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     A COLETÂNEA MP NORTE

Considerando que a produção do conhecimento deve ser compartilhada, a produção
desta coletânea “Cadernos do Mestrado Prof issional em Ensino em Ciências da Saú-

de para a Região Norte do Brasil – Cadernos MP Norte” se justif ica a partir da compreensão
de que os conhecimentos adquiridos e atividades realizadas nessa experiência educacional
podem ser socializadas com outros prof issionais tanto da área da saúde como da área de
educação, no sentido de contribuir com a divulgação da importância da produção de co-
nhecimento científ ico articulado às práticas prof issionais dos mestrandos.

Por outro lado, a publicação destas atividades desenvolvidas nos Módulos, atende aos
objetivos principais do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde do Centro
de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – CEDESS da Universidade Federal de São
Paulo, que são reflexão sobre a prática de ensino no contexto da educação superior, focali-
zando a especif icidade da área da saúde, o desenvolvimento de estratégias de formação e
desenvolvimento docente de maneira contínua e sistemática e a discussão de diferentes es-
tratégias metodológicas e práticas avaliativas para o processo de ensino e aprendizagem.

Especif icamente nessa turma de mestrado direcionado à Região Norte do Brasil, o tra-
balho com professores das Universidades públicas e com preceptores dos Serviços de Saúde
constituiu uma experiência singular de reflexão sobre as práticas de educação e saúde, espe-
cialmente daquelas relacionadas com a articulação universidade-serviços, bem como a pro-
dução de conhecimentos sobre as mesmas e a proposição de produtos de intervenção na
busca de aprimoramento da formação de prof issionais de saúde melhor preparados para a
consolidação do nosso Sistema Único de Saúde.

Neste sentido, esta Coletânea compreende oito Cadernos assim distribuídos:

Caderno 1 – Introdutório

Caderno 2 – Ensino em Ciências da Saúde, Planejamento e Currículo

Caderno 3 - Metodologia da Pesquisa

Caderno 4 – Aprendizagem e Interdisciplinaridade na Formação em Saúde

Caderno 5 – Práticas Educativas em Saúde

Caderno 6 – Avaliação: processos e modelos

Caderno 7 – Políticas de Saúde e Educação

Caderno 8 – GEPPRA
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1. APRESENTAÇÃO

Omódulo de Práticas Educativas e Novas Tecnologias de Informação e Comuni-
 cação (TIC) ocorreu entre os dias 16 de agosto e 25 de setembro de 2011, período
que abrangeu uma fase pré-encontro(17 agosto a 16 de setembro), o encontro

presencial (17 e 18 de setembro) e o pós-encontro (19 a 25 de setembro).

 As atividades dos períodos pré-encontro e pós-encontro foram realizadas de forma
colaborativa no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e o encontro presencial aconte-
ceu na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, no auditório do Centro de Referência
Estadual em Saúde do Trabalhador – CEREST. Estiveram presentes os alunos do Mestrado
Prof issional da Região Norte - MPNorte, além das professoras do módulo, Profa. Dra. Lidia
Ruiz-Moreno e Profa. Dra. Rita Maria Lino Tarcia.

 Diante do atual contexto educacional e de saúde brasileiro, as IES têm incorporado
práticas educativas inovadoras em suas atividades, com o intuito de promover uma melhor
aprendizagem no que tange à formação prof issional em saúde, utilizando-se como eixo os
princípios norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS).

As práticas educativas realizadas no MP Norte contemplaram três dimensões distintas:
ensino formal, acadêmico, educação continuada/permanente e  educação em saúde. A primei-
ra refere-se a estudantes em processo de formação nos níveis técnico, graduação e pós-gradua-
ção, enquanto a segunda visa o ensino no contexto dos serviços de saúde com vistas ao aprimo-
ramento do profissional já inserido no mundo do trabalho (integração ensino-trabalho-apren-
dizagem). A educação em saúde refere-se ao ensino nas comunidades visando à promoção da
saúde, prevenção de agravos e melhoria da qualidade de vida.

Dentre as três dimensões citadas, as práticas do ensino formal em Ciências da Saúde seram
priorizadas neste caderno, devendo ser desenvolvidas de maneira a proporcionar uma forma-
ção profissional mais holística, atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os
cursos de graduação da área da Saúde (BRASIL, 2001), numa perspectiva integrada de currículo,
com articulação vertical e horizontal dos núcleos temáticos e com os conteúdos básicos e de
formação profissionais inter-relacionados. A dimensão do ensino formal e acadêmico deve
valorizar a integração entre ensino, serviço e comunidade como cenário do processo ensino-
aprendizagem, com a consequente inserção dos estudantes na Rede do SUS.

Numa visão contemporânea, pode-se compreender o uso das tecnologias nas IES em saúde
como forma de superar a obsolescência do conhecimento, democratizar o acesso a informação
e ao mesmo tempo suscitar no aluno a busca de informações de maneira apropriada e orienta-
da, ampliando saberes e garantindo sua atualização constante.

A acelerada produção do conhecimento incentivou os professores a se apropriarem de
novas ferramentas e recursos tecnológicos que auxiliam a busca e a utilização das informações
e dos novos conhecimentos nas suas práticas educativas, aproximando assim os processos
educativos das novas gerações.

No entanto, frequentemente, observa-se uma dif iculdade de docentes e discentes analisa-
rem, avaliarem e selecionarem as informações disponibilizadas nas redes. A diversidade, a
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qualidade e a quantidade de informações disponíveis demandam uma def inição de crité-
rios que fundamentem as escolhas e possibilitem a construção de novas situações de apren-
dizagem. Moran (2009) destaca que, apesar da variedade de informações presentes nas
redes possa fascinar em um primeiro momento, é necessário que os professores acompa-
nhem e orientem os alunos nos seus estudos para que esses desenvolvam autonomia e
critérios de seleção que os auxiliem na construção de novos conhecimentos.

Essa busca de práticas educativas inovadoras e coerentes com o contexto atual convi-
da os docentes a utilizarem-se de metodologias ativas e problematizadoras, assim como
de vários recursos metodológicos que enriquecem e modif icam o processo de ensino e
aprendizagem.

Especialmente no Módulo de Práticas Educativas, a discussão e o compartilhamento
de experiências educativas, sejam presenciais ou a distancia realizadas pelos participantes
em diversos cenários acadêmicos ou da prática prof issional em saúde foram objeto de
estudo e reflexão nos Fóruns de Discussão no Ambiente Moodle. A partir da postagem do
relato de cada mestrando sobre suas experiências de ensino, as professoras responsáveis
orientavam reflexões teóricas e sistemáticas de modo que cada um pudesse rever sua prá-
tica e a dos colegas, na ótica freiriana de que toda prática prof issional será modif icada a
partir da consciência gerada pelas reflexões teóricas.
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2. JUSTIFICATIVA

As   mudanças   acontecidas   no   Brasil,   particularmente  as   derivadas   do
 movimento da Reforma Sanitária como a implantação do SUS, têm propicia
 do  a  elaboração  das  Diretrizes  Curriculares Nacionais, junto  com  outras

políticas indutoras da formação dos prof issionais em saúde como a Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde e os Polos de Educação Permanente, em 2003, e iniciati-
vas como Programa Nacional de Reorientação da Formação Prof issional em Saúde (Pró-
Saúde) e o Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde(PET-Saúde) que fomentam a
aproximação dos alunos e prof issionais nos diversos cenários do SUS (BRASIL, 2008).

Esses movimentos evidenciam a necessidade de adequações nos projetos pedagógicos das
IES e dos cursos de graduação de modo que práticas pedagógicas inovadoras façam parte da
formação superior em saúde, considerando-as coerentes com o perf il de estudantes mais ativos
e que se assumem como sujeitos e protagonistas no processo ensino-aprendizagem. O cenário
do ensino superior atual é caracterizado por demandas que supõem uma articulação entre as
IES e os serviços de saúde num esforço conjunto para consolidação do SUS. A necessidade de
aproximar o processo de formação às demandas dos setores mais desprotegidos da sociedade
também demanda práticas educativas inovadoras e recursos didáticos adequados nos diversos
cenários que propiciem a interação entre estudantes, professores, prof issionais em serviço,
usuários, comunidade e gestores.

Espera-se que os professores e profissionais em serviço que recebem os estudantes de gra-
duação nos cenários de prática assumam um posicionamento ético e político para o estabele-
cimento de um ensino comprometido com a formação dos futuros profissionais preparado
para a transformação social. Para tanto, os papéis assumidos pelos professores no ensino supe-
rior em saúde requerem desses docentes domínios que vão além do conhecimento de sua espe-
cialidade, envolvendo conhecimentos pedagógicos e humanísticos.

Novas competências, além do domínio do conteúdo específico de cada área, são requeridas
para os profissionais da saúde tais como: comunicação, participação em processos de educação
permanente, conhecimento do contexto social e político (políticas de educação e saúde e dos
determinantes sociais do processo saúde-doença), comprometimento com a construção cole-
tiva do projeto pedagógico da IES e com a integração curricular, identificação de obstáculos/
dificuldades, tomada de decisões, superação de problemas e trabalho em equipe. Desenvolver
estas competências requer o uso de diversas estratégias de ensino e aprendizagem em cenários
de prática prof issional.

O processo de formação na área da saúde tem sido influenciado pela tendência peda-
gógica tecnicista que considera o paciente, não como sujeito, mas como objeto das inter-
venções dos prof issionais da saúde, com ações centradas apenas na dimensão biológica, no
órgão afetado (CORDEIRO; MINAYO, 1997). As autoras acrescentam que a especialidade é
necessária, mas incorporando, como parte da atividade, a dimensão do humano e os
determinantes sociais que deveriam ser considerados nos currículos dos diferentes níveis de
ensino. Os estudos de Ceccim e Feurwerker (2004) corroboram a hegemonia do domínio
técnico-científ ico na área da saúde, na qual a formação tem permanecido alheia ao debate
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crítico sobre os sistemas de controle social e de estruturação da dimensão cuidadora e de
estímulo à autonomia dos sujeitos.

Segundo Pereira (2003), uma possibilidade de superação deste modelo seria utilizar a
Pedagogia da Problematização, idealizada por Paulo Freire (2001), a qual promove uma edu-
cação crítica a serviço das transformações sociais, econômicas e políticas, tendo em vista
superar as desigualdades presentes na sociedade. Esta pedagogia aplicada na área da saúde
propicia ações mais participativas, direcionadas às propostas curriculares dos cursos de gra-
duação, à população, às ações da educação em saúde e aos processos de educação permanen-
te dos prof issionais da saúde.

Para Freire (2001), a ação educativa baseia-se na relação dialógica entre professores, alu-
nos e comunidade, no qual a comunicação entre eles, como sujeitos ativos, é uma relação
social democrática que propicia a construção de conhecimentos. Desta forma, os participan-
tes são estimulados a interagir de forma colaborativa e solidária e a perceber problemas
relacionados ao seu contexto, sobre os quais podem intervir. Assim, a aprendizagem é um
processo motivador já que está ligada a aspectos signif icativos da realidade. No nível soci-
al, a população conhecedora de sua própria realidade, valoriza seus saberes, amplia seu
nível de compreensão e autonomia em relação aos determinantes das condições de vida e
aumenta sua participação e controle social. Como pedagogia crítica, a proposta educacio-
nal de Paulo Freire, tem sido apontada como uma importante contribuição para os proces-
sos educativos na área da saúde (SNOBE, 2001; PEREIRA, 2003).

Também na Psicologia, principalmente a partir das contribuições de Vygotsky, valori-
za-se o papel da linguagem no processo educativo. O autor, principal representante da
corrente pedagógica sócio-interacionista, considera a linguagem como organizadora do
pensamento e mediadora social. É por meio dela que se constroem os códigos que permi-
tem interagir numa cultura determinada. Segundo Vygotsky (1998), o processo de constru-
ção do conhecimento acontece primeiro no plano interpessoal e posteriormente no plano
intrapessoal e a aprendizagem acontece quando a pessoa internaliza o que já foi vivenciado
externamente de forma coletiva.  Af irma ainda que a relação do sujeito com o conheci-
mento é viabilizada pela linguagem, de modo que o conhecimento se constrói nas relações
interpessoais.

Neste sentido, acredita-se que alunos e professores participam de uma construção com-
partilhada de conhecimentos, viabilizada pela linguagem. O professor, indivíduo com mais
experiência em relação ao estudante, é um sujeito importante no processo de aprendizagem,
apresentando, problematizando, demonstrando, orientando, provocando reflexões, críticas
e promovendo ações que podem levar à transformação da realidade.

