeamento do público que ingressa, cursa e se forma no 

curso, foi possível identificar características comuns entre 

os entrevistados, possibilitando assim a reflexão acerca 

da trajetória formativa discente e dos possíveis fatores 

determinantes para a permanência e a inserção do formado 

na educação básica. 

Palavras-chave: Licenciatura em Química. Perfil dos Licen-

ciandos. Trajetória Formativa.

1 INTRODUÇÃO

 Em 2003, deu-se início à primeira fase de expansão 

da rede federal de ensino, a qual foi pautada em alguns cri-

térios, tais como: a proximidade da escola aos arranjos pro-

dutivos instalados em níveis locais e regionais; a importância 

do município para a microrregião da qual faz parte; e a exis-

tência de potenciais parcerias para a implantação da futura 

unidade (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2007). 
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 Atendendo aos parâmetros dessa expansão, criou-se 

em 2006 o Núcleo Avançado de Ensino do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Química de Nilópolis (Cefeteq Quí-

mica), em Duque de Caxias, município que é um dos maio-

res polos petroquímicos do país, localizado no estado do Rio 

de Janeiro. Em 2008, em conformidade com a Lei Federal nº 

11.892/08, que institui a Rede Federal de Educação Profis-

sional, Científica e Tecnológica, foi criado o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), 

mediante transformação das unidades do Cefet Química em 

campi, como a de Duque de Caxias, que passou a ser Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – 

campus Duque de Caxias (IFRJ-CDUC) (PCC, 2012).

 De acordo com o artigo 7º da Lei nº 11.892/08 (BRA-

SIL, 2008), os Institutos Federais têm como um de seus ob-

jetivos ministrar em nível de Educação Superior cursos de 

Licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, a fim de formar professores para a Educação Bá-

sica, sobretudo nas áreas de Ciências e Matemática, e para a 

Educação Profissional. O artigo 8° (BRASIL, 2008) estabelece 

que ao menos 20% das vagas devem ser destinadas para su-

prir a demanda de docentes na Educação Básica. 

 Em fevereiro de 2009, foi criado no campus Duque 

de Caxias o curso de Licenciatura em Química, tendo como 

base a análise da ausência de oferta de graduações similares 
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na região. Além disso, esse campus especialmente concen-

tra, em sua maioria, cursos técnicos na área de Química. É 

importante ressaltar a perspectiva da política governamental 

de interiorização da educação pública e de qualidade no in-

tuito de reverter parte das dificuldades que acontecem nesse 

município, visto que Duque de Caxias contém 855.048 habi-

tantes e cerca 53% estão na linha da pobreza.

 Atualmente, o curso é ofertado na modalidade pre-

sencial, e o seu regime de matrículas, por componentes curri-

culares. O tempo mínimo de duração do curso é 8 semestres, 

e o máximo, 15. A cada semestre, são ofertadas 40 vagas, 

sendo o modo de ingresso exclusivo pelo Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), havendo também a possibilidade de 

entrada por reingresso ou transferência externa (PPC, 2012).

 Embora exista a política de incentivo à formação 

docente com as Instituições de Ensino Superior (IESs) por 

meio do aumento da oferta de cursos e de vagas de licen-

ciatura, o número de jovens interessados em ingressar na 

carreira tem diminuído gradualmente em virtude dos bai-

xos salários, das condições inadequadas de trabalho, da 

violência nas escolas e da ausência de uma perspectiva que 

motive uma formação continuada atrelada a um plano de 

carreira atraente, como aponta o relatório Escassez de Pro-

fessores no Ensino Médio: Propostas estruturais e emergen-

ciais (BRASIL, 2007). 
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 De acordo com Salla e Ratier (2010), a escolha pela 

licenciatura muitas vezes se dá pela baixa concorrência do 

curso, e a baixa nota de corte no Sistema de Seleção Unifi-

cada (Sisu) torna-se um facilitador para o ingresso nas IESs. 

Estudantes que optam pela carreira docente geralmente pro-

vêm de uma classe socioeconômica desfavorecida, validando 

o panorama de busca de renda imediata. 

 Analisando os relatórios do Censo da Educação 

Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep, 2009; Inep, 

2010; Inep 2013; Inep, 2014), observa-se que 3.586 alu-

nos ingressaram nos cursos de Licenciaturas nos Institu-

tos Federais (IFs) e no Centro Federal de Ensino Tecnoló-

gico (Cefet) do estado do Rio de Janeiro em 2009 e 2010. O 

mesmo campo de análise indica somente 280 concluintes 

em 2013 e 2014, o que significa que nesses anos essas 

instituições formaram apenas 7,81% dos licenciandos in-

gressantes em 2009 e 2010, quantitativo preocupante e 

associado a um alto índice de retenção e evasão nos cur-

sos de formação docente. 

 Levando-se em conta esses dados – e de acordo com 

Zago (2006) –, ressalta-se que, para a efetiva democratização 

do ensino, não basta garantir o acesso; é preciso desenvolver 

políticas voltadas à permanência e ao êxito dos estudantes 

nas instituições.
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 Dessa maneira, este trabalho se pauta pela ideia de 

que a pesquisa, o ensino e a vivência da realidade educacio-

nal assumem papel fundamental na construção e reconstru-

ção da identidade docente, devendo, portanto, ser analisado 

para melhor entendimento do perfil dos licenciandos.

2 DIAGNÓSTICO

 O fenômeno da evasão em cursos de nível superior, de 

acordo com Pereira (2012), é um dos problemas de maior gra-

vidade, que acarreta prejuízos a todos os atores envolvidos na 

formação, desde o estudante até os professores, as instituições 

de ensino, o governo e a sociedade. Segundo Lobo (2012, p.1), 

 
a evasão é um dos maiores problemas de qualquer nível de 

ensino e o é, também, no Ensino Superior Brasileiro, públi-

co e privado. O abandono do aluno sem a finalização dos 

seus estudos representa uma perda social, de recursos e de 

tempo, de todos os envolvidos no processo de ensino, pois 

perdeu aluno, seus professores, a instituição de ensino, o 

sistema de educação e toda a sociedade (ou seja, o país). 

 Embora muito tenha sido feito para atrair jovens a de-

terminados cursos, pouco tem sido o investimento na perma-

nência dos alunos matriculados. Muitos são os motivos que 

levam à evasão no Ensino Superior, tendo o primeiro ano, ao 

longo dos dois primeiros períodos, os maiores índices de desis-
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tência nas IESs. Falta de estímulo pelo curso ou instituição, 

reprovações e carreiras de baixo prestígio são alguns dos mo-

tivos apontados nas pesquisas (PEREIRA, 2012). 

 Muitos alunos, ao ingressarem no Ensino Superior, 

encontram dificuldades devido à defasagem de conhecimen-

to em relação ao conteúdo abordado em escolas de Ensino 

Médio no Brasil. Para Nascimento (2012, p. 76), 

trata-se de uma dificuldade generalizada que atinge tan-

to os que estudaram em escolas conceituadas – como 

as escolas públicas de Ensino Médio profissionalizante, 

cujo acesso se dá por um rigoroso processo seletivo – 

quanto aqueles que estudaram em escolas do horário 

noturno e do curso Normal (magistério para educação 

infantil e séries iniciais), conhecidas por sua baixa qua-

lidade de ensino. 

 Mediante pesquisas realizadas no curso de Licencia-

tura em Química do IFRJ-CDUC, Araújo (2014) constatou que 

ocorre a cada período desistência de alunos do curso, havendo 

assim a urgente necessidade de se compreender e verificar 

como ocorre esse processo de evasão dentro da instituição. 

 Concordando com André et al. (2010, p. 124), este 

trabalho compreende a existência de um cenário diverso 

e com condições distintas na formação docente no Brasil, 

demandando estudos “mais aprofundados sobre os pro-

cessos formativos e os agentes desse processo”.
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 Desse modo, em agosto de 2015, foi criado o projeto de 

pesquisa intitulado A Trajetória Formativa do Licenciando em 

Química e o Início da Docência: Implicações e desafios, ainda em 

andamento, com o intuito de melhor enxergar esses atravessa-

mentos formativos e, diante dos resultados, traçar estratégias 

que viabilizem o enfrentamento à evasão e que garantam aos 

alunos que se mantêm na Graduação condições de alcançar 

êxito no curso de Licenciatura em Química do IFRJ-CDUC. 

 Este artigo tem por objetivo, portanto, apresentar al-

guns resultados obtidos ao longo da realização de tal projeto 

e suas potencialidades no entendimento do público do curso 

e de suas demandas para o êxito. 

3 RELATO DAS AÇÕES

  Esta pesquisa tem como público-alvo alunos ingres-

santes, em curso e egressos do curso de Licenciatura em 

Química do IFRJ-CDUC. Com o intuito de traçar a trajetória 

formativa dos alunos do início ao fim do curso, foram utili-

zados como instrumentos de coleta de dados três diferentes 

questionários semiestruturados, sendo eles impressos (en-

tregues aos alunos tanto ingressantes quanto em curso) ou 

em formato eletrônico (enviados por e-mail aos alunos egres-

sos). Tais materiais contêm 21 questões-padrão comuns a 

todos os grupos, contemplando, por exemplo, informações 

socioeconômicas, de acesso à instituição e de interesse pela 
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profissão, além de 7 questões que variam de acordo com o 

público-alvo (p.ex., tempo para a conclusão do curso e relato 

de vivências do início da docência para os egressos).

 Até o momento, foram analisados os perfis de 135 

alunos ingressantes entre os períodos de 2014.2 e 2016.1, 

118 alunos em curso e 18 egressos, totalizando 271 alu-

nos na referida pesquisa.

 A partir da análise dos dados coletados, observou-se 

que a faixa etária predominante entre os ingressantes e os 

alunos em curso é a que se encontra entre 18 e 21 anos, com 

57,7% (Tabela 1). Entre os egressos, essa faixa varia dos 22 

aos 30 anos. Apesar de a maioria dos alunos do curso ser 

composta por jovens com menos de 30 anos, notou-se um 

percentual de alunos acima dos 31 anos. Isso evidencia que 

esses alunos vislumbram no Ensino Superior uma oportuni-

dade de ascensão profissional e financeira, além de apontar 

para uma democratização do acesso no Ensino Superior.

Tabela 1 – Idade dos alunos de Licenciatura em Química do IFRJ-CDUC 

Fonte: Autores (2016).

IDADE

19,3%
57,7%
15,5%
2,2%
4,5%
0,0%
0,8%

0,8%
50,0%
43,4%
2,5%
2,5%
0,8%
0,0%

0,0%
0,0%

94,5%
5,5%
0,0%
0,0%
0,0%

Até 17 anos
De 18 a 21 anos
De 22 a 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos

Acima de 51 anos
Não informaram

Ingressantes Em curso Egressos
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 Em relação ao sexo dos alunos, pode-se constatar o 

grande percentual de mulheres entre os licenciandos. Entre 

os ingressantes, elas somam 56,3%; entre aqueles que estão 

em curso, 61,9%, e entre os egressos, 77,8%. Esse, contudo, 

não é um fenômeno recente, conforme apontam Gatti e Bar-

reto (2009, p. 62):

Desde a criação das primeiras Escolas Normais, no final do 

século XIX, as mulheres começaram a ser recrutadas para 

o magistério das primeiras letras. A própria escolarização 

de nível médio da mulher se deu pela expansão dos cursos de 

formação para o magistério, permeados pela representação 

do ofício docente como prorrogação das atividades maternas 

e pela naturalização da escolha feminina pela educação.

 

 Em relação à etnia, entre os ingressantes, 48,8% dos 

alunos se autodeclararam negros, pardos ou “mulatos”, en-

quanto brancos foram 48,1%. Entre os alunos em curso, ne-

gros, pardos e “mulatos” somam 47,4%, enquanto brancos 

são 45,8%. Entre os alunos egressos se encontra a maior re-

levância desse percentual: 61,1% se autodeclararam negros, 

pardos e “mulatos”, enquanto brancos, 38,8%. O IFRJ adota 

políticas voltadas à reserva de vagas para o ingresso de alu-

nos pelo sistema de cotas, o que pode ser um dos fatores que 

leva aos altos índices de alunos negros, pardos ou “mulatos” 

entre ingressantes e aqueles em cursos. Para além das cotas, 

tem-se a localização do campus na Baixada Fluminense e o 



Relatos de Experiências Exitosas no Ensino de Graduação do IFRJ 305

fato de o curso de Licenciatura ser de baixa procura. Com 

isso, há uma possibilidade maior de inclusão da classe social 

menos privilegiada em nosso país. 

 Em relação ao local de moradia dos entrevistados, 

observou-se que, percentualmente, Duque de Caxias é a ci-

dade que abrange a maioria dos alunos do campus, conforme 

mostra a Tabela 2. Entre os egressos, esse percentual chega 

a 77,8%. Um dos fatores que levam ao grande percentual 

de alunos residentes em Duque de Caxias é o campus estar 

inserido nesse município, o que também contribui para a 

permanência desses alunos e pode ser comprovado pelo per-

centual de egressos residentes no município. Isso está em 

acordo com a política de interiorização dos IFs, pois atende 

ao público de uma cidade onde não existia formação de pro-

fessores de Química no ensino público.    

