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RELATO DE EXPERIÊNCIA: EDUCAÇÃO 
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Resumo: A educação em saúde é a principal ferramenta para orientar a população. 
Em vista disso, um local público com grande fluxo de pessoas torna-se viável para 
realizar educação em saúde. O objetivo deste estudo é relatar a experiência dos 
acadêmicos do Programa de Educação Tutorial – Enfermagem na realização de 
atividades de educação em saúde em um comércio popular. Trata-se de um relato 
de experiência das atividades que foram realizadas com a população que frequenta 
a Feira da Abadia na cidade de Uberaba-MG. As atividades foram divididas em 
quatro domingos, com os temas: hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo e 
alcoolismo e obesidade. Os resultados foram satisfatórios, visto que a população se 
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mostrou interessada nas ações práticas, distribuição de panfletos e nas orientações 
verbais. Ao término, pudemos perceber que realizar atividades de educação em saúde 
mais próximo da população é uma relevante estratégia de prevenção e promoção da 
saúde. 

Palavras chave: Educação em saúde. Promoção da saúde. Prevenção. População.

EXPERIENCE REPORT: HEALTH EDUCATION ON CHRONIC NON 
COMMUNICABLE DISEASES IN A POPULAR COMMERCE

Abstract: Health education is the main tool for educating the population. Because 
of that, a public place with a large flow of people becomes viable to carry out health 
education. The aim of this study is to report the experience of the scholars from the 
Tutorial Education Program – Nursing in conducting health education activities in 
a popular fair. This is an experience report of the activities that were carried out 
with the people who attend the Abadia Fair in the city of Uberaba. The activities 
were divided into four Sundays, with the themes: hypertension, diabetes mellitus, 
smoking, alcoholism, and obesity. The results were satisfactory since the population 
was interested in practical actions, distribution of pamphlets, and verbal directions. 
By the end, we could see that carrying out health education activities closer to the 
population is a relevant strategy for prevention and health promotion.

Keywords: Health Education. Health Promotion. Prevention. Population.

Introdução

Segundo a OMS, educação em saúde é entendida como uma combinação 
de ações e experiências de aprendizado planejado com o intuito de habilitar 
as pessoas a obterem controle sobre fatores determinantes e comportamentos 
de saúde.

A educação em saúde se tornou a principal ferramenta do Sistema Único 
de Saúde (SUS) para promoção da saúde e prevenção de doenças. Quando a 
população é orientada para realizar ações para uma melhor qualidade de vida, 
sua manutenção da saúde se torna mais eficaz e, consequentemente, consegue 
transformar os hábitos de todos à sua volta, tornando-se, assim, multiplicado-
res. Um local de acesso público com grande fluxo de pessoas torna-se viável 
para realizar educação em saúde de forma rápida e efetiva.
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O Programa de Educação Tutorial (PET), é um programa do governo 
federal brasileiro, voltado para os alunos dos cursos de graduação, visando 
melhorar suas habilidades, formar cidadãos mais críticos e proativos, e 
contribuir para uma graduação de excelência.

A enfermagem consiste em um misto de ciência e arte que tem como pilar 
profissional o cuidado humano. O cuidado de enfermagem vai além da visão 
reducionista de assistência ao doente (ou à doença), uma vez que tem como 
foco a saúde sob uma perspectiva holística. Nesse sentido, é importante res-
saltar que a promoção da saúde e a educação em saúde encontram-se intima-
mente vinculadas e promovem a qualidade de vida no cotidiano das pessoas.
(1) É incontestável o papel do enfermeiro como educador em saúde, seja na sua 
versão individual ou coletiva. 

O projeto “PET na Feira”, criado pelo Programa de Educação Tutorial En-
fermagem da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), surgiu em 
2014, com o intuito de promover educação em saúde e prevenção de doenças 
para a comunidade. Tal atividade reúne os membros do programa e o seu tu-
tor, bem como acadêmicos e professores do curso de Enfermagem da UFTM.

As feiras livres representam uma das mais antigas modalidades do comér-
cio varejista. Elas têm o poder de mudar a organização espacial urbana, além 
de serem cheias de especialidades, sons, movimentos, coloridos e persona-
gens, que interagem com os fregueses e nos levam a entender a importância 
desse comércio popular, tanto por ser esse ícone histórico, como por, além de 
nos oferecer mercadorias, também nos proporcionar alegrias.(2) Na cidade de 
Uberaba-MG, esse evento comercial acontece aos domingos, na tradicional 
Feira da Abadia, onde o fluxo de pessoas é grande e heterogêneo, tornando-se 
um lugar propício para realização de atividades de educação em saúde. 

Está ocorrendo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um 
aumento do número de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT), e muitas pessoas ainda desconhecem os fatores de risco e até mes-
mo que possuem a doença. Por isso, é importante que os profissionais de 
saúde reconheçam o caráter pandêmico dessas doenças e promovam ações 
para combatê-las, visto que são uma das principais causas de morte em todo 
o mundo.(3)

Vários países estão apostando em ações que visam à mudança no estilo de 
vida, com o intuito de diminuir os fatores de risco para DCNT. Dentre essas 
ações, estão intervenções para diminuir o tabagismo, promoção de atividades 
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físicas e incentivo a uma alimentação saudável, acreditando que a educação 
em saúde seja o melhor caminho.(4)

Dentre as DCNT, estão a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Dia-
betes Mellitus (DM). A HAS é uma condição clínica multifatorial caracteri-
zada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se, 
frequentemente, às alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo 
(coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e às alterações metabólicas, com 
aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Os fatores 
de risco são idade (prevalência de HAS superior a 60% na faixa etária acima 
de 65 anos), gênero e etnia (mais elevada nos homens até os 50 anos e duas 
vezes mais prevalente em indivíduos de cor não branca), excesso de peso e 
obesidade, ingesta de sal e ingesta de álcool (por períodos prolongados pode 
aumentar a P.A.).(5) Diabetes Mellitus não é uma única doença, mas um grupo 
heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresenta em comum a hiperglice-
mia, resultada de defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou em 
ambas. Sua classificação inclui quatro classes clínicas: DM tipo 1 (DM1), DM 
tipo 2 (DM2), outros tipos específicos de DM e DM gestacional. DM1 está 
presente em 5% a 10% dos casos e é o resultado da destruição de células beta 
pancreáticas com consequente deficiência de insulina. DM2 está presente em 
90% a 95% dos casos e caracteriza-se por defeitos na ação e secreção da in-
sulina. Outros tipos específicos de DM estão presentes em formas menos co-
muns de DM, cujos defeitos ou processos causadores podem ser identificados. 
Estão incluídos nessa categoria defeitos genéticos na função das células beta, 
defeitos genéticos na ação da insulina e doenças do pâncreas exócrino. DM 
gestacional trata-se de qualquer intolerância à glicose, de magnitude variável, 
com início ou diagnóstico durante a gestação.(6)

Para a OMS, a obesidade também é considerada uma doença crônica e 
um problema de saúde pública com probabilidade a crescer nos próximos 
anos nos países industrializados. A obesidade mórbida (OM) classifica-se por 
um índice de Massa Corporal igual ou superior a 40Kg/m² (IMC=peso/altu-
ra2≥40 Kg/m²) e tem consequências devastadoras. A etiologia da obesidade é 
complexa e multifatorial, resultando da interação de genes, ambiente, estilos 
de vida e fatores emocionais. Durante a consulta ao paciente com sobrepeso 
ou obesidade, deve-se conversar com o paciente perguntando o que o levou 
ao excesso de peso, bem como investigar outras patologias que podem vir a 
ter relação com a obesidade. A modernidade em que vivemos é um grande 
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estímulo para as pessoas se tornarem obesas, visto que muitos não são adeptos 
da atividade física e ingerem grande quantidade de calorias durante um dia. É 
importante ressaltar que a maioria das pessoas obesas fazem parte da popula-
ção com maior grau de pobreza e menor nível educacional.(7)

Dentre as várias doenças consideradas problemas de saúde pública, como 
já mencionado, também estão o tabagismo e o alcoolismo. Atualmente, a pre-
valência de fumantes no mundo é de 1,3 bilhão, considerando pessoas acima 
de 15 anos, 900 milhões dessas são de países subdesenvolvidos e 250 milhões 
são do sexo feminino – no Brasil são 27,9 milhões de fumantes. O tabagismo, 
hoje, causa mais óbitos do que doenças como HIV, malária, tuberculose, cau-
sas maternas, homicídios e suicídios combinados.(8)

O alcoolismo, também sendo importante problema de saúde pública, im-
plica em altos custos para o sistema de saúde brasileiro e traz muitas conse-
quências à saúde do indivíduo, causando danos neurológicos, gastrintestinais, 
cardiovasculares e psiquiátricos. O álcool também é um dos responsáveis pelo 
aumento da violência urbana, doméstica e intrafamiliar e dos acidentes de 
trânsito. Assim sendo, o sistema de saúde e os profissionais da saúde devem 
tomar medidas para minimizar e prevenir o uso do álcool e os transtornos 
ocasionados pela sua dependência.(9)

Diante desse cenário de DCNT que a população mundial vem sofrendo, 
são necessários programas de educação em saúde que levem informações so-
bre tais doenças à população, visando diminuir o número de pessoas com 
DCNT e, principalmente, reduzir os agravos causados pelas mesmas, contri-
buindo, assim, para qualidade de vida e promoção da saúde.

De acordo com o princípio da integralidade, a abordagem do profissional 
de saúde não deve se restringir à assistência curativa, necessita-se também 
direcionar fatores de risco à saúde e, por conseguinte, a execução de ações 
preventivas, a exemplo das práticas educativas de saúde.(10) 

A educação em saúde é incontestavelmente relevante para a prática dos 
profissionais de enfermagem, o processo de aprendizagem dessa prática exi-
ge capacitação específica que é imanente à formação técnica do enfermeiro. 
Desse modo, entende-se o quão importante é a prática de ações que envolvam 
educação em saúde ainda na graduação, proporcionando ao futuro enfermei-
ro intervir de forma efetiva nas necessidades e vulnerabilidades da população.
(11)
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Perante a importância do tema exposto e a ausência de estudos publica-
dos de relatos sobre a realização de uma atividade de educação em saúde em 
um comércio popular por acadêmicos do Programa Educação Tutorial (PET), 
este estudo objetivou relatar a experiência dos acadêmicos do Programa de 
Educação Tutorial – Enfermagem na realização de uma atividade de educação 
em saúde em um comércio popular. 

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo, pautado no relato das experiências vi-
venciadas na atividade de extensão universitária intitulada “PET na Feira da 
Abadia”, do Programa de Educação Tutorial do curso de Enfermagem, da Uni-
versidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) – PET Enfermagem. Essa 
atividade foi realizada em uma feira popular que acontece aos domingos em 
um bairro com aproximadamente 26.509 habitantes, em uma cidade no inte-
rior de Minas Gerais. 

Aproximadamente 6.000 pessoas frequentam essa feira aos domingos, vin-
das dos diversos bairros do município, principalmente do bairro Abadia e ad-
jacentes. Participaram da nossa atividade de educação em saúde entre 150 e 
250 pessoas por domingo, com idade entre 18 e 90 anos, sendo o número de 
homens e mulheres bem equilibrado.

Este projeto de extensão universitária foi desenvolvido pelos dezoito alu-
nos integrantes do PET Enfermagem, acompanhados pelo tutor do programa 
e de professores colaboradores do curso de Enfermagem. Para alicerçar a idéia 
de educação em saúde, que já nos acompanhava desde o início da graduação, 
fizemos a leitura e discutimos em grupo artigos com essa temática.

Os alunos foram divididos em grupos, de modo que cada um participasse 
de duas das atividades. O projeto teve uma carga horária de quarenta horas, 
com início em 30 de agosto de 2015 e término em 18 de outubro de 2015. Essa 
atividade foi registrada na Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Univer-
sidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). 

A extensão consistiu-se em quatro atividades de educação em saúde que 
aconteceram aos domingos com periodicidade quinzenal. O trabalho foi es-
truturado em quatro etapas: 1- Planejamento Geral: aqui foi realizado, no 
grupo com todos os alunos, tutor e professores colaboradores, o primeiro 
alinhamento com discussão e definição sobre os temas a serem abordados, 
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a dinâmica/método a ser considerado(a) em cada tema, a proposta de cro-
nograma, bem como definição de grupos específicos para cada tema; 2- Fun-
damentação Teórica: nesta etapa, cada grupo específico buscou informações, 
sobre o seu tema, em estudos com elevado nível de evidência científica, em 
programas oficiais do Ministério da Saúde e Sociedades específicas. Para todos 
os temas, nos fundamentamos nos Cadernos de Atenção Básica: Estratégias 
para cuidados da pessoa com doença crônica, do Ministério da Saúde, do ano 
de 2013 e 2015, foram utilizados os números 37, 36, 38 e 40, que tem como 
tema hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, obesidade e tabagismo, 
respectivamente. Para o tema alcoolismo, nos respaldamos nas informações 
obtidas na Associação Brasileira de Álcool e outras Drogas. 3- Planejamento 
Específico da Atividade: aqui, durante os 15 dias que antecedem a atividade, 
cada grupo alinhou a fundamentação teórica à elaboração de material infor-
mativo, (re)definiu a dinâmica a ser utilizada, bem como a forma de avaliação 
e; 4- Execução da Atividade: esta última etapa consistiu em executar o que foi 
planejado no dia da feira.

Essa atividade foi autorizada pela Prefeitura Municipal, com reserva de es-
paço na feira, onde foi montada uma estrutura básica com tenda do próprio 
grupo (3m X 3m) e cadeiras e mesas gentilmente cedidas por um dos comer-
ciantes do bairro, durante todo o período de execução da atividade.

Como estratégia para chamar a atenção dos frequentadores da feira e então 
desenvolver as atividades de educação a que nos propomos, o grupo definiu 
por realizar em cada dia da atividade: aferição da pressão arterial sistêmi-
ca, teste rápido da glicemia capilar e avaliação antropométrica. Para isso, os 
alunos foram devidamente treinados e supervisionados por profissional de 
Enfermagem. 

Para a avaliação das atividades, adotou-se a dinâmica de perguntas e res-
postas e questionário. Os frequentadores da feira eram indagados sobre a im-
portância dessa atividade em saúde para si e para a população em geral, qual 
atividade do dia mais tinha lhe chamado atenção, se suas dúvidas teriam sido 
esclarecidas e, por fim, foram questionados sobre um tema pertinente para ser 
levado à feira em uma próxima ocasião.
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Resultados

As atividades de educação em saúde desenvolvidas pelo PET – Enferma-
gem abrangeram os seguintes temas: hipertensão arterial, diabetes, tabagismo 
e alcoolismo e obesidade.

No primeiro dia, para trabalhar a educação em saúde, sobre o tema hiper-
tensão arterial, foi elaborado folder informativo sobre os vários aspectos re-
lacionados à hipertensão, tais como definição, causas, diagnóstico, sintomas, 
hábitos de vida, medicamento e prognóstico. Além disso, foi elaborado um 
painel denominado “Quantidade de sal nos alimentos”, contendo embalagens 
de alguns alimentos consumidos no dia a dia das pessoas, sem identificação 
de marcas comerciais, e ao lado de cada embalagem foi colocado um saqui-
nho com a quantidade de sal referente ao sódio presente no alimento segundo 
o rótulo, o que foi mensurado pelos alunos no laboratório de nutrição com 
orientação e supervisão da técnica do laboratório de dietética do curso de 
nutrição. 

Participaram dessa atividade 6 alunos, divididos em quatro subgrupos que 
se revezavam, enquanto um grupo abordava os frequentadores e, para aqueles 
interessados, informavam o objetivo da nossa atividade com orientações em 
relação à dinâmica da atividade, direcionando primeiramente para o grupo 
responsável pelo levantamento de questões como, sexo, idade, se portador de 
hipertensão arterial e uso de medicamento contínuo para hipertensão. 

Desse grupo, a pessoa era então direcionada a um dos dois grupos respon-
sáveis pela aferição da pressão arterial de acordo com as técnicas corretas, que 
além da aferição fazia a complementação das orientações sobre a hiperten-
são arterial quanto a hábitos de vida, alimentação e uso de medicamento. O 
quarto grupo ficou responsável por explicar, aos frequentadores, o painel de 
alimentos e quantidade de sal. 

Nesse dia de atividade, pôde-se notar grande interesse das pessoas, princi-
palmente pelo painel “Quantidade de sal nos alimentos”, o qual chamou muito 
a atenção e deixou a população bastante perplexa e alerta, pois muitos não 
tinham noção de que ingeriam tamanha quantidade de sal através dos alimen-
tos, os quais identificaram ali como comuns no seu dia a dia. 

A aferição de PA foi a atividade de maior procura nesse dia, quando foi 
possível perceber o grande número de pessoas hipertensas que frequen-
tam a Feira da Abadia. A entrega de folders também agradou a população, 
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contribuindo para melhor entendimento sobre o assunto. Cerca de 200 pes-
soas tiveram a PA aferidas, conversaram com os alunos, com troca de infor-
mações e de conhecimentos e puderam ser orientadas quanto aos principais 
aspectos que envolvem a hipertensão arterial. Contudo, os alunos que partici-
param da atividade, perceberam a necessidade de maior tempo para conversar 
com as pessoas que estiveram no local, tirando dúvidas e reforçando sobre 
como prevenir e tratar a hipertensão arterial.

Na atividade seguinte, os alunos abordaram o tema diabetes. Semelhante 
à atividade anterior, foi elaborado folder informativo sobre os vários aspectos 
relacionados ao diabetes, tais como definição, causas, diagnóstico, sintomas, 
hábitos de vida, medicamento e prognóstico. Além disso, foi elaborado um 
painel denominado “Quantidade de açúcar nos alimentos”, contendo emba-
lagens de alguns alimentos consumidos no dia a dia das pessoas, sem identi-
ficação de marcas comerciais, e ao lado de cada embalagem foi colocado um 
saquinho com a quantidade de açúcar presente no alimento segundo o rótulo, 
o que foi também mensurado pelos alunos no laboratório de nutrição com 
orientação e supervisão da técnica do laboratório de dietética do curso de 
nutrição. 

Participaram dessa atividade 6 alunos, divididos em quatro subgrupos que 
se revezavam, enquanto um grupo abordava os frequentadores, e, para aque-
les interessados, informavam o objetivo da nossa atividade com orientações 
em relação à dinâmica da atividade, direcionando primeiramente para o gru-
po responsável pelo levantamento de questões como sexo, idade, se portador 
de diabetes e/ou hipertensão arterial e uso de medicamento contínuo para 
diabetes e/ou hipertensão arterial.

Desse grupo, a pessoa era então direcionada, alternadamente, para o grupo 
responsável pelo teste rápido de glicemia (GTX) e outra para o de aferição 
da pressão arterial, ambos de acordo com as técnicas corretas. Esses grupos 
faziam também a complementação das orientações sobre o diabetes, hábitos 
de vida, consumo exagerado de açúcar, alimentação saudável e uso de medi-
camento. O quarto grupo ficou responsável por explicar, aos frequentadores, 
o painel “Quantidade de açúcar nos alimentos”, o qual agradou muito a popu-
lação que passou pela feira, com inúmeras pessoas parando para observar e 
fazer perguntas, pois muitas não tinham idéia de que ingeriam grande quanti-
dade de açúcar através dos alimentos que identificaram ali como comuns em 
seu cotidiano. Nesse dia, houve uma procura grande de deficientes auditivos, 
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o que dificultou um pouco o desenvolvimento da atividade de educação em 
saúde, fato que impulsionou os alunos a propor uma capacitação futura sobre 
a língua de sinais.

No terceiro domingo de atividades, o tema abordado foi alcoolismo e taba-
gismo. Os alunos fizeram orientações sobre os malefícios do tabaco e do álco-
ol, entregaram folders informativos abordando os temas contendo as dúvidas 
mais frequentes acerca do mesmo, e ilustrações em 3D informativos (cigarro 
e bebidas com maior teor alcoólico) feitas em um banner. 

Participaram dessa atividade 6 alunos, como nos domingos anteriores. A 
população se mostrou interessada e sensibilizada com os efeitos devastadores 
do álcool e do tabaco. Foram esclarecidas dúvidas e fornecidas informações 
e dicas para a população acerca do consumo dos mesmos. Também como 
estratégia para chamar a atenção da população, foi realizada a aferição de PA.

O último tema levado à feira foi a obesidade. No geral foi uma atividade 
bastante produtiva, destacando-se como uma das mais positivas até o momen-
to, muito provavelmente pela experiência adquirida nas atividades anteriores 
e os ajustes realizados através das discussões em grupo após todas as ativida-
des. Nesse sentido, o grupo priorizou ainda mais a forma de abordagem e o 
tempo dedicado a conversar com a população que se interessou bastante pelo 
tema, sendo perceptível pelo grupo de alunos um maior nível de interação e 
troca de experiências com a população. Nesse dia, os alunos trouxeram infor-
mações sobre essa comorbidade, destacando seus malefícios, a importância 
de uma alimentação saudável, prática de atividade física, o que possibilitou 
conversarmos com a população tranquilamente, conhecer suas necessidades, 
prestar orientações e dicas para melhores hábitos de vida, orientar sobre servi-
ços de saúde e principalmente se deparar com inúmeras dúvidas sobre o tema, 
as quais não haviam sido planejadas. Como estratégia para chamar a atenção 
da população e para aqueles interessados foi aferida a PA e medidos dados 
antropométricos, tais como altura (m), peso (kg) e índice de massa corporal-
IMC (kg/m2). 