A função específica de ensinar não é hoje definível pela simples transmissão do saber, não
por razões ideológicas ou por opções pedagógicas, mas por razoes sócio-históricas. O entendi-
mento de ensinar como sinônimo de transmitir um saber deixou de ser socialmente útil e pro-
f issionalmente específico da função docente, num tempo de amplo acesso à informação e de
estruturação da sociedade em torno do conhecimento como capital global (ROLDÃO, 2007).

Assumir modelos pedagógicos progressistas com centralidade na relação professor e aluno
gera um processo que privilegia a relação interpessoal e os valores humanos e sociais nas práti-
cas educativas.  O estudante estabelece suas relações com o saber mediado pelo professor,
sendo valorizados os processos relacionais (SOMMERMAN, 2005). Trata-se de uma aborda-
gem sócio-construtivista com ênfase no sujeito como elaborador do conhecimento. A rela-
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ção entre professor e aluno é horizontal e não imposta, cabendo aos alunos assumirem
desde o início do processo o papel de sujeitos criadores. Outra característica a ser destaca-
da é relacionada com a Educação a Distância (TARCIA, 2010).

A Educação a Distância (EaD) não é uma novidade, como muitos ainda hoje acredi-
tam. As primeiras iniciativas ocorreram nas primeiras décadas do século passado, podendo
citar como exemplos: a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro de Roquette-Pinto (1920), o
ensino por correspondência do Instituto Universal Brasileiro (1940) e o Tele Curso 2º grau
(f inal da década de 1970).

Diante desse panorama, é fácil identif icar que a trajetória da EaD no Brasil, seguiu o
desenvolvimento das diferentes mídias, linguagens e tecnologias. O uso da internet, a partir
de 1990, conferiu-lhe um caráter renovado e inovador. Recentemente, a EaD se apropriou das
webconferências e das tecnologias móveis, sendo possível, inclusive, utilizar diferentes mídias
e tecnologias ao mesmo tempo, em um mesmo curso ou disciplina. A EaD segue em nosso
país, portanto, um caminho contínuo mas, dinâmico, podendo modif icar-se a qualquer
tempo.

No entanto, em sua trajetória, mesmo utilizando diferentes mídias e linguagens, a
EaD mantém características que são próprias a essa modalidade de ensino. Dentre elas,
destacamos a separação espaço-temporal entre os participantes, o planejamento e a utili-
zação de tecnologias da comunicação.

No cenário educacional brasileiro, a modalidade a distância foi of icializada com a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.º 9.394/96, de 20 de dezembro de
1996, contemplada no artigo 80, regulamentado pelo Decreto n.º 5622 de 19 de dezembro
de 2005,que permitiu também a oferta de cursos de graduação e pós-graduação, totalmen-
te à distância.

No âmbito dos cursos presenciais, a Portaria do Ministério da Educação (MEC) n.º
4.059, de 10 de dezembro de 2004, autorizou as IES  a oferecer até 20% da carga horária das
disciplinas à distância.

A partir da orientação legal, a EaD assume um lugar de destaque no cenário da educa-
ção brasileira e na sociedade atual, possibilitando a construção de novos saberes e estabe-
lecendo novos processos na antiga arte de ensinar e de aprender.
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3. PROGRAMA E CRONOGRAMA DO MÓDULO

O módulo Práticas Educativas e Novas Tecnologias de Informação e Comunicação foi
oferecido em três momentos: pré-encontro, encontro presencial  e pós-encontro e em duas
modalidades: presencial e a distancia.

3.1 Ementa

Práticas educativas no ensino superior em saúde e nos serviços; tecnologias educacio-
nais no ensino presencial e a distância; educação à distância: breve histórico, legisla-
ção, pressupostos pedagógicos; planejamento de práticas educativas em diferentes
cenários com uso de tecnologias educacionais,

3.2. Objetivo Geral

Planejar uma ação educativa com utilização de tecnologias educacionais em diferentes
cenários e modalidades (presenciais e adistância)

3.3. Objetivos Específicos

• Refletir e discutir as práticas educativas desenvolvidas nos diferentes cenários no
contexto de politicas públicas de Educação e Saúde;

• Reconhecer as contribuições pedagógicas das tecnologias educacionais para a ação
educativa;

• Discutir sobre as possibilidades e limites da EaD em diferentes contextos educativos
(IES, serviços, comunidades, ONGs);

• Diferenciar o uso de tecnologias no ensino presencial e a distância.

3.4. Conteúdo

1) Práticas educativas no ensino superior e nos serviços de saúde

2) Análise e caracterização de diferentes práticas educativas

3) Contexto sócio-histórico para formação do prof issional da saúde e uso de práticas
educativas

4) Tecnologias educacionais no ensino presencial e a distância;

5) Educação à distância
a. breve histórico
b. legislação
c. inclusão digital do profissional e do docente em saúde: pressupostos pedagógicos

6) Planejamento de práticas educativas em diferentes cenários com uso de
tecnologias educacionais
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3.5. Metodologia

A metodologia do módulo será híbrida, sendo um primeiro momento de dispersão
realizado no ambiente virtual Moodle, outro momento presencial e, f inalmente,
uma fase de encerramento que acontecerá novamente no ambiente Moodle.

Para os processos educativos no ambiente Moodle, serão utilizadas as seguintes
ferramentas ou recursos: fóruns de discussões e tarefas. Além da proposta de leitura
e análise de textos que subsidiarão as discussões nos fóruns.

As atividades presenciais serão desenvolvidas por meio de aulas dialogadas, ativida-
des em grupos e discussões coletivas e atividade individual.

3.6. Avaliação do desempenho dos pós-graduandos

A avaliação do desempenho dos participantes será continuada a partir dos registros
do ambiente Moodle e dialógica, considerando a participação e a interação entre
professores e estudantes.

Também fará parte da avaliação f inal do módulo a atividade de conclusão, iniciada
no encontro presencial e continuada a distância.
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3.8. Cronograma

Objetivos específicos Conteúdo Atividades propostas

Pré-encontro 1 - 16 a 31 de agosto

Refletir e discutir sua prática Práticas educativas no Leitura do texto:
educativa em diferentes ensino superior em ANASTASIOU, L. das G. Estratégias de
contextos saúde e nos serviços Ensinagem. In: Processos de Ensinagem

na Universidade. 1° ed. , Joenville, SC:
Univille, vol. 1, 2003. Disponível em :http:/
/gap.cirp.usp.br/CPU/Textos/
Estrategias_de_Ensinagem.doc

Pré-encontro 2 – 01 a 16 de setembro

Reconhecer as contribuições Tecnologias Leitura dos textos indicados anteriormente
pedagógicas das tecnologias educacionais no
educacionais para a ensino presencial
ação educativa e a distância

Presencial 1 – 17 de setembro– Manhã

Refletir e discutir sua Práticas educativas Discussão em pequenos grupos e
prática educativa no no ensino superior discussão coletiva
contexto de politicas em saúde e nos
públicas de Educação serviços
e Saúde

Análise e caracterização
de diferentes práticas
educativas

Contexto sócio-histórico
para formação do
profissional da saúde

Presencial 1 – 17 de setembro – Tarde

Reconhecer as contribuições Tecnologias Exposição Dialogada
pedagógicas das educacionais Relatos da prática
tecnologias educacionais no ensino Discussão Coletiva
para a ação educativa presencial
Compartilhar experiências
sobre o uso de tecnologias
em práticas educativas
presenciais
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Presencial 3 – 18 de setembro – Manhã

Discutir sobre as possibilidades Educação à distância: Exposição Dialogada
e limites da EaD em diferentes breve histórico,
contextos educativos legislação, inclusão, Apresentação dos artigos científicos
(IES, serviços, comunidades, digital do profissional
ONGs) e do docente  em saúde
Conhecer experiências
curriculares

Pós-encontro -  19 a 25 de setembro

Sistematizar os conhecimentos Práticas educativas e uso Reescrita da resenha elaborada
 e avaliar os avanços referentes de novas tecnologias no pré-modulo 1
à prática educativa após os de informação e
estudos e atividades realizadas comunicação (TIC)
no Módulo como um todo

Tabela 1. Cronograma do módulo de práticas educativas e novas tecnologias de informação e comunicação
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4. NARRATIVA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
NOS MOMENTOS PRESENCIAIS E A DISTANCIA

4.1.  Atividades pré-encontro
A formação docente precisa possibilitar ao professor a análise do próprio fazer peda-

gógico, de suas implicações, pressupostos e determinantes, no sentido de que ele se
conscientize de sua ação, a interprete, contextualize e tente superá-la.

Partindo dessa premissa, foi proposto o “Fórum I - Práticas Educativas”a ser desen-
volvido no Moodle, a partir da seguinte orientação:

Neste fórum solicitamos que você compartilhe um breve relato sobre uma prática
educativa que você desenvolva seja na IES, seja no serviço de saúde ou na integração entre
ambos.  Os itens a ser considerados no relato incluem:

Título

Qual a prática educativa desenvolvida?

Qual o cenário da prática que você relatou? (sala de aula, UBS, hospital, escola...)

Como é a infraestrutura? (sala,cadeiras, camas...)

Quais os recursos didáticos utilizados? (lousa, textos, cartilhas, projetor multimídia, jornais,
revistas....)

Qual o número de participantes? (professor/tutor/aluno/paciente/comunidade...)

Qual o papel dos atores envolvidos?

Onde estava a centralidade da ação? (no professor, no aluno, no paciente, nos conteúdos,
nas interações.....)

A prática propiciou uma abordagem interdisciplinar?

Quais as dimensões do saber consideradas? (conceitual, procedimental, atitudinal, valoriza-
ção dos conhecimentos prévios do aluno)

Existiu problematização dos conteúdos?

Qual a abordagem pedagógica? (tradicional, construtivista..)

Quais os logros alcançados?

Quais as dificuldades/obstáculos de sua aplicação?

Existiu avaliação? De que forma, em que momento, e com que procedimentos, instrumentos.
Qual a dimensão avaliada? (conceitual, procedimental , atitudinal)

Qual o clima emocional durante a prática educativa? (amigável, tenso, autoritário, compe-
titivo, colaboração, solidário...)

A prática educativa propiciou a integração ensino-serviço? De que forma?

Comente outros aspectos que considere relevantes

Boa troca de experiências, Profas. Lidia, Rita

Acredita-se que relatar uma prática educativa que o mestrando desenvolve no seu cotidi-
ano estimulou a participação nesse fórum, pois se observou que vários tópicos de discussão
foram abertos e discutidos. Importa ressaltar a forte interação entre mestrandos e professo-
ras no fórum, estimulada pelo constante feedback docente. Cada postagem discente foi
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comentada pelas professoras, fato que motivou os mestrandos apresentarem sua experiên-
cia e refletirem suas práticas durante todo o fórum.

Nesse primeiro fórum foram apresentados 38 tópicos de discussão, desenvolvidos por
34 mestrandos. Foi apresentado um total de 91 comentários, sendo que destes, 54 foram
realizados por professores e 37 por mestrandos, o que evidencia a efetiva participação dos
mestrandos e o feedback das professoras sobre o relato de experiência dos alunos.

O relato de um Curso de Capacitação para os Enfermeiros recém-admitidos na Estraté-
gia Saúde da Família(ESF) do município de Ananindeua – PA foi aquele que obteve o maior
número de comentários no fórum de discussão.

O contexto institucional do referido curso era a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de
Ananindeua e o cenário da prática era uma sala de reuniões de um Centro de Convenções do
mesmo município. Os participantes, segundo o relato, foram os enfermeiros recém-admiti-
dos no serviço para atuarem na ESF, os servidores técnico-administrativos da SMS de
Ananindeua responsáveis pela Atenção Primária em Saúde, os enfermeiros que já trabalha-
vam no município e alguns acadêmicos de enfermagem de uma universidade pública.

A integração ensino-serviço aconteceu nessa atividade relatada, uma vez que os acadê-
micos de enfermagem que participaram do curso já estavam inseridos no cenário de prática,
contribuindo com as atividades diárias e participando do processo de tomada de decisão em
atividades de assistência.  A primeira etapa do curso mencionado tratou do compartilhamento
das experiências prévias dos prof issionais da saúde, para posterior relação destas com a rea-
lidade do município onde atuariam como prof issionais da ESF. A segunda etapa do curso
versou sobre o SUS e como os prof issionais da ESF se inserem nesse cenário. Na etapa f inal,
os prof issionais receberam informações sobre aspectos éticos e legais e a preconização de sua
atuação no município.