Tabela 2 – Cidade de residência dos alunos de Licenciatura 

em Química do IFRJ-CDUC 

     

 Ao serem indagados sobre o estado civil, 94,8% dos 

alunos ingressantes se declararam solteiros, enquanto ca-

Fonte: Autores (2016).

CIDADE

40,8%
39,3%
19,9%

46,6%
28,8%
24,6%

77,8%
11,1%
11,1%

Duque de Caxias
Rio de Janeiro

Outras

Ingressantes Em curso Egressos
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sados eram 5,2%. Entre os alunos em curso, solteiros so-

mam 94,1%, e casados, 5,9%. Dos alunos egressos, 55,5% 

declararam estarem solteiros, e 44,5%, casados. Ao serem 

perguntados se possuem filhos, 6,7% dos ingressantes e 

6,8% dos egressos são pais/mães. Ao serem comparados 

os percentuais de casados e solteiros com os alunos que 

declararam ter filhos, pode-se concluir que há entre os in-

gressantes um percentual de pais/mães solteiros.

 Em relação à participação na vida econômica da 

família, 75,5% dos ingressantes e 61,5% dos alunos em 

curso indicaram que não trabalham e que têm seus gastos 

custeados (Tabela 3). Um dos fatores que motiva esses 

índices está no fato de o curso de Licenciatura em Quími-

ca do IFRJ-CDUC ser matutino e atender prioritariamente 

jovens, os quais estão em sua maioria na faixa etária de 

18 a 21 anos, possivelmente acabaram de terminar o En-

sino Médio e ingressaram no Ensino Superior. Em relação 

aos egressos, 44,4% deles trabalham e são independentes 

financeiramente, 38,8% trabalham, mas não são indepen-

dentes financeiramente, e 5,6% trabalham e são respon-

sáveis pelo sustento da família, mostrando que, ao ingres-

sarem no mundo do trabalho, os alunos do curso têm alto 

percentual de empregabilidade.  
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Tabela 3 – Participação dos alunos de Licenciatura em

Química do IFRJ-CDUC

 Ao serem indagados sobre a instituição de conclusão 

do Ensino Médio, 55,5% dos ingressantes, 62,6% dos alunos 

em curso e 72,3% dos alunos egressos são oriundos de ins-

tituição de ensino particular (Tabela 4). Valle (2006) destaca 

que a família contribui para a delimitação ou projeção dos 

estudos dos filhos, determinando assim as fronteiras de suas 

ambições profissionais. 

Tabela 4 – Instituição de conclusão do Ensino Médio dos 

alunos de Licenciatura em Química do IFRJ-CDUC 

Fonte: Autores (2016).

PARTICIPAÇÃO NA VIDA ECONÔMICA DA FAMÍLIA

75,5%

2,8%

14,0%

7,0%

0,7%

61,5%

8,5%

24,6%

4,2%

1,2%

11,2%

44,4%

38,8%

5,6%

0,0%

Não trabalho, e meus 
gastos são custeados

Trabalho e sou indepen-
dente financeiramente

Trabalho, mas
sou dependente

Trabalho e  sustento 
minha família

Não informaram

Ingressantes Em curso Egressos

Fonte: Dados gerados pelos autores durante a análise dos questionários aplicados aos 
alunos da Licenciatura em Química do IFRJ campus Duque de Caxias.

INSTITUIÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO

44,4%
55,5%
0,1%

36,6%
62,6%
0,8%

27,7%
72,3%
0,0%

Pública
Particular

Não informaram

Ingressantes Em curso Egressos
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 A pergunta “Por que escolheu Licenciatura em Quí-

mica?”, feita a esses alunos, teve como  objetivo maior conhe-

cer o real motivo que os levou a optar por esse curso (Tabela 

5). Os dados obtidos evidenciaram que o maior índice desses 

alunos se encontra entre os egressos (44,4%), sendo seguido 

dos ingressantes (40%) e daqueles em curso (28%). As de-

mais respostas mostram que a escolha do curso sofreu in-

fluências que vão além do interesse pessoal do aluno, como 

aponta Valle (2006, p. 181):

 A escolha do magistério pode, por outro lado, ser 

provocada pela impossibilidade de concretizar um outro 

projeto profissional, seja devido a circunstâncias diversas de 

ordem pessoal – geralmente decorrentes de uma condição 

familiar homogênea e unívoca de existência –, seja pela oferta 

limitada de habilitações profissionais, em que predominam 

igualmente as estruturas objetivas dessa condição. Nesse 

caso, os sonhos e projetos do jovem estudante se confrontam 

com a lógica das hierarquias escolares, que, condicionadas 

pelas hierarquias sociais e culturais, são típicas das 

sociedades marcadas por fortes desigualdades. Sendo 

forçados a renunciar aos sonhos relativos às profissões que 

desejariam exercer, os futuros professores investem sua 

energia, talento e sabedoria na segunda – ou talvez terceira 

– escolha ligada àquela profissão que pensam realmente 

poder exercer; nela buscam realização pessoal e procuram 

vivê-la como a concretização plena de uma vocação. 
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Tabela 5 – Motivos de escolha do curso

 Com relação à participação em algum projeto durante 

a Graduação, 21,7% dos alunos em curso e 61,1% dos egres-

sos indicaram ter participado do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid); 19,5% de alunos em 

curso e 11,1% dos egressos participaram do Programa Ins-

titucional de Bolsa de Iniciação Científica (Pibic), Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica (Pibiti) ou 

Programa Institucional de Bolsas de Incentivo às Atividades 

de Extensão (Pibiex); 9,3% de alunos em curso e 16,7% dos 

egressos participaram do Programa de Educação Tutorial 

(PET); 45,8% de alunos em curso responderam não partici-

par de projetos, e apenas 11,1% dos egressos indicaram não 

ter participado de nenhum tipo de projeto durante a Gradua-

ção. Esses dados nos mostram que as bolsas dos referidos 

Fonte: Autores (2016).

POR QUE ESCOLHEU A LICENCIATURA EM QUÍMICA?

5,0%

22,2%

18,5%

40,0%

7,3%

0,0%

7,0%

5,0%

20,0%

25,0%

28,0%

8,5%

4,2%

9,3%

0,0%

16,6%

22,4%

44,4%

16,6%

0,0%

0,0%

Por ser a 2ª opção

Por ter tirado nota baixa 
no Enem

Por querer ingressar em 
um curso superior

Por querer cursar Quími-
ca, mas não Licenciatura, 

e sim Bacharelado

Por ser a 1ª opção

Outros

Por residir perto do campus

Ingressantes Em curso Egressos



Cadernos Prograd IFRJ 310

programas são um fator contribuinte para a permanência e o 

êxito deles na instituição, pois essa ajuda financeira possibi-

lita que os estudantes tenham mais tempo para se dedicar ao 

curso e que não seja necessária divisão do tempo deles entre 

trabalho e estudo, além de promover a construção do papel 

do professor e das práticas docentes.

 Aos egressos foi perguntado o número de períodos 

cursados: 27,8% responderam terem concluído o curso em 8 

períodos; 33,5%, em 9 períodos; 27,7% em 10 períodos; 5,5%, 

em 11; e 5,5%, em 12 períodos.  Atrelando os dados dos alu-

nos que participaram de projetos durante a Graduação ao nú-

mero de períodos cursados, notou-se que 68,7% dos alunos 

que participaram de projetos terminaram o curso entre 8 e 9 

períodos, em comparação com 31,3% de alunos que participa-

ram de projetos e terminaram o curso entre 10 e 12 períodos. 

Os dados ressaltam a importância da inclusão em projetos 

como fator determinante para a conclusão do curso. 

4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO

 Nos últimos anos, é possível perceber nas IESs a en-

trada de um público excluído histórica e socialmente (ZAGO, 

2006). É dever das instituições propor medidas e subsídios 

a fim de que esses alunos tenham condições de se manter 

na Graduação de maneira exitosa. Para isso, além da parte 

pedagógica, os cursos devem voltar-se a seus alunos, fazen-
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do um trabalho no intuito de mapear e analisar o perfil do 

público atendido e de suas necessidades.

 Atualmente o IFRJ é constituído de 15 campi, dis-

tribuídos em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, o 

qual possui características socioeconômicas que variam de 

município a município e, às vezes, dentro de um mesmo mu-

nicípio. Por isso, é imprescindível que cada campus coloque 

em questão a necessidade de conhecer quem são os alunos 

que chegam à instituição, quais trajetórias formativas, eco-

nômicas e sociais permeiam a vida desses alunos, quais são 

as dificuldades encontradas durante a Graduação, para que, 

assim, sejam propostas medidas efetivas que os levem ao êxi-

to na busca por uma formação superior.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Por meio desse mapeamento, tem sido possível en-

tender quem são os alunos que chegam até o campus, quais 

são seus perfis e motivações. Pode-se perceber também quão 

diversificado é o corpo discente dessa instituição e como as 

políticas públicas foram importantes no sentido de permitir o 

acesso desse público, o qual, anteriormente, não se enxerga-

va como parte desses espaços nem acessava as instituições 

federais de Ensino Superior.

 Este trabalho tem proporcionado uma reflexão profun-

da sobre o papel social das IESs, entendendo que a permanên-
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cia e o êxito também são responsabilidades dessas instituições, 

no sentido de propor medidas e traçar estratégias para viabili-

zar a conclusão do curso de Graduação. O acompanhamento 

do aluno (desde seu ingresso no curso de Licenciatura, passan-

do pela trajetória formativa ao longo da Graduação) tem-nos 

instrumentalizado na elaboração de novas metodologias a par-

tir da análise dos índices de retenção em disciplinas, período a 

período, bem como na construção de táticas de enfrentamento 

às defasagens de conteúdos encontradas. O acompanhamento 

dos egressos e o início deles na vida docente nos fornecem sub-

sídios para uma avaliação sistemática da formação dos profes-

sores e das expectativas das instituições de educação básica 

no que tange a esse assunto, para que, assim, sejam propostos 

ajustes e adequações ao longo do processo formativo oferecido 

pelo IFRJ, campus Duque de Caxias.
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RESUMO: O desenvolvimento humano sofre influência 

multifatorial contínua, que torna único o curso dele em 

cada um de nós. Fatores biológicos e ambientais interfe-

rem na saúde e têm relação direta com o desenvolvimento 

infantil. Ações multidisciplinares envolvendo ensino, ser-

viços públicos de saúde e comunidade podem facilitar a 

formação de redes de apoio para solucionar problemas lo-

cais relativos ao desenvolvimento. O objetivo da ação aqui 

relatada foi criar e implementar a estratégia Rede de Apoio 

às Famílias Promotoras do Desenvolvimento Infantil, para 

a integralidade da atenção e atuação interprofissional com 

inserção no sistema público de saúde. Para isso, utilizou-

-se de um projeto de extensão universitária, que, por meio 

de encontros regulares com grupos de famílias, alunos e 

professores dos cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupa-

cional do IFRJ campus Realengo, além de profissionais 

atuantes na rede de saúde na região da zona oeste do mu-
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nicípio do Rio de Janeiro, buscou conhecer as demandas 

e mapear o local para a ampliação da rede social de apoio. 

Foram realizados sete encontros, nos quais se discutiu a 

rede de apoio local e, a partir das demandas, construiu-se 

uma cartilha, um vídeo e um blog contendo informações 

referentes aos recursos de apoio disponíveis à população. 

A estratégia se tornou parte das ações desenvolvidas nas 

unidades de saúde. Dessa maneira, pôde-se perceber que 

a ampliação de recursos e informações relevantes às fa-

mílias fortalece a rede social de suporte para a função de 

promotoras do desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil. Família. Rede 

Social de Apoio.

1 INTRODUÇÃO 

 É inerente à missão e ao compromisso do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janei-

ro (IFRJ) colaborar para a transformação das comunidades 

a partir dos processos formativos. A parceria da instituição 

de ensino com as secretarias municipais de saúde e educa-

ção também diz respeito à prestação de serviço especiali-

zado à população da região. Por meio do estágio curricular 

na Atenção Básica e na Clínica-Escola, dos Programas de 

Educação Tutorial (PETs), dos Programas de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET Saúde), dos projetos vincu-
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lados às diferentes disciplinas e dos Projetos de Extensão 

Universitária e de Iniciação Científica, a educação, a promo-

ção e a prevenção voltadas à saúde são trabalhadas com a 

população local. Com ela firmam compromisso os docentes 

e discentes de Graduação do campus Realengo do IFRJ, os 

quais trabalham de diversas maneiras com instituições de 

saúde e Educação do entorno do campus. 