A aferição de PA, realização de teste de glicemia ou mensuração das me-
didas antropométricas realizadas nos dias de atividade, tinham o interesse 
único de chamar a atenção da população frequentadora da feira e de norte-
ar para a nossa atividade principal de educação em saúde, não sendo objeto 
dessa proposta publicar seus resultados estatísticos. No entanto, aqueles com 
resultados acima da referência de normalidade, quanto à PA, taxa glicêmica 
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ou IMC, foram devidamente orientados, em cada caso específico, a procurar: 
1- atendimento na Unidade de Pronto Atendimento - UPA próxima à feira e/
ou; 2- retorno ao serviço no qual faz acompanhamento médico para orienta-
ções específicas e/ou; 3- serviço de saúde na atenção básica ou ambulatório do 
Hospital de Clínicas – UFTM. 

Em relação à avaliação da atividade, quando foram indagados sobre a im-
portância da atividade, os frequentadores da feira responderam dizendo ser 
uma atividade de extrema importância, visto que a maioria da população não 
tem conhecimento sobre os temas abordados, relataram ainda que com a ati-
vidade conseguiram solucionar suas dúvidas. No ponto de vista da população, 
as atividades mais importantes foram a aferição de PA e o teste de glicemia 
capilar, e o tema mais pedido para ser abordado em outra ocasião foi doenças 
cardiovasculares.

Discussão

Essa atividade realizada pelos estudantes de graduação em Enfermagem, 
membros do Programa de Educação Tutorial, permitiu-os conhecer o perfil 
de grande parte da população frequentadora da Feira da Abadia do município 
de Uberaba-MG, o que permitiu a intervenção de acordo com as necessidades 
dessas pessoas, mesmo que de forma rápida, mas em grande parte efetiva, 
levando informação, esclarecendo dúvidas, sensibilizando-as e possibilitando 
que muitas sejam multiplicadoras de saber.

Um estudo publicado em 2010, em Ilhéus, também envolvendo um Pro-
grama de Educação Tutorial, aponta que os alunos membros do programa 
são de extrema importância nos projetos de educação em saúde, possuindo 
qualificação na atenção à saúde, por meio de aperfeiçoamento em serviços, 
pela participação ativa na comunidade e a partir de trabalhos e vivências da 
graduação. Frisando a importância de projetos e atividades que promovam 
ações de promoção à saúde e prevenção de doenças ou agravos.(12)

A educação em saúde visa o desenvolvimento da autonomia e da respon-
sabilidade dos indivíduos no cuidado com a sua saúde, o modelo utilizado é 
a comunicação dialógica, que visa o compartilhamento e trocas de saberes, 
permite que o indivíduo faça uma análise crítica de sua realidade e busque 
ações para melhorar a sua saúde. Proporciona também promoção à saúde, 
prevenção a doenças crônicas não transmissíveis, sendo essas consideradas 
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problemas de saúde pública, e promoção de qualidade de vida aos indivíduos.
(13)

Estima-se que em 2025 existirão 11 milhões expostos a complicações re-
lacionadas às DCNT, como: infarto agudo do miocárdio, acidente vascular 
encefálico, cegueira, amputações de pernas e pés, abortos, mortes perinatais e 
insuficiência renal crônica.(14)

Um estudo identificou que a educação em saúde foi de extrema impor-
tância para auxiliar no tratamento e na prevenção de complicações da DM. 
Por meio do repasse de informações, os indivíduos tiveram conscientização e 
mudança nos hábitos de vida. Contudo, a educação em saúde foi eficaz para 
pacientes com DM oferecendo melhor prognóstico.(14) Em contrapartida, um 
estudo revelou que a falta de conhecimento sobre a doença por parte dos cui-
dadores e pacientes, associada à inadequada capacitação dos profissionais de 
saúde, relaciona-se à falta de adesão dos pacientes ao tratamento.(15)

Isso reforça a importância da educação na saúde, ou seja, o profissional 
deve estar sempre recebendo conhecimento científico, tornando-se apto para 
repassar as informações aos pacientes. É também necessário implementar na 
educação em saúde a educação popular de saúde, pois a mesma visa levar em 
conta a bagagem de conhecimento prévio do indivíduo. Esse processo envolve 
a troca de saberes, opiniões, entre os profissionais de saúde e o indivíduo, per-
mitindo que a própria pessoa veja as reais mudanças que devem ser adotadas 
para garantir uma melhor qualidade de vida.(16)

Uma pesquisa evidenciou que a educação em saúde realizada em pacientes 
com hipertensão arterial sistêmica foi de extrema importância para promover 
adesão ao tratamento e também para desenvolver o pensamento crítico nos 
pacientes modificando os hábitos de vida dos mesmos.(17) Da mesma forma, 
verificou-se a redução do consumo de álcool e abstinência alcoólica por al-
gum período e busca por melhor estado de saúde de quinze pessoas que fre-
quentavam o grupo de ajuda aos alcoolistas da comunidade do bairro Jardim 
Vista Alegre.(9)

Um estudo comprovou a redução do peso corporal em 91,5% dos trabalha-
dores de uma empresa distribuidora de energia elétrica em Fortaleza-CE por 
meio de estratégias de educação em saúde e programas de acompanhamento 
desses profissionais.(18)

Oliveira LC et al. (2014) identificaram em seu estudo que atividades de 
saúde voltadas para a população existe resistência à participação popular, 
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embora seja crescente a consciência dos direitos de cidadania, o que difere 
deste relato, cuja participação popular foi ativa e pertinaz, mesmo que muitas 
vezes houvesse resistência da população nas orientações sugestionadas pelos 
alunos, o que era contornado por questionamentos e auxílio na tomada de 
decisão e mudança de hábitos.(19)

Percebemos, no decorrer das atividades, que a mudança no cotidiano des-
sas pessoas pode ocorrer, no entanto para que isso aconteça essa população 
precisa ser sensibilizada através de motivações e informações, que devem 
ser transferidas, da melhor maneira possível, fazendo assim uma educação 
em saúde. Foi observado também um número considerável de pessoas com 
pressão em valores alterados, fazendo-se necessário um plano não só para 
trabalhar com educação em saúde com essas pessoas, como também encami-
nhá-las ao serviço de saúde para evitar quaisquer agravos que possam ocorrer. 
A partir disso, podemos observar o quanto um respaldo de um profissional da 
saúde (enfermeiro ou técnico de enfermagem) se faz necessário ao realizar-
mos essa atividade.(20)

É importante salientar que atividades como essas dão aporte aos alunos e os 
ajudam no enfrentamento dos problemas, trabalha a criatividade e possibilita 
colocar em prática os conhecimentos prévios, permite que o aluno construa 
raciocínio lógico e seja habilidoso na tomada de decisão, podendo ser no fu-
turo um grande profissional.(21)

Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, em 2013, evidenciou 
que a antes da década de 1990, os efeitos da educação em saúde eram pouco 
estudados, crescendo consideravelmente no ano de 2006. Tal aumento pode 
ter ligação direta com a revisão do modelo assistencial e a implantação do 
Programa de Saúde da Família.(17)

Também em São Paulo, um estudo publicado em 2011 revela que a Enfer-
magem tem uma potencialidade maior para desenvolver educação em saúde, 
principalmente por ser o profissional de saúde que possui maior vínculo com 
os pacientes, percepção ampliada, cuidado assistencial e holístico, evidências 
que se correspondem a este estudo.(22)

Os principais resultados obtidos com as ações de educação em saúde, nesse 
comércio popular, permitiram-nos constatar o quanto a população ainda é 
desprovida de informações, e o quanto são necessários profissionais de saúde 
que dêem atenção para as necessidades particulares de cada cidadão, e reco-
nheçam as vulnerabilidades da comunidade, intervindo de alguma forma.(23)
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Entretanto, a prática da educação em saúde é um trabalho árduo e com-
plexo, tanto pelo descrédito da própria população com as práticas de saúde e 
estigma social que muitas doenças sofrem, quanto pela carência de formação 
e manejo dos profissionais de saúde em relação à promoção de saúde, preven-
ção de doenças e assistência integralizada.(9)

Vale ressaltar que educação em saúde não se baseia somente em orienta-
ções que tenham relação principalmente com doenças, como prevenção dos 
agravos destas, mas também clarificar a população, sobretudo quanto ao que 
pode estar associado às doenças e quais podem ser seus possíveis determi-
nantes. Todavia, a orientação sobre as enfermidades que a pessoa já adquiriu, 
o entendimento das causas e das suas consequências, o quanto ela pode in-
fluenciar no seu dia a dia, qual o prognóstico e como lidar com ele são pilares 
essenciais da educação em saúde, que vêm a colaborar para uma melhor qua-
lidade de vida daquela população, por isso é interessante que os profissionais 
enfermeiros possam estimular os cidadãos sobre a importância do cuidado 
com a saúde, do quanto é valoroso cuidar de si e compreender como fazer isso, 
e entender qual o curso que a doença pode tomar.(24)

Conclusão

A realização desta atividade oportunizou aos envolvidos, alunos, tutor, 
professores colaboradores e população frequentadora da feira, a edificação de 
conhecimentos sobre as diversas temáticas abordadas, havendo troca de sa-
beres, valorização do conhecimento e experiência do indivíduo. Foi possível 
perceber o interesse e participação ativa da população na solução de dúvi-
das sobre os vários temas abordados. Em especial, os painéis elaborados pe-
los grupos, “quantidade de sal nos alimentos” e “quantidade de açúcar nos 
alimentos” chamaram muito a atenção da população que após prévia análise 
visual das informações contidas se dispôs a interagir com os alunos, que, por 
sua vez, foram em busca de estabelecer uma comunicação eficiente para troca 
de saberes/conhecimentos. 

De uma forma geral, os objetivos do projeto “PET na Feira”, realizado no 
bairro Abadia do município de Uberaba, foram alcançados, visto que a po-
pulação se mostrou bastante interessada nas ações práticas, como aferição de 
PA e GTX e nos cartazes autoexplicativos e ilustrativos e na explicação dos 
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petianos. As orientações verbais realizadas mostraram-se favorável para troca 
de experiência e principalmente para ampliação dos saberes dos alunos. 

A estratégia de distribuição de panfletos e folders atingiu grande parte da 
população abordada, que se interessaram pelo tema e procuram sanar suas 
dúvidas. Essa população também foi estimulada a levar o material consigo e 
mostrar para os parentes e amigos, atuando como agentes multiplicadores. 

Em alguns momentos, pudemos perceber que parte da população se inte-
ressava apenas pelas atividades práticas, tais como teste de glicemia capilar e 
aferição de PA. Contudo, os alunos buscaram, em todos os momentos, fazer 
das atividades práticas um elo capaz de criar uma boa relação interpessoal 
com a população, contribuindo para estabelecer uma comunicação efetiva a 
fim de identificar as necessidades de ambos e, então, realizar a troca de saberes 
a partir da educação em saúde.

A realização dessa atividade proporcionou ótimas experiências aos inte-
grantes do PET Enfermagem, sendo capazes de reconhecer as necessidades e 
vulnerabilidades, tanto da população frequentadora da feira, quanto dos in-
tegrantes do PET e, mais do que isso, estimulou a reflexão dos alunos e pro-
fessores envolvidos sobre formas mais eficientes para inserção na realidade 
da população, observando: 1- a legislação e os aspectos éticos que norteiam 
a profissão de enfermagem e a relação de agentes de saúde com a população; 
2- estrutura mínima necessária para esse tipo de atividade no local de sua re-
alização. 3- encaminhamento adequado das pessoas quando necessário, para 
a UPA, profissional de saúde com o qual faz acompanhamento ou para o Hos-
pital de Clínicas. 

Podemos concluir, a partir desta experiência, a grande importância de 
ações de educação em saúde, tanto através do conhecimento teórico trocado, 
quanto de ações práticas com a população. Diante disso, torna-se necessária 
a utilização, cada vez mais qualificada, de estratégias baseadas em metodolo-
gias ativas que despertem o interesse do público-alvo. Nesse sentido, estamos 
em fase de planejamento do projeto com modificações para o ano de 2016, 
com nova denominação “Mutirão da Saúde”, em que serão abordados temas 
oportunos e pertinentes, com visando a troca de saberes com a população, 
levando informação de elevado nível científico com uma linguagem acessível 
à população, realizar educação em saúde e principalmente agregar os saberes 
da população na formação ampla do aluno e dos demais envolvidos. Para isso, 
serão necessários: mudar a periodicidade da atividade para mensal; inclusão 
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e/ou fortalecimento, mais efetivo, de parcerias importantes e necessárias, tais 
como a Secretaria de Saúde do Município, Ligas acadêmicas (Hipertensão e 
Diabetes) e Hospital de Clínicas da UFTM.
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Resumo: As atividades de educação em saúde são consideradas importante instru-
mento para a garantia de melhores condições de vida. Doenças infecciosas e para-
sitárias, causadas por diferentes agentes etiológicos, estão relacionadas diretamente 
com os padrões inadequados de higiene. O estudo foi desenvolvido no município 
de Catalão em uma ação conjunta entre Universidade Federal de Goiás e Estratégia 
Saúde da Família. Foram realizadas visitas domiciliares em 30 famílias com apli-
cação de questionário para diagnóstico do perfil socioeconômico e epidemiológico. 
Na análise dos resultados, foi constatada predominância do sexo feminino e renda 
familiar de um salário mínimo. A maioria da população de estudo apresentava ensino 
fundamental como maior grau de escolaridade. Apesar da maioria dos entrevistados 
apresentarem o hábito de lavar as mãos, os mesmos consumiam água não filtrada. A 
continuidade de ações que visem à educação em saúde na comunidade é importante, 
pois ainda permanecem dúvidas sobre doenças, causas e meios de transmissão.
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HEALTH EDUCATION: HOME VISIT IN PARTNERSHIP WITH HEAL-
TH FAMILY STRATEGIES

Abstract: The activities in health education are considered an important instrument 
in guaranteeing better life conditions. Parasitic and infectious diseases, caused by 
different etiologic agents, are directly related to inadequate hygiene patterns. This 
study was developed in Catalão, in an action between the Universidade Federal 
de Goiás and Estratégia Saúde da Família. There were home visits to 30 families to 
make an application of a questionnaire to get a diagnostic on the socioeconomic and 
epidemiological profile. In the analysis of the results we observed a predominance 
of females, and a family income of one minimum salary. The majority of the study 
population attended basic education. Even though the majority of the people had 
the habit of washing hands, they consumed unfiltered water. The actions of health 
education in the community are important, because people in general have doubts 
about the means and causes of disease transmission.

Key words:  Parasites. Family Health Strategy. Health Education.

Introdução

 As enteroparasitoses são doenças cujos agentes etiológicos são helmintos 
ou protozoários – esses possuem elevada prevalência em crianças e adolescen-
tes e apresentam manifestações clínicas distintas (MUNIZ, 2002; FERREIRA, 
2003). Desse modo, constitui como um problema de saúde pública, afetan-
do principalmente países em desenvolvimento (HURTADO-GUERRERO; 
ALENCAR; HURTADO-GUERRERO, 2005).

Estudos demonstram que mais de 2 bilhões de indivíduos são infectados 
por alguma parasitose, e 60% das infecções podem resultar em deficiências 
nutricionais com exemplo de ferro e vitaminas (OLIVEIRA et al., 2010). A 
relação de mortalidade mundial é de 2/3, as mortes estão associadas a doenças 
causadas por veiculação hídrica (OLIVEIRA et al., 2010). De acordo com Vis-
ser et al. (2011), cerca de 49,8% da água que utilizam para beber ou cozinhar 
não recebe nenhum tipo de tratamento.

Dentre os parasitas intestinais, podemos destacar Giardia lamblia, Entamo-
eba coli, Entamoeba histolytica, Ascaris lumbricoides, Taenia solium, Trichuris 
trichiura, Enterobius vermicularis, Strongyloides stercoralis e ancilostomatídeos 
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os quais são transmitidos principalmente por meio da água e alimentos con-
taminados e demais formas de contato íntimo com os tecidos do hospedeiro 
(OLIVEIRA et al., 2010; SILVA et al., 2011).

Vale ressaltar que as infecções intestinais por parasitas têm relação com 
os padrões inadequados de higiene, sendo a habitação e o peridomicílio, os 
locais que oferecem maior risco de contaminação (TOSCANI et al., 2007). O 
Brasil possui o mais elevado déficit do setor de saneamento básico e ao que se 
refere esgoto e tratamento de água com uma carência em áreas periféricas dos 
centros urbanos e nas zonas rurais, pois se concentra a população mais pobre 
(JUNIOR, 2009).

Alguns dos fatores que contribuem para a incidência elevada de doen-
ças parasitárias são a indisponibilidade de água com boa qualidade, a má 
disposição dos dejetos, o inadequado destino do lixo e em consequência um 
ambiente poluído (VISSER et al., 2011). Dados da pesquisa nacional de sa-
neamento básico de 2008 (IBGE, 2008) apontaram que as redes de coleta de 
esgoto foram ampliadas em 45% entre 2000 e 2008 no Brasil. Apesar disso, 
em 2008, elas ainda atendiam a menos da metade dos domicílios brasileiros, 
45,7% das residências eram atendidas por essas redes naquele ano, os demais 
domicílios (54,3%) recorriam a fossas sépticas ou a outros meios, como fossas 
secas, valas a céu aberto ou lançamento direto em cursos d’água.

As atividades de educação em saúde são consideradas importante instru-
mento para a garantia de melhores condições de vida (TOSCANI et al., 2007). 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) defende ainda o desenvolvimento 
de habilidades pessoais e coletivas visando à melhoria da qualidade de vida e 
saúde da população (SÍCOLI; NASCIMENTO, 2006).

O indivíduo, ao identificar aspirações e necessidades e realizar modifica-
ções favoráveis no meio ambiente, atinge um estado completo de bem-estar 
físico, mental e social. A promoção da saúde é realizada através de ações co-
munitárias concretas e efetivas no desenvolvimento das prioridades, na toma-
da de decisão, na definição de estratégias e na sua implementação, visando à 
melhoria das condições de saúde (BRASIL, 2002).

A promoção de saúde contribui na elaboração de ações que possibilitam 
responder às necessidades sociais em saúde. Dessa forma, a Política Nacional 
de Promoção à Saúde foi elaborada com o objetivo de promover a qualidade 
de vida e diminuir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionada aos seus deter-
minantes e condicionantes, sendo eles: modo de viver, condições de trabalho, 
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habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essen-
ciais (BRASIL, 2006).

A atuação do profissional da saúde na promoção de saúde tem como fi-
nalidade responder às demandas sociais e realizar reflexões que incluem a 
concepção de saúde, a gestão do processo de trabalho e educação e a inclu-
são da participação da comunidade. Para possibilitar o desenvolvimento e a 
implementação de ações educativas satisfatórias, o profissional de saúde deve 
abordar não só a assistência curativa, como também buscar o conhecimento 
dos fatores de riscos ao prejuízo da saúde humana (GRILLO; HORTA; PRA-
DO, 2009). As atividades de educação em saúde são consideradas importante 
instrumento para a garantia de melhores condições de vida (TOSCANI et al., 
2007).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) defende ainda o desenvolvimen-
to de habilidades pessoais e coletivas visando à melhoria da qualidade de vida 
e saúde da população (SÍCOLI et al., 2006). 

A educação em saúde tem sido largamente incentivada pelo Ministério da 
Saúde, pois se trata de uma forma de promover a saúde e estimular a troca de 
conhecimento entre setores, trazendo ganhos importantes para a população. 
O fim da ação educativa é desenvolver no indivíduo e no grupo a capacidade 
de analisar criticamente a sua realidade; de decidir ações conjuntas para resol-
ver problemas e modificar situações; de organizar e realizar a ação, e, por fim, 
de avaliá-la com espírito crítico (VASCONCELOS, 2006).

O estudo teve por objetivo realizar ações de educação em Saúde, junta-
mente com a Estratégia Saúde da Família da cidade de Catalão - Goiás, por 
meio da problematização de assuntos voltados à prevenção de doenças, ma-
nutenção e recuperação da saúde local, com vistas a entender a saúde como 
um direito inerente ao exercício da cidadania.

Métodos

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 
(304/2010), Educação em saúde: visita domiciliar e avaliação epidemioló-
gica em parceria com a Estratégia Saúde da Família, que está vinculado ao 
projeto “Estratégias teórico-práticas em Microbiologia na Educação Básica e 
Superior”.
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O estudo foi desenvolvido no município de Catalão – Goiás, o qual é com-
posto de 116 bairros, entre eles o Setor Aeroporto, que foi escolhido para rea-
lização do trabalho.

A coleta de dados foi realizada no período de setembro a dezembro de 
2013, em parceria com a Estratégia de Saúde da Família- Albino da Silva Bar-
bosa (ESF - Ipanema) situada no Bairro Ipanema, a qual abrange a área do Se-
tor Aeroporto. Foi realizada análise quantitativa por meio de um questionário 
para traçar o perfil socioeconômico e epidemiológico aplicado em 30 famílias 
cadastradas na ESF- Ipanema . Todos concordaram em serem sujeitos do es-
tudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após infor-
mados sobre os objetivos da pesquisa. As entrevistas foram desempenhadas 
por discentes do curso de Enfermagem e Ciências Biológicas da Universidade 
Federal de Goiás- Regional Catalão, acompanhadas pela Agente Comunitária 
de Saúde da ESF – Ipanema.

Após a análise dos dados coletados, discutiu-se a necessidade de interven-
ção na população de estudo. Foram traçadas diferentes estratégias de aborda-
gem que visassem o esclarecimento da população em relação à transmissão 
e prevenção de doenças. Inicialmente foi prevista uma intervenção coletiva, 
onde foi realizada a divulgação por meio de panfletos, convidando a popula-
ção para uma palestra sobre educação em saúde. No entanto, essa medida não 
obteve êxito, sendo que nenhum participante compareceu ao local onde seria 
realizada a palestra.