Outra prática educativa apresentada por um dos mestrandos no fórum de discussão  re-
cebeu onze comentários. O tema abordado foi a Arte como Estratégia de Ensinagem na dis-
ciplina Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente, ministrada pelo mestrando, no
papel de professor, na Universidade Federal do Acre – Campus de Cruzeiro do Sul, AC. A
estratégia foi desenvolvida com vista a superar a dif iculdade dos estudantes do curso de
enfermagem frente ao estudo do crescimento e do desenvolvimento da criança de acordo
com as fases da infância. O autor do relato mencionou que este conteúdo era o que mais
gerava queixas e notas baixas nas provas devido ao seu caráter teórico e detalhista.

Nesse relato, o mestrando, no papel de docente, desaf iou os acadêmicos para juntos
organizarem um evento que contemplasse o referido conteúdo o qual seria considerado no
processo de avaliação dos alunos.

A descrição dessa prática gerou muita participação e interações no fórum de discussão
no Moodle e o autor foi convidado a apresentar essa experiência durante o encontro presencial
para ser discutida e caracterizada como prática educativa inovadora e criativa.

O terceiro relato de prática educativa no fórum que recebeu mais comentários duran-
te o pré-encontro foi sobre “Desenvolvimento de Estudo de Caso como Prática Educativa”
desenvolvido por uma mestranda no papel de docente da unidade curricular Enfermagem
Obstétrica, no curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Pará.

Nesse relato, a mestranda comenta que atua com alunos em três momentos: durante o
6º semestre do curso quando estes têm o primeiro contato com a enfermagem obstétrica; com
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os alunos do 7º semestre no momento em que vivenciam o Semi-Internato em Obstetrícia e
com alunos do 8° semestre que fizeram opção pela obstetrícia no Semi-Internato Preferencial.

As atividades práticas destes três grupos de alunos ocorrem simultaneamente no am-
biente hospitalar o que favorece a integração entre os três perf is de acadêmicos: aquele
que está conhecendo a obstetrícia, a princípio, "sem contato prévio"; aquele que já possui
certo conhecimento sobre o tema, obtido na atividade curricular do semestre anterior e o
que está concluindo e escolhe a obstetrícia por af inidade para obter um contato maior
com a prática nesta área.

Segundo o relato, uma das práticas educativas que vem sendo desenvolvida com su-
cesso, tanto para a integração dos três grupos como para a troca de experiências e melhor
aproximação desses alunos com a realidade, é o estudo de caso.

O relato descreve que no primeiro dia de prática o grupo é dividido em duplas forma-
das por um aluno do semi-internato e um iniciante. A cada dupla é apresentada uma paci-
ente, preferencialmente uma gestante com alguma intercorrência na gestação, ou em tra-
balho de parto. Essa estratégia permite que os alunos possam acompanhar a paciente du-
rante um considerável intervalo de tempo e durante as três fases do ciclo gravídico-
puerperal: gestação, parto e puerpério.

Após a distribuição dos alunos, é solicitado que realizem a anamnese e o exame físico
geral e obstétrico das pacientes. Em seguida acontece a discussão sobre cada caso e suas
peculiaridades com o todo o grupo, solicitando revisão de literatura acerca das temáticas. No
decorrer da prática, além de avaliar outras pacientes, realizar assistência no trabalho de parto
e parto dentre outras atividades, os alunos acompanham diariamente a paciente do caso
escolhido, avaliando e discutindo a sua evolução, apoiando-se no referencial teórico sobre o
assunto. No último dia de prática, as duplas de alunos apresentam um relatório com a síntese
do estudo, utilizando o recurso didático de sua escolha, sendo todos os casos discutidos,
tentando-se nesse momento associar as diferentes patologias de acordo com as possibilida-
des.

A partir da análise dessa prática educativa é possível constatar que os estudantes contri-
buem uns com os outros durante as discussões, todos possuem um papel extremamente
importante no processo e a integração entre os três perf is de discentes favorece o processo
ensino-aprendizagem e o amadurecimento dos mesmos.

Ainda no fórum de discussão no Moodle uma mestranda postou a seguinte comentário
sobre a experiência relatada pela colega:

O desenvolvimento da prática utilizando do conhecimento de diferentes alunos em etapas dife-

rentes do curso contribui efetivamente para o engrandecimento do aluno mais novo e principal-

mente propicia a sedimentação do conhecimento dos alunos mais velhos. Durante o internato,

esta pratica é muito comum e segundo a avaliação dos próprios alunos, reflete um momento de

grande aprendizado, quer seja pela liberdade em se trocar experiências que existe entre eles, quer

seja pela oportunidade de se colocar em pratica o conhecimento já adquirido.



21

Sobre a experiência relatada, uma das professoras do módulo comentou no fórum de
discussão, à luz de Vygotsky (1998) que:

o processo de construção do conhecimento acontece primeiro no plano interpessoal para depois
acontecer no plano intrapessoal e a aprendizagem acontece quando a pessoa internaliza o que
já foi experienciado externamente em forma coletiva. A relação do sujeito com o conhecimento
é viabilizada pela linguagem, de modo que o conhecimento se constrói nas relações interpessoais.
Alunos e professores participam de uma construção compartilhada de conhecimentos. O pro-
fessor (ou os colegas mais experientes) , detentor de mais experiência, é um sujeito importante
no processo de aprendizagem, apresentando, problematizando, demonstrando, orientando, pro-
vocando reflexões, críticas e promovendo ações que podem levar à transformação da realidade.

A articulação entre as práticas relatadas, a troca de experiências e articulação com o
referencial teórico propiciou uma oportunidade de signif icativa aprendizagem para alunos,
professores e tutores durante o período do pré-encontro.

De acordo com o Programa do Módulo de Práticas Educativas em Saúde e Novas Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC) foi desenvolvido um segundo Fórum de Discussão sobre
"Tecnologias educacionais no ensino presencial e a distância". O texto postado no ambiente
Moodle para motivação e orientação do Fórum 2- Uso das Tecnologias no cenário e contexto
em que as práticas se realizam é apresentado a seguir:

Caros mestrandos
A partir dos relatos das práticas educativas e das reflexões realizadas nos fóruns do pré-
encontro 1, cada pós-graduando poderá escolher um artigo ou entrevista disponíveis no site
do Prof. Moran de acordo com sua motivação e entendimento sobre Tecnologias Educacio-
nais.
A partir da leitura, todos devem compartilhar no fórum a temática do texto e fazer uma
análise inserindo a visão do uso das tecnologias no cenário e no contexto em que realizam
as suas práticas.
Os tópicos dos fóruns poderão ser abertos de acordo com o texto escolhido, de modo que
todos que leram o mesmo texto discutam sobre sua dimensão teórica e sua aplicação na
prática educativa nas IES ou nos serviços de saúde.
É importante que os participantes que leram o mesmo texto discutam a temática em um
único tópico. Também sugerimos que todos procurem ler as contribuições sobre os outros
temas escolhidos pelos colegas, de modo a ampliar nossa visão sobre as Tecnologias da
Informação e Comunicação.
Boas leituras e vamos compartilhar ideias, pontos de vista e experiências!!

O objetivo do Fórum 2 foi reconhecer as contribuições pedagógicas das tecnologias educa-
cionais para a ação educativa e o conteúdo trabalhado para o alcance desse objetivo foi
Tecnologias Educacionais no Ensino Presencial e a Distância.

Com as leituras propostas no site do Professor Manuel Moran e as discussões e o
compartilhamento de idéais referentes ao tema, todos os participantes puderam construir um
embasamento teórico sobre o uso das Tecnologias Educacionais em diferentes contextos, além
se sentirem motivados a utilizar e aplicar tais recursos em suas práticas educativas.

Os mestrandos foram orientados a escolher um artigo ou entrevista disponíveis no site do
Professor Moran sobre Tecnologias Educacionais. Após a leitura deviam fazer uma análise
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da sua própria prática educativa descrita no Fórum 1 e contemplar a possibilidades de uso
de novas tecnologias considerando o cenário e o contexto em que essas práticas se reali-
zam. Foi ressaltado que os participantes que escolhessem o mesmo texto deveriam discutir
a temática em um único tópico do Fórum, de modo a possibilitar a construção de uma
reflexão coletiva. Além disso, os alunos deveriam tomar conhecimento das contribuições
dos outros temas escolhidos pelos colegas, de modo a ampliar a visão  do potencial peda-
gógico das Tecnologias de Informação e Comunicação.

Nesse fórum, foram abertos 25 tópicos com 23 alunos participantes. O total de comen-
tários foi de 72, entre alunos e professores. O texto do Professor Moran  mais comentado
foi  “O vídeo na Sala de Aula” que recebeu as seguintes postagens:

Durante a leitura dos artigos e das entrevistas do Prof.Moran, tive oportunidade de aprofundar
a análise sobre temáticas que já considero importantes e, principalmente, tive contato com uma
série de possibilidades tecnológicas que me f izeram despertar para a necessidade urgente de
inovar minha prática docente. Surpreendeu-me bastante a possibilidade do uso da internet para
pesquisa durante a aula e interação docente-discente por meio de sites e redes sociais. Entretan-
to, como são estratégias distantes da minha prática, resolvi trabalhar o texto “O Vídeo na Sala
de Aula”, que discute uma prática muito utilizada por mim.

O Prof. Moran discute as razões que tornam a linguagem f ilmográf ica tão atraente, desde as
peculiaridades da imagem em movimento, como dinamismo e perspectiva, até trilha sonora e
narração falada ou escrita. “Pelo vídeo sentimos, experienciamos sensorialmente o outro, o
mundo, nós mesmos”. Além de trazer leveza para o ensino (alguns estudantes nem se sentem em
aula), os vídeos conseguem dialogar com adultos e crianças de forma envolvente, por vezes
cômica e até dramática.

As atividades com vídeo devem ser bem planejadas e nunca devem ser utilizadas como “tapa
buraco” e enrolação de aula. O uso em excesso causa monotonia tanto quanto a aula tradicional
e sua exibição sem comentários e discussão posterior é vazia.

Agora, aproveito para comentar a utilização de vídeos na disciplina de Saúde da Criança, ante-
riormente citada no fórum sobre práticas educativas. Nela, a utilização de vídeo aconteceu de
três formas: sensibilização, ilustração e construção.

O vídeo como CONSTRUÇÃO foi utilizado no desenvolvimento da estratégia “Mostra
Audiovisual”, na qual um grupo de estudantes produziu um vídeo sobre o desenvolvimento mo-
tor grosso da criança.
Como SENSIBILIZAÇÃO, utilizei trechos do f ilme “Quanto Vale ou é Por Quilo?” – Sérgio Bianchi,
2005, no primeiro dia da disciplina. As cenas selecionadas retratavam atividades fraudulentas de
ONGs e outras atividades paternalistas de assistência infantil. Após a exibição das cenas,
lançou-se mão da técnica de análise concentrada, que enfocou o que mais chamou atenção
dos estudantes, a cena mais marcante e as aplicações para nossa vida.
O vídeo como ILUSTRAÇÃO: foi utilizado uma aula após ministrar o conteúdo sobre adolescên-
cia, quando exibi integralmente o f ilme “ABC do Amor (Little Manhattan)” – Mark Levin, 2005.
Trata-se de uma comédia sobre um garoto que ao entrar na adolescência descobre algo que até
então ele não conhecia, o amor. Antes de vermos o f ilme, contextualizei-o e orientei os aspectos
que deveriam ser enfocados durante a exibição. Posteriormente, utilizamos a técnica de análise
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em conjunto para comentários da película. Em seguida, os alunos foram divididos em gru-
pos (como na estratégia Phillips 66) para aprofundamento da discussão. Os estudantes me
surpreenderam verdadeiramente ao fazerem uma relação abrangente e perfeita entre os
aspectos da adolescência e o que foi mostrado no vídeo, enfocando, inclusive, detalhes e
relações que eu mesmo não havia percebido.

O segundo artigo do professor Moran mais comentado foi “Caminhos para aprendiza-
gem inovadora”, que gerou as seguintes mensagens:

Ao visualizar a solicitação da atividade, a palavra “motivação” associada ao poder de escolha do
artigo me chamou a atenção. E atendendo ao que nos foi solicitado, após a leitura de alguns
artigos, a meu ver escolhi um dos artigos mais motivadores, considerando o contexto no qual
estou inserida neste momento.

De tudo, de qualquer situação, leitura ou pessoa podemos extrair alguma informação ou experi-
ência que nos pode ajudar a ampliar o nosso conhecimento, para conf irmar o que já sabemos,
para rejeitar novas visões de mundo, para incorporar novos pontos de vista.

Aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, sentimos. Aprendemos quando re-
lacionamos, estabelecemos vínculos, laços entre o que estava solto, caótico, disperso, integran-
do-o em um novo contexto, dando-lhe signif icado, encontrando um novo sentido.

Os dois parágrafos citados demonstram claramente que o texto possui características reflexi-
vas. Trata-se de um texto rico, profundo, instigante e motivador. Profº. Moran trás uma reflexão
acerca do conhecimento e da aprendizagem relatando diversos aspectos pelos quais o ser huma-
no é capaz de aprender, atingindo todas as dimensões da vida, desde o âmbito emocional até o
racional, considerando aspectos como vivências, experiências, interações, interesses, necessi-
dades, objetivos, estímulos, dentre outros.

O autor relata a importância existente para f ins de aprendizado do “estabelecimento de pontes
entre a reflexão e a ação, entre a experiência e a conceituação, entre a teoria e a prática”, asso-
ciações que podem ser percebidas em muitos relatos apresentados no fórum sobre práticas
educativas.

Um dos pontos de grande ênfase do autor é o aprendizado promovido através da interação e
interiorização:

Aprendemos quando interagimos com os outros e o mundo e depois, quando interiorizamos,
quando nos voltamos para dentro, fazendo nossa própria síntese, nosso reencontro do mundo
exterior com a nossa reelaboração pessoal.

Ele descreve que o conhecimento se dá fundamentalmente pelo processo de interação, de comu-
nicação e que a informação é o primeiro passo para conhecer. Diz que pela interação entramos
em contato com tudo que nos rodeia, mas a compreensão só se completa com a interiorização.
Faz uma crítica ao fato de nos dias atuais as pessoas se encontrarem mais voltadas para o
mundo externo do que para dentro de si, o que as torna mais repetidoras do que criadoras e
expõe a importância das pessoas saberem equilibrar o interagir e o interiorizar.

A estratégia relatada em minha resenha e no fórum sobre práticas educativas tem relação
com esse contexto, em minhas tentativas de colaborar com a interação dos acadêmicos
entre si, comigo e com as pacientes; imagino que eles possam trilhar esse caminho para o
aprendizado. As discussões que proporciono são com o objetivo de contribuir com esse
interiorizar pois, embora seja um processo pessoal, acredito que o docente pode colaborar.
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Vejo o docente como um grande estimulador, um motivador capaz de fazer o acadêmico se
sentir inserido no processo ensino aprendizagem não como um mero ouvinte, mas sim como
peça fundamental, melhorando a disposição dos mesmos para o aprendizado.

Além de contribuir com o aprendizado dos acadêmicos, também percebo uma melhoria
signif icativa no meu jeito de ensinar, na minha atuação enquanto docente e vejo que obvia-
mente, também estou inserida no processo interagir e interiorizar, aprendendo a cada dia
formas de adquirir e ampliar conhecimentos. Aprendo a cada dia com as vivências dos alu-
nos e das pacientes, com a interação existente entre os atores do processo.

Outro ponto importante do artigo diz respeito a um dos grandes desaf ios do educador: ser
capaz de tornar a informação signif icativa em meio a tanta informação existente e saber
atribuir ao seu referencial o que realmente é importante a partir da compreensão abrangente
das informações existentes. Concordo que realmente é um desaf io, considerando a quantida-
de de informação existente nos dias atuais e o acesso extremamente facilitado a essas infor-
mações, sem que as mesmas, em muitos casos, tenham a devida qualidade.

Finalmente, retrata a importância do processo de comunicação entre professores e alunos,
incluindo administradores, funcionários e comunidade, onde inclui os pais dos educandos.
Diz que “só vale a pena ser educador dentro de um contexto comunicacional comunicativo,
participativo, interativo, vivencial [...]. Não vale a pena ensinar dentro de estruturas autoritári-
as e ensinar de forma autoritária”. Segundo o autor, no contexto autoritário os alunos não apren-
dem a ser pessoas e cidadãos. Comparo essa abordagem ao que prezo enquanto docente, não me
imagino ensinando apenas conteúdos ou procedimentos, tento educar para a vida, tento formar
pessoas, prof issionais verdadeiramente humanos, capazes de lidar com as dif iculdades presen-
tes na vida do outro de forma qualif icada em todos os aspectos.

O terceiro artigo mais comentado no fórum de discussão  foi: “Ensino e Educação de
Qualidade”. As reflexões mais contributivas considerando o objetivo da atividade proposta
foram:

Até agora encontramos poucas pessoas que estejam prontas para uma educação de qualidade”,
assim termina o artigo de Moran intitulado Ensino e Educação de Qualidade. Além de uma breve
diferenciação entre Ensino e Educação, o autor descreve os problemas institucionais e humanos
que fazem com que o ensino e a educação estejam tão longe dos níveis de qualidade desejados,
mesmo nas Universidades mais consideradas. Mas o que mexeu profundamente comigo, foi a
af irmação de que para um ensino/educação de qualidade precisamos de professores “mais evo-
luídos como pessoas”, “capazes de integrar o sensorial, intelectual, emocional, ético e
tecnológico, transitando facilmente entre o pessoal e o social”.

Quantos de nós professores podemos dizer que temos este perf il? E além disso: Quantos
somos motivados e capazes de ter a sabedoria e a paciência para orientar alunos, que mui-
tas vezes são desmotivados e pretendem apenas obter um diploma da maneira mais simples
possível, sem um real interesse em aprender?

Estas questões me parecem maiores e mais complexas do que os sérios problemas das IES
brasileiras. Mas ao mesmo tempo trazem uma forte esperança, pois do que depende que a
resposta às duas questões seja A MAIORIA DE NÓS?

Tenho uma certeza pessoal que a resposta a esta terceira questão é: SOMENTE DE NÓS MES-
MOS! Ficaria extremamente conf iante se a maioria concordasse com esta resposta, pois desta
maneira, ao invés de esperar pelas mudanças, poderíamos imediatamente iniciá-las, mudando a
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nós mesmos, e na sequência tal como um vírus, contagiando o maior número de pessoas que
nos cerca nas instituições, desde os mais simples servidores, aos professores, alunos, e diri-
gentes. Tarefa impossível?

A quarta questão é a mais fácil: NÃO!!!Só precisamos começar.

Ao ler os textos “Ensino e Educação de Qualidade” e “Educar o Educador” percebemos que todo
o avanço tecnológico necessário e benéf ico não supera uma questão elementar, a POSTURA do
educador como alguém maduro, intelectual e emocionalmente, interativo, democrático e
motivador. Numa era de acesso fácil ao conhecimento vemos alunos mesquinhos, que não se
apropriam do conhecimento porque não são conduzidos a buscá-lo e nem motivados no enten-
dimento de que a formação é para a VIDA, nas suas múltiplas dimensões. Citando o texto,
“Sabemos muito, mas não sabemos o principal. Temos conhecimentos pontuais, mas nos falta o
referencial maior, o que dá sentido ao nosso viver. Por que e para quem aprendemos? Quando só
temos objetivos utilitaristas – como conseguir um diploma, um emprego, ganhar dinheiro – isso
concentra nossos esforços, mas estreita nosso raio de visão, de percepção.

A troca de experiências, leituras e discussões nos fóruns ocorridas no pré-encontro
propiciaram um conhecimento enriquecido a respeito das práticas educativas e experiên-
cias dos participantes articuladas ao uso de novas tecnologias servindo como preparo para
novas reflexões e aprofundamento no encontro presencial em Macapá – AP.

4.2. Encontro Presencial

A atividade presencial iniciou-se com uma aula expositiva dialogada, cujo tema abor-
dou as diferentes tendências pedagógicas relacionadas ás práticas educativas descritas pe-
los mestrandos no ambiente virtual. Nesse primeiro contato com os mestrandos, também
foi destacada a importância do afeto e do vínculo como elemento essencial para a aprendi-
zagem, bem como o estabelecimento de um clima emocional adequado ao contexto do
ensino. Para def inir-se se uma proposta de prática educativa adequada e coerente com o
grupo de participantes foi necessário conhecer as características, desejos e demandas de cada
um deles. Todos os participantes se apresentaram e compartilharam suas expectativas com
relação ao encontro presencial, retomando as discussões e reflexões que já tinham aconteci-
do no ambiente Moodle.

Em seguida, a professora fez uma síntese sobre as práticas educativas descritas pelos  31
alunos no fórum de discussão proposto nas atividades do pré-encontro. A partir dos relatos
dos mestrandos postados no Fórum 1, foi possível constatar que  oito práticas se desenvolvem
no contexto acadêmico e 23 delas acontecem no cenário dos serviços de saúde. As primeiras
correspondem à aula teórica, aula expositiva dialogada, pesquisa em sites eletrônicos, semi-
nário, atividades lúdicas, jogos, sessões tutoriais, conferências, práticas de habilidade, roda
de conversas, estudo do meio, estudo de texto, estudo de caso e solução de problemas.

Foi comentada a pesquisa desenvolvida por Castanho (2002), na qual evidencia-se que as
técnicas utilizadas na área da saúde baseiam-se, de modo geral, em dois grandes modelos: o
das aulas teóricas em sala de aula, com grande número de alunos presentes, e o das aulas
práticas, nos laboratórios, nos ambulatórios, nos mais variados ambientes onde se desen-
volvem os estágios e atividades práticas em geral. Esta parte prática que exige uma grande
carga horária, corresponde à parcela maior de seu curso. Nas aulas teóricas são usadas aulas
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expositivas, em vários casos com o apoio de retroprojeção,projeção de slides, apresentação
de esquemas e af ins. Também é utilizada a lousa, como um recurso no qual é possível fazer
desenhos ilustrativos ou registros do conhecimento que  está sendo discutido e trabalhado
na aula.

Na síntese sobre as discussões realizadas no Fórum e apresentada pela professora du-
rante encontro presencial, foi possível destacar que a Tecnologia de Informação e Comuni-
cação (TIC) relacionada com o uso de computadores e acesso à internet é utilizada apenas
em duas das IES e os demais recursos didáticos utilizados pelos participantes do Fórum são
lousa, pincel para quadro, cartolina, f ita adesiva, tesoura, quadro branco, textos e projetor
multimídia, vídeos, flip-chart, televisão com entradas USB, material impresso do Ministé-
rio ou Secretarias de Saúde, folders produzidos pela própria equipe ou por alunos dos cur-
sos técnicos das áreas da saúde, data-show, textos e revistas. A sala de aula foi mencionada
na maioria dos relatos como cenário das atividades educativas, seguida de laboratório de
simulação e auditórios. Com relação ao modelo pedagógico das práticas educativas co-
mentadas no Fórum pelos participantes, foi possível identif icar uma prática educativa com
base no modelo pedagógico tradicional, e sete práticas foram relacionadas com as aborda-
gens construtivista e sócio-construtivista.

As 21 práticas educativas descritas no Fórum pelos pós-graduandos, desenvolvidas na
interface ensino-serviço tiveram como público alvo alunos de graduação, residentes, pro-
f issionais em serviço e gestores.  As práticas educativas relatadas foram: seminários, estu-
dos de caso, portfólios através da orientação a distância por docentes a discentes, constru-
ção de um blog sobre as vivências de docentes e discentes, discussão, of icinas, mapa
conceitual, aulas expositivas, simulação,exposição dialogada, solução de problema,
dramatização, palestras educativas para a comunidade e para os Agentes Comunitários de
Saúde (ACS), rodas de conversa, simpósios, estudo de caso, atendimento clínico em UBS,
visitas domiciliares, trabalho em grupos de educação em saúde,estudo de caso,
problematização, dramatização, estudo de texto, lista de discussão por meios
informatizados, reportagens e entrevistas, atendimento a pacientes, tempestade cerebral.
As reuniões e discussão de Casos representam atividades de extensão para os alunos de
graduação em Medicina, funcionam como educação continuada para médicos, enfermei-
ros, nutricionistas, farmacêuticos, f isioterapeutas e outros prof issionais da área de saúde.

Dos 21 relatos de práticas em serviços de saúde apenas três comentam o uso de
Tecnologias de Informação e Comunicação. Os recursos didáticos utilizados nesses cenári-
os de prática são: material impresso,quadro branco, problemas apresentados em forma de
texto ou imagens, projetor multimídia, textos, álbuns seriados, bonecos, vídeo, jornais online
ou sites,  computador e projetor de imagens, equipamentos presentes na unidade,  ambien-
tes virtuais de aprendizagem, e materiais como: papel A4, cartolina, papel pardo, tesoura,
pincel atômico, web, macas, manequins, desf ibriladores, laringoscópios e materiais utili-
zados na administração de medicamentos, murais, cartazes com fotos da área ou do tema
escolhido,  f ilmes, textos e fotos,  internet, apostila, flip-chart , tecnologia de informação,
protocolo de atendimento nos programas em saúde do Ministério da Saúde.