 O município do Rio de Janeiro (com população 

de mais de 6 milhões de habitantes, sendo 19,46% deles 

menores de 15 anos)1 é composto por 160 bairros;2 os 

da zona oeste, segundo dados do censo 2010, realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

concentram a maior densidade populacional do município.3 

Em decorrência da organização geopolítica do município, 

os bairros são agrupados em regiões administrativas, 

e no que se refere especificamente ao planejamento em 

saúde do município, sua divisão é feita em 10 Áreas de 

Planejamento (AP),4 além de sete subprefeituras. A zona 

oeste integra as APs 5.1, 5.2, 5.3, que englobam os bairros 

ao longo da linha férrea da companhia SuperVia, a partir 

1 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://www.
atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/rio-de-janeiro_rj#demografia>. Acesso em: 27 
jul. 2016.
2 PORTAL GEORIO. Bairros Cariocas. Disponível em: <http://portalgeo.rio.rj.gov.
br/bairroscariocas/default.HTM>. Acesso em: 24 ago. 2017.
3 IBGE. Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/amostra/>. Acesso 
em: 24 ago. 2017.
4 SMS Rio de Janeiro – Plano Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (PMS) 2014-2017. 
Disponível em:  <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3700816/4128745/
PMS_20142017.pdf>. Acesso em: 06 set 2017.
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de Deodoro até Santa Cruz, e parte do litoral, de Guaratiba 

até Sepetiba.5 Entretanto, é possível observar uma 

desvantagem em relação às demais regiões administrativas 

do Rio de Janeiro, pois esta apresenta o menor índice 

de condição de vida da cidade. Os bairros da zona oeste 

também concentram a maior densidade populacional de 

crianças residentes com até 15 anos de idade, totalizando 

43.873 crianças. Realengo, que faz parte da AP 5.1, 

comporta 14,8% desse total.6

 Desde o início das atividades do campus Realengo, 

por meio da aproximação dos cursos de Graduação com a 

comunidade, buscou-se conhecer as necessidades locais e 

relacioná-las ao referencial teórico-científico para melhor 

atendê-las. Embora dialogando com o serviço de saúde, 

com as escolas e com os alunos do curso, a participação 

direta dos usuários na tomada das decisões, a partir 

desse projeto de extensão, foi uma inovação no processo 

de trabalho. Dessa maneira, configurou-se como diretriz 

do trabalho, que tem relação direta com o ensino focado 

nas demandas populacionais, visando a um atendimento 

integral em saúde. 

5 GEIGER, P. P. A Metrópole e a Cidade do Rio de Janeiro. In: Portal Geo-Rio. 
Bairros Cariocas. Disponível em: <http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/
index_cidade.htm>. Acesso em: 27 jun. 2016.
6 Portal Geo-Rio. Bairros Cariocas. Disponível em: <http://portalgeo.rio.rj.gov.br/
bairroscariocas/default.HTM>. Acesso em: 24 ago. 2017.
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2 DIAGNÓSTICO

 O desenvolvimento humano sofre influência con-

tínua de fatores intrínsecos (genéticos) e extrínsecos (am-

bientais), que apresentam variações de um indivíduo para 

o outro e que tornam único o curso do desenvolvimento 

de cada criança. Nos primeiros anos de vida, os compor-

tamentos motores representam a integralidade e a funcio-

nalidade dos demais sistemas, cujas alterações se tornam 

aparentes com o passar do tempo. Atrasos motores são as 

primeiras manifestações de possíveis desordens do desen-

volvimento. A criança vulnerável, exposta aos fatores de 

risco, pode resistir aos efeitos negativos dessa exposição 

se diagnosticada precocemente, uma vez que as aprendi-

zagens são potencializadas em decorrência da plasticidade 

cerebral (VALENTINI; SACCANI, 2011).

 A família e o seu ambiente promovem a maior parte 

das ações que interferem na saúde dos sujeitos; portanto, 

têm relação direta com o desenvolvimento infantil. É prin-

cipalmente no contexto familiar que se promove a prote-

ção à saúde e a prevenção de doenças das crianças, assim 

como o cuidado diante de agravo à saúde. Ações multidis-

ciplinares dos serviços públicos de saúde podem estimular 

e facilitar as redes sociais de apoio para que, pensando 

as dificuldades das famílias de maneira ampla – questões 

financeiras, materiais, sociais, cognitivas, jurídicas, entre 
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outras –, seja possível fornecer o auxílio necessário. Essas 

redes sociais de apoio podem favorecer as relações sociais 

das famílias – entre seus próprios membros e a comuni-

dade – em prol do desenvolvimento infantil. Para tanto, 

são necessários os vários olhares e o conhecimento, por 

parte da equipe multiprofissional, sobre os dispositivos 

presentes no território que podem auxiliar a minimizar es-

sas dificuldades e necessidades das famílias em relação ao 

desenvolvimento dos seus filhos (DEZOTI et al., 2013).

 Sobre os dispositivos presentes no território, é a 

partir da Constituição Federal de 1988 (com a expansão 

universal dos direitos à saúde, à educação de qualidade 

e à previdência social, garantida pelo Estado) que parece 

haver uma tendência crescente na diminuição das desi-

gualdades e um foco das políticas públicas na proteção 

dos vulnerados.

 Dessa maneira, uma política pública deve ter como 

fim o bem-estar dos indivíduos em suas vidas cotidianas, 

embora políticas afirmativas em prol dos mais vulnerados 

possam ser necessárias para diminuir a distância entre os 

desiguais. É preciso que as oportunidades alcancem todos 

os membros da família; portanto, torna-se imprescindível o 

mapeamento desses dispositivos para que subsidiem a rede 

de apoio e, dessa maneira, o cuidado seja amplo e eficaz. 

Este trabalho é fruto de parcerias que se constroem entre o 
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IFRJ, campus Realengo, e as Clínicas da Família locais. São 

partes constituintes dessa parceria uma vertente do PET 

Saúde/Redes de Atenção Ampliação do Cuidado em Saúde 

Mental na Atenção Básica: Contribuindo para a Desmedica-

lização da Vida7 e o Estágio Supervisionado I, em Atenção 

Básica à Saúde, do curso de Fisioterapia ofertado pelo IFRJ. 

Essa parceria facilita o mapeamento dos recursos locais 

que possam somar ao cuidado às crianças e à orientação 

às famílias. Além disso, esse mapeamento pode ser comple-

mentado a partir de informações e recursos já conhecidos 

pelas próprias famílias e pela rede da AP 5.1, divisão em 

relação à atuação da saúde pública, na qual essas institui-

ções estão inseridas no município do Rio de Janeiro.

 Para Pilz e Schermann (2007, p. 182), “a qualidade 

da interação inicial é considerada um importante fator 

mediador entre os eventos perinatais e o seu posterior 

desenvolvimento, particularmente no que se refere 

à comunicação, socialização e cognição”. Portanto, 

“identificar e tratar as dificuldades relacionais da criança 

e de seus pais tornou-se um objetivo prioritário em saúde 

pública, e isso vem sendo confirmado pelo sucesso dos 

serviços destinados a esta população” (ibdem, p. 183).

7 Este projeto se refere ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, 
promovido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação. O 
projeto foi aprovado pelo Edital nº14, de 08 de março de 2013.
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 O ambiente familiar, portanto, estabelece a relação 

da criança com o mundo e com as pessoas, garantindo 

sua formação e qualidade de vida social, moral, psicoló-

gica e cultural. É no ambiente familiar que ela inicia sua 

aprendizagem sobre o respeito, o amor e a solidariedade, 

que interferem na sua convivência social. Para Paula et al. 

(2013, p. 212), o ambiente familiar da criança pode ser di-

vidido em: (1) ambiente físico, caracterizado “pelo conjunto 

de qualidades exteriores e materiais do homem, abrangen-

do dessa maneira todos os espaços em que o indivíduo 

vive”; (2) ambiente social infantil: “espaços onde a criança 

interage, cujo apego e apropriação são facilitados pela fa-

miliaridade: a casa, o bairro e a escola, por exemplo”; e (3) 

ambiente sociomoral: “realizações interpessoais que essa 

criança tem dentro do seu ambiente social, enquanto o 

cultural diz respeito à cultura em que ela está inserida, 

sua capacidade de habitar e desenvolver-se”.

 Dessa maneira, conhecer as condições socioeconômi-

cas das famílias, os riscos ambientais do ambiente familiar, a 

estimulação ambiental oferecida à criança e as práticas mater-

nas podem ser ferramentas valiosas para a promoção do de-

senvolvimento infantil (Paula et al., 2013; Paiva et al., 2010). 

Essa aproximação e conhecimento da realidade social das fa-

mílias se liga a uma proposta de atendimento integral à saú-

de que se articula com a ideia de clínica ampliada, conforme 
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Campos (2005) afirma, em que se faz necessário incorporar um 

maior conjunto de ações que entrelaçam a clínica com a polí-

tica, tratamento e organização institucional, gestão e subjetivi-

dade. Esses fatores não se separam, e é nessa perspectiva que 

entendemos que o cuidado não é algo a ser reproduzido em sé-

rie. A ideia da clínica ampliada entenderá o cuidado enquanto 

produção de novos valores de saúde e cidadania (FERRIGATO; 

BALLARIN, 2007). É a partir disso que se faz relevante a aproxi-

mação de toda realidade por qual passa a criança e sua família. 

 O conhecimento da rede social de suporte que essas 

famílias utilizam em seu cotidiano (e suas possibilidades locais 

para o cuidado) possibilitam apreender as dinâmicas comple-

xas que estão presentes no processo de interação social e que 

servem de suporte enquanto espaço de trocas afetivas e mate-

riais (MÂNGIA; MURAMOTO, 2007). Isso se dá porque 

as redes não são, simplesmente, um arranjo poliárqui-

co entre diferentes atores dotados de certa autonomia, 

mas um sistema que busca, deliberadamente, no plano 

de sua institucionalidade, aprofundar e estabelecer pa-

drões estáveis de inter-relações. (MENDES, 2011, p. 79.) 

 Ampliar tais redes intensifica sobremaneira a par-

ticipação conjunta dessa família no processo de produção 

de saúde, além de possibilitar o êxito da participação da 

família no desenvolvimento infantil.
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 O objetivo dessa experiência foi criar uma estra-

tégia – a Rede de Apoio às Famílias Promotoras do De-

senvolvimento Infantil – para a integralidade da atenção 

e a atuação em equipe interdisciplinar e multiprofissional 

(interprofissionalidade), bem como a inserção no sistema 

de saúde vigente no país.

3 RELATO DAS AÇÕES 

 Trata-se de um projeto de extensão universitária 

com o objetivo de criar uma aproximação entre o ensino 

em saúde oferecido pelo campus Realengo do IFRJ e os 

serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) den-

tro da AP 5.1, do município do Rio de Janeiro (RJ), para 

contemplar as necessidades da população local. 

 As ações foram desenvolvidas de abril a julho de 

2015 na Clínica-Escola do IFRJ (CE IFRJ) e na Clínica da 

Família Armando Palhares Aguinaga (CF APA). Tomaram 

parte das ações: membros do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (Nasf); supervisores de estágio da Clínica-Escola e 

da Clínica da Família; alunos do estágio em Atenção Bá-

sica e Ambulatorial do curso de Fisioterapia; alunos de 

Terapia Ocupacional e de Farmácia do PET Saúde/Redes; 

alunos de iniciação científica do curso de Fisioterapia; 

alunos de Terapia Ocupacional das disciplinas de Saúde 

Mental; e famílias frequentadoras das clínicas.
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 A ampliação do conhecimento sobre as necessidades 

das famílias que frequentam a Clínica-Escola e a Clínica da 

Família se deu em encontros entre as famílias, os alunos 

estagiários e de iniciação científica do curso de Fisioterapia 

e alunos de Terapia Ocupacional das disciplinas de Saú-

de Mental, na própria clínica. Esses encontros levaram à 

produção de narrativas (UFRGS, 2015), a partir das quais 

foi possível orientar a busca por estratégias que compõem 

o mapeamento complementar dos recursos disponíveis no 

território do Eixo Realengo, da AP 5.1 da Secretaria Munici-

pal de Saúde (SMS) da cidade do Rio de Janeiro. 

 Tanto os encontros com as famílias da Clínica-Escola 

do IFRJ como o mapeamento foram realizados pelos alunos 

de Terapia Ocupacional da disciplina de Saúde Mental, tendo 

como auxílio o levantamento já desenvolvido pelos alunos do 

PET Saúde/Redes do IFRJ (ISAGS, 2014; SMS, 2013). Tais 

alunos obtiveram orientação das professoras que desenvol-

veram este projeto da rede. Tanto os encontros com as famí-

lias da Clínica da Família como a ampliação do mapeamento 

inicial foram elaborados por alunos estagiários em Atenção 

Básica do curso de Fisioterapia, também com orientação e 

participação das professoras-autoras deste projeto.
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 ESTRATÉGIA DE AÇÃO

 Os encontros e a rede: formaram-se grupos de 

famílias para participarem das intervenções, além do de 

alunos, que conduziu a proposta. Foi combinado o número 

inicial de quatro encontros com os familiares. 

 No primeiro deles, houve uma apresentação da 

proposta da rede (HILL, 2005) e uma conversa sobre as 

realidades e necessidades das famílias. 