A estratégia mais viável foi retomar as visitas domiciliares, sendo que nes-
se momento foram realizadas palestras com orientações pontuais referentes 
à educação em saúde com enfoque na transmissão de doenças infecciosas e 
parasitárias. Para tanto, foram utilizadas, em cada visita domiciliar, apresenta-
ções digitalizadas com várias figuras de agentes infecciosos, ciclos evolutivos 
de diferentes doenças, manifestações clínicas, medidas de prevenção e trata-
mento. Nesse momento foram esclarecidas dúvidas sobre saneamento básico, 
higienização das mãos, preparo de alimentos, doenças sexualmente transmis-
síveis (DST), com a finalidade de formar cidadãos capazes de transformar a 
comunidade em que vivem promovendo ações em educação sanitária.

Após a intervenção, foi aplicado um novo questionário para avaliar a ação. 
Esse novo questionário foi utilizado para uma análise qualitativa. Os frag-
mentos dos discursos dos sujeitos foram confrontados entre si e articulados 
em discussão às atividades teórico-práticas desenvolvidas, que possibilitaram 



28
Revista UFG – Ano XVI nº 18 – junho de 2016
Educação em saúde: visita domiciliar em parceria com estratégia saúde da família 

a identificação do conhecimento prévio da comunidade a respeito de doenças 
infecciosas e parasitárias, assim como sua prevenção. 

Resultados

De acordo com a avaliação socioeconômica realizada nas residências, em 
relação ao perfil dos participantes, a maioria era do sexo feminino (93,3%), es-
tava na faixa etária entre 26 e 39 anos (70%), e trabalhava apenas no lar (70%). 
Foi possível perceber que a maioria das famílias apresentou renda de um salá-
rio mínimo (63,3%). Quanto à escolaridade, 50% disseram ter apenas o ensino 
fundamental, e nenhum participante cursou ensino superior (Tabela 1).  

Tabela 1: Características sociodemográficas dos usuários do Estratégia de Saúde da 
Família- Ipanema.

Variáveis %
Sexo

Feminino
Masculino

93,3***
6,7

Faixa etária (anos)
≤ 25

De 26 a 39
De 40 a 59

> 60 

16,7
70**

10
3,3

Escolaridade
Analfabeto

Fundamental incompleto 
Fundamental completo

Médio incompleto
Médio completo

Superior

6,7
13,3
50**
13,3
16,7

-
Profissão

Do lar
Aposentados

Doméstica
Outros 

70**
3,3
10
20

Renda mensal
1 salário

2 a 4 salários
5 a 7 salários 

63,3*
36,7

-

*** p<0,0001, ** p<0,01, *p<0,05

Quanto ao local de residência dos entrevistados, 73,3% disseram possuir 
casa própria, 16,7% casas de aluguel e 10% casas adquiridas por meio de 
doação. O número de residentes no domicílio variou entre o valor mínimo 
de 2 e o máximo de 9 moradores, destacando-se os seguintes percentuais: 3 
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moradores (26,7%), 4 moradores (16,7%), 5 moradores (30%) sendo a média 
foi de 5 moradores por domicílio. De acordo com as condições habitacionais 
da população pesquisada, 80% das casas estavam em condições inacabadas.

De acordo com as condições de saneamento, a origem da água utilizada é 
de rede pública em 98% das residências, que utilizam água de poços artesia-
nos. Quanto ao destino da água e dejetos, 100% das residências tem a presença 
de fossa coberta, não apresentando coleta e tratamento de esgoto. De acordo 
com relatos de participantes, a coleta de lixo ocorre diariamente.

Em relação à higienização, 60% mostraram ter o hábito de lavar as mãos 
antes das refeições e 6,7% disseram não realizá-lo, sendo a maioria destes 
crianças, e na manipulação dos alimentos e 26,6% não demostraram ter esse 
compromisso. Em relação à higienização das mãos, os moradores da maioria 
dos domicílios declararam não realizar a preparação corretas dos alimentos 
antes do consumo. Em relação à ingestão de água filtrada, 36,7% dos domicí-
lios visitados relataram realizá-la, enquanto que 63,3% ingerem água da tor-
neira. A pediculose foi um problema encontrado em 16% dos entrevistados, 
sendo na maioria crianças. Apenas 10,2% relataram estar parasitados devido 
a exames realizados recentemente, e os demais não souberam responder, pois 
não realizam exames há mais de 2 anos, e alguns disseram nunca ter realizado 
exames coproparasitológicos. A ingestão de carne bovina foi mais frequente 
na maioria das residências representando 66,7%, seguido de aves com 20% e a 
carne suína 23,3%, além disso, alguns dos entrevistados alegaram comer carne 
crua e mal passada com frequência (Tabela 2). 

Tabela 2. Avaliação do perfil parasitário e hábitos de higiene.  

Variáveis %

Higiene das mãos antes das refeições
Sempre lavam

Não lavam
Às vezes

Raramente

60**
6,7

26,6
6,7

Ingestão de água
Filtrada
Torneira 

36,7
63,3**

Ingestão de carne
Bovina
Suína
Aves 

66,7**
13,3
20



30
Revista UFG – Ano XVI nº 18 – junho de 2016
Educação em saúde: visita domiciliar em parceria com estratégia saúde da família 

Parasitose
Presente 
Ausente

Não sabem 

10,2
-

89,8 ***

Pediculose
Presente
Ausente  

16
84**

*** p<0,0001, ** p<0,01

Discussão

Conforme os resultados encontrados quanto ao perfil sociodemográfico 
dos entrevistados, observou-se que a maioria foram mulheres. Esse dado está 
de acordo com a maioria dos estudos realizados em serviços de saúde, nos 
quais a clientela feminina é sempre predominante (ANDRADE, 2006), o que 
também é explicado pelo fato de as entrevistas terem sido realizadas nos do-
micílios, onde as mulheres são mais facilmente encontradas.

Uma das variáveis foi o nível de escolaridade, o grau de instrução mais 
predominante foi o ensino fundamental completo. A relevância dessa variável 
é mencionada, uma vez que quanto menor o grau de instrução, menor será 
a contribuição educativa que ele poderá oferecer ao seu familiar, o que ain-
da pode influenciar nas práticas relacionadas aos cuidados com as mesmas 
(MENEZES, 2013). Acredita-se que a educação seja o fator determinante para 
minimizar os graves problemas de saúde pública, por ela se desenvolve uma 
concepção global e integrada do mundo (SANTOS, 2003).

Segundo o conceito de habitação saudável, a habitação é considerada como 
um agente da saúde de seus moradores e relaciona-se com o território geo-
gráfico e social onde se assenta. Os materiais utilizados para sua construção, 
a segurança e qualidade dos elementos, o processo construtivo, a composi-
ção espacial, a qualidade dos acabamentos, o contexto global do entorno (co-
municações, energia, vizinhança) e a educação em saúde e ambiental de seus 
moradores influencia na condição de vida saudável (BRASIL, 2004). Esse re-
ferencial é preocupante uma vez, por mais que as residências estivessem em 
condições habitáveis, a maioria encontrava-se inacabada.

A maioria dos entrevistados apresentava renda familiar de até um salá-
rio mínimo mensal, fator preocupante, pois o mesmo interfere na alimenta-
ção da população em estudo. Saliente-se que, em indivíduos malnutridos, as 
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parasitoses constituem fatores importantes de anemia e desnutrição em virtu-
de de terem suas reservas orgânicas disputadas pelas necessidades energéticas 
do indivíduo e pela ação espoliativa dos parasitos (SILVA et al., 2009).

Assim como relatado por Silva et al. (2011), as famílias do presente estudo 
não demostraram importância em relação ao consumo de frutas e verduras 
lavadas e origem da água utilizada para lavagem de alimentos. É importante 
ressaltar que, se a água não for devidamente tratada, pode afetar a saúde do 
homem de várias maneiras: pela ingestão direta, na preparação de alimentos, 
na higiene pessoal, na agricultura, na higiene do ambiente, nos processos in-
dustriais ou nas atividades de lazer (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 
2004). O perigo à saúde se deve ao fato de que a água pode ser um importante 
veículo de agentes biológicos e químicos potencialmente nocivos ao homem 
quando há falta de cuidado e efetivo tratamento, comprometendo, assim, a 
saúde e o bem-estar da comunidade (D’AGUILA et al., 2000). 

Outro fator preocupante em relação a esse hábito encontrado é que a prin-
cipal fonte de infecção de Giardia lamblia é a ingestão de água não filtrada, 
a microrregião de Catalão apresenta altos índices desse parasito, principal 
responsável por diarreias e má absorção intestinal (BORGES; MARCIANO; 
OLIVEIRA, 2011). Diante desses fatores, a educação em saúde exerce impor-
tante impacto no bem-estar humano, assegurando, a partir de hábitos corre-
tos de higiene, que o sistema imunológico dos indivíduos não seja afetado de 
forma negativa.

O presente estudo reforça que os índices de parasitoses intestinais são alar-
mantes, mesmo nos dias atuais, abordando principalmente famílias carentes, 
geralmente de periferias, embora também possam parasitar o homem em 
qualquer momento de sua vida, independente das condições socioeconômi-
cas, idade e sexo, pois, sendo o Brasil um país de clima tropical, a população 
vive em condições ambientais propícias à disseminação das infecções para-
sitárias – mesmo com um conhecimento básico sobre doenças, a população 
não pratica ações corretas de prevenção. Pode-se atribuir provavelmente a 
ocorrência de enteroparasitos na população estudada a fatores como baixas 
condições de higiene pessoal, pouco conhecimento da transmissão e da pro-
filaxia para infecção por protozoários e helmintos, o consumo de hortaliças 
e frutas irrigadas com água contaminada ou mal lavadas (LUDWIG et al., 
2012).
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A pediculose é uma doença que constitui um problema de saúde pública 
mundial, dada sua facilidade de transmissão. Alguns trabalhos demostram 
que a prevalência da pediculose é alta na comunidade escolar, chegando a 
mais de 50% (CATALÁ et al., 2005; BASTOS et al., 2004). Adultos também 
podem ser acometidos, independentemente de sua classe social (HEUKEL-
BACH et al., 2005). Por mais que apenas 16% dos entrevistados responderam 
positivamente em relação à presença de pediculose, este é um problema re-
corrente na região de acordo com relatos de agentes de saúde local. Linardi 
(2002) comenta que a pediculose é um problema recorrente na população 
mundial, acometendo, sobretudo, crianças em idade escolar, atrapalhando 
o rendimento na escola devido à diminuição da autoestima e dificuldade de 
concentração, consequência do prurido contínuo e distúrbios do sono. Em 
casos mais graves, as crianças podem ainda desenvolver anemia devido à he-
matofagia do piolho. 

A qualidade de vida vem sendo discutida sobre diferentes olhares como 
critério básico na aplicação de estratégias que propiciem a saúde do homem. 
Diversas enfermidades que acometem o corpo humano geralmente têm seu 
diagnóstico fundamentado pela manifestação de células microbianas pato-
gênicas (MADIGAN et al., 2004) e/ou por proteínas microbianas com efeito 
tóxico (RAY, 2003). Práticas de higiene pessoal, comportamental e ambiental 
são fatores essenciais para eliminarem e/ou minimizarem as doenças infeccio-
sas (ANDRADE et al., 2000), portanto é relevante a orientação de indivíduos 
de diferentes faixas etárias para assegurar tais medidas.

A população de estudo demonstrou-se receptiva e interessada. O assunto 
que despertou maior interesse foi infecção por Trichomonas vaginalis. Foi ob-
servada falta de conhecimento no que se refere à contaminação e prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis, ressaltando a necessidade de planeja-
mento estratégico de intervenções de promoção da saúde sexual e reproduti-
va. Esse tipo de planejamento requer a contribuição de políticas integradas e 
inclusivas, bem como de estratégias complementares que se congreguem a fim 
de que bons resultados sejam obtidos (SOUZA et al., 2011).

Ainda no que se refere às doenças sexualmente transmissíveis, grande par-
te da população solicitou novas abordagens sobre infecção e prevenção de 
HIV/AIDS. Melo et al (2012) dizem que a população de idosos possui menor 
nível de informação em relação aos jovens a respeito das doenças sexualmen-
te transmissíveis, formas de transmissão, métodos de prevenção, diagnóstico 
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e tratamento. Por mais que a infecção pelo HIV seja a doença sexualmente 
transmissível mais divulgada nos diferentes meios de comunicação, a discus-
são sobre sexualidade, sexo e prevenção de DSTs/HIV com os jovens em casa 
ainda é falha. Os amigos ainda são os mais procurados para dialogar sobre 
essa temática e uma vez que não se tem informação correta, o risco de con-
taminação e início de uma vida sexual ativa se torna cada vez mais precoce 
(SILVA et al., 2011). 

Durante a intervenção, um fator que se destacou foi o interesse da popu-
lação pela complexidade do ciclo de vida de diferentes helmintos, como o 
Strongyloides stercoralis. Muitos não tinham conhecimento desses parasitos e 
outros tinham uma noção errônea passada por familiares associada às cren-
dices populares.

Foi notória a busca e interesse que a população demonstrou durante os 
assuntos abordados e a expectativa sobre novos assuntos que possam ser le-
vados para um esclarecimento mais amplo com o intuito de buscar melhores 
condições de saúde em cada casa. Desse modo, a educação em saúde é fator 
essencial para controle de doenças parasitárias e doenças sexualmente trans-
missíveis, sugerindo que de nada adianta o empenho do governo em reverter 
o quadro de elevada prevalência de parasitoses e DST’s se os moradores não 
adotarem medidas de educação preventiva, uma vez que cada indivíduo tem 
um papel importante de poder modificar os maus hábitos e desempenhar pa-
pel decisivo no controle de doenças e infecção (SILVA et al., 2011).

Conclusão

A fragilidade da polução em relação à política de saúde pública referente 
às questões de saneamento básico e tratamento de água foi demonstrada neste 
estudo.

A continuidade de ações que visem à educação em saúde na comunidade 
é de extrema importância, pois ainda existem dúvidas sobre doenças, suas 
causas e meios de transmissão. 

O interesse e a receptividade da população estudada demonstraram que é 
possível realizar uma discussão ampla sobre diferentes doenças infecciosas e 
parasitárias, dissipando, assim, o desconhecimento e o preconceito em relação 
à transmissão e ao curso das mesmas.
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Considera-se necessário o investimento em mais políticas públicas de saú-
de que, a médio e longo prazo, tragam benefícios à qualidade de vida da po-
pulação em geral.

Os dados encontrados, considerando omissões devido ao constrangimento 
pessoal, sugerem que mais trabalhos relacionados à promoção de saúde local 
sejam realizados.
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Resumo: O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é responsável por fiscalizar e 
acompanhar a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
Este estudo buscou identificar a atuação do CAE em escolas quilombolas em Goiás. 
Participaram 13 conselheiros, e para verificar possíveis associação das variáveis 
com o tempo de atuação no PNAE fez-se a aplicação dos índices v de Cramer´s. O 
acompanhamento da execução do PNAE (46,15%) e visitas às escolas (38,46%) foram 
as atribuições mais citadas. Quanto à fiscalização das finanças e prestação de contas, 
53,85% (n=7) não conheciam o PNAE quilombola e apenas dois sabiam o valor per 
capita repassado. A principal dificuldade para visitar as escolas foi a falta de transporte. 
Observou-se associação positiva entre o tempo de atuação e o conhecimento sobre o 
PNAE quilombola (v = 0,5476). Verifica-se necessidade de formação contínua sobre 
as atribuições dos conselheiros junto ao PNAE.

Palavras-chave: Alimentação escolar. Grupo com ancestrais do continente africano. 
Monitoramento.

SCHOOL FEEDING COUNCIL IN GOIÁS’ QUILOMBOLA SCHOOLS: 
AN EXERCISE OF SOCIAL CONTROL: 

Abstract: The School Feeding Council (CAE) is responsible for overseeing and 
monitoring the implementation of the National School Nutrition Program (PNAE). 
This study sought to identify the performance of the CAE in Quilombola schools in 
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Goiás. The participants were thirteen advisors and, to verify a possible association 
of the variables with the running time in the PNAE, we applied Cramér’s V. The 
monitoring of the implementation of the PNAE (46.15%) and visits to schools 
(38.46%) were the most mentioned assignments. As for the supervision of finance 
and accounting, 53.85% (n = 7) did not know the quilombola PNAE, and only two 
knew the per capita amount transferred. The main difficulty to visit the schools 
was the lack of transport. We observed a positive association between time of work 
and knowledge of the quilombola PNAE (v = 0.5476). There is need for continuous 
training on the duties of the PNAE advisors.

Keywords: School feeding. Group with ancestors from the African continent. 
Monitoring.

Introdução

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é um órgão colegiado e deli-
berativo, instituído nas esferas municipais, estaduais e distrito federal. O CAE 
tem a responsabilidade de acompanhar a oferta da alimentação aos alunos da 
rede básica pública de ensino, situadas em sua área de influência, auxiliando 
na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (BRA-
SIL, 2009; 2013a).

A Lei 11.947/2009 define, dentre as competências, a fiscalização e o con-
trole da aplicação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) às entidades executoras. O recurso 
financeiro deve ser utilizado exclusivamente para a aquisição de gêneros ali-
mentícios para a alimentação escolar de estudantes da educação básica pú-
blica. Para isso, ao final de cada ano em exercício, deve elaborar e emitir o 
parecer anual sobre as prestações de contas do Programa ao FNDE (BRASIL, 
2009; 2013b).

O CAE atua como controle social do PNAE, agindo na perspectiva de 
acompanhamento pela sociedade sobre as ações do Estado. Sendo assim, re-
presenta a participação ativa e direta da sociedade nos processos de gestão dos 
recursos públicos (GALLINA, 2012).

O conselho, na perspectiva das classes menos favorecidas, permite que se-
tores organizados da sociedade atuem na gestão das políticas públicas para 
que atendam às demandas e aos interesses dessas classes (BADUE, 2011). Para 
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que haja implementação do PNAE, é necessário que se tenha um CAE no mu-
nicípio, e, principalmente, que ele seja atuante (BRASIL, 2010). 

O CAE é um órgão composto por sete membros com um suplente de cada 
segmento, sendo os representantes: um indicado pelo Poder Executivo do res-
pectivo ente federado; dois das entidades de trabalhadores da educação e de 
discentes; dois de pais de alunos; e dois indicados por entidades civis organi-
zadas, escolhidos em assembleia específica. Esse número pode ser triplicado 
em munícipios que possuem mais de cem escolas de educação básica (BRA-
SIL, 2013b).

Em caso de estados ou municípios que possuam alunos matriculados em 
escolas localizadas em áreas indígenas ou em áreas remanescentes de quilom-
bo, é recomendado que pelo menos um membro representante desses povos 
ou comunidades faça parte do CAE. Os membros terão mandato de quatro 
anos, podendo ser alterados de acordo com a indicação dos seus respectivos 
segmentos (BRASIL, 2013b). 

No que tange aos estudantes quilombolas, verifica-se a importância da 
atuação dos CAE para garantir a oferta de uma alimentação saudável e que 
respeite a cultura alimentar e tradições dessas comunidades (BRASIL, 2009). 
Os remanescentes de quilombos são grupos étnico-raciais que há tempos vi-
vem na invisibilidade de ações em prol de melhor qualidade de vida. Possuem 
pouco acesso a bens e serviços, constituindo-se como fatores condicionantes 
da situação de insegurança alimentar (BRASIL, 2003; MDS, 2008; SILVA et 
al., 2008). 

Diante da necessidade de consolidar e afirmar essa valorização dos direitos 
dessa população, o PNAE dispõe de uma atenção especial aos estudantes qui-
lombolas, com repasse financeiro per capita, no dobro do valor (0,60 reais que 
corresponde 0,16 dólares, 2016) em comparação ao alunado do ensino fun-
damental, médio e educação de jovens e adultos (EJA). O cardápio elaborado 
para esse público deve atingir no mínimo 30,0% das necessidades nutricio-
nais diárias, superior em 10,0% ao estipulado para o cardápio destinado aos 
demais alunos da rede pública de educação matriculados em período parcial. 
Além disso, há prioridade para a compra de alimentos de agricultores familia-
res quilombolas para a alimentação escolar (BRASIL, 2013b).

A inexistência do CAE no município é um fator que poderá levar à sus-
pensão do recurso financeiro repassado às entidades executoras para execu-
ção do Programa. O FNDE realiza o repasse em conta específica dos recursos 
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equivalentes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Decorrido esse tem-
po, se não houver a regularização dessa ou de outras pendências relativas ao 
PNAE, o FNDE poderá suspender os recursos (BRASIL, 2013b). 

Para permitir a atuação satisfatória dos conselhos no Programa, ao final 
do ano de 2000, ocorreu a expressiva atuação dos Centros Colaboradores em 
Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE). Esses Centros prestam as-
sessoria técnica, científica e operacional ao FNDE, junto aos atores sociais 
envolvidos na execução do Programa. Em especial aos CAEs, os CECANEs 
têm proporcionado cursos de atualização e aperfeiçoamento aos seus mem-
bros para que possam exercer com efetividade seu papel como controle social 
(PEIXINHO, 2013).

Observa-se que nos últimos anos evidenciou maior preocupação com 
questões relacionadas à qualidade de vida das comunidades quilombolas e às 
políticas públicas que os apoiam (BRASIL, 1988; MDS, 2008; CAISAN, 2011). 
No estado de Goiás existem irregularidades da oferta de uma alimentação 
adequada e saudável que foge aos hábitos regionais, inclusive inadequação da 
distribuição de verbas provindas do FNDE ao Programa e desajustes envolvi-
dos na logística de produção até a entrega do alimento aos escolares quilom-
bolas (SOUSA et al., 2013). 