Os cenários nos quais se desenvolvem as práticas educativas nos serviços incluem: sala de
reuniões na secretaria de saúde, sala de aula, UBS, Policlínica, Pronto Socorro, Maternidade ou
Hospital de Transplante, leitos, sala de espera e corredores, sala de imunização, laboratório de
habilidades, consultórios, salas de procedimentos, sala de educação em saúde na comunidade,
Igreja, locais da ESF ou serviços de atenção básica, laboratório, casa da família/individuo esco-
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lhido para estudo de caso. O modelo pedagógico assumido pelos professores e prof issio-
nais em serviço  para desenvolvimento das ações educativas corresponde às abordagens
sócio-construtivista, construtivista e metodologia da problematização.

Durante o encontro presencial foram caracterizadas e analisadas as diferentes práticas
educativas desenvolvidas pelos participantes nas IES e nos serviços onde evidenciou-se a
diversidade de estratégias, recursos e cenários. Foi possível constatar que o uso de TIC
ainda é incipiente nas práticas relatadas. Na maioria dos casos o modelo pedagógico esco-
lhido subsidia as interações entre alunos, docentes, prof issionais da saúde, paciente e co-
munidade em cenários de aproximação à prática prof issional considerando os atuais mo-
vimentos de mudança nos modelos educativos e de saúde no Brasil.

Durante o encontro presencial foi realizada a escolha de algumas das práticas relatadas
nos Fóruns das atividades do pré-encontro e a partir delas as professoras e os estudantes carac-
terizaram as ações educativas e desenvolveram uma análise mais  detalhada e aprofundada
considerando leituras e estudos da bibliografia indicada. A descrição, caracterização e análise
de uma das práticas selecionadas se detalha a seguir:

A prática educativa ocorreu no hall da Escola Superior de Ciências da Saúde na Universi-
dade Estadual do Amazonas, como parte de um Projeto chamado “anjos da saúde”, cujo tema
escolhido foi: como lidar com o stress em período de provas.

O trabalho foi desenvolvido por um grupo de alunos de três cursos com a participação de
docentes e discentes dos cursos de enfermagem, medicina e odontologia e funcionários da
instituição. Foi utilizada a dramatização na qual um aluno ficava dentro de uma caixa e cada
participante jogava o problema dentro da mesma. O aluno, cheio de problemas vai f icando
cada vez mais angustiado e cada um vinha individualmente tentar ajudá-lo. Até que aparece
uma pessoa com uma proposta diferente que afirma que a abordagem está errada, para retirar
os problemas é necessária a participação coletiva dos vários atores envolvidos na temática.
Esta dramatização deu origem a uma aprofundada reflexão sobre aspectos éticos e a relevância
da participação coletiva e os processos de controle social para o alcance dos objetivos estabele-
cidos pela comunidade.

A análise e caracterização das diversas práticas educativas descritas no encontro presencial
do Módulo contemplou os seguintes aspectos: participantes, cenário da prática, estratégia de
ensino-aprendizagem, modelo pedagógico, problematização, clima emocional,
interdisciplinaridade, dif iculdades, logros alcançados, avaliação, integração ensino serviço,
contexto institucional, político e social. O processo de análise coletiva possibilitou o avanço
dos estudos com relação aos conhecimentos prévios dos mestrandos, assim como permitiu a
construção de novos saberes oriundos da bibliograf ia e da troca com os colegas.

Depois das discussões teóricas e das reflexões realizadas, um mestrando apresentou, a
convite das professoras, a prática educativa relatada no Fórum 1 do período pré-encontro.

O mestrando fez a apresentação de sua experiência, articulando os conhecimentos
construídos durante o módulo de práticas educativas sobre a utilização da arte como estraté-
gia de aprendizagem nomeada de Mostra Audiovisual de Saúde da Criança a qual apresenta-
mos a seguir.
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Mostra Audiovisual de Saúde da Criança

Durante a prática docente em saúde inúmeras são as tentativas de tornar o processo
ensino-aprendizagem mais autêntico e signif icativo para o estudante.

A utilização de estratégias de ensinagem dentro da lógica dialética direcionam a apren-
dizagem para o discente, que torna-se o foco do processo, ao contrário do método tradicio-
nal, que privilegia o professor (ALVES; ANASTASIOU, 2003).

A experiência apresentada neste texto surgiu do desejo docente de melhorar o ensino de
Saúde da Criança no curso de Enfermagem da Universidade Federal do Acre (UFAC) em
Cruzeiro do Sul através da arte e propiciar um espaço de aprendizado sócio-construtivista
distanciando-se da educação bancária, descrita por Paulo Freire.

Ensinar por meio da arte possibilita produzir experiências de aprendizagem não
padronizáveis pela instrumentalidade da razão, incentivando processos criativos capazes de
forjar sujeitos do saber e da liberdade (PIRES et al, 2009).

A experiência foi vivenciada em uma disciplina em particular que enfoca o cuidado de
enfermagem a crianças na atenção básica e que objetiva preparar o estudante para a atuação
em unidades básicas de saúde, em escolas e no próprio domicílio da criança.

A disciplina está dentro do eixo aglutinador “Ações Educativas, Gerenciamento e Assis-
tência de Enfermagem em Saúde Coletiva” que, juntamente com outros dois, organizam os
conteúdos didáticos dentro do Projeto Político Pedagógico (PPP). O curso possui 8 períodos
e uma carga horária de 4.500 horas. Os conteúdos são divididos em disciplinas que pouco se
relacionam entre si. O PPP está passando pelo processo de reformulação neste momento.

O curso de Enfermagem da UFAC de Cruzeiro do Sul é o único da área da saúde na região
do Vale do Juruá e almeja suprir uma necessidade de prof issionais de Enfermagem nos
municípios que a abrange e melhorar as condições de vida da população. Trata-se de um
curso novo, bem como o todo o campus (apenas 6 anos de existência) e passa por inúmeros
problemas relacionados à infraestrutura (insuf iciente), ao corpo docente (reduzido e com-
posto em maioria por enfermeiros apenas graduados) e campo de prática (restrito).

A disciplina aborda conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Os conteú-
dos conceituais referem-se à compreensão das políticas públicas de saúde, crescimento e
desenvolvimento infantil, puericultura, nutrição e imunização. Os conteúdos
procedimentais visam o aprendizado de métodos e técnicas de vacinação, triagem neonatal
e consulta de puericultura (avaliação do crescimento e do desenvolvimento e exame físi-
co). No âmbito atitudinal, espera-se que o estudante possa relacionar-se com a criança e
sua família de forma humanizada e ética buscando o cuidado efetivo e com prof issionais
de saúde e gestores em vista da organização do trabalho em saúde.

Percebeu-se, durante o desenvolvimento da disciplina por dois anos, que os estudan-
tes apresentavam menor rendimento quando se iniciavam os estudos de Crescimento e
Desenvolvimento. Esse conteúdo, eminentemente teórico e detalhista, aborda o cresci-
mento físico e o desenvolvimento biológico da criança, além do desenvolvimento cognitivo,
social e espiritual, durante todas as fases da infância (da concepção à adolescência).

Relatos de desmotivação e até irritação eram ouvidos dos estudantes durante as aulas
dessa unidade temática e a notas das avaliações escritas eram as mais baixas de toda a disci-
plina. A situação gerou inquietude e propostas de mudança.
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Resolveu-se utilizar uma estratégia que utilizasse a arte para facilitar a ensino e melhorar
a aprendizagem, pois entrelaçar arte e educação significa produzir sentidos de aprendizagem
que ultrapassam o mecanicismo da técnica, tão arraigada na formação dos profissionais de
saúde (PIRES et al, 2009). Dar sentido à aprendizagem é torná-la real e signif icativa; é a opor-
tunidade de trazer o conteúdo do seu espaço conceitual para o cotidiano do estudante.

A relação entre a área de estudo em questão, Saúde da Criança, e a arte não foi difícil de ser
concretizada pela leveza com a qual é vista a infância. Os estudantes ao adentrarem nessa área
de estudo, cultivam, além do desejo de promoção da saúde, certo carinho pelas crianças cuida-
das gerando sentimentos de felicidade durante a interação. É preciso lembrar também que
muitos artistas renomados buscaram inspiração para seu trabalho na infância. Arte e infância
entrecruzam-se em vários períodos da história da arte (LOPONTE, 2008).

A experiência artística pode ser vista como um modo de dizer o cotidiano, através das
imagens, do conjunto de signos que a compõem, tornando-o passível de tradução/interpreta-
ção, abrindo espaço para a ressignif icação, ou remodelagem de conceitos trabalhados. (COUTO;
CEZAR-VAZ;  SVALDI, 2009;VALE; PAGLIUCA, 2011).

A experiência com o ato artístico como metodologia de aprendizagem facilita o entendi-
mento de questões filosóficas e conceituais e proporciona a reflexão crítica de situações con-
cretas, além de estimular a criatividade na solução de problemas e facilitar a socialização
(COUTO, 2003).

A arte, entendida como manifestação intrínseca do ser humano, relaciona-se ao fazer en-
quanto atividade produtiva e/ou laboral e ao sentir, por envolver emoções, sentimentos e per-
cepções. “É uma atividade humana de sensações e sentimentos criativos, um estado de espírito,
em geral de caráter estético carregado de experiência íntima e profunda, de criação e/ou reno-
vação contínua” (SILVA et al, 2005).

Nesse sentido, a arte é relacionada ao trabalho da enfermagem por entremear-se ao con-
ceito de ética e alcançar à subjetividade do sujeito através do desenvolvimento de práticas do
cuidado, até então, guiadas apenas por preceitos científ icos.

A estratégia de ensinagem proposta consistiu em dividir o coletivo de acadêmicos em
cinco grupos que trabalhariam eixos transversais ao conteúdo da disciplina durante toda a
execução das aulas. Os eixos escolhidos foram: (1) crescimento e desenvolvimento físico; (2)
desenvolvimento motor grosso; (3) desenvolvimento motor f ino; (4) aquisição da linguagem e
problemas da fala; (5) prevenção de acidentes. Após o momento de contato com os conheci-
mentos através das aulas, de pesquisas e da relação com as próprias experiências de vida, os
estudantes produziriam material artístico para ser apresentado em uma exposição de arte que
chamaríamos de Mostra Audiovisual de Saúde da Criança.

Eixo temático Manifestação artística

Crescimento e desenvolvimento físico Escultura (arte concreta com forma e volume)

Desenvolvimento motor grosso Cinema (arte registrada através de recursos
filmográficos)

Desenvolvimento motor fino Desenho e pintura

Aquisição da linguagem e Som (arte registrada através de áudio)
problemas da fala

Prevenção de acidentes. Fotografia

Quadro 1: Distribuição de modalidade artística por temática.
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Ao participarem das aulas, os grupos entravam em contato paulatinamente com in-
formações novas relativas a cada fase infantil. As aulas foram realizadas em sala da UFAC
e foi adotada a exposição oral dialogada. Essa estratégia consiste em expor do conteúdo,
com a participação ativa dos estudantes, cujo conhecimento prévio deve ser considerado e
pode ser tomado como ponto de partida (ALVES ; ANASTASIOU, 2003). As aulas iniciavam
com a def inição da idade cronológica que def inia a fase infantil em questão e prosseguia
com a participação dos acadêmicos, principalmente ao darem exemplos e ao relatarem
casos de crianças da própria família.

A participação em sala foi estimulada pelo trabalho paralelo dos eixos transversais, já
que cada grupo buscava entender cada vez melhor os detalhes de seu eixo. Esse fato gerou
aprofundamento nos temas e maior intensidade na discussão.Numa perspectiva sócio-
construtivista, os estudantes iniciaram um processo de construção do próprio conhecimento
a partir do contato inicial (em sala) com o conteúdo, aprofundando-o (extra-sala) e
vivenciando-o por meio do fazer artístico.

Figura I: Relação dos eixos transversais com as fases da infância

Ao f inal do ciclo de aulas da unidade temática Crescimento e Desenvolvimento, os aca-
dêmicos iniciaram a produção artística referente ao eixo transversal do qual estavam respon-
sáveis.