 No segundo, foi sugerida a construção de uma 

listagem sobre os recursos com que cada um já contava 

ou que considerava como presente em sua rede de apoio 

atual. Foi solicitado a cada família que pensasse em pes-

soas, serviços, lugares com os quais eles poderiam contar 

quando precisassem de algum auxílio. Eles então deveriam 

anotar em um papel essa rede (que poderia incluir amiza-

des, família, relações comunitárias, relações de trabalho, 

de estudo, com o sistema de saúde). Essa proposta visava 

identificar a rede de apoio já existente em cada família e, a 

partir disso, obter a ampliação dessa rede.  Esse segundo 

encontro foi baseado na atividade localizada no Guia da 

Gestão Autônoma da Medicação (GGAM-BR). 

 O terceiro encontro apresentou o levantamento 

de todos os dispositivos encontrados pelas famílias e 

pelos alunos, para compor a cartilha e os ambientes de 

socialização do mapa; além disso, na ocasião se discutiu 
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com os familiares a importância desses recursos e da 

constante construção de redes de apoio na ampliação de 

possibilidades de saúde e segurança. No quarto encontro, 

foram entregues as cartilhas já prontas.  

 O mapa de recursos: para ampliar o mapeamento 

dos dispositivos locais, foram consideradas as narrativas 

dos encontros com as famílias que orientaram as buscas. 

 Os alunos da disciplina de Saúde Mental, os do 

PET Saúde/Redes, os alunos do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e os estagiários, 

além das autoras, construíram o mapa dos dispositivos 

locais de auxílio, em formato de cartilha, contendo os au-

xílios explicitados pelas famílias. A cartilha foi entregue 

aos componentes dos grupos de familiares participantes 

das abordagens e disponibilizada nas clínicas. 

 Foram criados também ambientes de sensibilização 

do mapa, a saber: um vídeo (exibido na sala de espera da 

Clínica-Escola, apresentando o conteúdo do mapa); e a 

criação do blog Rede de Apoio às Famílias Promotoras do 

Desenvolvimento Infantil, que pode ser visitado no endereço: 

<http://redepromotoradodesenvolvimento.blogspot.com.br/>.

 AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

 A avaliação da estratégia foi realizada pelos seguin-

tes critérios: número e perfil das famílias participantes 
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das narrativas; número de famílias que tiveram acesso ao 

mapa; percepção das famílias sobre o mapa e sua influên-

cia na solução dos problemas; e número de unidades/pro-

fissionais de saúde que aderiram à proposta.

 Em relação à avaliação da estratégia, no total 19 

famílias participaram das narrativas, sendo: 15 delas con-

tendo crianças com necessidades especiais que recebem 

tratamento fisioterapêutico na CE IFRJ, usuárias de uma 

das três Clínicas da Família parceiras do IFRJ; 4 famílias 

de usuários da CF APA, com necessidades diversas. Cerca 

de 60 famílias usuárias da CE IFRJ e da CF APA tiveram 

acesso ao mapa, por meio da cartilha e/ou do vídeo. Foram 

confeccionadas e distribuídas mais 100 cartilhas por uni-

dade de saúde. Todas as unidades de saúde procuradas 

aderiram à proposta, perfazendo o total de 4. O número 

de profissionais de saúde que aderiram foi: 4 professores, 

1 supervisor de estágio e 1 preceptor do PET do IFRJ; 10 

alunos de Terapia Ocupacional; 5 alunos de Fisioterapia; 

1 agente comunitária de saúde; 2 fisioterapeutas do Nasf.

 Em relação à percepção das famílias sobre o mapa 

e sua influência na solução dos problemas, houve dois re-

latos de famílias cujas crianças obtiveram vaga em creches 

municipais, o de uma mãe que está sendo acompanhada 

pelo serviço de Psicologia da CF NA, o de outra que conse-

guiu cadeira de rodas para o filho e o de um padrasto que 
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relatou que utilizaria os dados fornecidos a fim de tentar 

uma vaga para o enteado retornar à escola em 2016.

 O relato de uma avó chamou a atenção pelo fato de 

que, embora a informação contida na cartilha tenha desper-

tado para um direito social, o RioCard, a conquista do be-

nefício nem sempre é real. A avó declarou: “Aquela cartilha 

falava de um formulário que preenchi e levei para o médico 

assinar, mas ele disse que não assinaria, porque o proble-

ma dela [da neta] é crônico e que Fisioterapia não adianta 

nada”. Nesse caso, parece que a sensibilização dos profissio-

nais ainda merece atenção especial. De todo modo, a família 

foi quem buscou a solução por meio da sua própria rede. Em 

conversa com a atendente da clínica (que já conhece a famí-

lia e o problema da criança), foi marcada uma consulta com 

outro profissional. Assim, “tenho certeza de que esse outro 

médico, que já conheço e que sabe da nossa luta, vai assinar 

esse papel, e vamos conseguir o benefício”, disse a avó. 

 Interessante perceber que as informações disponibiliza-

das, de acordo com as necessidades das famílias, também favo-

receram o fortalecimento de uma rede de apoio já existente: as 

famílias e os profissionais das Clínicas da Família. Ao (re)aproxi-

mar as famílias das unidades de saúde, foi possível (re)estabele-

cer o diálogo entre elas. Sendo assim, muitas soluções ou novas 

questões/necessidades foram aparecendo, apontando para a ne-

cessidade de se manter aberto esse canal de comunicação.
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4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO

 Identificou-se que tal ação também contempla os pro-

fissionais dos serviços parceiros. Além das percepções das 

famílias, uma que chamou muita atenção foi a de uma fisio-

terapeuta do Nasf, a qual, ao manusear a cartilha, declarou 

que essas informações “são tudo” aquilo de que as agentes 

comunitárias de saúde precisam para ajudar os usuários. Ela 

acrescenta, ainda, que muitas perguntas são feitas todos os 

dias. “Elas [as agentes comunitárias de saúde] perguntam, 

mas nós não temos todas essas informações em mãos. Ago-

ra temos!”, concluiu. Sendo assim, o trabalho do dia a dia 

também é facilitado quando informações de interesse coletivo 

são agrupadas e disponibilizadas a todos os atores envolvidos 

em determinado processo. Dessa maneira, esse parece ser um 

motivo bastante relevante para a continuidade da ação junto 

a outros grupos de alunos, em parceria com as unidades de 

saúde e em continuidade com a Clínica-Escola.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Na implementação da estratégia na Clínica-Escola 

do IFRJ, participaram 15 famílias, incluindo mães, pais e 

avós, além de 10 alunos do curso de Terapia Ocupacional 

que colaboraram nos encontros.

 O espaço de realização dos encontros foi estabelecido 

para as sextas-feiras, na Clínica-Escola, mas espera-se 



Relatos de Experiências Exitosas no Ensino de Graduação do IFRJ 335

estendê-lo às outras famílias do entorno. Levando-se em 

consideração que a Clínica-Escola atende semanalmente 18 

crianças, é possível sensibilizar a maioria das famílias. Esse 

universo, porém, ainda é muito pequeno frente à quantidade 

de crianças que podem ser beneficiadas com essa ação. Para 

isso, conta-se com a divulgação da rede, na sala de espera 

da Clínica-Escola, por meio do vídeo (que também divulga o 

blog) e da distribuição contínua da cartilha.

 Com a colaboração dos alunos, foi possível levan-

tar dados e indicações para a solução das demandas apre-

sentadas pelas famílias e, com isso, alcançar os objetivos 

de criação de espaço para os encontros e de ampliação e 

consolidação contínua da rede de apoio às famílias. O en-

volvimento dos acadêmicos de Terapia Ocupacional e de 

Fisioterapia (profissionais em formação) contribuiu para 

que eles percebam a importância dos encontros e também 

das ações conjuntas referentes a ensino e serviço em prol 

do bem-estar da população de determinada comunidade.

 A sensibilização para a ação nas Clínicas da Família 

do entorno do campus resultou na união da ação com o Nasf 

da AP 5.1, que atua, entre outras, na Clínica da Família 

Armando Palhares Aguinaga. O envolvimento do Nasf 

possibilitou pactuar a ação em outras Clínicas da Família 

atendidas pelo mesmo núcleo de apoio e fortalecer a parceria 

ensino–serviço. É importante considerar a disponibilidade 
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de horário e de espaço físico para a realização da ação nas 

Clínicas da Família, visto que os locais disponíveis são 

poucos para as diversas ações que as clínicas oferecem.

 A proposta de continuidade desse trabalho tem rela-

ção também com a compreensão de que a rede de apoio não 

é algo estático; ela precisa estar em processo de construção 

contínua. Além de buscar ampliar os recursos dos familiares 

de crianças da AP 5.1 para auxiliá-las em seu desenvolvi-

mento infantil, a intenção desse projeto foi ampliar também 

a compreensão das famílias, dos profissionais e alunos da 

IES sobre a importância da rede social na construção contí-

nua de promoção da saúde. Isso reforça a compreensão de 

que a saúde não se restringe aos métodos e às técnicas que 

os profissionais de saúde exercem no cuidado da população; 

na verdade, tem a ver com a ampliação de recursos que au-

xiliam os cidadãos a conhecer e buscar seus direitos, e assim 

se tornarem mais autônomos no cuidado com sua própria 

saúde. Essa seria a proposta de uma clínica ampliada.
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RESUMO: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-

logia do Rio de Janeiro é contemplado com políticas públicas 

que estimulam o acesso, a permanência e a conclusão de cur-

sos de Graduação. Entretanto, a existência dessas políticas 

norteia (mas não garante) a aquisição de direitos. Faz-se ne-

cessário construir dispositivos que viabilizem a efetiva execu-

ção das diretrizes constitucionais. Por esse motivo, a Coorde-

nação Técnico-Pedagógica do campus Realengo da instituição 

elaborou a roda de conversa intitulada Refletindo sobre Méto-

dos para Ampliar a Qualidade nos Estudos. Esse instrumen-

to psicopedagógico busca acolher os estudantes, favorecer o 
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compartilhamento de experiências e dialogar sobre alguns dos 

componentes que influenciam no processo de ensino–apren-

dizagem, tais como a motivação para estudar, métodos e téc-

nicas de estudos. A roda de conversa foi balizada por contri-

buições do educador e pedagogo Paulo Freire, que torna as 

fronteiras entre ensinar e aprender porosas, estimulando a 

análise crítica e o empoderamento dos estudantes.

Palavras-chave: Construção Coletiva. Educação Proble-

matizadora. Educação Inclusiva. Autonomia. Superação 

de Dificuldades.

1 INTRODUÇÃO 

 O relato de experiência em pauta insere-se no cam-

pus Realengo do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), abarcando discentes dos 

cursos de Graduação, especialmente Bacharelado em Far-

mácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. No que tange à si-

tuação político-econômica, o campus está localizado na Zona 

Oeste do município do Rio de Janeiro (RJ), uma região em 

que parte da população está em situação de vulnerabilidade 

social. O local recebe ainda estudantes oriundos de outras 

localidades, que também podem se encontrar na situação 

anteriormente relatada. Desse modo, parte do público do 

campus Realengo demanda a inclusão em políticas públicas 
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destinadas a favorecer o acesso, a permanência e a conclu-

são do ensino público superior. 

 Dentre essas políticas, destacam-se duas. A primeira 

é a Lei Federal nº 12.711/2012 (a chamada “Lei de Cotas”), 

que se propõe a reservar vagas no Ensino Superior para os 

discentes que estudaram em escolas públicas e/ou os ditos 

grupos étnico-raciais minoritários, sendo para tanto necessá-

rio considerar a renda familiar bruta per capita. A segunda é 

o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que se refere ao 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), envol-

vendo as áreas de “moradia estudantil, alimentação, transpor-

te, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, 

apoio pedagógico, acesso, participação e aprendizagem de es-

tudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-

mento e altas habilidades e superdotação” (BRASIL, 2010). 

 A aquisição de direitos sociais e educacionais, em-

bora respaldada por políticas públicas, não é algo garantido. 

Por isso, é importante a construção de estratégias que tor-

nem viável a concretização das leis. Caso contrário, as po-

líticas públicas serão uma realidade apenas na legislação. 

Por esse motivo, a Coordenação Técnico-Pedagógica (CoTP) 

do campus Realengo elaborou a roda de conversa intitulada 

Refletindo sobre Métodos para Ampliar a Qualidade nos Es-

tudos. Tal ferramenta favorece o processo formativo do aluno 

e, consequentemente, potencializa a educação do IFRJ, bem 
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como a redução dos índices de retenção e evasão, o que pode 

fomentar a redução de desigualdades sociais, sobretudo dos 

grupos historicamente marginalizados e/ou que se encon-

tram em situação de vulnerabilidade social.