Estudos que avaliem a atuação dos membros do controle social na alimen-
tação escolar, conforme previsto na Resolução CD/FNDE nº 26/2013, são es-
cassos (PIPITONE, 2003; NASCIMENTO, 2010; GABRIEL, 2013), e ainda 
mais quando se trata de comunidades quilombolas no território nacional.

Sendo assim, verifica-se a importância de se investigar a atuação dos con-
selheiros de alimentação escolar em comunidades quilombolas de municípios 
goianos com vistas a verificar o acompanhamento do Programa pelos conse-
lheiros para a oferta de uma alimentação saudável e adequada aos estudantes 
quilombolas.

Métodos

Trata-se de um estudo transversal analítico, desenvolvido pelo Centro Co-
laborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal de 
Goiás (CECANE/UFG) realizado de março a agosto de 2012 e financiado, na 
época, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 
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Os participantes da pesquisa foram os conselheiros da alimentação escolar 
de escolas estaduais e municipais goianas que possuíam comunidades qui-
lombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares e do estado de Goiás. 
O estado de Goiás possuía, na época do estudo, vinte e três comunidades qui-
lombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares (MINC, 2013), segun-
do critérios de investigação de autodefinição dos povos que se atribuem como 
quilombola (BRASIL, 2007). 

Para determinação do local de estudo, as lideranças das comunidades qui-
lombolas certificadas no estado de Goiás (aquelas que se conseguiram seus 
contatos) foram convidadas pelo CECANE/UFG a participar de uma oficina 
na Faculdade de Nutrição/UFG. Essa oficina teve o objetivo de estabelecer o 
primeiro contato, apresentar a ideia de estudo e verificar quais comunidades 
tinham interesse em participar da pesquisa. 

Por fim, realizou-se uma segunda oficina com as lideranças interessadas, 
para delinear um protocolo de investigação de forma partilhada entre a acade-
mia e os representantes quilombolas. Ao final dessa etapa, os municípios que 
foram incluídos no estudo foram: Aparecida de Goiânia, Barro Alto, Caval-
cante, Teresina de Goiás, Monte Alegre, Cidade Ocidental, Cromínia, Minaçu, 
Mineiros, Nova Roma, Posse, Silvânia e Uruaçu. Diante desse cenário, foram 
incluídos treze conselheiros da alimentação escolar, sendo um deles perten-
cente ao CAE estadual e os demais ao CAE municipal. 

A investigação com o conselho da alimentação escolar era estabelecida com 
o presidente ou vice-presidente do CAE, nessa ordem de prioridade. Caso não 
houvesse a possibilidade de entrevistar os conselheiros desses cargos eram en-
trevistados aqueles que tinham mais tempo de atuação no conselho. A coleta 
de dados foi realizada por duas nutricionistas da equipe do CECANE/UFG.

Para investigação nesse estudo foram consideradas como variáveis de 
desfecho:

• Tempo em anos de atuação no Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) – tempo de atuação do conselheiro entrevistado no CAE: até 2 
anos ou ≥ 2 anos.

• As variáveis independentes foram:
• Representação no CAE - segmento que o conselheiro entrevistado re-

presenta no CAE: entidades de docentes, discentes ou trabalhadores 
na área de educação, pais de alunos, participantes da sociedade civil, 
membros do poder executivo ou não soube responder;     
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• Participação em outros conselhos - se algum conselheiro atuava em 
outro controle social, além do CAE: sim/não ou não sabe;

• Conhecimento das atribuições do CAE na execução do PNAE quilom-
bola - ações autorreferidas pelo entrevistado como sendo funções do 
CAE; 

• Quantitativo de visitas realizadas em escolas rurais e urbanas pelo con-
selho - número de escolas visitadas pelos conselheiros no município: 
número de visitas autorreferidas pelos conselheiros.

• Dificuldades - informações apresentadas pelos conselheiros quanto às 
dificuldades enfrentadas para a atuação do CAE no acompanhamento 
do PNAE;

• PNAE quilombola - conhecimento dos conselheiros sobre o atendi-
mento do PNAE quilombola: sim/não;

• Recurso financeiro - conhecimento dos conselheiros quanto ao valor 
per capita destinado à compra de alimento para os estudantes quilom-
bolas: sim/não;

O banco de dados foi elaborado no programa Excel 2007® em dupla digita-
ção e as análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o Stata. Os resulta-
dos foram apresentados em dados descritivos e foram realizados cruzamentos 
para verificar possíveis associação das variáveis com a utilização dos índices v 
de Cramer´s. Os valores próximos a zero (0) indicam uma associação fraca e 
próximo a um (1) associação positiva forte.

Esta pesquisa considerou, em todas as suas etapas, os princípios éticos 
fundamentais que norteiam pesquisas envolvendo seres humanos, descritos e 
estabelecidos pela Resolução CNS 466/2012 (BRASIL, 2012). O presente estu-
do integra um projeto matriz aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Goiás sob parecer nº 263 /2011.

Resultados

Participaram deste estudo 13 membros do CAE, sendo 12 representantes 
dos CAEs municipais e um do CAE estadual, que representa 56,51% do to-
tal de comunidades no estado certificadas pela Fundação Cultural Palmares. 
Cada conselheiro pertencia a uma entidade executora, ou seja, a entidade res-
ponsável pelo recebimento dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE. 
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A maioria (61,54%, n= 8) dos entrevistados era composta de trabalhadores 
da educação ou de estudantes, apenas um conselheiro não soube informar de 
qual segmento pertencia. Todos os entrevistados possuíam mais de um ano no 
cargo, sendo que 46,15% (n= 6) já atuavam há quatro anos ou mais (Tabela 1).

Apenas três (23,08%) membros do CAE faziam parte de outro controle so-
cial, sendo membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutri-
cional ou Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Goiás 
(Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição dos conselheiros da alimentação escolar quanto ao segmento 
que participam, tempo de atuação e participação em outros conselhos. Goiás, 2013.

Variáveis n %

Segmento que participa no CAE

Trabalhadores da Educação ou alunos 08 61,54

Pais de Alunos 02 15,38

Sociedade Civil 01 07,69

Poder Executivo 01 07,69

Não sabe 01 07,69

Tempo de atuação no CAE

Até 2 anos 06 46,15

≥ 2 anos 07 53,85

Representantes do CAE no CONSEA ou CONESAN

Sim 03 23,08

Não 05 38,46

Não sabe 05 38,46

O acompanhamento da execução do PNAE (46,15%, n= 6) e a realização 
de visitas às escolas (38,46%, n= 5) foram as atividades mais citadas entre os 
conselheiros em relação às suas atribuições no CAE. Quanto à realização de 
fiscalização do uso do recurso financeiro direcionado ao Programa e à apre-
sentação de prestações de contas do recurso financeiro da alimentação escolar 
ao FNDE, foram relatadas por apenas dois (15,38%) e três (23,08%) conselhei-
ros, respectivamente (Tabela 2).
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Tabela 2. Conhecimento dos conselheiros quanto às suas atribuições frente à execu-
ção do PNAE. Goiás, 2013. 

Variáveis n %

Qual é a sua função como conselheiro da AE na execução do PNAE?

Realizar visitas às escolas 05 38,46

Acompanhar a elaboração de cardápios 04 30,77

Acompanhar a execução do programa 06 46,15

Fiscalizar o uso de recurso financeiro 02 15,38

Dar o parecer em relação à prestação de contas 03 23,08

Tem conhecimento sobre o atendimento do PNAE direcionados aos 
estudantes quilombolas?

Sim 06 46,15

Não 07 53,85

Sabe informar se existe valor diferenciado de recurso financeiro que o 
FNDE repassa por estudante quilombola para a oferta de AE?

Sim 03 50,00

Não 03 50,00

Sabe qual o valor per capita que o FNDE repassa por estudante 
quilombola para a oferta da AE?

R$0,60 02 66,67

R$1,80 01 33,33

Legenda: AE - Alimentação escolar; FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; PNAE - Programa 
Nacional de Alimentação Escolar.

Dentre os conselheiros da gestão estadual e municipal entrevistados, sete 
(53,85%) relataram não ter conhecimento sobre o PNAE direcionado para 
estudantes quilombolas (Tabela 2). Dos seis conselheiros que referiram ter o 
conhecimento do PNAE Quilombola, cinco citaram que o recurso financeiro 
é diferenciado para a compra de gêneros alimentícios aos estudantes quilom-
bolas e apenas três apontaram que o cardápio das escolas quilombolas precisa 
ser diferenciado. Já o atendimento das especificidades dos alunos quilombolas 
e a adaptação do cardápio de acordo com a realidade local, cada qual foi citada 
por somente um dos seis conselheiros que disseram conhecer o atendimento 
do PNAE quilombola. 

Entre aqueles que disseram ter conhecimento sobre o recurso financeiro 
destinado às escolas localizadas em áreas remanescentes de quilombos, apenas 
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dois (66,67%) conheciam o valor real per capita repassado pelo FNDE para a 
oferta da alimentação escolar (Tabela 2).

Entre os conselheiros entrevistados, nove (69,23%) disseram que algum 
membro do CAE realizou visitas às escolas, enquanto três (23,08%) relataram 
nunca terem comparecido às escolas que matriculavam estudantes quilombo-
las. Já cerca de 1/3 dos entrevistados (30,77%) referiu existir dificuldades para 
realizar visitas às escolas quilombolas (Tabela 3). 

Tabela 3. Distribuição dos conselheiros da alimentação escolar quanto às visitas feitas 
às escolas quilombolas. Goiás, 2013.

Variáveis n %

Alguém do CAE já visitou alguma escola nesta região que atende 
estudantes quilombolas?

Sim 09 69,23

Não 04 30,77

Existe dificuldade para os membros do CAE realizarem visitas às 
escolas quilombolas?

Sim 04 30,77

Não 07 53,85

Não responderam 02 15,38

Dentre os conselheiros que disseram haver dificuldades para a realização 
das visitas, todos (n= 4) citaram a falta de transporte; dois dos conselheiros ci-
taram a falta de disponibilidade de tempo disponível para efetivarem as visitas 
às escolas quilombolas e um relatou falta de interesse.

Entre o tempo de atuação no CAE e o conhecimento dos seus membros 
sobre o PNAE quilombola, verificou-se uma associação positiva mais forte (v 
= 0,5476) em relação às demais variáveis testadas, demostrando que quanto 
maior é o tempo de atuação do conselheiro de alimentação maior é o conheci-
mento sobre o funcionamento do PNAE direcionado aos estudantes quilom-
bolas (Tabela 4).
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Tabela 4. Associação entre características da atuação do CAE e o tempo de atuação do 
conselheiro da alimentação escolar. Goiás, 2013.

Tempo de atuação no CAE (anos)

Variáveis < 2 ≥ 2 Total v*

N % N % N %

Existem representantes do CAE no COMSEA ou CONESAN GO?

Sim 01 33,33 02 66,67 03 100,00
0,225

Não 03 60,00 02 40,00 05 100,00

Conhece sobre o atendimento do PNAE direcionados aos estudantes quilombolas?

Sim 01 16,67 05 83,33 06 100,00 0,548
Não 05 71,43 02 28,57 07 100,00

Algum membro do CAE já visitou alguma escola nesta região que atende estudantes 
quilombolas?

Sim 04 44,44 05 55,56 09 100,00
0,051

Não 02 50,00 02 50,00 04 100,00

*Teste cramér’s v

Discussão

Entre os conselheiros da alimentação escolar que participaram do presente 
estudo, a maioria era de trabalhadores da educação, o que se assemelha ao es-
tudo que analisou a caracterização e o perfil de 152 membros do CAE no esta-
do de Santa Catarina e a maior parte da população estudada era do segmento 
de professores (GABRIEL et al., 2013). Outro estudo semelhante realizado no 
município de Chapecó, Santa Catarina, verificou que seis dos sete membros 
titulares do CAE atuavam profissionalmente como docentes ou trabalhadores 
da educação (GALLINA et al., 2012).

A existência de educadores nos conselhos é importante, uma vez que os 
mesmos têm um maior contato com a realidade vivenciada pelos alunos quan-
do comparados aos demais membros do conselho, e também podem con-
tribuir positivamente para intervenção nas particularidades da escola onde 
atuam. Além disso, na constituição do conselho é obrigatória a representação 
das entidades de trabalhadores da educação e de discentes (BRASIL, 2013b).

Em paralelo, os gestores da entidade executora devem sensibilizar a co-
munidade para que haja uma participação efetiva dos conselheiros de outros 
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segmentos, tais como pais de alunos e membros da sociedade civil. O conhe-
cimento e a atuação efetiva dos membros do conselho em conjunto trarão 
maior eficácia na proposta de descentralização do programa e do controle 
social sobre os gestores do PNAE (GALLINA, 2012).

No presente estudo, as atribuições mais citadas pelos conselheiros foram 
em relação ao acompanhamento da execução do PNAE, realização de visi-
tas às escolas e acompanhamento da elaboração do cardápio que são parte 
das atribuições do CAE elencadas na Resolução CD/FNDE nº 26 de 2013 
(BRASIL, 2013b). Em estudo que analisou as atribuições dos conselheiros, 
os autores perceberam que a fiscalização do recurso financeiro e a elaboração 
do parecer conclusivo eram as ações mais desempenhadas, 91,40% e 14,50%, 
respectivamente (GABBRIEL et al., 2013). Já outro estudo realizado no estado 
da Bahia indicou como principal atribuição a fiscalização dos recursos e o 
acompanhamento da distribuição dos gêneros alimentícios (17,00%), relatan-
do que 15,00% dos conselhos não desempenhavam atividade alguma, estando 
constituídos oficialmente, mas sem atuação efetiva (SANTOS et al., 2007).

Possivelmente, a diferença de resultados em relação às atribuições do CAE 
elencada nos estudos se dá pela forma de organização seguida pela maioria 
dos conselhos estudados em cada pesquisa. Essa forma de organização pode 
estar relacionada ao foco de trabalho dos membros do CAE, bem como à qua-
lidade do apoio dados aos conselheiros.

Percebe-se que o conhecimento dos conselheiros de alimentação escolar 
quanto às suas atribuições no colegiado ainda está aquém do preconizado 
pela Resolução CD/FNDE nº 26/2013. Em consequência, um dos principais 
impactos é a qualidade inadequada da alimentação oferecida aos estudantes 
(BRASIL, 2013b). É de grande necessidade que haja a qualificação do CAE, 
para que tenha maior preparo conceitual e sociopolítico dos seus membros a 
fim de executar melhor suas atribuições (GALLINA, 2012).

Em estudo realizado com os CAE de 1.378 municípios brasileiros, no ano 
de 1998, revelou-se que 63,45% da amostra faziam o acompanhamento do 
Programa na escola, sendo um destaque a Região Centro-Oeste, com 67,5% 
da amostra participativa nessa atividade (PIPITONE et al., 2003). 

Quanto à realização das visitas às escolas, mesmo sendo uma das atribui-
ções mais citadas pelos conselheiros no presente estudo, observou-se que ao 
contrário do estudo realizado há quase 20 anos, boa parte não as realizava e a 
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maioria deles referiu à falta de transporte como principal dificuldade enfren-
tada para a realização de visitas às escolas quilombolas. 

A falta de transporte disponível aos conselheiros é uma observação im-
portante, pois as comunidades quilombolas estão localizadas notadamente 
em áreas rurais (MDS, 2008), sendo necessário que haja meios de transporte 
para o deslocamento dos conselheiros até as escolas. Esse fato pode dificultar 
um acompanhamento eficaz do PNAE quilombola, além de representar uma 
falha quanto à necessidade de ofertar condições mínimas de trabalho para 
os membros do CAE conforme preconiza a Resolução CD/FNDE nº 26/2013 
(BRASIL, 2013b).

[...] Art. 36 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem: I - garantir ao CAE, 
como órgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento, a infraestrutura necessária à 
plena execução das atividades de sua competência, tais como: [...] c) transporte para des-
locamento dos membros aos locais relativos ao exercício de sua competência, inclusive, 
para as reuniões ordinárias e extraordinárias do CAE. [...].

O tempo de atuação dos conselheiros relacionou-se ao conhecimento so-
bre o atendimento do PNAE direcionado aos estudantes quilombolas. Quanto 
maior o tempo de atuação como conselheiro, maior é a possibilidade de co-
nhecimento sobre suas atribuições no CAE. Porém, observou-se que poucos 
conselheiros conheciam sobre o direito que os alunos remanescentes possuem 
em relação ao recebimento do recurso diferenciado (BRASIL, 2013b).  Esse 
achado é preocupante, devido à relevante atuação que o CAE deve exercer 
para o funcionamento do Programa. 

A diferenciação do valor financeiro aos estudantes quilombolas é definida 
para garantir uma oferta de alimentos, conforme os hábitos dos escolares qui-
lombolas, e, sobretudo, às suas necessidades nutricionais. Devido à frequente 
insegurança alimentar existente nas famílias quilombolas (SILVA et al., 2008; 
GUERREIRO, 2010), é uma realidade que a principal refeição do dia às crian-
ças e adolescentes advém da alimentação escolar (SOUSA et al., 2013).

Apenas três conselheiros mencionaram que o cardápio direcionado aos 
quilombolas deve ser diferenciado. Cabe ressaltar a responsabilidade dos 
membros do CAE em conhecer e propor ideias para elaboração do cardápio 
ao responsável técnico (RT) do Programa, ou seja, o nutricionista, bem como 
garantir a execução deste na escola (BRASIL, 2013b). 
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O desconhecimento do cardápio escolar por parte do CAE pode compro-
meter o cumprimento do mesmo quanto ao respeito ao hábito alimentar local, 
a cultura alimentar da localidade (BRASIL, 2013b), por isso é indispensável 
que o conselheiro, sobretudo que é remanescente quilombola, promova maior 
diálogo com os atores envolvidos na execução do PNAE, bem como no pró-
prio colegiado para garantir que a tradição da alimentação quilombola seja 
incorporada na elaboração do cardápio escolar, visto que o mesmo tem o co-
nhecimento da sua realidade. 

A adequação do cardápio também é um importante fator para o alcance 
de segurança alimentar e nutricional (SAN), em que um de seus conceitos 
preconiza o respeito à diversidade cultural (BRASIL, 2009). De acordo com 
o Ministério da Saúde, o adequado planejamento e acompanhamento da exe-
cução dos cardápios são fatores importantes para o alcance dos objetivos do 
Programa, sendo o cardápio um instrumento para a formação de hábitos ali-
mentares (BRASIL, 2006).  

De acordo com a Lei 11.947 de 2009 e sua Resolução CD/FNDE nº 26 
de 2013, os CAE podem desenvolver suas atribuições em cooperação com 
os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional estaduais (CONESAN) 
e municipais (COMSEA) e demais conselhos afins, e deverão observar as di-
retrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional (CONSEA) (BRASIL, 2009; BRASIL, 2013b). Todavia este estudo 
identificou que uma pequena parcela dos conselheiros entrevistados identi-
ficaram representantes do CAE no COMSEA ou CONESAN. A articulação 
do CAE junto a esses conselhos, visando uma parceria intersetorial, poderia 
resultar em proposição de ações positivas em prol da alimentação escolar com 
vistas ao direito humano à alimentação adequada e saudável aos escolares qui-
lombolas (CAISAN, 2011).

Embora o presente estudo tenha um número reduzido de participantes, 
que representa mais da metade do total de comunidades quilombolas goianas 
certificadas pela Fundação Cultural Palmares, foi possível apontar situações 
que não corroboram com o que é preconizado nos documentos do Ministério 
da Educação e Saúde em relação à atuação do CAE na alimentação escolar 
quilombola. 

Destaca-se também que em função da inexistência de estudos do mesmo 
cunho, as comparações foram realizadas com trabalhos realizados com CAE 
sem a especificidade dos quilombolas.
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Diante disso, fazem-se necessários mais estudos para que sejam propostas 
ações resolutivas a tal situação e, consequentemente, ocorram melhorias na 
alimentação escolar quilombola. 

Conclusão

Este trabalho permitiu conhecer a atuação do CAE no Programa Nacional 
de Alimentação Escolar em escolas quilombolas estaduais e municipais em 
Goiás, de forma a estabelecer se o que rege a Lei 11.947 de 2009 e a Resolução 
CD/FNDE nº 26 de 2013 é realmente seguido pelos conselhos. Apesar das 
dificuldades de acesso aos municípios participantes desta pesquisa, foi pos-
sível estreitar os laços com os conselheiros da alimentação escolar de forma 
a sensibilizá-los quanto ao seu relevante papel na alimentação escolar das co-
munidades quilombolas. 

Neste estudo, observou-se que a maioria dos conselheiros entrevistados 
pertencia a segmentos de trabalhadores da educação. Cerca de metade disse-
ram conhecer a execução do PNAE dirigido aos escolares quilombolas, porém 
a minoria relatou o correto valor per capita diferenciado. Em relação às suas 
atribuições conforme a legislação, os membros as conheciam, contudo iden-
tificaram empecilhos, como a falta de transporte para realizarem visitas às es-
colas. Identificou-se, ainda, que o tempo de atuação é um fator determinante 
do conhecimento sobre o atendimento do PNAE direcionado aos estudantes 
quilombolas.