Os estudantes foram lembrados de que a arte em si é uma manifestação estética, entre-
tanto o aperfeiçoamento de técnicas de produção artística é realizado durante anos por artis-
tas prof issionais. Ou seja, esperava-se que a produção de cada grupo apresenta-se um concei-
to estético, mas que fosse limitada às possibilidades artísticas e econômicas dos estudantes.
Ressaltou-se que o objetivo maior era o aprendizado e não a produção de peças com valor
artístico e comercial.

O grupo Crescimento e Desenvolvimento Físico produziu um painel demonstrativo das
mudanças proporcionais de crianças de 1 a 10 anos no qual podia-se perceber as mudanças de
estatura e proporcionalidade cabeça/tórax/membros; uma peça que representava a mudan-
ça da circulação sanguínea fetal para a extrauterina; uma peça que representava o pulmão no
qual podia-se examinar suas estruturas internas; e um conjunto de peças anatômicas que
demonstravam as transformações do indivíduo ainda na vida intrauterina.
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O grupo Desenvolvimento Motor Grosso produziu um vídeo que apresentava os mar-
cos de desenvolvimento da criança como rolar, equilibrar a cabeça, senta-se, engatinhar,
andar, pular... Os atores do vídeo foram seus próprios f ilhos, familiares e vizinhos.

O grupo Desenvolvimento Motor Fino organizou um exposição de desenhos feitos por
alunos de uma escola púbica da cidade. As peças foram organizadas por idade e era possível
identif icar a evolução dos rabiscos para círculos, depois formas geométricas e por f im, dese-
nhos mais elaborados.

O grupo Aquisição da Linguagem e Problemas da Fala realizou gravações da voz de cri-
anças em várias idades e crianças com problemas de fala e produziu um material autoaplicável
no qual era possível identif icar as mudanças ocorridas na fala como clareza e número e qua-
lidade de palavras.

O grupo Prevenção de Acidentes fotografou situações do cotidiano em que há maior
chance de ocorrência de acidentes tais como queimaduras, envenenamento, quedas, cho-
ques elétrico, entre outros.

O processo de confecção do material foi acompanhado pelo professor da disciplina du-
rante um mês, tempo em que os estudantes traziam à sala o material ora produzido e recebi-
am orientações para a continuidade da obra. A seleção das peças de cada grupo foi feita sob
orientação docente respeitando as preferências e opiniões dos grupos.

A criação de material f ilmográf ico, iconográf ico (fotograf ias) e de áudio requereu o
contato intenso com recursos tecnológicos. O manuseio da tecnologia já era praticado pelos
estudantes, no entanto, necessitou-se um aperfeiçoamento de seu uso a f im de se ter resulta-
dos de qualidade.

Ao f inal do processo de produção, realizou-se a Mostra Audiovisual, evento em que os
grupos puderam expor as produções artísticas para comunidade acadêmica. O evento acon-
teceu no piso superior da biblioteca do campus, lugar que todos julgaram ser apropriado
tendo em vista o amplo espaço e a refrigeração.

A montagem das peças foi feita pelos próprios alunos, atividade que envolveu reorgani-
zação dos móveis da sala (mesas e cadeiras), escolha dos locais dentro da sala para exposição
de cada trabalho e montagem propriamente dita.

A mostra teve 4 horas de duração e foi visitada por estudantes e professores dos cursos
de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Biologia, Pedagogia, Letras Espanhol, Le-
tras Inglês, Letras Português e Enfermagem. Técnicos administrativos e de laboratório do
campus também prestigiaram o evento.

Recebeu-se a visita, também, de aproximadamente 50 indígenas de diversas etnias do
Acre que estavam na universidade participando de aulas presenciais do Curso de Formação
Docente para Indígenas. Dentre todos os visitantes, os indígenas mostraram-se os mais em-
polgados e admirados em explorar o material exposto e ouvir os comentários e explicações
dos estudantes/artistas.

Durante a mostra, alguns visitantes foram convidados a fazer uma avaliação dos traba-
lhos e do desempenho dos estudantes/artistas. Os critérios de avaliação foram: (1)qualida-
de do material apresentado; (2) qualidade do conteúdo teórico apresentado; (3)desenvol-
tura ao abordar o tema; (4) interação entre os participantes do grupo.
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A escolha dos avaliadores foi aleatória e participaram professores, alunos e funcioná-
rios. As notas dadas foram maiores que 4,0 numa escala de 1,0 a 5,0. As notas compuseram
metade da avaliação formal da disciplina correspondendo ao professor os demais 50%.

O clima emocional iniciou tenso frente ao desconhecido. Os estudantes estavam apre-
ensivos quanto à quantidade de visitantes e suas opiniões sobre a Mostra. Havia preocupa-
ção, também, quanto ao caráter avaliativo do evento, que resultaria em uma nota. Após a
primeira hora, o grupo encheu-se de conf iança alimentada pelos próprios visitantes que,
interessados pelos material exposto, teciam elogios e demonstravam satisfação.

Da mesma forma que a Mostra, o seu processo de construção também foi marcado por
momentos de apreensão (necessidade de produzir um bom material, prazos), descontração
(criação do material artístico) e excitação (descoberta do novo, manuseio de tecnologias).

O sucesso da atividade deveu-se ao empenho a à dedicação dos estudantes envolvidos. A
estratégia apenas pôde ser pensada e executada devido às características da turma. O contato
anterior do docente com os discente deixou claro o espírito criativo e destemido dos acadê-
micos, aspecto que contribuiu indubitavelmente para o alcance do objetivo da estratégia. O
conhecimento dos alunos é essencial para a escolha da estratégia, com seu modo de ser, agir,
estar e sua dinâmica pessoal (ALVES; ANASTASIOU, 2003).

A proposição dessa estratégia não está restrita apenas a grupos de alunos com um certo
perf il artístico-criativo. No entanto, entende-se que uma turma com sinais de apatia e
desmotivação gera mais empecilhos e demanda esforço maior para o desenvolvimento da
estratégia.

Durante a avaliação sobre a Mostra Audiovisual, realizada no primeiro encontro pós-
evento, os estudantes/artistas relataram ter sido uma excelente atividade na qual puderam
aprender de uma forma prazerosa e divertida além de terem promovido um momento de
apresentação dos talentos da turma e de compartilhamento dos conhecimentos com os de-
mais estudantes da universidade.

Relataram também que o processo de produção do material artístico foi o momento de
maior aprendizado. Como havia necessidade de produzir um trabalho que além de estético
fosse “correto” do ponto de vista conceitual, a consulta constante às fontes e às anotações das
aulas consolidou o aprendizado. Coloca-se a ideia, inspirada em correntes f ilosóf icas, de que
só se pode conhecer com certeza o que se cria,produto do sujeito cognoscente(PIRES et al,
2009).

 Os estudantes também opinaram sobre o próprio trabalho e os trabalhos dos colegas e
desenvolveram um senso crítico e estético comum. O desenvolvimento da crítica e da capaci-
dade criativa humana pelo intermeio da arte, ou pela dimensão estética da aprendizagem, se
forja em concepções críticas da educação. Tais processos educativos se fundam em dinâmi-
cas centradas na capacidade de abstração e de reconstrução de conceitos, de compreensões,
de hábitos, de relações, de intervenções, da cultura e de valores referentes à vida das pessoas.
(PIRES et al, 2009).

Desde sua concepção, a Mostra Audiovisual apresentou pequenos entraves para sua
concretização. Além da reorganização da disciplina (objetivos, conteúdos e carga horária),
o processo de orientação dos trabalhos dispendeu tempo e força de trabalho maiores, visto
a inovação da proposta. A instituição não pôs barreiras à sua realização e os estudantes
mostraram-se abertos ao novo.
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Percebeu-se que a estratégia adotada atingiu o objetivo de contribuir para a aprendi-
zagem em Saúde da Criança. Quando as expressões da arte se apresentam no contexto do
cuidado ou do ensino, são observadas muito mais como ferramentas do que elemento
estruturante do trabalho da Enfermagem. Possivelmente isto se relacione a subjetividade
que envolve a arte, difícil até de ser ensinada uma vez que a arte não se apresenta como
ciência (FERNANDES et al, 2011).

Fotograf ias da mostra audiovisual de saúde da criança desenvolvida com estudantes do curso de
enfermagem da UFAC
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Terminada a apresentação da Mostra Audiovisual de Saúde da Criança feita pelo
mestrando forma discutidas as possibilidades e limites da experiência relatada e as professo-
ras do Módulo f izeram comentários sobre a importância da divulgação e compartilhamento
das práticas docentes em cenários de formação.

Trabalho em Grupos e Elaboração de Mapa Conceitual

Ainda no encontro presencial, os mestrandos do MPNorte reunidos em grupo trocaram
experiências sobre as diferentes práticas educativas postadas no Fórum 1 e apresentadas no
encontro presencial e elegeram uma das práticas do grupo para aprofundar a caracterização
e a análise segundo os critérios detalhados.

Essa caracterização foi apresentada em forma de mapa conceitual de modo que cada
grupo de mestrandos, utilizando cartolinas, canetas coloridas, tesouras elaborou o diagrama.
Esta atividade realizada presencialmente e com base nas discussões que aconteceram no
ambiente virtual Moodle,despertou grande expectativa e motivação por parte de todos, uma
vez que a maioria não tinha familiaridade com essa estratégia de uso de mapas conceituais.
Por este motivo foram apresentadas, previamente pelas docentes os fundamentos e as carac-
terísticas do mapa conceitual. Em relação ao uso de mapas conceituais Ruiz-Moreno et al
(2007, p. 454)  comentam:

Trabalhar com mapas conceituais pode representar mais um caminho para
práticas docentes marcadas pela autoria, autonomia e co-responsabilidade e
pelos avanços e conquistas no percurso de aprender, ensinar e formar. Propor
novos lugares para o professor implica, dentre outros desaf ios, a construção de
saberes que possibilitem uma atuação crítica, ética e comprometida com um
aprender signif icativo. Dentre estes saberes, inserem-se aqueles que abrangem
as dimensões didático-pedagógicas, refletindo, discutindo e propondo perspecti-
vas diferenciadas para a educação.

Os grupos apresentaram os cinco mapas conceituais elaborados num clima de intensa
participação e troca de experiências sobre as práticas educativas desenvolvidas em diferen-
tes cenários.

Fotograf ias que ilustram os momentos de elaboração e apresentação dos mapas conceituais pelos
mestrando do MPNorte durante o módulo de Práticas educativas e novas tecnologias de informação
e comunicação
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Preleção Dialogada com Uso de Vídeo sobre Novas Tecnologias

Dando continuidade às atividades presenciais, foi vivenciada uma preleção dialogada
com uso do vídeo de uma entrevista realizadas pela TV SENAC com o jornalista Florestan
Fernandes Filho e com o f ilósofo Pierre Lévy sobre as transformações pelas quais a humani-
dade passando neste momento da sua história. No vídeo, Pierre Levy destaca que o maior
bem da humanidade é o conhecimento, destaca ainda o fenômeno da obsolescência do co-
nhecimento, a velocidade com que a informação é divulgada e a necessidade de compreensão
dos ciclos de renovação do saber e da contínua transformação pela qual a sociedade passa.

O f ilósofo comenta sobre as mudanças que devem ocorrer no ambiente do trabalho, e o
perf il prof issional que reconhece a necessidade de aprender, colaborar e cooperar.Lévy af ir-
ma que informática é uma forma de sustentar, divulgar e relacionar toda a informação e
processos de comunicação.

No segundo dia do encontro presencial, as professoras responsáveis pelo Módulo moti-
varam a reflexão dos participantes sobre as práticas pedagógicas e o uso das tecnologias,
retomando a visão de Pierre Levy sobre o f inal da era do monopólio escolar e da transmissão
do saber,as professoras destacaram que vivemos mudanças nas relações interpessoais e que o
conhecimento deve ser compartilhado e fruto do coletivo; tais transformações indicam a
def inição de novos papéis e de novos processos de aprendizagem e ensino.

A ciência sempre trouxe avanços e inovações,  porém  não na mesma velocidade e in-
tensidade que vivemos atualmente. Esse movimento constante gera umum nível de instabi-
lidade que nos faz sentir que “estamos em voo contínuo”. Na nova natureza do trabalho,
precisamos aprender saberes, transmitir e produzir saberes, portanto: “o sonho de muitos é a
prática de poucos”.

A professora enfatiza que “a tecnologia está presente no cotidiano das pessoas, ela inter-
fere, recria, e transforma nossas vidas, causa angústias diante das novas possibilidades e in-
certezas diante do que ainda vamos experimentar”. Ela também enfatiza que a
neuroplasticidade é uma característica inerente da espécie humana e influencia nos proces-
sos cognitivos uma vez que permite uma adaptação do ser humano às condições em que
vive. A tecnologia deve ser facilitadora para incentivar a motivação interna e a formação
de novas redes de conhecimento. Neste contexto, novos conceitos devem ser aprendidos
para compreender a simultaneidade, pois agora se faz tudo ao mesmo tempo numa veloci-
dade jamais vivenciada.