 Considerando-se o papel transformador que a 

educação pode contemplar, pode-se buscar intervir no 

território por meio do ensino, da pesquisa e extensão, a fim de 

possibilitar modificações na região. Nessa perspectiva, indica-

se a corrente teórico-prática, a qual baliza a roda de conversa, 

orientada pela perspectiva proposta por Freire (1987), que faz a 

diferenciação entre educação bancária e educação libertadora. 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunica-

dos” e depósitos que os educandos, meras incidências, 

recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí 

a concepção “bancária” da educação, em que a única 

margem de ação que se oferece aos educandos é a de re-

ceberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem 

para serem colecionadores ou fichadores das coisas que 

arquivam. (FREIRE, 1987, p. 58.)

 Em contrapartida, a educação libertadora propõe-se 

a intervir na sociedade, estimular o combate à dominação, 

lutar pela emancipação e produzir transformações na reali-

dade. Estimula-se o protagonismo do educando, que se tor-

na agente ativo do processo de mudança dos espaços onde 

está inserido. 
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Enquanto (...) na concepção “bancária” (...) o educador 

vai “enchendo” os educandos de falso saber, que são os 

conteúdos impostos, na prática problematizadora, vão 

os educandos desenvolvendo o seu poder de captação e 

de compreensão do mundo que lhes aparece, em suas 

relações com ele, não mais como uma realidade estática, 

mas como uma realidade em transformação, em proces-

so. (FREIRE, 1987, p. 71.)

 Além das contribuições de Freire (1987), a roda de 

conversa possui outras influências, tal como a Psicopedagogia. 

Por esse ponto de vista, indica-se que a roda de conversa é 

também um instrumento psicopedagógico. Cabe indicar 

que a Psicopedagogia é uma nova área de conhecimento 

teórico-prático, que nasce do intercâmbio entre a Psicologia 

e a Pedagogia, mas que pode se utilizar de outros campos, 

tais como a Filosofia, a Sociologia, a Antropologia, as 

políticas públicas, dentre outros. Enquanto campo recente 

de conhecimento, a Psicopedagogia contempla uma gama 

de definições, que não necessariamente são consensuais 

nem formam um corpo teórico e metodológico coeso. A 

Psicopedagogia prioriza a compreensão do processo de 

ensino–aprendizagem, o que agrega a reflexão sobre o sujeito, 

o social, os processos de trabalho da instituição acadêmica, 

entre outros aspectos. Ela pode debruçar-se sobre o processo 

de aprendizagem dito “normal”, mas também sobre o que 

não se enquadrou ao previamente estabelecido, acarretando 
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em “fracasso” acadêmico. Em vista disso, os instrumentos 

psicopedagógicos, tal como a roda de conversa em questão, 

podem ser utilizados por meio de trabalho realizado em equipe 

multiprofissional e interdisciplinar. É possível realizar a roda 

de conversa em pauta estabelecendo uma parceria entre o 

assistente social, o nutricionista, o pedagogo, o professor, o 

psicólogo, o técnico em assuntos educacionais, entre outras 

categorias profissionais.

 A Psicopedagogia pode realizar algumas modalidades 

de intervenção. Dentre elas, destacam-se a Psicopedagogia 

Institucional e a Psicopedagogia Clínica. A primeira, que pode 

ter caráter preventivo, atua também nas Instituições de Ensi-

no Superior (IESs), apoiando a formação docente, orientando 

profissionais e detectando possíveis entraves institucionais 

capazes de influenciar no processo educativo. Considerando-

-se que uma escola ou IES esteja inserida em um território, 

influencia e é influenciada pelo contexto. Assim, a ação pode 

voltar-se à análise de questões metodológicas, sociais, cultu-

rais, institucionais e relacionais de um estabelecimento de en-

sino superior, bem como de seu projeto político-pedagógico. 

Dessa maneira, é importante incluir no campo de análise os 

educadores (professores e técnicos administrativos envolvidos 

no processo educativo), os alunos, a comunidade do entorno 

e a sociedade. Assim, a intervenção psicopedagógica deve rea-

lizar algo da ordem de uma “análise institucional” (BAREM-
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BLITT, 1998, p. 154). A própria IES precisa ser colocada em 

xeque, a fim de ser flexível, considerando a realidade do estu-

dante, bem como as suas singularidades.

 Na Psicopedagogia Clínica, recupera-se a dimensão 

da palavra clínica, derivada do grego klinikos, que aponta 

para o ato de inclinar-se ao outro, a fim de voltar sua aten-

ção e interesse a ele. A Psicopedagogia Clínica buscaria in-

tervir especialmente junto aos alunos com alguma suposta 

dificuldade de aprendizagem, que pode ter múltiplas causas 

e necessitar de articulação entre os diferentes profissionais 

no acompanhamento do estudante. Nessas circunstâncias, 

a equipe multiprofissional e interdisciplinar terá a possibi-

lidade de realizar o acolhimento do estudante, oferecendo 

a escuta e promovendo a construção de estratégias de en-

frentamento das questões apresentadas. Entretanto, esse 

trabalho não se esgota no discente, pois a equipe norteia-se 

pela clínica ampliada, que agrega aspectos biopsicossociais. 

O aluno, portanto, é visto de maneira integral. 

 Assim, a roda pode ser uma estratégia de cuidado, 

pautada na tecnologia leve, que é relacional, intersub-

jetiva e dialógica (MERHY, 1998). Reconstitui-se que o 

cuidado pode ser derivado do latim coera, que significa 

cura, ou de cogitare-cogitatus e de seu derivado coyedar, 

cujo significado é cuidar. Em ambos os casos, a palavra 

indicava situações envolvendo atitude de afeto e interes-
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se. Sob essa ótica, o cuidado ultrapassaria o campo do 

tratamento, sendo empregado em contextos de relações 

de zelo (BOFF, 1999).

 A roda de conversa poderá produzir saúde, correla-

cionada ao “bem-estar físico, mental e social”, não se res-

tringindo à “ausência de doença” ou ao “silêncio dos órgãos” 

(OMS, 1946). Por esse viés, a saúde encontra-se vinculada à 

qualidade de vida.

2 DIAGNÓSTICO 

 Tendo em vista a realidade do campus Realengo, faz-se 

importante colocar em xeque: embora existam políticas públicas 

para dar suporte ao acesso, à permanência e à conclusão dos 

cursos, por que uma gama de alunos é reprovada ou se evade 

do curso? Ainda que haja ações das Políticas Afirmativas e do 

PNAES, por que nenhum aluno quilombola ou integrante do 

grupo étnico-racial indígena adentrou no campus Realengo? 

 Considerando o compromisso político-pedagógico do 

IFRJ, é necessário identificar as causas dessas problemáti-

cas, bem como fomentar estratégias de manejo, a fim de que 

se produzam novas práticas. Nesse sentido, a equipe multi-

profissional e interdisciplinar da CoTP do campus Realengo 

do IFRJ, composta por assistente social, nutricionista, peda-

gogo, psicólogo e técnico em assuntos educacionais, busca 

realizar acolhimentos aos estudantes, durante os quais são 
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trazidas demandas pedagógicas, psicossociais e nutricionais. 

Incluem-se nesse trabalho os discentes do campus Realengo 

inseridos por meio de Políticas de Ação Afirmativa e/ou be-

neficiados pela assistência estudantil a partir do Programa 

Bolsa-Permanência (PBP) e do Programa de Assistência Estu-

dantil (PAE). Neste último grupo, o acompanhamento da CoTP 

é sistematizado pelo preenchimento de relatórios em que os 

alunos descrevem as dificuldades encontradas e, por vezes, 

pelos acolhimentos individuais. 

 A partir dos acolhimentos e da análise dos relatórios 

dos estudantes, a equipe da CoTP identificou alguns fatores 

que perpassam o processo de ensino–aprendizagem. Dentre 

eles, destacam-se três aspectos.

 No que tange ao primeiro, verificou-se que alguns obs-

táculos dos estudantes muitas vezes vão além de disciplinas 

e conteúdos específicos. Uma gama de estudantes encontra 

dificuldades em assumir o lugar de protagonistas na própria 

formação por não saberem como estudar, prescindindo de 

uma metodologia. Para eles, é difícil organizar o tempo e os 

conteúdos, bem como perceber a melhor técnica para seus 

objetivos e suas características gerais. Há, portanto, uma au-

sência de métodos de estudos ou de um ambiente apropriado 

para a atividade.

 No que tange ao segundo, ressaltam-se os fatores ins-

titucionais, os quais englobam o produtivismo da academia, 
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que pode gerar sobrecarga e adoecimento nos discentes. Es-

tando inserido em um contexto social mais amplo, o campus 

Realengo é atravessado por tais pressões, por vezes reprodu-

zindo as mesmas práticas nos seus processos de trabalho. 

 No que tange ao terceiro, indicam-se os fatores emo-

cionais, que interferem no processo de ensino–aprendiza-

gem. Dentre eles, destacam-se: o bloqueio em provas (conhe-

cido como “branco”); a ansiedade em estudar determinados 

temas (tais como a Depressão Infantil ou Morte); sintomas 

psicossomáticos que impedem o estudo (cefaleia, gastrite 

etc.); as travas na elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), que pode representar o término da Graduação e 

a inserção no mercado de trabalho (portanto, uma transição 

da posição de estudante para a de profissional). Neste último 

caso, por vezes, idealiza-se a qualificação do profissional, o 

que é capaz de causar insegurança e sensação de desprepa-

ro. Além disso, pode haver receio de que o recém-formado 

seja inserido nas estatísticas do desemprego.

 Em vista dos componentes que influenciam no pro-

cesso de ensino–aprendizagem, a CoTP possibilitou a aber-

tura de um espaço que acolhesse os discentes e favorecesse 

o compartilhamento de experiências. A ferramenta utilizada 

pela CoTP para essa finalidade foi a roda de conversa, que 

objetiva ampliar a qualidade dos estudos, mas pode ter im-

pacto na qualidade de vida. A ação buscou disparar refle-
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xões, a fim de identificar os fatores que atravessam o pro-

cesso de ensino–aprendizagem, tal como a motivação para 

estudar. Além disso, compartilharam-se alguns métodos e 

técnicas de estudos, que foram apresentados e trabalhados 

em oficinas. 

Importa destacar que o treino de competências de estu-

do não pode ser entendido como mero exercício técni-

co de instrução ou ensino, muito menos um receituário 

aplicado a todo e qualquer tipo de aluno. [...] Por tudo 

isso, a questão principal nesse treino é habilitar o aluno 

a escolher, entre várias estratégias disponíveis, aquelas 

que melhor se adequam às suas características pessoais 

e às exigências das tarefas escolares. Muitos programas 

de treino, quando aplicados, surtem pouco efeito, pois 

fica-se mais no “adestramento” (...) do que em uma real 

capacitação dos alunos. Essa última implica do aluno 

um maior autoconhecimento, o reforço da sua autono-

mia, a apropriação de um leque de estratégias disponí-

veis e de um discurso interno sobre a sua funcionali-

dade, uma capacidade de análise e de escolha do seu 

repertório de estratégias de acordo com as exigências de 

cada situação. (ALMEIDA, 2002, p. 160.)

 Nesse sentido, a CoTP buscou trabalhar com o grupo 

a construção de uma postura autônoma e crítica que possi-

bilitasse a cada sujeito o desenvolvimento de uma ação de 

estudante pesquisador.
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3 RELATO DAS AÇÕES 

 Considerando-se os componentes que interfe-

rem no processo de ensino–aprendizagem, a equipe da 

CoTP elaborou em 2015 a roda de conversa Refletindo 

sobre Métodos para Ampliar a Qualidade nos Estudos. 

No primeiro semestre de 2016, a atividade foi coloca-

da em prática, dando início à primeira roda de conver-

sa, caracterizada por encontros regulares com o mesmo 

grupo de estudantes. A ação foi pensada e vem sendo 

desenvolvida visando ampliar a qualidade dos estudos 

dos alunos e dar suporte aos estudantes com alguma di-

ficuldade em sua trajetória acadêmica, seja pedagógica, 

psicológica, social ou nutricional.

 A roda de conversa realizada desenvolveu-se por 

meio de oito encontros com um grupo fixo de estudantes 

dos cursos de Graduação oferecidos pelo campus Realengo 

do IFRJ. Nas ocasiões, foram discutidas questões pertinen-

tes ao processo educacional dos estudantes. As rodas de 

conversa foram mediadas por integrantes da CoTP, mas, em 

alguns encontros, contaram com a contribuição de profes-

sores e técnicos administrativos do campus, os quais deram 

suporte em áreas específicas do conhecimento. Dentre eles, 

destacam-se a coordenadora de biblioteca Viviane Araújo 

da Silva e professores do campus, como Lúcia de Macedo 

Silva Reis e Luiza Mara de Santana Werneck. 
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 Por meio dessa atividade, foi possível trabalhar os se-

guintes temas: motivação; gestão do tempo de estudo; aten-

ção, concentração e memória; ansiedade; leitura; biblioteca e 

repositórios virtuais; estudo em grupo; e técnicas de estudo 

(resumo, esquema, fichamento e resenha). 