Sugere-se a necessidade de maior participação da entidade executora es-
tadual, distrital e municipal para apoiar as ações do colegiado, o qual é indis-
pensável para o funcionamento do Programa. Sugere-se, também, a revisão 
das condutas necessárias à plena execução das atividades de competência do 
CAE. Diante dessa constatação, sugere-se a permanente oferta de cursos de 
atualização/formação aos conselheiros, a fim de que tenham conhecimento 
de suas responsabilidades e importância frente ao funcionamento do PNAE. 
Espera-se que seja um indicador favorável para os gestores da alimentação 
escolar para realizações de ações de intervenção na gestão da alimentação es-
colar a pequeno, médio e longo prazo, com vista a promover melhorias da 
alimentação escolar aos estudantes quilombolas do estado de Goiás.
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ABORDAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 
NA QUÍMICA: UMA EXPERIÊNCIA 

EXTENSIONISTA NA UEG-FORMOSA

Maria Lucineide Anastácio de Sousa Silva1

Juliana Alves de Araújo Bottechia2

Resumo: O presente relato tem por objetivo compartilhar a experiência do curso 
de Licenciatura em Química da Universidade Estadual de Goiás, Campus Formosa 
(UEG-Formosa) ao utilizar a metodologia da Problem Basic Learning (PBL - sigla em 
inglês para a Aprendizagem Baseada em Problemas - ABP) no Projeto de Extensão 
com ênfase na Cultura Química. Assim, os extensionistas realizaram uma pesquisa 
exploratória a fim de levantar temas que pudessem fomentar uma problematização 
sistematizada e que, uma vez estudadas conceitual e minuciosamente, pudessem 
apoiar o planejamento de ações pedagógicas experimentais. As ações planejadas 
foram realizadas nas turmas dos semestres anteriores da UEG-Formosa e a 
experiência demonstrou ser exitosa para superar as dificuldades de aprendizagem 
problematizadas.

Palavras-chave: Educação. Projeto de Intervenção. Cultura Química na UEG.

Abstract: This report aims to share the experience of the course Bachelor’s Degree 
in Chemistry from the State University of Goiás, Formosa campus (UEG- Formosa) 
using the methodology of Problem Basic Learning (PBL) in the Extension Project with 
emphasis on Chemistry Culture. Thus, extension students conducted an exploratory 
research in order to raise issues that could foster a systematic questioning and that 
once conceptual and thoroughly studied, could support the planning of experimental 
pedagogical actions. The planned actions were carried out in the courses of the 

1  Licencianda em Química, Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Formosa/GO, marialucinei-
de94@gmail.com 

2  Profª. Drª. do curso de Licenciatura em Química da UEG – Formosa/GO, juliana.bottechia@
gmail.com
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previous semesters of UEG- Formosa and the experience proved to be successful to 
overcome the problematized difficulties of learning.

Keywords: Education. Intervention Project. Culture Chemistry in UEG.

Introdução 

Mediante dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 
os conhecimentos escolares têm apresentado resultados insatisfatórios no que 
tange a resultados de aprendizagem em Química e outros conhecimentos, 
tanto que pesquisas sobre seu ensino e propostas para essa área apontam para 
a necessidade do desenvolvimento da educação científica por meio de con-
teúdos contextualizados com o cotidiano dos estudantes, com a história e a 
filosofia da ciência no desenvolvimento de uma “Cultura Química” – termo 
proveniente da tese apresentada por Bottechia (2014) com ênfase na relação 
entre ciência-tecnologia-sociedade-ambiente (CTSA). 

Devido a esses pontos, foi elaborada uma proposta de Extensão Univer-
sitária com a turma do segundo ano da Licenciatura em Química da Uni-
versidade Estadual de Goiás, Campus Formosa, com o intuito de discutir a 
forma como os conteúdos são apresentados, possibilitando a compreensão da 
ciência integrada e relevante cotidiano dos alunos em relação às estratégias de 
ensino. Nessa discussão, um referencial presente tem sido a concepção cons-
trutivista de ensino e de aprendizagem, na qual os conhecimentos prévios dos 
alunos e o desenvolvimento de atividades que possibilitem a construção do 
conhecimento são valorizados, pois possibilitam a Cultura Química.

A Problem Basic Learning (PBL - sigla em inglês para a Aprendizagem 
Baseada em Problemas - ABP), desenvolvida inicialmente em escolas de Me-
dicina, é uma proposta na qual a aprendizagem acontece pela resolução de 
problemas com grupos pequenos de alunos acompanhados em mediação. Os 
problemas na PBL são abertos e possibilitam a aprendizagem contextualizada 
de conteúdos científicos. Dessa forma, a PBL pode trazer contribuições para o 
ensino de Química na educação básica. O desenvolvimento de uma proposta 
de PBL para o Ensino Médio deve levar em consideração diferenças que exis-
tem entre esse nível de ensino e o nível universitário. Dessa forma, o objetivo 
do presente trabalho foi analisar uma proposta de PBL para o Ensino Médio 
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e suas contribuições para o ensino de Química, identificando-se limitações e 
adequações necessárias para a organização das atividades nesse nível de ensi-
no em escolas brasileiras. 

Desse modo, temas de pesquisa foram delimitados e trabalhados com vis-
tas a uma ação integrada entre a Química da UEG-Formosa e a comunida-
de local, surgindo um projeto extensionista intitulado: “Cultura Química na 
perspectiva da formação docente para a Educação Básica: uma experiência em 
PBL”. A proposta de desenvolvimento da PBL teve como princípio propiciar a 
construção do conhecimento, o estabelecimento da Cultura Química a partir 
da resolução de problemas, com ênfase na contextualização dos conteúdos, na 
associação com os conhecimentos prévios e com situações do cotidiano dos 
alunos, no desenvolvimento de atividades colaborativas em grupo e na apren-
dizagem significativa, podendo ser relacionada à teoria de Dewey (1978) e de 
outros autores denominados construtivistas ou cognitivistas.

O percurso metodológico

Para o desenvolvimento dos trabalhos, foi elaborada uma pesquisa explora-
tória junto à comunidade da UEG-Formosa, iniciando por entrevistar alguns 
universitários do curso de Licenciatura em Química com foco em suas me-
mórias, lembranças do ensino da Química no Ensino Médio e as repercussões 
delas hoje. A partir de então, planejamos um ciclo a ser trabalhado com três 
objetivos de aprendizagem em Química: a estequiometria, a reação de esterifi-
cação para fabricar sabão a partir de óleo de cozinha já utilizado e reatividade/
explosividade, desenvolvidos com grupo de doze alunos (2015) de uma turma 
da Licenciatura em Química da Universidade e outra com o segundo ano do 
Ensino Médio de uma escola pública da cidade, junto à professora de Didática 
e Materiais de Ensino de Química (DMEQ). Assim, esta pesquisa qualitativa 
caracterizou-se como um estudo de caso, sendo que a coleta de dados com 
os dois grupos ocorreu por meio de questionários, entrevistas, observação e 
coleta de material elaborado pelos alunos.

Segundo Minayo (1994), a técnica na qual o observador está em contato 
direto com o fenômeno é denominada observação participante e sua impor-
tância reside na possibilidade de o pesquisador captar uma variedade de situ-
ações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que, 
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observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais 
imponderável e evasivo na vida real. 

A análise dos dados partiu das falas de alguns dos universitários entrevista-
dos e envolveu a identificação da presença das características e dos componen-
tes da PBL e o estabelecimento de três categorias de análise, permitindo-nos 
perceber que a proposta foi aceita pelos alunos e pela professora e que pode 
trazer contribuições para o ensino de Química, pois possibilitou a apresenta-
ção de conteúdos de forma contextualizada, o desenvolvimento de habilida-
des de resolução de problemas e interação entre os alunos em atividades em 
pequenos grupos. A análise dos dados nos permitiu ainda considerar que os 
limites da proposta estão relacionados com a quantidade de aulas no Ensino 
Médio, o planejamento das aulas, a compreensão da importância da atividade 
proposta e o compromisso com os alunos. 

O presente artigo tem por objetivos compartilhar uma experiência para a 
melhoria da qualidade social da Educação nas escolas públicas, por meio da 
formação teórica integrada à prática, bem como para a melhoria do ensino 
básico, por meio de uma “Cultura Química” junto às escolas, bem como aos 
licenciandos do 1º e 2º períodos do Curso na UEG – Formosa; contribuir para 
minimizar os efeitos do cenário citado em relação ao IDEB nas escolas e aos 
índices de eficiência das disciplinas do Curso; e diminuir a evasão por meio da 
prática das teorias da disciplina de DMEQ. 

Foram realizadas pesquisas em artigos científicos, referências bibliográfi-
cas de teóricos da Educação e marcos legais. Porém, o trabalho se solidificou a 
partir das próprias vivências dos estudantes do curso de Química. Para tanto, 
foram seguidos sete passos: ir a campo, tomar conhecimento do problema e 
esclarecer os termos desconhecidos. Enunciar o problema e propor um Proje-
to de Intervenção (PI). Dialogar e oferecer explicações, com base no conheci-
mento prévio que o grupo possuía sobre o assunto, (re)formulando hipóteses. 
Resumir e sistematizar essas explicações para aplicar o PI. Estabelecer obje-
tivos de aprendizado ao público que participaria do PI, levando à comprova-
ção, ao aprofundamento e à complementação das explicações. Realizar estudo 
individual, analisando os objetivos estabelecidos e alcançados. Rediscutir no 
grupo os avanços de conhecimentos obtidos.

A postura do professor tutor, mediador, reflexivo, crítico, pesquisador do 
seu próprio ambiente de aprendizagem, permitem vivenciar situações em que 
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se depara com problemas e que se devem elaborar soluções – a partir deles – a 
fim de que possam estruturar o desafio de uma aprendizagem significativa.

O desenvolvimento dos problemas ocorreu em encontros com os estudan-
tes que foram realizados na biblioteca, no período livre, e as atividades de en-
sino e de pesquisa foram coordenadas por mim. Assim sendo, nesse processo, 
coletamos os dados e também analisamos e tratamos para elaborar problemas.

Com esse grupo de alunos foram desenvolvidos três problemas, elabo-
rados a partir dos conhecimentos que se queria desenvolver, por figurarem 
como dificuldades de aprendizagem nas memórias da maioria dos univer-
sitários. Cada problema foi desenvolvido em dois encontros semanais, com 
duração aproximada de duas horas cada encontro. Os problemas apresenta-
ram as atividades centradas nos estudantes, “abertos” no primeiro encontro e 
“fechados” no segundo com pesquisa bibliográfica e de campo entre eles. As 
discussões, a pesquisa e a elaboração dos resultados foram desenvolvidas por 
eles e a aprendizagem foi centrada na participação em pequenos grupos, que 
os desenvolveram de forma coletiva e com autonomia. 

Discutindo os resultados

Pelo exposto, considera-se que a PBL tem pressupostos construtivistas e 
está diretamente relacionada com a teoria de ensino e aprendizagem do filó-
sofo Dewey (1978), que acontece por meio da experiência e do pensamento 
reflexivo que é “a espécie de pensamento que consiste em examinar mental-
mente o assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva” (DEWEY, 1959, p. 
13). Um dos estudantes entrevistados na pesquisa nos conta que

o ensino de Química em minha escola era como acredito que deve ser até hoje, são aulas 
muito vagas, muito básicas, não por falta de professor, mas, sim, pelo fato de serem poucas 
horas por semana, geralmente o aluno tem outras disciplinas para se preocupar e acaba 
perdendo a concentração. Porém, era muito interessante, quando a professora vinha com 
aqueles experimentos que tinha mudanças de cores, de estado físico, quando mudava do 
estado sólido para líquido e vice-versa. Sempre tive muita dificuldade em entender a ta-
bela periódica, decorar cada elemento e entender como tudo aquilo funcionava, aliás, não 
se estuda Química sem tabela, pois todos os elementos são importantes e indispensáveis 
e, a tabela periódica, é um ‘dicionário’ de Química - sem ela não tem como entender a 
disciplina. Por isso devemos montar projetos, atividades, para melhor aprender e ensinar 
Química. A importância da metodologia é, sem dúvida, um ponto importante no seu 
ensino, pois o método é que faz com que as pessoas aprendam a disciplina, às vezes não 
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entendi com um método, mas entendo com outro. Assim é válido que se monte estratégias 
usando diferentes métodos de ensino. (Entrevista com Universitário-1, com adaptações).

A experiência em Dewey (1978) é o fator central para a aprendizagem, não 
há aquisição de significados. Essa aprendizagem acontece por meio da reação 
intencional do homem com uma situação problemática, uma interação única 
e contínua de uma grande diversidade de experiências, aprender por meio da 
experiência resulta da interação de diversos fatores que influenciam na aqui-
sição dos significados dos objetos ou conteúdos o que está de acordo com a 
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de Ciências (BRA-
SIL, 1998) o que indica necessidade de reformulação do ensino da Química 
no Ensino Médio:

A disciplina de Química no Ensino Médio, em geral, aborda conteúdos que são novidades 
para os alunos que acabaram de concluir a etapa do Ensino Fundamental. Os conteúdos a 
serem ensinados podem ser bastante complexos para alguns alunos enquanto outros con-
seguem compreender com mais facilidade. No primeiro ano do Ensino Médio que cursei, 
as aulas de Química eram bastante teóricas e poucos experimentos foram realizados no 
laboratório da escola, a professora sempre trabalhava com base somente no livro didático. 
No segundo ano, outra professora tinha uma didática melhor relacionando a Química 
com o cotidiano dos alunos e realizando vários experimentos, também comentava sobre 
os pontos positivos e negativos da profissão de químico e professor de Química, essas 
conversas fizeram com que me interessasse por estudar essa área das ciências. Quando 
cheguei ao terceiro ano, tive que mudar do horário matutino para o noturno, e, nesse 
novo horário mal tínhamos aulas sobre Química, pois faltavam professores para lecionar 
a disciplina e quando tinham elas passavam o conteúdo por cima. Gostava dos conteú-
dos sobre a Química Orgânica, aprender aqueles nomes de compostos era interessante a 
meu ver. Tinha dificuldades com o estudo da Termoquímica e cinética mesmo tendo sido 
abordado poucas vezes, a relação entre a Química e a Física me deixavam pouco confusa 
e tenho dificuldades até hoje com esses conteúdos. Mesmo com todas as dificuldades que 
enfrentei no Ensino Médio, continuei focada em prestar vestibular para Química, pois era 
a área que mais me identificava. A Química no Ensino Médio não gera aprendizagem nem 
relaciona a Química presente no cotidiano dos alunos gera curiosidades sobre as reações 
dos fenômenos da natureza, através aulas experimentais e demonstrativas, através das 
teorias e pesquisas atuais . (Entrevista com Universitário-2, com adaptações).

Na perspectiva de aprendizagem de Dewey (1978), as ideias de envolvimen-
to do estudante na construção do conhecimento e a importância dos conheci-
mentos prévios estão presentes e têm papel significativo no desenvolvimento 
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da atividade reflexiva, pois uma situação problemática só será resolvida se o 
aluno tiver a percepção da situação como um problema a ser resolvido por 
ele e que o conhecimento que já possui é fator importante para o início das 
discussões e elaboração de guias para a orientação das atividades para a con-
clusão do trabalho. Resolver problemas pode contribuir com o ensino-apren-
dizagem da Química, pois

das minhas memórias, posso dizer o que gostei e o que não gostei nas aulas de Química no 
Ensino Médio. Das Feiras de Ciências que tinha todos os anos, mas não era feita por nós, 
porque vinham de outras escolas e mesmo assim eu gostava muito e ficava encantada com 
que via. O que não gostei, era que o método que a professora usava para aplicar a matéria 
era muito monótono e simplesmente não prestava muita atenção no que ela falava. O que 
não entendo até hoje é por que não ensinam apenas por meio dos problemas investigados 
em Feiras de Ciências? Antes de ingressar na faculdade era simplesmente leiga quando se 
tratava de Química, não sabia nada, mal conhecia a tabela periódica. Então, concluindo, 
passei pelo Ensino Médio sem saber o que realmente era a Química... (Entrevista com 
Universitário-3, com adaptações).

Ou seja, para Dewey (1978), o pensamento reflexivo possui cinco estados 
no ato de pensar: (1) a sugestão, na qual o espírito salta para uma possível so-
lução; (2) uma intelectualização da dificuldade ou perplexidade que foi senti-
da (diretamente experimentada) e que passa, então, a constituir um problema 
a resolver, uma questão cuja resposta deve ser procurada; (3) o uso de uma 
sugestão em seguida a outra, como ideia-guia ou hipótese, a iniciar e guiar a 
observação e outras operações durante a coleta de fatos; (4) a elaboração men-
tal da ideia ou suposição, como ideia ou suposição (raciocínio, no sentido de 
parte da inferência e não da inferência inteira); e (5) a verificação da hipótese, 
mediante ação exterior ou imaginativa.

Essas cinco fases do ato de pensar não são fixas e cada uma das fases pode 
ter uma duração diferente dependendo da situação problemática e de como é 
conduzida: 

O ensino de Química (Ciências) na vida das pessoas deveria ser bem mais explorado e 
aproveitado de forma que atraísse mais alunos.
No meu Ensino Médio em especial o 1º ano foi bom, tive uma ótima professora, onde eu 
aprendi algumas coisas interessantes em relação a coisas da vida que vou levar para toda 
minha vida. Daí em diante ficou muito confuso e com trocas de professores direto, por 
vezes cheguei a ficar sem professor(a) nas aulas. Até que no final do 2º ano chegou um 
professor que realizou experimentos de bombas problematizando questões de energia, bom 
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uso, segurança e assim fiquei mais interessado, já gostava de Exatas e começou a despertar o 
interesse pela Química. Quando estava no último ano do Ensino Médio, entramos ano com 
uma professora que não sabia dar a aula daquela forma problematizadora - foi a parte que 
menos gostei, ficava desanimado, até que ela saiu e aí foram meses se passando e nós sem 
aulas de Química, até que no 4º bimestre, quase fim do curso, apareceu um substituto novo, 
por sinal muito bom, e que tentava chamar atenção e despertava interesse pela disciplina 
novamente. Problematizou muitas questões e fez a gente aprender algumas coisas que não 
esqueço até hoje. Bom, saí do Ensino Médio com alguns déficits e ainda com muita dúvida 
na tabela periódica - compreendo pouco, queria compreendê-la mais - meu entendimento 
dela é pouco e é devido estar cursando Química na universidade e assim a conhecendo me-
lhor; mas com a certeza de que quero ser um professor capaz de problematizar e interessar 
os estudantes.  (Entrevista com Universitário-4, com adaptações)

O desenvolvimento de atividades de ABP pode propiciar ao aluno uma 
experiência potencialmente significativa, pois há elaboração de material. No 
caso desse trabalho, o processo de elaboração é potencialmente significativo e 
pode, assim, possibilitar ao aluno que estabeleça relações sobre determinados 
conteúdos a serem desenvolvidos.

Podemos pensar que, em uma proposta de ABP, o material que os estu-
dantes devem produzir para a conclusão do problema deve possibilitar a ava-
liação da aprendizagem significativa. Dessa forma, o material elaborado para 
a conclusão das atividades deve ser desenvolvido de tal forma que os alunos 
consigam explicitar o máximo de relações estabelecidas entre as subsunções 
(DEWEY, 1978) e novas informações. Então, a proposta da PBL pode trazer 
colaborações para a prática docente no Ensino Médio.

Há algum tempo atrás estava no Ensino Médio, onde acreditava ter que tomar uma gran-
de escolha para minha vida, que seria escolher um curso de nível superior. Assim que 
acabei, no final, escolhi o curso de Química. O início era fascinante para mim, mas ti-
nha muitas dificuldades na matéria. Formar as reações era muito complicado, até hoje, 
às vezes me perco em algumas - coisa que já deveria dominar estando no 3°ano - mas 
acredito ter melhorado bastante desde o Ensino Médio. Uma das matérias que mais gostei, 
naquela época, foi a nomenclatura voltada para a orgânica, mas não conseguia entender 
de modo algum a inorgânica, era realmente um “bicho-de-sete-cabeças”. Algo que tam-
bém nunca consegui aprender completamente, e que ainda tenho muitas dificuldades é 
a tabela periódica. Mesmo ela sendo a “mãe” dos químicos, não sou muito bom com ela 
e com suas regras, sei que é outro ponto em que tinha que focar, porém com o tempo fui 
melhorando. Acredito que uma das melhores coisas que havia no ensino de Química eram 
os experimentos, não tinha como você não gostar. Todas as matérias eram só quadro e 
explicação. Quando chegava um professor de Química falando sobre experimento, você já 
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se animava. Isso com certeza é algo que levo até hoje, as partes experimentais da Química 
para mim eram perfeitas. Não sou nenhum perito nessa área, mas tenho um pouco de fa-
cilidade e acho muito interessante a orgânica e é uma coisa que eu amo, então acredito que 
foi um dos pontos que com os experimentos veio a facilidade no Ensino Médio e que eu 
levo até hoje comigo. Também havia aquelas matérias, que para mim são comuns, não que 
não sejam importantes, que você não tem dificuldade, mas também não tem facilidade, 
aquela matéria que não chama sua atenção, mas que fica boa quando são vistas interdisci-
plinarmente com a Química. Na verdade, há alguns pontos para estudo, que implicam em 
muitas coisas, mas acho que seria bom falar sobre alguma delas como ponto de ebulição, 
evaporação, fusão, condensação etc. Não que não seja interessante, hoje, depois de tanto 
tempo, ainda estudo muito dessas matérias. Não consigo explicar o motivo de, no geral, 
ter dificuldade em umas e facilidade em outras, talvez seja o caso da inteligência que cada 
pessoa possua, mas procuro aprender mais a cada dia (Entrevista com Universitário-5, 
com adaptações).