Na interatividade, o individual dá espaço a construção coletiva, nesta, todos são
coautores. A professora def ine três possibilidades de se pensar na relação entre educação e
uso de TIC: educação como caminho para um aprendizado inovador; as novas tecnologias
como recursos que potencializam as práticas educativas e o uso da internet na educação
presencial e a distância.

A partir da vivencia do grupo com as atividades realizadas no ambiente Moodle e o
reconhecimento que as TIC podem auxiliar os processos educativos surgiu espontanea-
mente no grupo a proposta de criação de um blog sobre práticas educativas que servisse de
instrumento de informações sobre o tema na Região Norte do país.Em pequenos grupos,
os mestrandos traçaram seis categorias do blog: Práticas Educativas, Projetos de
Integração Ensino-Serviço, legislação/documentos, Mídia e Arte, Tecnologia e des-
creveram as suas funcionalidades:

Na categoria Práticas Educativas será possível descrever e compartilhar experiências
sobre o ensino formal, educação permanente / continuada e educação popular em saúde. O



36

material a ser postado pode estar relacionado a pesquisas, artigos, relatos de experiências,
projetos, estratégias e ferramentas na área do ensino em saúde.

A categoria Projetos de Integração Ensino-Serviço possibilita a aproximação entre
ensino e assistência à saúde buscando qualidade na formação prof issional e satisfação dos
trabalhadores dos serviços. Por integração ensino, serviço de saúde entende-se o conjunto de
atividades realizadas por: docentes, estudantes e prof issionais da saúde, associando conheci-
mentos teóricos ao cenário de prática. Podem ser postados projetos de extensão,artigos rela-
cionados à interação ensino-serviço, relatos de experiências de cooperação entre instituições
de ensino e unidades de saúde, inovações no binômio assistência à saúde x ensino e links
relacionados à interação ensino x serviço.

A categoria legislação/documentos é destinada a publicações de Leis, Decretos, Porta-
rias, Normas e Regulamentações inerentes à prática prof issional das diferentes categorias da
saúde e educação, podendo ainda ser publicado outros documentos que sistematizam o ser-
viço de ensino e saúde.

Destina-se também a divulgação de eventos científ icos, editais e endereços para publi-
cações científ icas e banco de dados.

Na categoria Mídia e Arte, podem ser postados materiais midiáticos como vídeos, ima-
gens e textos. Os documentos postados devem ter divulgação gratuita ou autorização do
autor, estar disponível na rede ou ser de domínio público.

Vídeos: f ilmes, documentários, clipes de música, entrevistas e quaisquer outros docu-
mentos em formato de vídeo.Imagens: fotograf ias e f iguras e quaisquer outros documentos
em formato de imagem referentesà temática educação e saúde e/ou que retratem eventos,
reuniões, momentos históricos, atividades educativas. Textos: poesias e crônicas. É necessá-
rio conter uma pequena descrição do arquivo postado, autor, e demais dados como data,
fonte...

Por último a categoria Tecnologia foi criada para postagem de artigos científ icos, textos
teóricos, pesquisas, relatos de experiências, propostas inovadoras com o uso de tecnologias
no campo da educação na saúde já quepromove interações que nos permitem conhecer,
compartilhar, aprender e apreender a realidade.

Ao f inal, escolheu-se o título do blog “NORTEando ensino e saúde” por contemplar
a Região Norte, o verbo dá ideia de continuidade no processo de aprendizagem, utilizando
como plano de fundo o ensino e a saúde.

Blog criado pelos mestrandos do MPNorte no módulo de Práticas Educativas e TIC.
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A experiência de desenvolvimento de um blog, juntamente com as discussões do Módulo
de Práticas Educativas em Saúde e Tecnologias de Informação e Comunicação, motivaram
um dos mestrandos da turma a também criar um blog para utilização em sua prática docente
com os alunos de graduação do curso de enfermagem.O mestrando compartilhou a experi-
ência de desenvolvimento do Blog no relato a seguir.

Relato de Experiência da Utilização de Blog com alunos do curso de enfermagem

O blog Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente criado em março
de 2012, como consequência das aprendizagens no módulo de práticas educativas do MPNorte
teve o intuito de se tornar uma ferramenta facilitadora do processo de ensino-aprendizagem
da disciplina que o intitula, além de constituir-se mais um espaço de interação acadêmica.

O acesso ao blog pode ser feito através do endereço: http://saucriado.blogspot.com.br/

A motivação para construção do blog adveio das experiências vivenciadas no MPNorte.
Por se tratar de uma curso de mestrado semipresencial, foi possível experienciar um processo
de ensino-aprendizagem que transitava entre o virtual e o presencial, o distante e o próximo.
Durante o curso, a utilização da ferramenta Moodle me despertou a idéia de trabalhar utilizá-
la em minha prática prof issional.

Após o módulo “Práticas educativas e novas tecnologias de informação e comunicação”
do MPNorte, concluído em 25/09/11, a diversidade de ferramentas e possibilidades conheci-
da, bem como o incentivo das professores Lídia Ruiz-Moreno e Rita Tarcia, me encorajaram
a iniciar o blog.

A escolha do blog, como modalidade de tecnologia, deu-se pelas suas características e
facilidades para uso reconhecidas frente às demais modalidades. A construção de um blog é
simples e não é necessário provedor ou domínio pago na rede de internet.

Os blogs já são utilizados em diversas áreas como moda, culinária, atualidades, saúde e
também em educação de forma proveitosa.

A população em geral que tem acesso à internet já visita blogs constantemente. Utili-
zar uma ferramenta que já é conhecida pelos estudantes e que é de fácil acesso foi ponto
decisivo na escolha da modalidade.

Na aula inaugural da disciplina, após ser apresentado o plano de curso e outros deta-
lhes, a proposta do blog foi apresentada e bem recebida pela turma. Durante o intervalo, o
blog recebeu os primeiros acessos de estudantes curiosos pela proposta, que segundo eles,
é inovadora e inédita no curso.

O blog foi sendo desenvolvido à medida que os dias passaram e que a disciplina trans-
corria. Por ser uma atividade nova também para mim, muito do que foi pensado inicial-
mente foi reformulado e novas ideias surgiram.

Dois dias antes de um encontro com a turma o blog recebia uma postagem nova con-
tendo: tipo de encontro (aula ou laboratório), numeração do encontro (aula 1, aula 2, labo-
ratório 1...), título, resumo do encontro e bibliograf ia utilizada. Devido à peculiaridade da
disciplina, quase toda a bibliograf ia era composta por livros, manuais e cadernos publica-
dos pelo Ministério da Saúde e, portanto, estavam disponíveis na internet. Na postagem
era colocado o link do texto, para que os estudantes pudessem acessá-lo sem erros ou
dif iculdades. O resumo do encontro também era utilizado para fazer lembretes à turma,
como o uso obrigatório do jaleco no laboratório, e para solicitar atividades pré-encontro.
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Dessa forma, os estudantes podiam acompanhar o desenho da disciplina, a sequência
dos encontros e conteúdos ministrados e se inteirar das atividades desenvolvidas em caso de
falta.

O blog também foi utilizado para divulgar eventos científ icos, postar fotograf ias fei-
tas nos encontros e até para parabenizar estudantes que f izeram aniversário durante o
período da disciplina.

Inicialmente idealizei o desenvolvimento de fóruns no blog. Nesse caso, seria feita
uma postagem interessante ou polêmica relacionada aos conteúdos das aulas e os estudan-
tes seriam convidados a opinar através da ferramenta de comentários ao f inal de cada
postagem.

Blog desenvolvido por um mestrando do MPNorte no curso de Enfermagem da Universidade Federal
do Acre (UFAC) em Cruzeiro do Sul

Finalmente, foi possível construir relações importantes e signif icativas entre as atividades
propostas no ambiente Moodle durante o período pré-encontro e o trabalho docente e discen-
te realizado durante o encontro presencial. Dessa forma, as professoras destacam a importân-
cia das reflexões e do planejamento das práticas educativas nos diferentes cenários em que se
realizam e das muitas contribuições que as tecnologias de informação e comunicação trazem
para a prática docente e para o enriquecimento das situações de aprendizagem.

4.3. Atividades Pós-Encontro

No pós-encontro, os mestrandos do MPNorte foram orientados a realizar uma tarefa indi-
vidual de reflexão pedagógica sobre a pertinência ou não do uso da tecnologia em diferentes
situações educativas. Retomando os relatos postados no Fórum 1 nas atividades que antecede-
ram o encontro presencial, os estudantes deveriam fazer uma releitura dos textos que produzi-
ram com o intuito de repensar a sua prática educativa e, com base nas reflexões teóricas e
pedagógicas realizadas durante o encontro presencial, propor novas práticas de aprendizado e
o possível uso de recursos e de TIC nas situações educativas anteriormente descritas.

Como atividade de síntese do pré-encontro, foi solicitado aos mestrandos que elaboras-
sem uma nova resenha mais refinada sobre suas práticas educativas com as seguintes orienta-
ções:
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Depois do fecundo encontro presencial, estamos mais qualificados para a reelaboração da
resenha sobre sua prática educativa; Descrevam em profundidade cada item solicitado com
referencia à bibliografia.
Nessa descrição, acrescentem aspectos que vocês mudariam no sentido de aprimorar a
prática educativa considerando as atividades desenvolvidas neste módulo (presenciais e
virtuais).
Nesse processo de aprimoramento de sua prática educativa, analisem a possibilidade de
incorporar o uso de Tecnologias para melhoria do processo de ensino e de aprendizagem.
Bom trabalho, Profas. Lidia e Rita

No período pós-encontro, os mestrandos desenvolveram resenhas contendo práticas
educativas reelaboradas de acordo com  os conteúdos desenvolvidos durante o encontro
presencial. Dentre os novos relatos podem-se destacar as práticas educativas desenvolvidas
pelas mestrandas no contexto da Universidade Federal do Amapá.

Práticas Educativas Desenvolvidas no Curso de Medicina da
Universidade Federal do Amapá

A necessidade de mudança no ensino em ciências da saúde existe desde a década de 60
no Canadá, na Universidade de MacMaster, posteriormente na Holanda, na Universidade de
Maastricht. No século XIX, John Dewey já falava em metodologias problematizadoras, assim
como em nosso meio, Paulo Freire nos remete a refletir sobre estas metodologias.

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2001, para os cursos de medicina, enfer-
magem e nutrição apontam como aspectos fundamentais para as áreas de conhecimento
que integram a saúde: perf il do formando egresso/prof issional; competências e habilida-
des; conteúdos curriculares; estágios e atividades complementares; organização do curso;
acompanhamento e avaliação.

No que se refere à graduação em medicina, é importante destacar que as DCNs apon-
tam como perf il do formando egresso/prof issional:

“[...] o médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Capacitado a
atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis
de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na pers-
pectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso
com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano”.

A incorporação de práticas educativas inovadoras constitui-se como medida imprescin-
dível para as Instituições de Ensino Superior (IES) posto que se encontram inseridas no ensi-
no nos dias atuais.

O ensino em ciências da saúde compreende três dimensões distintas, já citadas anterior-
mente: 1) Ensino acadêmico, formal; 2) Educação continuada/permanente; 3) Educação em
Saúde. Na dimensão do ensino acadêmico, formal de graduação em Medicina na Universida-
de Federal do Amapá (UNIFAP), utiliza-se em sala de aula o método PBL
(Problembasedlearning) ou APB (Aprendizagem Baseada em Problemas), estudando os
problemas selecionados, elaborados previamente, atendendo aos objetivos educacionais
(que podem incluir conteúdos teóricos ou práticos)  dos módulos.
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As situações problemas são abordadas sob a forma de sessões tutoriais, que acontecem
em dois dias na semana com a duração de duas horas cada sessão, onde o grupo ‘e constituído
por 1 tutor e 10 alunos sorteados aleatoriamente na turma. O problema leva o grupo de alunos
a eleger objetivos de aprendizagem análogos aos propostos pelos especialistas das varias dis-
ciplinas como necessárias para o crescimento cognitivo do aluno dentro daquele tema espe-
cif ico. As atividades são executadas seguindo os oito passos estabelecidos para a dinâmica
tutorial.