 O formato de roda de conversa possibilitou uma am-

pliação das temáticas abordadas, atuando sobre as demandas 

dos participantes. Nesse sentido, o grupo é fundamental para o 

direcionamento da ação. Há um planejamento inicial, flexibili-

zado conforme as demandas e os encaminhamentos do grupo. 

As reflexões são construídas coletivamente, a partir das ideias, 

experiências e saberes de cada um, que serão partilhados.

          Ainda sobre o formato de roda de conversa, ele teve como 

base o debate e a reflexão coletiva, a fim de fomentar uma 

mudança de postura e de práticas educacionais nos sujeitos 

envolvidos. As rodas de conversa foram um espaço de escuta 

e acolhimento, sendo organizadas de modo a operacionalizar 

teoria e prática, em uma práxis constantemente refletida. A 

equipe que desenvolveu o projeto fez a mediação e apresentou 

propostas e provocações iniciais. Entretanto, os saberes de 

todos os participantes foram valorizados de forma horizontal. 

Valorizou-se e incentivou-se uma postura investigadora e 

autônoma, que pôde ser compartilhada, favorecendo assim 

a troca de experiências. Conforme Freire (1987), “ninguém 

educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 
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mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados 

pelo mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis” 

(FREIRE, 1987, p.39).

 Logo na primeira roda de conversa, os retornos fo-

ram positivos, e alguns estudantes participantes já aponta-

ram mudanças em suas estratégias de estudos. Dentre elas, 

destacam-se:

1. Reorganização de horários semanais, incluindo 

toda a agenda e reestruturação de horários dedica-

dos a estudo;

2. Mudança nas estratégias de estudo, possibilitando 

aprendizagens significativas;

3. Adaptações do ambiente de estudo, o que engloba 

ajustes no espaço físico, na luminosidade, na sonori-

dade, entre outros;

4. Na impossibilidade de adaptação do ambiente 

de estudo, a busca por outros locais que o favore-

çam (p. ex., biblioteca, shopping center vazio, praça 

pouco ocupada);

5. Reorganização da dinâmica familiar a partir do 

suporte do grupo, permitindo a reserva de espaço e 

horário para desenvolvimentos de estudos;

6. Minimização na procrastinação da finalização do 

Trabalho de Conclusão de Curso;

7. Participação em espaços coletivos, de mobilização 
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social, tais como o ato político contra a precarização 

das condições de trabalho próprias da terceirização, 

que, entre outros aspectos, interrompeu o pagamen-

to de funcionários de empresa de segurança e manu-

tenção no IFRJ, ocorrido no campus Realengo. 

 Durante o desenvolvimento da roda de conversa, po-

dem-se apreender duas importantes funções da ferramenta 

psicopedagógica em pauta, que são destrinchadas a seguir. 

No que tange à primeira, indica-se o fomento à mobilização 

política dos discentes, sob uma perspectiva de educação crí-

tica. Essa proposta foi consonante com as contribuições da 

Psicopedagogia Institucional, que propõe a realização de cer-

ta análise institucional, e com o pensamento de Freire (1987, 

p. 70), que sinaliza a importância de que a educação produza 

transformações sociais. Nesse sentido, enquanto a educação 

bancária propicia “uma espécie de anestesia, inibindo o po-

der criador dos educandos, a educação problematizadora, de 

caráter autenticamente reflexivo, implica um constante ato 

de desvelamento da realidade. A primeira pretende manter 

a imersão; a segunda, ao contrário, busca a emersão das 

consciências, em que resulte sua inserção crítica da realida-

de” (FREIRE, 1987, p. 70. Exemplifica-se tal ação quando se 

cita que os alunos da roda de conversa foram estimulados a 

participar ativamente de espaços coletivos, buscando intervir 
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nas próprias normas da instituição. Dentre os espaços, des-

tacam-se a Assembleia Geral do campus Realengo do IFRJ, 

que tem caráter deliberativo, e as instâncias de representa-

ção estudantil, que agregam os centros ou diretórios acadê-

micos de turmas e cursos. 

 No que tange à segunda, indica-se o manejo de te-

mas trabalhados no coletivo, mas que tiveram repercussão, 

sendo aprofundados pela equipe multiprofissional e interdis-

ciplinar durante acolhimento individual de alguns discentes. 

Isso pode ser exemplificado pela necessidade de se ampliar a 

reflexão sobre o manuseio de uma ferramenta compartilhada 

durante a roda de conversa, a saber: a “grade de horário de 

estudos semanal individual”. Tal instrumento se apresentou 

enquanto ferramenta útil na gestão do tempo, favorecendo o 

aluno a redistribuir as suas atividades e a priorizar as mais 

urgentes. Por um lado, o grupo conseguiu compartilhar ex-

periências, produzindo mudanças em seu cotidiano acadê-

mico e pessoal; por outro, algumas questões levantadas des-

pertaram ansiedade ou angústia em alguns alunos, uma vez 

que refletir sobre a distribuição dos horários de estudo pode 

acarretar na análise da forma de organização da própria vida 

pessoal como um todo. 

 Dentre as questões emergidas durante ou após a 

roda de conversa, destacam-se: 

• A identificação da necessidade de manejo da dinâ-
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mica familiar, a fim de se possibilitar a reorganização 

da rotina de estudos; 

• a percepção de que há um movimento (ainda que 

inconsciente) de se sobrecarregar para evitar o “não 

ter o que fazer”, o “tédio”, o “vazio existencial” ou ou-

tra questão; e

• a verificação de que o aluno não se coloca como 

protagonista de sua própria vida, priorizando sempre 

as demandas dos outros, em detrimento das suas.

 

 Tais questões demandaram acolhimento individuali-

zado de alguns dos alunos da roda de conversa, para apro-

fundamento das reflexões, construção de estratégias para 

manejo e, caso indicado, encaminhamento para a rede de 

saúde, para realização do devido tratamento, uma vez que o 

espaço escolar não seria o local indicado para tal atividade. 

 A avaliação do Projeto se deu por meio de registros dos 

encontros feitos pela equipe da CoTP, bem como por avalia-

ções qualitativas trazidas pelos estudantes participantes, tan-

to por escrito quanto verbalmente. Essa análise possibilitou a 

constante reflexão crítica sobre as práticas desenvolvidas. 

 Após o projeto-piloto, identificou-se a possibilidade de 

transformar a atividade em uma prática extensionista, a fim 

de oferecer suporte a outro grupo de alunos, os da rede pública 

do município do Rio de Janeiro. Dessa maneira, ainda que o 
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IFRJ seja contemplado por políticas públicas que objetivam 

democratizar o ensino, a CoTP poderia identificar o porquê 

de uma gama de alunos não conseguir acessar os cursos de 

Graduação do IFRJ. Em vista disso, o projeto foi ampliado. 

O Projeto Roda de Conversa Refletindo sobre Métodos para 

Ampliar a Qualidade nos Estudos: Instrumento psicopedagógico 

na educação inclusiva foi submetido e aprovado como projeto 

de extensão por meio do Edital de Extensão n° 07/2016 do 

Programa Institucional de Incentivo às Atividades de Extensão 

(Pró-Extensão). Desse modo, ganhará novas perspectivas, 

ampliando-se para o atendimento à comunidade em 2017. 

Em vista disso, a CoTP reuniu-se na 8ª Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE), em 03 de outubro de 2016, a fim 

de conhecer a realidade local e construir o projeto em parceria 

com a comunidade externa. Assim, a equipe do Programa 

Interdisciplinar de Apoio às Escolas (Proinape) pôde participar 

ativamente da construção da proposta, de maneira que esta 

atendesse uma demanda do território.

4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO

 O projeto em pauta pode ser reaplicado em outros 

campi, sendo fundamental a divulgação da roda de conver-

sa em eventos acadêmicos e produções científicas, a fim de 

propiciar o compartilhamento de experiências com outros 

servidores e instituições.
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 Cabe reforçar que o compartilhamento da experiên-

cia favorecerá a valorização dos servidores, que podem ser 

convidados a participar do projeto, pois cada campus conta 

com profissionais qualificados para participar de projeto si-

milar, mas nem sempre são convidados para tal. Por exem-

plo, cada campus dispõe de servidores da biblioteca, capazes 

de contribuir com informações sobre bibliotecas virtuais e a 

busca de informações. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As políticas públicas favorecem o acesso, a perma-

nência e a conclusão do curso. Entretanto, é necessário de-

senvolver ações que potencializem tais políticas públicas, 

ampliando a qualidade da educação, reduzindo os índices de 

retenção e evasão, favorecendo transformações sociais. 

 Embora o aluno esteja cursando a graduação do 

campus Realengo, isso não garante a sua aprendizagem. Ao 

contrário, por vezes, o discente pode ser rotulado como portador 

da dita “dificuldade de aprendizagem”. Cabe ressaltar que o 

“fracasso” escolar não deveria ser reduzido ao desempenho 

acadêmico do aluno, uma vez que suas causas são complexas 

e abarcam fatores biopsicossociais. As fronteiras entre o 

orgânico, o psíquico e o social podem ser compreendidas 

enquanto porosas, apontando para a necessidade de 

intervenção nos três âmbitos. Por esse viés, a Psicopedagogia 
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apresenta-se como norteadora do projeto, possibilitando a 

criação de ferramentas potencializadoras da aprendizagem. 

Em vista disso, sinaliza-se que a Psicopedagogia pode oferecer 

ferramentas de manejo dos desafios apresentados no processo 

de ensino–aprendizagem, entre elas, essa roda de conversa.
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Capítulo 15

TERAPIA OCUPACIONAL PARADESPORTIVA: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA 

ORGANIZAÇÃO MILITAR 
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RESUMO: A construção das práticas do terapeuta ocu-

pacional no campo desportivo utiliza o esporte adaptado 

como recurso para o desenvolvimento de habilidades, o 

aumento da capacidade funcional, a acessibilidade e o fa-

vorecimento da participação social, com a criação de am-

bientes que propiciem a independência e a autonomia nas 

atividades desportivas e cotidianas dos participantes. O 

trabalho aqui relatado foi desenvolvido durante o 1º se-

mestre de 2016 com a participação de docentes e discentes 

do curso de Bacharelado em Terapia Ocupacional do Ins-

tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro, campus Realengo, tendo como objetivo compreen-

der a relevância da atuação do terapeuta ocupacional no 

esporte. Do ponto de vista metodológico, as experiências, 

ocorridas na Comissão de Desporto da Aeronáutica e na 
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Clínica-Escola da instituição de ensino, abrangeram a 

análise da proposta do projeto João do Pulo e do Progra-

ma Forças no Esporte, desenvolvidos pelo Ministério da 

Defesa. Os resultados foram a parceria entre o Instituto e 

a Comissão de Desporto da Aeronáutica, da Universidade 

da Força Aérea, para a colaboração científica e o fortale-

cimento das ações de integração social de militares com 

deficiência reformados, no âmbito militar, por meio do es-

porte. O trabalho tem evidenciado o importante papel do 

terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar quanto 

à identificação e superação das barreiras existentes que 

impedem ou dificultam a participação social.

Palavras-chave: Terapia Ocupacional. Desporto. Partici-

pação Social.

1 INTRODUÇÃO 

 A atuação da Terapia Ocupacional no esporte iniciou-

-se no Hospital Stoke Madeville, no Reino Unido, em 1944, 

tendo sido estimulada pelo neurologista Ludwing Guttman, 

que encorajou o trabalho da Terapia Ocupacional utilizando 

o esporte na reabilitação para tratar militares lesionados na 

Segunda Guerra Mundial. Guttman propôs o desporto como 

um método terapêutico voltado à reabilitação global (física, 

psicológica e social), sendo o trabalho da Terapia Ocupacional 
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uma estratégia de reintegração social dos pacientes a partir da 

reabilitação funcional por meio das novas habilidades apren-

didas em atividades correlacionadas com a prática esportiva 

adaptada (BAILEY, 2008; WHO, 2013).

 Os resultados promissores desse modelo interdiscipli-

nar impactaram positivamente a vida dos pacientes e ganha-

ram repercussão mundial durante o I Stoke Mandeville Ga-

mes, em 1948, evento idealizado para divulgar a importância 

da reabilitação global na inclusão social da pessoa com defi-

ciência. Essa iniciativa expandiu, e do desporto, a reabilitação 

evoluiu para o esporte recreativo e, por conseguinte, o esporte 

competitivo, tornando-se precursor dos Jogos Paraolímpicos 

que conhecemos atualmente. 

 Os Jogos Paraolímpicos se transformaram em 

uma potência que mobiliza milhões de pessoas no mundo 

inteiro. Recentemente, a edição que ocorreu no Brasil, 

na cidade do Rio de Janeiro, em agosto de 2016, contou 

com 4.333 atletas paraolímpicos, sendo 2.663 homens e 

1.670 mulheres, além da participação inédita de atletas 

refugiados, alcançando um público de 2,15 milhões de 

espectadores (IPC, Rio 2016).