Alguns dos objetivos propostos pela LDB para o Ensino Médio são: prepa-
ração para o trabalho e a cidadania, aprimoramento do estudante como pessoa 
humana, compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos (BRASIL, 
1996). Para que esses objetivos sejam alcançados, propõe que a organização 
dos currículos siga as seguintes diretrizes:

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das 
letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; [...]
II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estu-
dantes; [...] 
(BRASIL, 1996, p. 46)

Nesse sentido, apresentar conteúdos, relacionando-os com diferentes dis-
ciplinas, ou seja, contextualizando os conteúdos no tempo e espaço social e 
cultural, possibilitando maior motivação e consequentemente a participação 
dos alunos, torna-se um dos objetivos da atividade docente. Senão vejamos:

Quando ingressei no Ensino Médio, não tinha determinado ainda que profissional queria 
me tornar ao me formar, mas isso foi mudando no decorrer dos dias e anos. Tive que vir a 
tomar essa decisão, devido já estar quase terminando o nível médio e foi aí que me depa-
rarei com uma grande afinidade com a disciplina de Química, foi crescendo a curiosidade 
de novas descobertas e desenvolvimentos que a Ciência, mais especificamente a “Quími-
ca”, poderia me oferecer. Já reconhecida essa afinidade, tinha em mente ser uma química, 
mas em que área seria? Veio-me a memória as brincadeiras de criança, uma em especial 
e que chegava da escola todos os dias e ‘dava aula’ para os meus vizinhos, não era uma 
turma “lotada” como dizem, mas pra mim era um momento de diversão, onde passava 
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para os meus ‘alunos’ tudo que tinha estudado naquele dia, mas o engraçado é que só ao 
relembrar disso é que fui perceber o quanto aprendi, desenvolvi e aperfeiçoei na escola e 
como me ajudou aquela simples brincadeira. Foi a partir daí que decidi cursar a Licencia-
tura em Química. Hoje, no estágio, me deparo com a realidade triste, devido ver muitas 
reprovações nas disciplinas de exatas, principalmente a Química. Aí vem em mente, por 
quê? Lembro que quando estava no Ensino Médio, tinha uma professora de Química “for-
mada em Química mesmo” que tinha uma didática boa, sempre tirava as nossas dúvidas, 
aplicava exercícios e os corrigia juntamente conosco, mas faltava algo mais. Vi durante os 
meus três anos vários conteúdos da Química, mas o conteúdo que me fez “apaixonar” foi a 
Química Orgânica, conteúdo passado no terceiro ano do Ensino Médio e trabalhado com 
outros conhecimentos, como os da família ao produzir e/ou conservar alimentos e ainda 
reciclar óleo de cozinha usado e fabricar sabão. Quando gostamos de algo e nos identifi-
camos, nos reconhecemos nele é mais fácil, mais significativo aprender, pois você possui 
um impulso no qual faz o seu esforço, interesse, curiosidade e seu cérebro desenvolver 
melhor aquele determinado assunto. Na minha opinião, creio que esses altos índices de 
reprovações, essa falta de interesse dos alunos, essa falta de vontade, que estava exposto 
no meu Ensino Médio também e continua hoje é um dos pontos do problema. Esse ponto 
pode estar relacionado a falta que muitos professores tem de não saber trazer o conteúdo, 
o assunto em si, para o cotidiano do aprendiz de modo contextualizado e interdisciplinar, 
porque é simples só trazer por exemplo a Estequiometria, mas não explicar o que ela pode 
ajudar na sua vida. O aluno precisa ter em mente que aquilo passado é útil para seu dia a 
dia e que ele pode usufruir desse ensino para sua própria melhoria, seja em casa, no tra-
balho, enfim, na sua vida. Por isso, talvez, se trouxer para sala de aula esse outro lado do 
conteúdo que a maioria das vezes fica obscuro, para visão global do ser humano, para sua 
vida, o interesse seja maior e a curiosidade cresça, e com isso a visão de desenvolvimento 
e novas descobertas fluam no universo daquele aluno, fazendo com que seja no futuro 
um bom profissional, um bom cidadão e que ajude o mundo.  (Entrevista com Universi-
tário-6, com adaptações).

Então, ao listar as considerações legais, as referências e os relatos dos en-
trevistados, temos: despertar a curiosidade do aluno, mostrar a relevância 
específica do conteúdo ou das atividades desenvolvidas na escola, facilitar a 
manutenção ou o interesse durante a atividade, elaborar tarefas que permitam 
aprender a pensar, prestar atenção à forma de interagir com os alunos, promo-
ver o trabalho cooperativo sempre que possível e facilitar a percepção de que 
se atua com autonomia.

Na proposta da PBL, o professor, ao adotar uma posição de mediador da 
construção dos estudantes, possibilita “a transmissão de valores, as motiva-
ções dos saberes culturais, os significados; ajuda a interpretar a vida” (BRA-
SIL, 2002, p. 54), as características do processo científico – dúvida e crítica, 
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argumentação e contra-argumentação – são base da aprendizagem do conhe-
cimento contextualizado, o que está em consonância com o proposto para o 
Ensino Médio (BRASIL, 1999 e 2002), identificando-se limitações e adequa-
ções necessárias para a organização das atividades nesse nível de ensino em 
escolas brasileiras. 

A definição dos três problemas era para trabalhar conteúdo teórico de Quí-
mica, que os alunos conseguissem resolvê-los apenas com pesquisa em livros 
didáticos, material paradidático e textos da internet. Para a resolução dos três 
problemas, os alunos não teriam que realizar atividade prática ou algum tipo 
de experimento. As observações permitem o contato direto do pesquisador e 
o fenômeno observado.

Considerações finais

A partir dessas considerações sobre o ensino e a aprendizagem de Química 
e aprendizagem baseada em problemas, o objetivo do presente trabalho foi 
analisar uma proposta de PBL para o Ensino Médio e suas contribuições para 
o ensino de Química, identificando-se limitações e adequações necessárias 
para a organização das atividades nesse nível de ensino em escolas brasileiras.

Na perspectiva antropológica e sociológica, os atos da leitura e escrita cien-
tífica podem ser revolucionários se constitutivos de práticas socioculturais, 
por sua vez hegemonicamente orientadas por modelos de práticas educativas, 
resistentes ao desencanto com a profissão e abandono do magistério. Assim, 
este trabalho procurou contribuir ao considerar o currículo como um campo 
de disputa, de reflexão sobre a prática e ao considerar atos de leitura do mun-
do e escrita científica como inextricavelmente envolvidos em práticas sociais 
do mesmo modo que os atos pedagógicos dos professores de Química. 

A professora apontou como pontos positivos da proposta: “trabalhar res-
ponsabilidade, divisão de tarefas, propiciar a pesquisa dentro de várias áreas 
de um conhecimento”, ou seja, propiciar que a aprendizagem ocorra por meio 
de problemas contextualizados.

A elaboração de processos de ensino para desenvolver competências e ha-
bilidades de representação e comunicação, investigação e compreensão da 
Química propicia que os estudantes aprendam os conhecimentos químicos 
de forma contextualizada, ou seja, como uma ciência integrada na qual todo o 
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conhecimento produzido e aprendido segue princípios gerais unificadores da 
lógica interna da ciência.

A apresentação de problemas que exijam do estudante a ativação dos co-
nhecimentos que já possuem e que estabeleçam uma conexão com o novo 
conhecimento possibilita que a aprendizagem ocorra integrando o conheci-
mento cotidiano com a informação científica, com um ensino de Ciências que 
permita aos alunos refletir sobre meus questionamentos iniciais.

Então, pode-se concluir que o PBL é uma proposta possível e importante 
para ser desenvolvida no Ensino Médio, podendo contribuir para a aquisição 
de habilidades de resolução de problemas, aquisição de conteúdo e interação 
entre estudantes e professor. No entanto, entendo que é preciso que seu desen-
volvimento não se limite à aplicação de um método sem que seja adaptado à 
realidade da escola e às necessidades de professores e alunos, como mostrou o 
desenvolvimento da atividade com os grupos.

Na perspectiva de aprendizagem de Dewey (1978), as ideias de envol-
vimento do aprendiz na construção do conhecimento e a importância dos 
conhecimentos prévios estão presentes e têm papel significativo no desenvol-
vimento da atividade reflexiva, pois uma situação problemática só será resol-
vida se o estudante tiver a percepção da situação como um problema a ser 
resolvido por ele e que o conhecimento que já possui é fator importante para 
o início das discussões e elaboração de guias para a orientação das atividades 
para a conclusão do trabalho.

As aulas perpassadas pelo diálogo desafiador e participativo como orienta-
do na PBL criam situações em que o estudante poderá aprender baseado em 
problemas reais e perceber a importância de atender às necessidades de apren-
dizagem, partindo das concepções alternativas que ele já possui dos fenôme-
nos a eles apresentados cientificamente. Apreendendo a aprender com uma 
metodologia ativa – chave para o processo –, o estudante poderá resistir às 
situações que tendem a afastá-lo da escola e se (re)descobrir enquanto valor.

Agradecimentos e apoios

Agradecemos a toda a comunidade Uegiana pela inspiração, participação, 
apoio e empenho nessa caminhada, em especial aos alunos da Licenciatura 
em Química da Universidade Estadual de Goiás, Campus Formosa. 



66
Revista UFG – Ano XVI nº 18 – junho de 2016
Abordagem baseada em problemas na química: uma experiência extensionista na ueg-formosa

Referências

BACHELARD, G. Formação do Espírito Científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

BOTTECHIA, Juliana Alves de Araújo. O Processo de Produção da Obra ‘Química e 
Sociedade” como Inovação Pedagógica para o Ensino de Química. Tese de Doutorado. 
Universidade da Madeira, Funchal, Portugal, 2014.

BRASIL, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
Censo Escolar – Brasília. Disponibilizado pela Assessoria de Imprensa em 10 de janeiro 
de 2008 em <http://www.inep.gov.br>. Acesso em: 15 ago. 2015.

____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei N° 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.cfe.gov.br>. Acesso em: 15 ago. 2015.

____. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM). Disponível em: 
<http://www.pcnem.inep.gov.br>. Acesso em: 15 ago. 2015. 

____. PNE - Plano Nacional de Educação. Lei nº 13.005. Brasília: 25/06/2014. Disponí-
vel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm> 
Acesso em: 15 ago. 2015.

____. Decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999. Dispõe sobre a formação em nível 
superior de professores para atuar na educação básica, e dá outras providências. Dispo-
nível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3276.htm> Acesso em: 15 
ago. 2015.

____. Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de Formação 
de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no fomento a programas de 
formação inicial e continuada, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6755.htm> Acesso em: 15 
ago. 2015.

____. Plano Nacional de Extensão Universitária. Brasil, Fórum de Pró-reitores de Ex-
tensão das Universidades Públicas Brasileiras: 2012. Disponível em: <http://www.renex.
org.br/documentos/2012-07-13-Politica-Nacional-de-Extensao.pdf>. Acesso em: 15 
ago. 2015.

______. Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024). Lei nº. 13.003/2014. Disponí-
vel em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16478& Ite-
mid=1107>. Acesso em: 15 ago. 2015.

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1982. 

CÓRDOVA, Rogério de A. Anísio Teixeira, a Universidade, a Formação de Professores, a 
Pesquisa em Pedagogia. In: Diálogo entre Anísio e Darcy: o projeto da UnB e a educação 
brasileira. Brasília: Verbena Editora, pp. 11-149. 2012.



67
Revista UFG – Ano XVI nº 18 – junho de 2016
Abordagem baseada em problemas na química: uma experiência extensionista na ueg-formosa

CURY, Carlos Roberto Jamil. A Formação Docente e a Educação Nacional. Disponível 
em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ldb_Art64.pdf>. Acesso em: 03 jun. 
2015.

DEWEY, John. Vida e educação. Tradução e estudo preliminar por Anísio S. Teixeira. 
São Paulo: Melhoramentos; Rio de Janeiro: Fundação Nacional de Material Escolar, 1978. 

DISTRITO FEDERAL. SESDF. FEPECS/ESCS. Projeto Pedagógico de Curso de Gradua-
ção em Medicina da ESCS. Disponível em: <http://www.escs.edu.br/ arquivos/projeto 
pedagogico.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2015.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 9. ed. 
São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

GIMENO SACRISTÁN J. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Art-
Med, 1998. 

GIORDAN, Marcelo: O Ensino de Ciências nos Tempos da Internet. In: CHASSOT, A. I. 
e de OLIVEIRA, J. R. (Org.). Ciências, Éticas e Cultura na Educação. São Leopoldo, Ed. 
Unisinos, 1998.

LAPO, Flavinês Rebolo; BUENO, Belmira Oliveira. Professores, desencanto com a profis-
são e abandono do magistério. Cadernos de Pesquisa, n. 118, p. 65-88, mar. 2003. 

LOPES, Alice C. Identidades pedagógicas projetadas pela reforma do ensino médio no 
Brasil. In: MOREIRA, A. F. & MACEDO, E. Currículo, práticas pedagógicas e identida-
des. Porto: Porto, 2008. 

MACEDO Elizabeth; LOPES; Alice Casimiro. A estabilidade do currículo disciplinar: 
o caso das ciências. In: LOPES, A. C. & MACEDO, E. (Orgs.). Disciplinas e Integração 
Curricular: História e Políticas. Rio de Janeiro: DP& A, 2002.

MALDANER, O. A. Concepções epistemológicas no ensino de ciências. In: SCHNETZ-
LER, R. P.; de ARAGÃO, R. M. R. (Org.). Ensino de Ciências: fundamentos e abordagens. 
Campinas: R. Vieira Gráfica e Editora Ltda, p. 60-81, 2000. 

MEDEIROS, Carlos Augusto de; BOTTECHIA, Juliana A. A.; BELACIANO, Mourad 
Ibrahim. A Aprendizagem Baseada em Problemas: A Experiência do Uso de Metodo-
logias Ativas de Aprendizagem na Formação Inicial Docente. ANAIS. VII INCREA 
– Fórum Internacional de Inovação e Criatividade/ II RIEC – Seminário da Rede Inter-
nacional de Escolas Criativas. Goiânia. UFG, de 03 a 05 de setembro de 2015.

MINAYO, M. C. de S. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. In:______ 
(Org.) Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Editora Vozes, p. 9-29, 
1994. 

MITRE, S.M. et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação profissio-
nal em saúde. Ciências, Saúde Coletiva, v. 13, n. 2, p. 2133 - 2144, 2008. <http://www.
redalyc.org/redalyc/pdf/630/63009618.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2012. 



68
Revista UFG – Ano XVI nº 18 – junho de 2016
Abordagem baseada em problemas na química: uma experiência extensionista na ueg-formosa

NÓVOA, António. Formação de Professores e Profissão Docente. In: NÓVOA, A. Os 
Professores e sua Formação. (Portugal. Editora Dom Quixote, 1992) – Coleção Magisté-
rio: Formação e Trabalho Pedagógico. São Paulo: Papirus, 2002.

NUNES, Célia Maria Fernandes. Saberes Docentes e Formação de Professores: um breve 
panorama da pesquisa brasileira. Educação & Sociedade, ano XXII, no. 74, abril/2001, p. 
27-42. 

PERRENOUD, Philippe. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação. Lisboa: Pu-
blicações Dom Quixote, 1993.

PISTRAK, Moisey M. Fundamentos da Escola do Trabalho. São Paulo: Ed. Expressão 
Popular, 2000.

RIBEIRO, Luis R. de Camargo. Aprendizagem Baseada em Problemas: PBL - uma expe-
riência no ensino superior. São Carlos: EdUFSCar, 2010.

RUIZ, Antonio I.; RAMOS, Mozart N.; HINGEL, Murílio. Escassez de Professores no En-
sino Médio: Propostas estruturais e emergenciais. Relatório. Brasília: Comissão Especial 
do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica, 2007.

SANTOS, Wildson Luiz P. dos. Aspectos sócio-científicos em aulas de Química. Tese de 
Doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte: UFMG, 2002.

SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. 35. ed. Campinas: Autores Associados, 2002.

TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. 15. ed., Petrópolis, RJ: Vo-
zes, 2013.

TOLEDO JÚNIOR, Antonio Carlos de Castro; IBIAPINA, Cássio da Cunha; LOPES, 
Simone Cláudia Facuri; RODRIGUES, Ana Cristina Persichini; SOARES, Sílvia Mame-
de Studart. O método PBL. Disponível em: <http://resumos.netsaber.com.br/ resumo-
-129402/o-metodo-pbl> Acesso em: 31 out. 2012.



RELATO DE EXPERIÊNCIA: 
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

PSICOLOGIA NO HOSPITAL SÃO NICOLAU 

Renata Wirthmann G. Ferreira

Resumo: O presente relato de experiência consiste na apresentação da proposta, 
descrição dos trabalhos realizados e avaliação dos resultados obtidos do projeto de 
extensão (CAC-850) que teve como objetivo principal propor e implementar o serviço 
de psicologia no Hospital São Nicolau na cidade de Catalão - GO. Para a realização 
de tal proposta, o Hospital foi, também, escolhido como campo de estágio e parte 
dos alunos participantes do projeto estavam matriculados na disciplina de Estágio 
Curricular Obrigatório em Processos Clínicos e Saúde I e II. Os alunos do curso 
de Psicologia de períodos anteriores participavam do projeto, porém não estavam 
autorizados a realizar atendimentos devido às especificidades éticas da profissão 
do psicólogo regulamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Todo 
trabalho teórico e prático foi supervisionado pela professora Dr.ª Renata Wirthmann 
Gonçalves Ferreira.

Palavras-Chave: Psicologia hospitalar. Psicanálise. Atuação profissional

Abstract: This experience report is to present the proposal, description of the work 
and evaluation of the results of the extension project (CAC-850) which aimed to 
propose and implement the psychology service at Hospital São Nicolau in the city 
of Catalão – GO. For the realization of such a proposal the hospital was also chosen 
as a training field and part of the project participants were students enrolled in the 
course of Internship Required Clinical Processes and Health I and II. Students from 
previous periods psychology course participated in the project, but were not autho-
rized to make calls because the ethical specificities psychologist profession regulated 
by the Federal Council of Psychology (CFP). All theoretical and practical work was 
supervised by Professor Dra. Renata Wirthmann Gonçalves Ferreira.

Keywords: Hospital Psychology. Psychoanalysis. Professional performance



70
Revista UFG – Ano XVI nº 18 – junho de 2016
Relato de experiência: implementação do serviço de psicologia no hospital são nicolau 

Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a implementação e o fun-
cionamento do serviço de psicologia no Hospital São Nicolau em Catalão/
GO, realizado a partir do projeto de extensão denominado “INSTALAÇÃO 
no SERVIÇO de PSICOLOGIA HOSPITALAR no HOSPITAL SÃO NICO-
LAU em CATALÃO” (CAC-850) com a participação dos alunos matriculados 
no Estágio Obrigatório em Processos Clínicos e Saúde do curso de Psicologia 
da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão. 

O projeto teve início em fevereiro de 2013 sob responsabilidade da Prof.ª 
Dr.ª Renata Wirthmann G. Ferreira. No início do projeto não havia, no hospi-
tal São Nicolau, nenhum psicólogo contratado. Ao final do primeiro ano, duas 
alunas formandas, participantes do projeto de extensão, foram contratadas: 
uma para o setor de hemodiálise e outra para a Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). 

Embora tais contratações marquem um reconhecimento da instituição 
acerca da importância do trabalho de psicologia desenvolvido no hospital, po-
demos afirmar que há, ainda, um longo percurso para que tal serviço alcance 
a excelência dos objetivos almejados pela proposta apresentada pela Universi-
dade ao Hospital, quando da implementação do serviço de psicologia. 

O presente artigo apresentará, portanto, três perspectivas construídas e en-
contradas ao longo desses três anos de trabalho: 1. O projeto apresentado ao 
hospital como proposta de como o serviço de psicologia poderia ser imple-
mentado segundo a investigação feita da estrutura da instituição, da demanda 
de atendimento e das possibilidades dos trabalhos de psicologia a serem re-
alizados pelos estagiários do curso de Psicologia da Universidade Federal de 
Goiás - Regional Catalão. 2. Após o início das atividades, os desafios e limites 
encontrados para a execução da proposta. 3. O novo projeto, reduzido a um 
terço da proposta inicial que delimitou o serviço de psicologia no último ano, 
de 2015. 

A instituição 

O projeto de extensão foi supervisionado pela Prof.ª Dr.ª Renata Wirth-
mann Gonçalves Ferreira e realizado no Hospital São Nicolau, situado na Rua 
Nilo Margon, nº 63, Bairro Centro, na Cidade de Catalão – GO. Esse Hospital 
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é uma empresa de natureza e esfera administrativa privada que apresenta ser-
viços vinculados ao Sistema Único de Saúde, Planos de Saúde e atendimentos 
particulares. É classificado, quanto ao tipo de unidade, como Hospital Geral.  

Tal instituição presta serviços de atendimento ambulatorial, internação, 
SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia) e urgência. A instituição 
conta com leitos de diversas modalidades de serviços particulares, convênios 
com o SUS e atende à população catalana e cidades vizinhas. As áreas que 
demandam atendimento psicológico no hospital envolvem os pacientes nos 
casos da cirurgia bariátrica, o trabalho com os pacientes na Hemodinâmica, o 
auxílio às famílias que possuem pacientes internados na UTI, apoio às crian-
ças que se submetem a tratamento médico em diferentes ênfases, treinamento 
da equipe multiprofissional, humanização da dor, saúde da mulher – gravidez, 
parto e puerpério – e atuações em urgência e emergência. 