Os oito passos estão contidos no Projeto Pedagógico do Curso, são:

1. Leitura do problema, identif icação e esclarecimento de termos desconhecidos;

2. Identif icação das questões propostas pelo enunciado;

3. Formulação de hipóteses explicativas para as perguntas identif icadas no passo
anterior (os alunos se utilizam nesta fase dos conhecimentos de que dispõem sobre
o assunto);

4. Resumo das hipóteses;

5. Formulação dos objetivos de aprendizado (trata-se da identif icação do que o
aluno deverá estudar para aprofundar os conhecimentos incompletos formulados
nas hipóteses explicativas);

6. Estudo individual dos assuntos levantados nos objetivos de aprendizagem;

7. Retorno ao grupo tutorial para rediscussão do problema frente aos novos conhe-
cimentos adquiridos na fase de estudo anterior.

8. Avaliação oral (auto-avaliação, avaliação interpares e do tutor).

Além das sessões tutoriais em sala de aula, também utilizam-se como atividades do
curso, as conferências, aulas da morfo-funcional, habilidades e atitudes. A informática é de
fundamental importância para o aprendizado da pesquisa, buscando sites conf iáveis que
utilizem como suporte para a etapa de estudo individualizado dos tutoriais. No decorrer
do curso, diversos assuntos são abordados, como iniciação científ ica, semiologia, técnicas
de entrevistas, relação médico-paciente, procedimentos de urgência e emergência pré hos-
pitalar e hospitalar, realização e interpretação de exames complementares, entre outros.

No laboratório de habilidades com os alunos do curso de medicina,explora-se a prática
profissional em laboratórios, onde os estudantes frente a uma situação –problema com paci-
ente simulado (bonecos simuladores ou atores) realizadas em um ambiente que procura re-
produzir um cenário da vida real. As práticas simuladas são desenvolvidas de acordo com os
conteúdos abordados no respectivo módulo tais como auscultas cardíaca e pulmonar, tanto
para a identificação dos ruídos normais como os anormais, além de inspeção, palpação e per-
cussão. Nessa prática, o docente divide a turma em grupos menores de alunos, os quais compar-
tilham o aprendizado e absorvem o conhecimento que já elaboraram nos tutoriais e conferên-
cias. É um momento de interação e troca de experiências à medida que o professor e os alunos
exercitam no boneco simulador a avaliação sistemática do paciente.

O papel do professor - tutor é facilitar o aprendizado partindo das informações já trocadas
em outros momentos, utilizando a tecnologia dos bonecos simuladores que vêm com contro-
le remoto possibilitando a troca dos ruídos a cada troca dos alunos na ausculta. Os alunos
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poderão identif icar a característica dos ruídos, estimulando o sentido da audição, terão a
oportunidade de distinguir cada ruído da ausculta cardíaca e pulmonar, o que contribui
para fazer a correlação e estabelecer as diferenças de timbre dos sons. Posteriormente, os
alunos acompanham os preceptores do módulo Integração-Ensino-Serviço-Comunidade
(IESC) onde também têm a oportunidade do contato com o paciente.

Na premissa de praticar uma docência voltada para estratégias de ensino utilizando
dinâmicas de grupo, pode-se entender a pergunta de Anastasiou (2003): “qual o objeto do
trabalho docente? não se trata de um conteúdo, mas de um processo que envolve um con-
junto de pessoas na construção de saberes – seja por adoção ou por contradição”.

Considera-se relevante que o docente tenha habilidades não só do saber, mas do saber
ser, do saber fazer, da habilidade de ação, de gerenciar crise, de fazer uma introspecção,
avaliando suas potencialidades e fragilidades.

Nos dias atuais, o método tradicional que utiliza a memorização do conteúdo transmiti-
do cede lugar às ações mentais que desenvolvam a observação, comparações, suposições, ou
seja, uma visão crítica e reflexiva das coisas e dos fatos para favorecer a transformação da
sociedade. O mundo globalizado exige que se faça um trabalho docente que possibilite uma
criação coletiva, com trocas de experiências, vivências de aprendizagem dentro e fora do
contexto da Universidade.

Numa concepção dialética, a prática desenvolvida dentro da UNIFAP, baseada no Proje-
to Pedagógico do Curso de medicina, tem como objetivo tornar o professor um facilitador,
valorizando o conhecimento prévio que o aluno traz do ensino médio, assim como também
de sua prática social no cotidiano.

O que se pode destacar como essencial na formação do aluno do curso de medicina é o
desenvolvimento do raciocínio crítico e do trabalho em grupo, que segundo Anastasiou(2003)

“trabalhar num grupo é diferente de fazer parte de um conjunto de pessoas, sendo fun-
damental a interação, o compartilhar, o respeito à singularidade, a habilidade de lidar com o
outro em sua totalidade, incluindo suas emoções. Isto exige autonomia e maturidade, algo a
ser construído paulatinamente com os alunos universitários, uma vez que não vêm com estes
atributos do ensino médio”.

O ensino em ciências da saúde deve possibilitar ao aluno, ter uma visão holística e
humanística da sociedade que exige cada vez mais um olhar diferenciado do ser humano,
buscando com isso a formação de um prof issional completo com habilidade técnica e
relacional.

É gratif icante quando o educador se depara com um aluno que conseguiu compreender
o que fora discutido tanto nas sessões tutoriais como na aula de habilidades. Desta forma
procura-se explicar que não se deve estudar apenas para passar nas provas, é preciso sim
apreender o conhecimento a ser utilizado para a vida toda e que o aprendizado é um processo
contínuo e deve ser signif icativo. Este raciocínio lembra um trecho do livro de Paulo
Freire(2006): “Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente, que
historicamente mulheres e homens descobriram que era possível ensinar”

O aluno, através do módulo Integração Ensino Serviço e Comunidade (IESC), desde o
primeiro ano do curso de medicina, inicia o contato com os prof issionais dos serviços de
saúde da atenção primária, assim como de toda a comunidade de determinada região, com
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o objetivo de que o perf il do egresso ( futuro prof issional médico) seja de formação
generalista, humanista, crítico e reflexivo, dotado de capacidades e habilidades para de-
sempenhar a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde. A prática cuidadora
de indivíduos e coletividades é realizada em Unidades Básicas de Saúde .

Os recursos didáticos utilizados na prática com os alunos de medicina são: protocolos
de atendimento dos programas de saúde do Ministério da Saúde, cartilhas, visitas domici-
liares juntamente com os prof issionais da Estratégia Saúde da Família, integração com a
equipe de saúde, Programa Nacional de Imunização, dentre outros.

O acadêmico de Medicina passa a assumir um papel vital no amparo e na promoção da
saúde das famílias e das comunidades, o qual requer o conhecimento dos determinantes
socioeconômicos e culturais da saúde, da enfermidade, dos fatores de risco e dos métodos de
controle e prevenção, assim como das políticas e dos princípios de economia, organização e
administração dos sistemas de saúde e de sua estrutura legal e normativa.

Nesta atividade prática, percebe-se que há uma abordagem pedagógica sócio-
construtivista, cuja centralidade e competência das ações ocorreram havendo interação en-
tre professor, aluno e comunidade, tendo sido consideradas as dimensões conceituais,
procedimentais e atitudinais do saber, favorecendo uma aprendizagem signif icativa. No
IESC,cada aluno em geral f ica responsável por cinco famílias da comunidade, onde atua a
equipe de saúde da família, durante todo o semestre. Os alunos são orientados a frequentar
a comunidade, acompanhados dos agentes comunitários de saúde e de seus preceptores para
fazerem o preenchimento da “Ficha A” que identif ica cada família. Posteriormente, voltam
para a UBS e se faz uma discussão geral. É interessante observar como os estudantes mos-
tram-se motivados, ao mesmo tempo ansiosos e curiosos em saber como esta atividade se
desenvolve.

A visita dura cerca de duas horas, depois os alunos de medicina retornam ao serviço de
saúde e todos se reúnem na sala de reuniões da UBS para apresentação individual dos dados
coletados das famílias, assim como de suas impressões sobre a comunidade, a facilidade de
acesso a cada família, o sentimento de cada aluno, diante da realidade tão diferente daquelas
que estão acostumados a lidar.

Após toda essa discussão, os alunos f icam mais descontraídos e passam a relatar suas
experiências de terem o contato com as famílias e demonstram a vontade de voltar para pre-
encher outros dados, como uso de métodos contraceptivos, verif icação do cartão de vacinas
dos menores de um ano, escolaridade de crianças, dentre outros que sentiram falta durante a
apresentação e discussão de cada família.

A diversidade cultural e social do cenário de prática que o aluno tem oportunidade de
conhecer no dia-a-dia, favorece que o mesmo seja inserido, no contexto, como sujeito-social,
sendo treinado para refletir, criticar e transformar a realidade encontrada. Isso é possibilita-
do pelo conhecimento prévio e, posteriormente, pelo adquirido através de pesquisas da lite-
ratura disponível em livros e fontes digitais o que permite a construção, desconstrução e
reconstrução do seu conhecimento.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Numa análise retrospectiva do MP Norte, tomando como ponto de partida o
primeiro encontro realizado em Manaus – AM, pode-se perceber claramente
quão transformadora foi a participação de cada mestrando neste curso.

A experiência com o mestrado tomou dimensões jamais contempladas. O olhar para o
passado traz um divisor de águas que, talvez no decorrer do curso, não seria possível vislum-
brar. O processo de mudança ocorrido na mente de cada mestrando, muito provavelmente
supera a esfera profissional, estendendo-se a outras dimensões da vida, espiritual, sócio-cultu-
ral, psicológica e familiar.

Durante as atividades do MP Norte, as informações compartilhadas foram elaboradas e
transformadas em conhecimento de grande valia para toda a vida. É claro que esta caminhada
não foi fácil, cada obstáculo encontrado servia como uma oportunidade de crescimento e era
superado. Houve momentos difíceis, divergências de opiniões, mas o objetivo principal da
propositura do mestrado falava sempre mais alto.

Especialmente no evento em Macapá-Amapá, percebeu-se um grande entusiasmo das pro-
fessoras, tutora e alunos tanto nos momentos presenciais como a distancia. A maneira
descontraída e, ao mesmo tempo, sistematizada de educar, muito condizente com os pressu-
postos pedagógicos interacionistas, propiciou um processo signif icativo de ensino-aprendiza-
gem.

O trabalho em grupo se desenvolveu num ambiente emocional adequado, de respeito
mutuo entre os integrantes, favorecendo instancias de construção coletiva e colaborativa de
conhecimentos. A interação docente/aluno e aluno/aluno e com o objeto do conhecimento foi
estimulada, sendo destacada a função mediadora das docentes e a grande motivação e interes-
se do grupo de mestrandos.  Destaca-se a dimensão articuladora entre os conteúdos, docentes,
estudantes e entre as modalidades presencial e a distância.

A integração e contextualização dos conteúdos relacionados às práticas educativas e uso
de tecnologias de informação e comunicação abordados com relação à prática prof issional
foram aspectos enfaticamente valorizados. Nos relatos dos mestrandos f icou explícito que a
vivência de diversas estratégias didáticas durante o módulo ampliou o seu repertório no cená-
rio de prática no contexto das IES e dos serviços de saúde

As políticas indutoras sobre a formação profissional em saúde preconizam a diversidade
de estratégias e cenários de ensino-aprendizagem. As Diretrizes Curriculares Nacionais dos
Cursos de Graduação na área da saúde af irmam que a estrutura do curso deve “utilizar diferen-
tes cenários de ensino-aprendizagem permitindo ao aluno conhecer e vivenciar situações vari-
adas de vida, da organização de prática e do trabalho em equipe multiprofissional”. Estes as-
pectos, junto com o uso criterioso de TIC, foram aspectos abordados durante o módulo e ava-
liados de forma satisfatória pelos participantes.  Entre as aprendizagens propiciadas destaca-
mos também a fecundidade do trabalho em equipe docente, onde a parceria construída a par-
tir de diferentes perspectivas contribuiu para o aprimoramento do processo de ensino-apren-
dizagem dos estudantes e dos próprios docentes.

Hoje, pode-se dizer que o reconhecimento do MP Norte vem confirmar a qualidade do
Programa de Pós-Graduação desenvolvido pelo CEDESS, bem como a seriedade em que o tra-
balho foi executado. O cumprimento, com sucesso, de mais esta etapa de vida acadêmica refor-
ça a certeza de que a UNIFESP, uma vez mais, consolida a oportunidade aos profissionais do
Norte deste Brasil Equatorial, de realizar este curso de Pós graduação stricto sensu, que muitas
vezes não encontram oportunidades nos locais onde desenvolvem suas atividades.
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