 Considerando a dimensão internacional dos Jogos 

Olímpicos, a Paraolimpíada é vista como estratégica para as 

políticas de inclusão, uma vez que revela as condições socioe-

conômicas dos países que sediam o evento, evidenciando as 
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barreiras e as mudanças necessárias a uma sociedade sus-

tentável e inclusiva. Trata-se de voltar o olhar para a com-

preensão da deficiência e das diferenças humanas.

 A Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015 (LBI) 

rompe com o conceito baseado no modelo biomédico linear 

entre doença-deficiência-incapacidade-desvantagem, reco-

nhecendo o conceito de deficiência como resultado multifa-

torial, o qual diz respeito à interação entre pessoas com defi-

ciência e às barreiras de natureza atitudinal e física impostas 

pelo ambiente, impedindo a participação plena na sociedade.

 Cabe salientar que o direito à participação plena 

e à inclusão das pessoas com deficiência na sociedade 

é reconhecido desde 1988 com a promulgação da 

Constituição Federal do Brasil. A partir desse marco 

político, decorrido 27 anos após vários movimentos sociais 

em defesa dos direitos dessas pessoas, é sancionada a LBI.

 A força política do esporte pode ser aludida pela 

aprovação da LBI no ano 2015, que se deu 1 ano antes da 

abertura dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio2016. 

Compreende-se que a demora na aprovação da Lei é um 

retrato do preconceito e das barreiras socioatitudinais 

que inviabilizam o exercício dos direitos da pessoa com 

deficiência e o pleno exercício da sua cidadania. Entre 

os direitos resguardados pela Lei de Inclusão, inclui-se o 

direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer.  
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 Segundo a Convenção Sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência,

para que ocorra a participação, em igualdade de oportuni-

dades com as demais pessoas, de atividades recreativas, 

esportivas e de lazer, os Estados Partes tomarão medidas 

apropriadas para assegurar acesso aos serviços presta-

dos por pessoas ou entidades envolvidas na organização 

de atividades recreativas, turísticas, esportivas e de lazer. 

(BRASIL, 2009.)

 Logo, a acessibilidade se constitui um direito fun-

damental para a inclusão da pessoa com deficiência (BRA-

SIL, 1999). O esporte tem um significado social de integra-

ção e respeito às diferenças, sendo, por isso, compreendido 

como um recurso de inclusão para pessoas em situação de 

vulnerabilidade. 

 O Censo Demográfico de 2010 apontou que 

45.606.048 pessoas declararam ter algum tipo de deficiên-

cia, um número correspondente a 23,9% da população 

brasileira. Destaca-se o contingente de população de 40 a 

59 anos (17.435.955 pessoas), sendo a deficiência visual 

o tipo mais declarado, seguido das deficiências motora e 

auditiva (IBGE, 2010). 

 Dados do Censo 2010, realizado pelo Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e as discrepâncias 

socioeconômicas no âmbito nacional corroboram com a tese 
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de que a deficiência tem forte ligação com a pobreza, o que 

dificulta o acesso aos serviços sociais e de saúde, em progra-

mas de envelhecimento ativo que visam à promoção da saúde 

e à prevenção de doenças incapacitantes, à medida que as 

pessoas envelhecem, para melhorar a qualidade de vida nas 

diferentes fases do desenvolvimento humano.

 A erradicação da pobreza é o maior desafio global e 

um meio de garantir o desenvolvimento e a inclusão social no 

Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU),

as habilidades para a vida aprendidas por intermédio do 

esporte ajudam a empoderar os indivíduos e aumentam 

o bem-estar psicossocial, tal como maior resistência, au-

toestima e os relacionamentos com outras pessoas. Estas 

características do esporte são benéficas a pessoas de todas 

as idades, mas são especialmente vitais ao desenvolvimen-

to saudável dos jovens. (ONU, 2003.) 

 Essa construção subjetiva transforma, assim, a ma-

neira de se relacionar com o mundo e sua diversidade, uma 

vez que o envolvimento em atividades significativas tende a 

respostas ocupacionais facilitadoras de inclusão e interação. 

 Para a ONU (2003), o esporte é uma poderosa ferra-

menta para apoiar esforços de prevenção de conflitos e de 

construção da paz, sendo um importante facilitador do desen-

volvimento sustentável e para alcançar os objetivos da saúde, 

educação e inclusão social previstos na Agenda 2030. 



Relatos de Experiências Exitosas no Ensino de Graduação do IFRJ 371

 Jovens que habitam em áreas de grandes densidades 

demográficas e com precárias situações sanitárias, econômi-

cas e “organizadas” para constituírem um poder único, cen-

tralizado e independente estão mais vulneráveis nessa fase de 

formação da personalidade. Portanto, são necessárias ações 

políticas e sociais que impeçam o crescimento dessas áreas 

pobres e, consequentemente, a marginalização desses jovens. 

O esporte mostra-se um instrumento de motivação intrínseca 

e extrínseca, capaz de mobilizar esses indivíduos para a for-

mação de uma cidadania digna e de um ambiente favorável 

para o desenvolvimento normal de qualquer ser humano.

 A partir do entendimento de que o esporte é um re-

curso ocupacional importante para a promoção da saúde 

funcional e um meio de promover a participação social da 

pessoa com deficiência, pensou-se em inserir no contexto 

acadêmico do curso de Bacharelado em Terapia Ocupacio-

nal ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Realengo, 

a criação do projeto de extensão  Desporto em Ação para 

a construção de conhecimentos científicos na atuação da 

Terapia Ocupacional no esporte. 

 Apesar dos objetivos fundamentados no princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão descritos 

na Constituição Brasileira de 1988, artigo 207, desenvolver 

esse trabalho oportunizou realizar o desejo de ampliar os cam-



Cadernos Prograd IFRJ 372

pos de práticas da Terapia Ocupacional, oferecendo um lo-

cal de ensino e aprendizagem para aplicar ao contexto real as 

habilidades aprendidas em aula, assim como possibilitar ao 

discente experimentar novos campos de atuação profissional. 

 A evasão e a retenção têm sido um grande desafio 

para os cursos de níveis superiores. O panorama socioeco-

nômico atual no qual o Brasil se encontra vem provocando 

uma tensão social causada pelas incertezas no mercado de 

trabalho. Esse fato intranquiliza o discente, sobretudo em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, que, por vezes, 

opta por ações emergenciais provenientes de tomada de deci-

são que o distancia do seu rumo profissional. Essa conjuntu-

ra sociopolítica tem impacto direto nas instituições de ensino, 

influenciando negativamente os processos de aprendizagem 

e de produção do conhecimento necessários à multiplicação 

do saber por meio das atividades extensionistas voltadas ao 

desenvolvimento territorial e ao capital humano. 

 Outro ponto importante diz respeito à compreensão 

dos discentes com a especificidade da Terapia Ocupacional e 

suas inúmeras possibilidades de atuação em uma formação 

generalista, além da percepção de valor e do reconhecimen-

to social dessa profissão em ascensão no Brasil, apesar da 

sua importância na área da saúde. Tal fato contribui para a 

insegurança do aluno e angústias que comprometem a per-

manência e o êxito estudantil. Segundo Appio et al (2016), a 
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confiança do aluno na instituição, o acesso à infraestrutura 

e às atividades de estágio ou extracurriculares, a situação fi-

nanceira do aluno e o atendimento às expectativas foram os 

explicadores diretos da permanência.

 A participação ativa dos discentes do curso de Terapia 

Ocupacional no projeto Desporto em Ação tem sido uma opor-

tunidade para que os graduandos vivenciem situações social-

mente contextualizadas, possibilitando que eles identifiquem 

barreiras e limitações no processo de aprendizagem. Ao mesmo 

tempo, são estimulados à reflexão e à construção do raciocínio 

clínico e, assim, ao desenvolvimento de capacidades para lidar 

com diversos problemas disfuncionais que afetam o desempe-

nho ocupacional nos mais variados contextos de produção da 

vida. A experiência vivida tem possibilitado a percepção do cui-

dado para consigo e para com o outro, estimulando a criativida-

de em ações interdisciplinares, fazendo melhorar a competên-

cia por meio da articulação teórico-prática dos conhecimentos 

fundamentais da profissão e de suas aplicações técnicas pela 

inserção no ambiente, com propostas terapêuticas ocupacio-

nais que, pela natureza, estimulam a inovação técnica. O estu-

dante se torna um agente transformador da própria história e 

do meio, buscando (a partir dos recursos acadêmicos, técnicos 

e científicos) atitudes inovadoras para intervir em condições 

disfuncionais com base na análise dos fatores estressores que 

influenciam o desempenho das atividades de vida cotidiana.
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2 DIAGNÓSTICO 

 O aumento da incidência da deficiência tem cha-

mado a atenção de especialistas, governantes e movimen-

tos voltados à promoção dos direitos da pessoa com de-

ficiência. A evolução da deficiência é uma preocupação 

global, cuja estatística também é influenciada por mudan-

ças sociodemográficas ocorridas com o envelhecimento da 

população mundial, em destaque no Brasil.

 A promoção da saúde é uma estratégia que contri-

bui para a construção de ações que possibilitam respon-

der às necessidades sociais em saúde (BRASIL, 2006), as 

quais convergem em iniciativas que garantam condições e 

situações capazes de conferir qualidade de vida ao citado 

segmento populacional. 

A política nacional de saúde da pessoa portadora de de-

ficiência aponta as ações essenciais para a criação de 

ambientes favoráveis, o acesso à informação e aos bens 

e serviços sociais, bem como a promoção de habilidades 

individuais que favoreçam o desenvolvimento das poten-

cialidades de tais pessoas. No tocante aos ambientes fa-

voráveis à saúde desse segmento, especial atenção será 

concedida às facilidades para a locomoção e a adaptação 

dos diferentes espaços, tanto os públicos – como vias e 

edifícios – quanto os domiciliares, eliminando-se, assim, 

barreiras urbanísticas e arquitetônicas que dificultem a 

efetiva integração e inclusão. (BRASIL, 2008.)
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 Essas diretrizes incluem o desenvolvimento de pro-

cessos educativos continuados que visem à superação de 

preconceitos e posturas que impeçam ou constituam obs-

táculos à inclusão social das pessoas com deficiência. 

 No entendimento dos autores, o esporte é um recurso 

polivalente e multivariável com características lúdicas, o qual 

constrói espaços de troca, cujo foco é o sentimento provoca-

do pelo jogo, e as diferenças são minimizadas, dando espaço 

à participação integradora. O esporte adaptado oportuniza 

trabalhar os estigmas da deficiência, proporcionando inú-

meras possibilidades corretivo-adaptativas, adentrando por 

vertentes do conhecimento científico da ocupação humana 

significativa e diferenciada. A compreensão fenomenológica 

da vivência de cada indivíduo em atividades paradesportivas 

enriquece a percepção do terapeuta ocupacional enquanto 

facilitador do processo de participação e de respostas ocupa-

cionais adequadas ao seu plano de vida ressignificado nessa 

estrutura adaptacional proporcionada pelo paradesporto. O 

indivíduo passa a ter uma nova visão sobre si mesmo na 

consolidação da busca pela autonomia.

 O objetivo dessa proposta extensionista é difundir a 

atuação da Terapia Ocupacional no esporte e cooperar com 

a Comissão de Desporto da Aeronáutica (CDA) – da Univer-

sidade da Força Aérea (Unifa) – para a integração social e a 

valorização do militar com deficiência.
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 O Ministério da Defesa tem incentivado a prática es-

portiva pelo Programa Atletas de Alto Rendimento das Forças 

Armadas (PAAR), o Programa Segundo Tempo – Força no Es-

porte (Profesp) e o Projeto João do Pulo. 

 O Profesp e o Projeto João do Pulo, ambos do Mi-

nistério da Defesa desenvolvidos nas Forças Armadas, têm 

como principal objetivo a cidadania e a inclusão social por 

meio do esporte. 

 O projeto Desporto em Ação é composto por docentes, 

estudantes bolsistas e voluntários do Curso de Bacharelado 

em Terapia Ocupacional do IFRJ, campus Realengo, e suas 

ações vinculam o ensino, a pesquisa e a extensão. A iniciativa 

foi criada com a parceria entre o IFRJ e a CDA/Unifa, para, 

por meio do Projeto João do Pulo, colaborar cientificamente e 

fortalecer as ações de inclusão de militares reformados após 

aquisição de deficiência, e, por meio do Profesp, promover a 

inclusão de crianças e jovens com deficiência, estudantes em 

escolas da rede pública de ensino, para que possam participar 

das atividades adaptadas esportivas, educacionais, de lazer e 

complementares, democratizando o acesso.

 A prática orientada de atividades físicas é de funda-

mental importância para o desenvolvimento biopsicossocial. 

Para essa população, praticar esportes enfatiza que se levem 

em conta suas capacidades, necessidades e limitações, de 

modo a auxiliar no desenvolvimento e no aprimoramento dos 
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movimentos necessários à realização de tarefas essenciais no 

seu cotidiano. O esporte também está relacionado ao aumento 

da participação social, ampliando os grupos sociorrelacionais 

(ZUCHETTO; CASTRO, 2002).