No primeiro ano, em 2013, a instituição contava com 64 leitos particula-
res, e 32 do SUS. Esses leitos eram de diversas modalidades de serviços, os de 
ordem cirúrgica estavam distribuídos em serviços de Buco-maxilo-facial (um 
para o particular /um para o SUS), Cardiologia (1/0), Cirurgia Geral (5/3), 
Endocrinologia (1/1), Gastroenterologia (2/1), Ginecologia (2,1), Nefrolo-
giaurologia (2/1), Neurocirurgia (1/1), Oftalmologia (1/0), Oncologia (1/1), 
Otorrinolaringologia (1/0), Plástica (2/1) e Torácica (1/1). Os leitos de ordem 
clínica estavam distribuídos nos serviços de Cardiologia (5/2), Clínica Geral 
(7/3), Dermatologia (1/0), Nefrourologia (4/3), Neonatologia (4/0), Neuro-
logia (2/1), Oncologia (1/1) e Pneumologia (1/1). Os leitos complementares 
amparavam os serviços de Unidade de isolamento (1/0), UTI Adulto – Tipo 
II (9 /8). A obstetrícia continha três leitos na cirurgia e um na clínica, todos 
eram serviços particulares. A ala pediátrica clínica tinha um leito particular 
e um no SUS. A Pneumologia Sanitária e a Reabilitação continham um leito 
cada, todos pelo plano particular.  

No que se refere aos equipamentos disponíveis, o Hospital São Nicolau 
dispunha de 8 diagnósticos por imagem (Raios x e ultra sons); um grupo de 
geradores como infraestrutura; 75 para manutenção da vida (berços aqueci-
dos, bombas de infusão, monitores de pressão arterial etc.); 4 por métodos 
gráficos e 3 por métodos ópticos; 30 para hemodiálise; um aparelho de diater-
mia por ultra som/ondas curtas; um equipamento de circulação extracorpó-
rea; um forno de bier e todos os aparatos necessários para a coleta seletiva dos 
resíduos e rejeitos. 
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Das instalações físicas para assistência, o hospital contava com um con-
sultório médico, uma sala para cada tipo de serviço: atendimento a paciente 
crítico/grave com dois leitos equipados; atendimento indiferenciado; gesso; 
higienização; repouso/observação feminina e repouso/observação masculina 
com 4 e 3 leitos, respectivamente, para as áreas de urgência e emergência; 
curetagem; e uma sala com 5 leitos de alojamento conjunto; 2 clínicas básicas 
e 19 especializadas e outros 3 consultórios não médicos para a área ambulato-
rial; 6 salas de cirurgia, de recuperação, com 4 leitos, sala com 5 leitos de RN 
normal e outra com leito de RN patológico. 

O trabalho proposto originalmente 

Para a elaboração do projeto de implementação do serviço de psicologia, 
foi necessária a realização de uma análise institucional do Hospital em ques-
tão a fim de conhecer melhor sua estrutura e realidade de funcionamento. De 
início, a proposta englobava a possibilidade de implementação em diversos 
setores da instituição, como: hemodiálise, urgência e emergência, ambula-
tório, internação, unidade de terapia intensiva (UTI), realização de campa-
nhas de prevenção da saúde do homem e da mulher e treinamento da equipe 
multiprofissional.  

Seguem as descrições e fundamentações dos serviços propostos: 

O psicólogo hospitalar e a cirurgia bariátrica 

A obesidade é um problema de saúde pública de grande relevância devido 
ao seu crescente aumento e suas consequências adversas. Trata-se de um fe-
nômeno multifatorial que envolve componentes genéticos, comportamentais, 
psicológicos, sociais, metabólicos e endócrinos (BJÖRNTORP, 2003). 

O serviço de Psicologia proposto para o Hospital São Nicolau, no que se 
refere à cirurgia bariátrica, teria o objetivo de preparar e acompanhar o pa-
ciente durante todo o processo. Partindo do fato de que o acompanhamento 
psicológico para tal procedimento cirúrgico é obrigatório, a proposta seria 
a de viabilizar, em um mesmo ambiente, todos os recursos necessários, sem 
necessidade de deslocamento para outra instituição, otimizando o serviço e a 
qualidade de atendimento, economizando tempo e recursos financeiros. 

O trabalho do psicólogo neste serviço abrange a avaliação do indivíduo 
quanto a estar apto emocionalmente para o procedimento e auxiliá-lo quanto 
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à compreensão de todos os aspectos decorrentes do pré e pós-cirúrgico, con-
tribuindo para a avaliação e diagnóstico e colaborando para a ampla compre-
ensão do mesmo (MOLINER E RABUSKE, 2008). A metáfora utilizada por 
Moliner e Rabuske (2008) é de que a obesidade funciona como uma armadu-
ra protetora ante os eventos estressores, ao mesmo tempo em que expressa 
estagnação psíquica do sujeito diante dos desafios no desenvolvimento nas 
diferentes etapas do ciclo vital. Como sintoma, ela tem a função de demarcar 
vivências traumáticas, paradoxalmente expondo o corpo e mantendo a sexu-
alidade distanciada. 

No processo de psicodiagnóstico e preparação psicológica para a cirurgia, 
é importante considerar o significado da alimentação e da obesidade para a 
família e para a pessoa, seus recursos para manejar limites e sentimentos de 
desconforto e frustrações. Também devem ser abordados os fatores relaciona-
dos à decisão do paciente em se submeter à cirurgia bariátrica e as suas expec-
tativas com relação ao pós-cirúrgico (MOLINER; RABUSKE, 2008). 

Hemodinâmica: Psicologia e Hemodiálise 

Na área da Hemodinâmica, dentre outros transtornos envolvidos, destaca-
-se o tratamento para os pacientes portadores de insuficiência renal crônica 
e a submissão a programas de hemodiálise recorrentes. A rotina da hemo-
diálise é uma prática que tem várias implicações que vão além da doença e 
incluem, para o paciente, questões emocionais, sociais, econômicas e familia-
res. A presença do psicólogo, junto à equipe, pode incentivar nos indivíduos 
o desenvolvimento de suas capacidades, propiciando uma maior interação, e 
incentivar uma nova visão sobre a própria enfermidade, além de promover 
mais qualidade de vida (FREITAS; COSMO, 2010). 

O psicólogo hospitalar ajudará na promoção de saúde do paciente por-
tador de insuficiência renal, ouvindo-o e auxiliando-o a compreender seus 
potenciais fora do hospital, uma vez que o mesmo acaba se tornando um am-
biente restrito e estressor. 

O psicólogo no serviço de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

Segundo Soares (2007), o cuidado com os familiares é uma das partes mais 
importantes do cuidado global dos pacientes internados nas unidades de te-
rapia intensiva (UTI). No contexto de um paciente terminal, ou com perspec-
tivas de recuperação muito improváveis, esta face do trabalho assume uma 
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importância ainda maior, pois, na maioria das vezes, o paciente não estará 
desperto. Os familiares têm necessidades específicas e apresentam frequências 
elevadas de estresse, distúrbios do humor e ansiedade durante o acompanha-
mento da internação na UTI, e que muitas vezes persistem após a morte do 
seu ente querido. A avaliação cuidadosa dessas necessidades fornece subsídios 
importantes para a melhoria da compreensão, da satisfação e da capacidade 
para participar nas decisões relacionadas ao tratamento de alguém, que na 
maioria das vezes não poderá decidir por si próprio. 

O processo de comunicação é a pedra angular no serviço de atendimento 
aos familiares. Uma das tarefas mais importantes é fornecer, de modo apro-
priado, informações claras e realistas, mas também compassivas e solidárias 
realizadas a partir de um conjunto de estratégias e intervenções testadas e fun-
damentadas cientificamente que devem fazer parte do processo de formação 
de todo profissional de saúde da UTI (SOARES, 2007).  

A importância do trabalho do psicólogo na UTI justifica-se pela visão am-
pla que esse profissional tem dos aspectos emocionais que podem vir a alterar 
e comprometer significativamente o estado de saúde geral do paciente.  

Assim, o profissional de psicologia tem sua atuação na UTI a partir da 
tríade paciente, família e a própria equipe de saúde e, para a realização do seu 
trabalho, se responsabiliza diariamente dos seguintes tópicos: 

• Orientar e informar rotinas da UTI, como horário de visita e cuidados; 
• Informar ao paciente acerca dos acontecimentos que ocorrem fora da 

UTI, mesmo o paciente estando em coma (inconsciente); 
• Estimular o contato do paciente com a família e equipe, visando à faci-

litação da comunicação; 
• Avaliar a adequada compreensão do quadro clínico e prognóstico por 

familiares e paciente;  
• Verificar qual membro da família tem mais condições emocionais e 

intelectuais para o contato com a equipe; 
• Disponibilizar horários e intervir para atendimentos individuais aos 

familiares, quando necessário ou solicitado pelo familiar. 

Psicologia e pediatria 

Estudos indicam que a hospitalização pode afetar o desenvolvimento da 
criança, interferindo na qualidade de vida. Para lidar com essa situação, o 
brincar tem funcionado como estratégia lúdica de enfrentamento e luta contra 



75
Revista UFG – Ano XVI nº 18 – junho de 2016
Relato de experiência: implementação do serviço de psicologia no hospital são nicolau 

o sofrimento. Uma brinquedoteca é um ambiente importante para um melhor 
trabalho com as crianças em internação (MOTTA; ENUMO, 2004). 

De acordo com a Lei Nº 11.104, de 21 de março de 2005, é obrigatória a 
presença de brinquedoteca em hospitais que atendem crianças em regime de 
internação. Partindo dessa premissa, planeja-se o desenvolvimento de um es-
paço lúdico para as crianças, que ajudará na qualidade de atendimento, com 
foco no aspecto psicológico do paciente. 

Outro importante trabalho oferecido pela psicologia com crianças é o tra-
balho de estimulação precoce que pode ser implantado nesse ambiente. O 
objetivo desse trabalho é fazer um acompanhamento clínico-ambulatorial de 
bebês e crianças que possuam algum tipo de alto risco ou de patologia orgâ-
nica, possibilitando uma intervenção junto com a família. Desse modo, fato-
res como maturação, estruturação psíquica e cognitiva, linguagem, cognição, 
brincar, psicomotricidade, aprendizagem, início da autonomia e socialização 
podem se articular a fim de promover à criança o melhor desenvolvimento 
possível (ALVES, 2007). 

Humanização da dor e do sofrimento 

Pessini (2002) descreve que, em um hospital, há a presença das mais varia-
das fases da vida, do nascimento até a morte. O principal ponto que une todas 
essas fases é a presença da dor e do sofrimento. A dor é o motivo pelo qual 
75% a 80% das pessoas procuram um hospital, sendo ela aguda ou crônica, 
obrigando o paciente a submeter-se a algum tipo de tratamento. 

A dor consiste em uma perturbação física afetada por fatores sociais, psí-
quicos e biológicos. No que diz respeito ao sofrimento, em situação de doença, 
é caracterizado pela presença vulnerabilidade, desesperança, enfrentamento 
da ideia da morte, alteração de humor, impotência sobre si mesmo e ameaça 
à integridade do eu.  

Muitos pacientes têm dificuldade em descrever ou comunicar a dor, o que 
pode vir a dificultar aos médicos a clara identificação do devido tratamento 
para o alívio da mesma.  

O psicólogo, nesse contexto amplo, que é o da dor, possui os aparatos teóri-
cos para lidar com o sofrimento. Contribui para o diálogo e a humanização do 
tratamento, ouvindo o paciente, cuidando de seus anseios, dando manutenção 
à qualidade de relacionamentos, bem como contribuindo efetivamente para o 
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tratamento da dor de forma global, fazendo com que o paciente se sinta aco-
lhido e compreendido em seu sofrimento. 

Psicologia e saúde da mulher: gravidez, parto e puerpério

É fundamental para a humanização do parto o adequado preparo da ges-
tante para o momento do nascimento – preparo que deve ser iniciado pre-
cocemente durante o pré-natal. Isso requer um esforço muito grande, mas 
plenamente viável, no sentido de sensibilizar e motivar os profissionais de 
saúde da rede básica e fornecer-lhes instrumentos para o trabalho com as 
gestantes. Além dos aspectos técnicos propriamente ditos, a preparação para 
o parto envolve, também, uma abordagem de acolhimento da mulher e seu 
companheiro no serviço de saúde, incluindo o fornecimento de informações 
desde as mais simples, de onde e como o nascimento deverá ocorrer, atenção 
física e psíquica, idealmente uma visita à maternidade para conhecer suas ins-
talações, o pessoal e os procedimentos rotineiros, entre outros (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2001). 

Durante o pré-natal, a gestante deve receber orientações em relação aos 
seguintes temas: processo gestacional, mudanças corporais e emocionais du-
rante a gravidez, trabalho de parto, parto e puerpério, cuidados com o recém-
-nascido e amamentação. Tais conteúdos devem incluir orientações sobre 
anatomia e fisiologia maternas, os tipos de parto, as condutas que facilitam 
a participação ativa no nascimento, sexualidade e outras (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2001). Essas orientações, juntamente com a atuação do psicólogo, 
também surtem efeitos na prevenção da depressão pós-parto, que atualmente 
acomete em torno de 15% das mulheres e tem sido um importante problema 
que afeta a população feminina e importante campo de trabalho do psicólogo. 
(HIGUTI; CAPOCCI, 2003). 

Em seguida, o acompanhamento continuará sendo feito no período co-
nhecido como puerpério, que é o pós-nascimento. As transformações que se 
iniciam no puerpério, com a finalidade de restabelecer o organismo da mu-
lher à situação não gravídica, ocorrem não somente nos aspectos endócrino 
e genital, mas no seu todo. A mulher, nesse momento, como em todos os ou-
tros, deve ser vista como um ser integral, não excluindo seu componente psí-
quico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). Dessa forma, os cuidados e atenção 
às puérperas devem ser adequados por parte dos profissionais de saúde para 
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então promover uma melhor e mais precoce identificação e intervenção para 
o tratamento (HIGUTI; CAPOCCI, 2003).  

É comum que nesse momento a mãe experimente sentimentos contraditó-
rios e sinta-se insegura. Cabe à equipe de saúde estar disponível para perceber 
a necessidade de cada mulher de ser ouvida com a devida atenção (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 2001). Pelo exposto, fica clara a importância do acompa-
nhamento psicológico da gestante e mulheres em puerpério, já que se trata de 
um momento de mudanças intensas e que afetam diretamente o estado tanto 
físico quanto psíquico.

O psicólogo no serviço de urgência e emergência

A psicologia no pronto-socorro, onde ocorrem os serviços de urgência e 
emergência, visa o atendimento à manifestação psicopatológica específica e 
não à mudança psíquica estrutural. Dessa forma, o psicólogo hospitalar ajuda-
rá o paciente a encontrar mecanismos de adaptação e enfrentamento através 
da psicoterapia breve. Sabe-se que esses pacientes têm sua rotina de vida inter-
rompida subitamente, além da dor física, a dor psíquica pode estar presente. O 
ambiente hospitalar, na maioria das vezes, é estressor para o paciente e o dei-
xa em uma situação de impotência e vulnerabilidade. Algumas crenças com 
relação à doença, como tristeza, insegurança, ansiedade, dentre outros, são 
frequentes nesses pacientes e precisam ser levadas em consideração (VIEIRA, 
2010). 

Esses apontamentos demonstram a necessidade de atendimento psicoló-
gico no atendimento de urgência e emergência, tendo em vista a presença de 
significativas alterações psicológicas. O serviço de saúde integrado, incluindo 
o serviço de psicologia, é de suma importância para um tratamento adequado, 
humanizado e de qualidade.

O trabalho realizado 

Embora a proposta original da instalação do serviço de psicologia no hos-
pital São Nicolau tenha pretendido abranger vários setores, como hemodiálise, 
unidade de terapia intensiva, pediatria, realização de campanha de prevenção 
da saúde do homem e da mulher e treinamento da equipe multiprofissional; 
nossa prática esteve restrita à hemodiálise e Unidade de Terapia Intensiva 
conforme abertura que nos foi dada pelo hospital. As justificativas do hospital 
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para tal impossibilidade, ao longo desses três anos de trabalho, foram: reforma 
e ampliação da estrutura predial do hospital e processo de mudança da admi-
nistração do hospital. 

Assim, o trabalho de psicologia no hospital foi realizado, ao longo de três 
anos, com atendimentos prevalentemente individuais no setor de hemodiáli-
se e UTI, realizados, conforme exigência do Conselho Federal de Psicologia, 
pelos estagiários matriculados no Estágio Curricular Obrigatório – Processos 
Clínicos e Saúde – do curso de Psicologia da UFG/CAC. Foram asseguradas a 
todos os sujeitos atendidos a privacidade e a confidencialidade de suas iden-
tidades e conteúdos privativos que pudessem identificá-los. Concomitante ao 
trabalho desenvolvido no hospital, foram realizadas supervisões semanais e 
estudo dos casos atendidos. Importante ressaltar que, conforme regulamenta-
ção do Conselho Federal de Psicologia, todos os relatórios, laudos, entrevistas 
e demais dados coletados serão guardados por pelo menos 5 anos e, se descar-
tados, deverão ser, primeiramente, fragmentados (destruídos). 

A abordagem teórica que fundamentou os acompanhamentos e a supervi-
são do trabalho foi a psicanalítica, que tem como premissa voltar as interven-
ções na direção do próprio sujeito atendido com o objetivo de que ele possa 
vir a se reposicionar e se responsabilizar frente à sua queixa. A postura ado-
tada pelos estagiários, portanto, foi a de se colocar à disposição de escutar ao 
discurso do paciente, permitindo que ele falasse e, a partir dessa fala, recons-
truísse um sentido do que está vivendo. O trabalho realizado tinha, também, a 
intenção de desmistificar o olhar dos demais profissionais de saúde acerca do 
trabalho do psicólogo dentro do contexto hospitalar, ressaltando importância 
de tal prática em instituições hospitalares públicas e privadas. 

Contudo, considerando que o instrumento de trabalho do psicólogo é a 
fala, como podemos avaliar os resultados de suas intervenções? Palma et al. 
(2011) propõem uma técnica de avaliação orientada pelos princípios do mé-
todo psicanalítico, visando a abordar os efeitos terapêuticos e analíticos desses 
procedimentos clínicos sobre a subjetividade a partir da descrição e avaliação 
dos casos clínicos atendidos.
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Resultados obtidos ou estudo de casos 

Seja na hemodiálise ou na UTI, a demanda que chega é sempre de ordem 
orgânica. O próprio espaço hospitalar retira do sujeito sua história, afastando-
-o do cotidiano e de seus familiares para ingressar em um lugar desconhecido 
que o reduz à sua doença, acarretando ao sofrimento. Nessa esfera, a equipe 
não tem a preocupação com a história do sujeito para além dos sintomas que 
ele descreve, a singularidade é desconsiderada e ele passa a ser reconhecido 
como número, leito, ou pelo diagnóstico realizado, o que configura uma for-
ma de violência institucional ao sujeito.  

O trabalho do psicólogo no hospital não pode ser feito dessa maneira, so-
bretudo se este for de abordagem psicanalítica. Logo, precisa se orientar pela 
dimensão clínica, ou seja, pelos fundamentos da psicanálise. Ele precisa ocu-
par seu espaço sem deixar que os fundamentos da instituição interfiram em 
sua técnica. Assim, a psicanálise não pode se submeter ao saber institucional, 
e a teoria não pode ser distorcida.  

Ao longo dos três anos de projeto, foram atendidos aproximadamente 150 
pacientes de hemodiálise e 10 pacientes por semana na UTI (devido à gran-
de rotatividade de pacientes e alta mortalidade, o número total é impreciso). 
Seguindo a proposta de atendimento do projeto de implementação, podemos 
afirmar que o melhor modo de demonstrar o trabalho realizado é a partir de 
fragmentos dos atendimentos. 

Um caso atendido no setor de hemodiálise demonstra o desafio do aten-
dimento psicológico: em um dos casos atendidos, o sujeito sempre relatava 
ao estagiário, frente a pergunta, “Como está?”, que estava “Tudo bem” e que 
não existia nada de ruim acontecendo. Entretanto, após alguns atendimentos, 
que sempre se iniciavam do mesmo modo, foi possível perceber que a frase 
“Está tudo bem” remetia a um “apesar de”, ou seja, “Está tudo bem, apesar da 
hemodiálise”, uma vez que o tratamento renal levou o sujeito a se ver parali-
sado frente às questões do seu cotidiano após o início das sessões de hemodi-
álise. Nesse caso, o trabalho do estagiário foi de apontar para a possibilidade 
do sujeito de vir a ressignificar esse “Tudo bem”. No final do trabalho com 
este sujeito, já era possível observar em seu discurso questões que apontassem 
para um movimento de sua vida, em um determinado momento ele aponta 
que iria abrir seu próprio negócio, estava tentando tirar carteira de motorista, 
dentre outros aspectos que apontavam não mais a uma posição de paralisia, 
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mas de movimento, frente a uma vida que a hemodiálise o permite viver e não 
o contrário. 

A importância do trabalho psicanalítico se dá quando levamos em conta a 
interferência do psiquismo nas patologias orgânicas e a uma escuta sem jul-
gamento, ou seja, que consegue notar elementos por trás do que é enunciado 
que, para qualquer outro profissional, passa despercebido.  

[...] Consiste apenas em não querer notar nada em especial, e oferecer a tudo o que se 
ouve a mesma “atenção flutuante”, segundo a expressão que usei. [...] Pois, ao intensificar 
deliberadamente a atenção, começamos também a selecionar em meio ao material que se 
apresenta; fixamos com particular agudeza um ponto, eliminando assim outro, e nessa 
escolha seguimos nossas expectativas ou inclinações. Justamente isso não podemos fazer; 
seguindo nossas expectativas, corremos o perigo de nunca achar senão o que já sabemos; 
seguindo nossas inclinações, com certeza falsearemos o que é possível perceber. Não de-
vemos esquecer que em geral escutamos coisas cujo significado será conhecido apenas 
posteriormente. (FREUD, 1912, p. 149 e 150) 

Outro atendimento que nos permite compreender o trabalho realizado 
pelo estagiário de psicologia no contexto hospitalar foi no espaço da UTI. 
Uma paciente deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva após passar mal, 
relatando sentir fortes dores no peito durante o procedimento de hemodiálise, 
ao qual ela estava sendo submetida há apenas dois meses. Os médicos a ava-
liaram de todas as formas técnicas que disponibilizavam, mas não encontram 
nenhuma disfunção orgânica que explicasse o que levara a paciente a sentir 
tais dores e a ter sua pressão descontrolada a ponto de haver a necessidade de 
mantê-la na UTI. Quando o saber médico se mostra impossibilitado de lidar 
com as questões de um sujeito singular, o psicólogo é chamado para intervir 
naquilo que não pode ser apreendido pelo discurso médico. 