 Reconhecidamente, o esporte é um importante ca-

nal de socialização e de promoção da inclusão social. Os 

benefícios que ele proporciona são inegáveis, uma vez que, 

com seu caráter agregador, auxilia na construção da par-

ticipação social, impactando na melhoria da qualidade de 

vida (VIANNA; LOVISOLO, 2011 apud GAYA, 2009; STIG-

GER, 2009; VAZ, 2009).

 Já o esporte adaptado traz benefícios relacionados à 

reabilitação, à inclusão social e também à saúde. Segundo 

COSTA e SILVA et al. (2013), 

esporte adaptado é um termo utilizado apenas no Brasil 

e consiste em uma possibilidade de prática para pessoas 

com deficiência. Para tanto, regras, fundamentos e estru-

tura são adaptados para permitir a participação destas 

pessoas. (COSTA e SILVA et al., 2013 p. 680.)

 O esporte adaptado considera alguns importantes as-

pectos, como “efetividade do esporte no processo de reabilita-

ção, o direito das pessoas com deficiência à prática do esporte 

e caráter da modalidade enquanto entretenimento” (COSTA E 

SILVA et al., 2013, p.680), nos quais são impactados positiva-
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mente os aspectos biológicos, psicológicos, sociais, as modali-

dades, entre outros (COSTA e SILVA et al., 2013).  

 Para GORGATTI (2008), os benefícios do esporte adap-

tado vão além da melhora física, sendo relevantes na cons-

trução do ganho de independência e autoconfiança, incluindo 

a realização das atividades de vida diárias, como também o 

autoconceito e a autoestima. O esporte adaptado tem-se apre-

sentado como um importante meio de inclusão social, auxi-

liando no empoderamento de pessoas com deficiência. 

 O terapeuta ocupacional estuda as atividades huma-

nas e as utiliza como recurso terapêutico para incrementar a 

independência e a funcionalidade. Para isso, Segundo Ponto-

glio (2013), a participação do terapeuta ocupacional abrange o 

desenvolvimento de habilidades, seja por meio dos treinos com 

os praticantes, seja com a criação de recursos adaptativos que 

facilitem o desenvolvimento autônomo das ações, buscando ao 

máximo fazer com que a deficiência não seja limitadora no de-

sempenho e na funcionalidade, promovendo condições de par-

ticipação social com qualidade de vida. (MARINS et al., 2011).

3 RELATO DAS AÇÕES 

 As experiências foram realizadas na CDA, localizada 

no bairro Campo dos Afonsos, e na Clínica-Escola do IFRJ, 

no bairro Realengo, ambas as instituições situadas no Rio de 

Janeiro, e abrangeram: 
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• a análise da proposta do Projeto João do Pulo, insti-

tuído pela Portaria Normativa nº 13/MD, de 17 de fe-

vereiro de 2016, do Ministério da Defesa (substituindo 

a Portaria Normativa nº 956/MD); 

• a implementação do Projeto Desporto em Ação; e

• o estudo técnico-científico para fundamentação 

da prática. 

 A partir das observações, pesquisas, reflexões e dis-

cussões vivenciadas nos Projetos Desporto em Ação e João 

do Pulo, foi possível constatar a importância da existência de 

estágio nessa área. 

 A aproximação ao campo desportivo foi gradual, obje-

tivando a percepção das discentes com as possíveis práticas 

a serem desenvolvidas nesse contexto, com visitas supervi-

sionadas ao Campo dos Afonso, para conhecer a dinâmica do 

projeto João do Pulo (em funcionamento, sob a coordenação 

da CDA), e a implantação do Desporto em Ação, um projeto 

de extensão da Terapia Ocupacional, coordenado pela docente 

Adriana Sathler e financiado pelo Proex/IFRJ.

 Foi desafiadora a participação em atividades para a 

escolha do nome, da logomarca do projeto Desporto em Ação 

e do planejamento das atividades a serem executadas. Tra-

tava-se de uma experiência acadêmica inédita para os bol-

sistas participantes. Buscando compreender a inserção da 

Terapia Ocupacional no esporte, fundamentando-se em suas 
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habilidades e competências profissionais, os discentes foram 

motivados a montar grupos de estudos. Na fase inicial, foi fei-

to o levantamento bibliográfico em base de dados científicos, 

utilizando-se os seguintes descritores: desporto, deficiência, 

inclusão, participação social, saúde do trabalhador, saúde 

mental, adaptações, adaptação ocupacional, tecnologia as-

sistiva, militar, terapia ocupacional. Era preciso compreen-

der como as barreiras atitudinais poderiam ser enfrentadas 

nesse contexto e, também como as barreiras arquitetônicas 

impediam a acessibilidade. Na segunda fase, feito o mapea-

mento da acessibilidade em que seriam implementadas as 

ações, produziu-se um relatório para comunicação com os 

parceiros, a fim de viabilizar o acesso dos participantes às 

instalações da CDA.

 Houve medições no banheiro/vestiário do ginásio da 

CDA, com mapeamento da acessibilidade. Além disso, organi-

zou-se um festival paradesportivo, objetivando a aproximação 

de outros participantes e vivências integradoras por meio das 

modalidades esportivas adaptadas. Infelizmente o evento não 

pôde ser realizado, pois as atividades tiveram de ser interrom-

pidas com a aproximação das Olimpíadas e Paraolimpíadas 

Rio2016, uma vez que o espaço esportivo localizado no Campo 

dos Afonsos foi cedido ao Comitê Olímpico Internacional (COI).

 Com a submissão do Projeto Desporto em Ação e a 

sua aprovação para participar do Programa Institucional de 
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Bolsas de Incentivo às Atividades de Extensão (Pibiex), hou-

ve a oportunidade inopinada de crescimento para o projeto, 

com maior visualização e com incentivos financeiros que 

possibilitaram maior dedicação dos alunos e melhorias na 

prática das atividades desenvolvidas.  Os discentes partici-

pantes perceberam que a pesquisa, a extensão e o ensino 

caminham juntos e que esse “tripé formado pelo ensino, 

pela pesquisa e pela extensão constitui o eixo fundamental 

da universidade brasileira e não pode ser compartimenta-

do” (MOITA e ANDRADE, 2009, p. 269). A oportunidade de 

participação no Pibiex representou um ganho significativo 

tanto para a projeção da Terapia Ocupacional, fomentada 

pela construção desse novo campo de atuação, como para 

a formação profissional. Os conhecimentos adquiridos per-

passam a formação acadêmica, oportunizando vivências e 

experiências que resultam em processos reflexivos, críticos, 

criativos e dinâmicos e, consequentemente, em maior apro-

priação da profissão, além da satisfação pessoal, principal-

mente no que se refere ao desenvolvimento da autonomia 

intelectual, motriz do investimento acadêmico profissional.

4 CONDIÇÕES DE REAPLICAÇÃO 

 O êxito na parceria estabelecida com a Aeronáutica 

para apoiar o desenvolvimento do projeto João do Pulo abriu 

outras possibilidades para, por meio do Profesp, estender as 
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ações da Terapia Ocupacional na cooperação das ações de in-

clusão de crianças e jovens com deficiência das escolas públi-

cas para acesso ao esporte.

 O esporte é uma atividade estimulante que atrai, prin-

cipalmente, crianças e jovens pela sua ludicidade. Dessa ma-

neira, facilita o desenvolvimento normal da criança, aprimo-

rando habilidades e, sobretudo, favorecendo o aprendizado de 

como conviver socialmente, lidar com conflitos e outras inicia-

tivas imposta pelo jogo.

 A expansão das ações do projeto Desporto em 

Ação tem o objetivo de fortalecer o processo de educa-

ção especial de crianças e jovens em situação de vul-

nerabilidade, a partir de parcerias com as instituições 

de ensino público, visando melhorar a qualidade de 

vida, aumentar as possibilidades ocupacionais, facili-

tar a participação social e contribuir para o desenvol-

vimento humano. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A atividade esportiva saudável e bem-adaptada aos 

interesses pedagógicos tende a criar uma ligação espontâ-

nea de inter-relacionamento coletivo, tornando-se, então, 

uma ferramenta útil na multiplicação de valores humanitá-

rios de alta capacidade transformadora. Além disso, por ser 

uma atividade naturalmente espontânea e motivacional, 
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possibilita desenvolver a criatividade laborativa, a colabora-

ção entre grupos heterogêneos e a produção de significados 

existenciais modificadores de comportamento.

 Diante das severas transformações sociais do mun-

do contemporâneo e da desigualdade social, essa experiên-

cia tem proporcionado explorar as riquezas ocupacionais 

do esporte e o potencial dele em se tornar um importante 

aliado no processo educacional-atitudinal.

 Torna-se, portanto, fundamental apoiar programas 

de pesquisa e extensão nos cursos de Graduação com expe-

riências como essa, em que os alunos participam das ações 

de maneira proativa, envolvendo-se com o processo de cons-

trução do conhecimento, que resulta em um maior interesse 

intelectual na sua área de formação.

 Os êxitos logrados com essa ação têm estimulado a 

produção científica e reduzido a resistência dos estudantes 

(que participam do projeto) para o desenvolvimento do Tra-

balho de Conclusão de Curso (TCC), fator esse que contribui 

para a retenção estudantil. 

 Foram produzidos dois trabalhos: um apresenta-

do durante a X Jornada Interna de Iniciação Científica e 

Tecnológica/V Fórum de Inovação, Tecnologia e Informação 

(X JIT/V ITE), realizada no campus Nilópolis nos dias 21 e 

22 de junho de 2016, e outro na V SEMANA DA SAÚDE/ IV 

JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA e II ENCONTRO DE 
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ARTE E CULTURA / II ENCONTRO DE MONITORIA, realizada 

nos dias 19 a 21 de agosto de 2016, além de uma publicação 

submetida ao Congresso Paradesportivo Internacional.

 A participação da Terapia Ocupacional no desenvol-

vimento das ações do projeto João do Pulo tem sido um fator 

motivacional para a adesão da população-alvo à adaptação 

ocupacional paradesportiva, devido às dificuldades para reali-

zar as tarefas cotidianas, que reduzem a autonomia das pes-

soas nos espaços de prática desportiva.

 Espera-se, como resultado futuro, conhecer a percep-

ção dos participantes sobre seu desempenho ocupacional pa-

radesportivo e o impacto das ações na melhoria da qualidade 

de vida dos participantes.
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Relatos de Experiências
Exitosas no Ensino de
Graduação do IFRJ

O Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Ja-
neiro (IFRJ) foi criado de acordo 
com a Lei nº 11.892/2008, a par-
tir da transformação do Centro 
Federal de Educação Tecnológica 
de Química (Cefet Química) de 
Nilópolis (RJ) e da integração do 
Colégio Agrícola Nilo Peçanha, até 
então vinculado à Universidade 
Federal Fluminense (UFF).
 
Amparado nos princípios da éti-
ca e da cidadania, o IFRJ atua 
na formação de jovens e adultos 
trabalhadores comprometidos 
com o desenvolvimento sustentá-
vel. Tendo como perspectiva uma 
educação inclusiva, a Instituição 
busca resgatar o direito ao conhe-
cimento e à formação profissional 
de cidadãos, sobretudo daqueles 
historicamente em condição de 
vulnerabilidade.
 
O IFRJ é um verdadeiro polo de 
conhecimento que apoia o de-
senvolvimento regional e, conse-
quentemente, contribui com o de-
senvolvimento nacional, voltando 
sua atenção às tendências do 
mundo produtivo e aos arranjos 
locais e nacionais. Desse modo, 
desenvolve pesquisa em novos 
processos e produtos, bem como 
na formação de educadores. Para 
isso, a Instituição promove a par-
ticipação da comunidade inter-
na e atrai a comunidade externa 
para somar forças nessa grande 
tarefa de promover o desenvolvi-
mento humano na sua plenitude.

 Idealizada e organizada pela 
Pró-Reitoria de Ensino de Gra-
duação (Prograd) do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Rio de Janeiro (IFRJ), 
a coleção Cadernos Prograd IFRJ 
tem o objetivo de criar um novo 
canal de comunicação acadêmi-
ca e abordar os temas de maior 
relevância no que diz respeito ao 
ensino de graduação.

 O lançamento do quarto volu-
me da coleção dá continuidade a 
esse debate, apresentando, para 
conhecimento da comunidade, 
relatos de experiências exitosas 
no ensino de graduação do IFRJ. 
Os trabalhos que compõem esta 
publicação foram selecionados 
por Conselho Científico a partir de 
um conjunto de outras diversas 
propostas submetidas ao Edital 
04/2016 Prograd (chamada inter-
na para submissão, apresentação 
e publicação dos relatos). 

 Com esta obra, pretende-se 
propiciar a integração e a troca 
de experiências e de saberes entre 
servidores e estudantes vincula-
dos a esses cursos da Instituição.

 Que esta coleção, contem-
plando diferentes e possíveis lei-
turas no campo da graduação, 
estimule seus leitores a, do ponto 
de vista crítico e reflexivo, debater 
amplamente questões essenciais 
à vida acadêmica!
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