No atendimento psicológico, a paciente relatou que há seis anos havia per-
dido um filho em um acidente de carro, e que, no dia em que se sentiu mal, 
estava completando mais um ano que o filho dela havia falecido. Continuou 
sua fala dizendo que o mês de maio é muito difícil para ela, porque é o mês 
de aniversário de nascimento e de morte de seu filho e também o mês em que 
se comemora o dia das mães. Segundo ela, esse ano foi ainda mais difícil por 
estar necessitando de hemodiálise, pois, como ela ainda estava com a fístula 
no pescoço, tinha que evitar locais que aumentassem o risco de contaminação, 
sendo assim, não pôde ir ao cemitério visitar o túmulo do filho como fazia 
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sempre. Diz que quando passou mal estava pensando muito nessa impossi-
bilidade de “visitar o filho”, mas que não falava sobre isso para não deixar o 
marido e a neta preocupados. 

Constatamos que seu sofrimento psíquico elevado se manifestou através 
do adoecimento de seu corpo, pois esse não encontrou outra via de expres-
são, já que falar sobre sua dor emocional em casa era difícil para ela, pois 
não queria causar angústia no marido e na neta órfã de pai. A paciente foi, 
então, orientada a falar livremente sobre qualquer assunto com os estagiários 
de psicologia, para que, através da fala, do processo de transferência e das in-
terpretações devolvidas a ela, pudesse encontrar novas vias de elaboração de 
seu sofrimento e amenizar suas angústias que não o adoecimento do corpo. 
Após o atendimento, a pressão arterial, batimento cardíaco e dor no peito 
normalizaram e ela pôde terminar a sessão de hemodiálise e voltar para casa. 
O acompanhamento a esta paciente prosseguiu semanalmente no setor de he-
modiálise com o estagiário que havia acompanhado durante sua passagem 
pela UTI. 

A partir desses dois fragmentos de atendimentos, podemos apontar a 
impossibilidade de padronização da prática do atendimento psicológico 
fundamentado pela teoria psicanalítica, uma vez que o tratamento visa a sin-
gularidade que só pode ser acessada através da fala, que revela a realidade 
psíquica do sujeito. Pretende-se, então, conhecer a experiência subjetiva, in-
terpretando-a para o paciente, com o objetivo de causar nele um reposiciona-
mento frente suas queixas, responsabilizando e implicando-o no seu modo de 
sofrer e amar. Ou seja, essa escuta especializada e singular do analista busca 
fazer com que o sujeito encontre “outra forma de haver com o real da incom-
pletude”, que não o da via da compulsão à repetição, que o paralisa frente ao 
seu sofrimento, favorecendo, assim, a reinvenção da subjetividade (PALMA et 
al., 2011, p. 119). 

Para compreender como funciona o processo de intervenção e interpreta-
ção, podemos apresentar uma interpretação em um fragmento de um outro 
caso atendido por um dos estagiários no setor de hemodiálise. Uma paciente 
atendida inicia seu relato com lembranças de infância: 

Eu sou uma mulher muito sofrida, quando eu era criança eu sofri muito, era magrinha, 
doentinha. Minha mãe foi embora de casa quando eu tinha 03 anos, o engraçado é que eu 
lembro dessas coisas e não era pra lembrar né! Porque eu era muito pequena. Eu lembro 



82
Revista UFG – Ano XVI nº 18 – junho de 2016
Relato de experiência: implementação do serviço de psicologia no hospital são nicolau 

de ficar sentada lá de fora com meu pai, eu ficava chorando por causa da minha mãe, nós 
ficamos com meu pai porque ele era pastor evangélico e ficou com a gente. Aí tinha uma 
família que queria me pegar, aí meu pai falava que era minha mãe que sabia e minha mãe 
dizia que era meu pai que sabia e ficava nisso.  (Caso Clínico, 2015). 

Em outro momento, a paciente relata ter a síndrome das pernas inquietas 
e alergia que a impossibilitam de caminhar confortavelmente, causando-lhe 
profunda irritação. Frente ao exposto pela fala da paciente e frente às con-
sequências advindas das manifestações somáticas, pudemos interpretar esse 
quadro como uma atualização de sua história de abandono e de impotência 
frente ao abandono da mãe na infância. O fato de sempre ter sido uma pessoa 
“doentinha” e “magrinha” também pode estar correlacionado com esse afeto 
de rejeição que a acompanha durante toda a vida, pois o estar doente deman-
da que alguém cuide dela, mesmo que esse alguém seja o médico. Isso fica evi-
dente quando, durante todas as sessões, ela solicita atendimento do médico ou 
da enfermeira ininterruptamente para queixar-se de algo no corpo. A postura 
do analista foi de reconstruir a fala da paciente demonstrando a ela que seu 
adoecimento é uma forma de repetir sua história de abandono. 

Alguns casos atendidos pelos estagiários foram encaminhados por serem 
um grande desafio a equipe do hospital e foram, também, um grande desafio 
para os estagiários de psicologia. Um desses desafios foi o caso de uma se-
nhora que além da insuficiência renal, era deficiente visual e um de seus pés 
estava com infecção grave devido ao diabetes. Ela precisava se submeter a uma 
cirurgia de amputação desse pé, porém por muito tempo ela se recusou a esse 
procedimento. A equipe médica respeitou sua decisão, no entanto mostrou-se 
impotente diante dessa recusa. O médico explicou a ela que a infecção estava 
se agravando e, sem amputar esse membro, a morte seria inevitável.  

A paciente relutante sempre comparecia às sessões de hemodiálise e du-
rante a sessão sentia muita dor. Os profissionais ali presentes, angustiados 
diante dessa recusa, a tratavam de maneira hostil, e, quando esta se queixava, 
eles não davam atenção ou diziam de maneira agressiva que isso era por causa 
da sua recusa à cirurgia.  

Ao ser atendida por um dos estagiários de psicologia, este notou que ela 
estava debilitada e em precárias condições higiênicas. A paciente mostrou-
-se receptiva, mas angustiada porque não entendiam sua decisão. Procurou-
-se nesse atendimento adotar uma postura não diretiva, sem a intenção de 
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convencer a paciente a realizar a cirurgia, assim, mudou-se o foco da questão 
e procurou-se conhecer um pouco de sua história. Mas pela pouca escuta, 
devemos considerar uma paciente que parece angustiada com relação aos fi-
lhos, que não a recebiam em suas casas, e principalmente com a cirurgia de 
amputação de mais um membro, já que por conta da diabetes ela também já 
perdera a visão.  

Essa senhora explicita os limites da medicina diante de determinados ca-
sos. A perturbação dos profissionais ali presente era evidente e não foi possível 
conhecer melhor sua história pessoal e saber os reais motivos da recusa des-
se tratamento e suas condições sociais, mas esse exemplo mostra claramente 
a necessidade de um olhar para o sujeito do desejo que, com frequência, é 
desconsiderado, pois, na situação citada, a paciente foi vista como uma pes-
soa transgressora que se recusava a cumprir a indicação médica que, embora 
não se deixasse de ser, havia ali também sujeito desejante que parece não ter 
sido compreendido pelos profissionais de saúde. O acompanhamento dessa 
paciente não foi possível, pois, na semana seguinte, após a recusa da cirurgia, 
ela faleceu. 

O desejo do analista deve se pautar no desejo de que o sujeito fale, que ele 
apresente seu próprio discurso e que consiga falar para além da doença. Um 
dos pacientes atendidos na hemodiálise, nos momentos iniciais da entrevista, 
apresentava um discurso voltado, a todo o momento, para a doença, inclusive 
com uma fala técnica como a dos demais profissionais. Assim, a psicanálise 
não pode se submeter a esse enquadramento, pois senão o paciente passa de 
sujeito a ser tratado como objeto.  

No decorrer dos atendimentos com este paciente foi preciso intervir no 
sentindo dele conseguir produzir seu próprio discurso, distanciar o atendi-
mento psicológico dos demais, no sentido de permitir que ele fale, conside-
rando sua singularidade, por exemplo, quando ele fala: “Não adianta ficar 
reclamando mesmo, não tem jeito, os médicos já explicaram”. Ao invés de 
aceitar essa posição de mestre que o ambiente hospitalar convoca o tempo 
todo, o analista tem que escutar o que está por trás disso. 

Ao desenvolver esse trabalho, o analista se vê diante de uma grande res-
ponsabilidade que é fazer com que a subjetividade daqueles que estão envolvi-
dos tenha como norte a ética do desejo. Além da dificuldade que é passar pelo 
processo de adoecimento, ainda se tem que lidar com outro processo que é a 
hospitalização, muitas vezes não garante ao paciente a oportunidade de emitir 
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as suas opiniões sobre o seu próprio tratamento, desconsiderando, então, mui-
tos de seus aspectos subjetivos. 

A experiência deste projeto de extensão no hospital permitiu perceber a 
dificuldade no estabelecimento dos laços sociais e assim, com frequência, ob-
servamos certo estranhamento nas relações entre os pacientes, os familiares e 
os próprios profissionais que ali trabalham. Às vezes em detrimento do bom 
funcionamento e do seguimento das normas institucionais, os sujeitos não são 
escutados nas suas angústias.  

Por esse motivo, cabe ao analista transitar pelos discursos de forma com 
que faça valer a subjetividade do sujeito, que pode estar sendo descartada. 
Diante dos desafios impostos no contexto hospitalar, vale ressaltar a impor-
tância da análise pessoal para o exercício da profissão. Considerando que na 
clínica privada o analista disponibiliza a sua escuta e assim permite que algo 
se revele para o sujeito, ele aposta no conteúdo desse sujeito independente-
mente do que seja. Trata-se de se colocar em uma posição em que o sujeito 
saiba que existe alguém ali disposto a lhe ouvir, não sustentando qualquer 
posição de maestria, mas convidando o sujeito a falar. 

Conclusão do relato de experiência 

Miller (1997, p. 223) diz que “aquele que nos procura, como analista, não 
é um sujeito, mas alguém que quer ser um paciente”, um “candidato” e “o pri-
meiro pedido, na experiência analítica, é a demanda para ser admitido como 
paciente”, portanto, “é ele [o sujeito] quem primeiro avalia seu sintoma”. Ape-
sar do campo de atendimento aqui relatado ser o oposto – ou seja, não é o 
analista que é procurado, primeiramente, mas ele é quem vai até o paciente –, 
isso não se demonstrou como um problema insolúvel e definitivo, pois muitos 
dos pacientes optavam por dar continuidade ao atendimento e tinham como 
demanda serem admitidos como pacientes, pois queriam ser ouvidos. 

Um grande empecilho encontrado no decorrer do trabalho no contexto 
hospitalar está no fato de que não existe demanda formulada, a priori, pelo 
sujeito, visto que ele se encontra no hospital por motivos orgânicos, que não 
exclui a necessidade de psicoterapia. E, apesar da diferença de oferta e deman-
da entre a psicanálise dentro e a psicanálise fora do hospital, isso não inviabi-
liza a possibilidade de se fazer análise nesse ambiente. É possível fazer análise 
dentro do hospital, claro que não a análise convencional aos moldes clínicos, 
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impraticável pela grande rotatividade que é o hospital, mas é possível se fazer 
uma escuta especializada, com intervenções pontuais, destacando o sujeito, 
realçando sua singularidade e, possivelmente, possibilitando uma retificação 
subjetiva do sujeito. 

Após procurarmos o paciente e este aceitar atendimento psicológico, par-
timos para as entrevistas preliminares. Miller (1997, p. 224) diz que “as en-
trevistas preliminares são consequência direta de precisarmos estruturar as 
boas-vindas” e que não existe tempo definido para serem feitas. Podem du-
rar semanas ou anos. E, em um lugar como a sala de hemodiálise, repleta de 
sujeitos com suas singularidades, este tempo pode variar muito. No entanto, 
isso não vale para a UTI. Nesse ambiente não se tem tempo para entrevistas 
preliminares e a coleta de informações sobre o paciente deve ser mais precisa 
e rápida, e intervenções devem ser pontuais e concisas, pois não haverá opor-
tunidade de fazê-las novamente. Não se tem tempo suficiente para isso. 

Miller (1997) diz que é a partir das entrevistas preliminares que podemos 
fazer uma avaliação clínica, ou diagnóstico diferencial, tentando identificar 
a estrutura clínica do sujeito, necessário para se saber como prosseguir com 
os atendimentos, afinal, não se atende um neurótico da mesma forma que se 
atende um psicótico, haja vista a diferença de estruturas entre os dois. Identi-
ficar a estrutura do sujeito na instituição hospitalar pode se tornar um pouco 
mais difícil, não retirando a importância de identificá-las, pois é por meio 
delas que conseguimos traçar intervenções consistentes. 

Muitas vezes, o sujeito que está na diálise quer apenas falar, ser escutado 
por alguém, que vai ouvir o que ele tem a dizer sem desconfianças, nos seus 
pormenores. E, como analistas, devemos ficar atentos ao que o sujeito tem a 
nos dizer, com uma atenção flutuante porque o conteúdo que devemos tratar 
com devida importância não está no óbvio, mas nas entrelinhas do discurso 
do paciente. Miller (1997, p. 234) complementa ao dizer que “está aí o sentido 
do sujeito na clínica, um sujeito que se estabelece quanto ao direito [de falar 
e ser ouvido] e não quanto ao fato, por isso observar o sujeito, buscá-lo na 
objetividade, é não querer encontrá-lo”.  

E ouvi-lo envolve também não separar suas falas entre o que é verdade ou 
mentira. Independentemente de ser uma mentira, o fato é que, para o sujeito, 
o que ele relata é sua verdade subjetiva. Um exemplo observado na hemodiáli-
se foi de um homem que afirmava ter visto anjos o salvando, e que na semana 
posterior ele não estaria mais no processo de hemodiálise, pois receberia a 
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cura divina, o que não se concretizou na semana seguinte. Diante do fato de 
que não seria curado, passou a ter contínuos episódios de insônia. Esse exem-
plo mostra o que foi discutido anteriormente, que essa era uma verdade para 
ele, e que quando essa sua verdade não se concretizou, emergiram sintomas 
de uma crise de angústia já instalada pela não aceitação de sua doença renal.  

Outro exemplo de verdade subjetiva pôde ser visto em um homem aten-
dido na hemodiálise que reafirma a todo o momento o quão é importante na 
história da política do estado e o quão grato muitos políticos, governadores e 
deputados são a ele. Sempre enfatizando o quão ele é importante para alguém. 
Nesse caso, nosso papel não é questionar, mas ouvir o sujeito, permitir que ele 
minta, sem julgamentos para assim acessar seu inconsciente. 

O problema é sério: o paciente pensar que o outro percebe tudo e o vê com transparência. 
Para permitir que o próprio desejo se desenvolva, é necessário um lugar obscuro, e deixar-
-se pensar que há algo que o outro não pode perceber. Temos que permitir ao sujeito 
algumas trapaças, e não ir buscar imediatamente, o sujeito no fundo, dizendo logo que 
não é verdade, que há uma contradição. Ao contrário, é preciso permitir, sobretudo nas 
entrevistas preliminares, que ele minta, para perceber alguma antinomia na lógica própria 
de seus ditos. E isso, de fato, já começa a introduzir o sujeito no inconsciente através da 
localização subjetiva (MILLER, 1997, p. 237). 

Um segundo passo essencial é localizar a posição subjetiva do paciente. 
Mas para isso é preciso “questionar a posição tomada por quem fala quanto 
aos próprios ditos, e a partir dos ditos localizar o dizer do sujeito, retomar a 
enunciação [...] lugar em que está o enunciante frente ao enunciado” (MIL-
LER, 1997, p. 236).  

Foi feito um atendimento com uma mulher que perdera o marido há qua-
torze anos e, desde então, sua vida havia parado, evidenciando isso em fatos 
como não sair de casa, somente para fazer sessões de hemodiálise. Afirmava 
gostar de estar lá para se distrair, não tinha amigos, não iniciava nenhum re-
lacionamento e sua vida se baseava em cuidar das irmãs surdas e dos filhos e 
netos, não fazia nada para além disso. Durante as três sessões em que ela foi 
atendida, demonstrou muita resistência, principalmente em falar do passa-
do, afirmando que “o que está no passado é pra esquecer, e não lembrar nem 
falar”. Diante disso, percebida sua posição paralisante, a intervenção tomada 
foi de destituí-la de algumas fantasias de “não posso reclamar, deixa pra lá”, 
“o passado é pra ser esquecido”, “não quero falar do meu passado pra você”, 
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para que esta percebesse o lugar em que se coloca, para produzir fala nela. No 
entanto, a resistência foi maior e ela não quis prosseguir com os atendimentos. 

No caso relatado brevemente acima, a paciente insiste na ideia de que é 
calada, de que é tímida e esse é seu jeito, tentando mascarar a resistência, 
enganar ao terapeuta e a si mesma. Sobre isso, Miller (1997, p. 237) diz que 
“às vezes na análise o sujeito diz algo para verificar se o analista acredita nele 
e, em caso afirmativo, ele próprio passa a acreditar, ou acha que acabou de se 
certificar de que o analista é um tonto”. 

Assim acontece com outros pacientes. Um deles, em todos os atendimen-
tos, apresentava um discurso de ser sempre uma pessoa boa, valorosa, amada 
por todos, que nunca fez mal a ninguém. Para quebrar essa fantasia, foram-lhe 
colocadas frases que mostrassem que ele não precisava manter esse discurso 
de bom o tempo todo e que ele poderia dizer e ser o que quisesse durante 
o atendimento, sem julgamentos. As intervenções produziram fala nesse pa-
ciente, que ficou nervoso a princípio por ter sido colocada em xeque toda essa 
casca de castidade que ele se envolvia, mas depois de certo tempo relatou que 
já se desentendeu com pessoas do trabalho por motivos pequenos, que jogou 
um prato de jiló na cara de um amigo etc. 

Diante desses sucintos exemplos, percebe-se que o que muda, na perspec-
tiva analítica, é que o sujeito se utiliza da palavra para enganar-se a si mes-
mo (MILLER, 1997). Uma mulher descrita anteriormente, que diz não querer 
lembrar, mas sim esquecer de seu passado, está apenas afirmando que seu 
passado está presente e engana a si mesma, e mesmo ciente de que ainda se 
lembra desse passado de tal forma que se nega a esquecê-lo (que foi dito a ela). 
Isso não produziu fala nessa paciente, mas muita resistência, o que demonstra 
o quão difícil para ela é suportar a lembrança desse passado que não pode ser 
compartilhado com ninguém.  

Ainda sobre a posição de sujeito, foi atendida na hemodiálise uma mulher 
que apesar de seus 57 anos de idade, aparentava ser uma pessoa simples, hu-
milde, ingênua, se colocando abaixo de todos, tratando sempre a todos por 
senhor e senhora, independentemente da idade, tinha uma fala extremamen-
te baixa e assumia uma posição de completo desamparo frente ao mundo. 
Além de que, em seu discurso, ela não aparecia como sujeito, ela vivia ape-
nas para o filho e todas as pessoas que a ajudavam, ela se referia a essas com 
uma gratidão extrema e eterna, como se não fosse merecedora de ajuda. Com 
relação ao caso, Miller (1997, p. 253) diz que “nesse nível ele não existe, e é 
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responsabilidade do analista produzi-lo num outro, que lhe seja apropriado”. 
No entanto não foi possível fazer intervenções com esse objetivo pois a pa-
ciente foi transferida para a hemodiálise de outra cidade. 

Sobre a localização subjetiva, um homem atendido, referido anteriormen-
te, coloca-se como sendo independente e como ele é importante para outras 
pessoas. Mostra isso falando de sua carreira política, de que até hoje candida-
tos e políticos famosos o procuram e têm gratidão pelo que ele fez por eles. 
Sempre carrega esse discurso de se fazer importante para alguém, demons-
trando uma estrutura frágil, que na verdade desvela uma pessoa que não é 
mais desejada como outrora, e que vive desse fantasma do passado para se 
afirmar como sujeito. 

Quando se localiza o sujeito, o próximo passo é fazer emergi-lo do seu dis-
curso, o que não é uma tarefa fácil em alguns casos, como, por exemplo, o caso 
de um paciente que fazia a diálise há apenas três meses, e sempre se armava 
durante os atendimentos de inúmeras falas religiosas e de pregações para não 
falar de si, chegando a profetizar coisas direcionadas à estagiária. Nesse caso, 
deve-se puxar o sujeito, tirá-lo desse discurso e resgatarmos sua singularida-
de, fazendo com que o discurso religioso seja colocado de lado, nunca ques-
tionando as crenças do paciente para não produzir mais resistência. Se ele fala 
a partir da perspectiva da religião, tenta-se saber sua opinião, puxá-lo para 
dentro de seu discurso, fazer com que se implicar no seu discurso, com in-
tervenções simples, porém diretas colocando a religião de lado. Esse não tem 
sido um caminho fácil, mas lento, que resulta em pouca fala, devido em como 
o sujeito está imerso neste discurso de religiosidade. 

Miller (1997) aponta que  

Às vezes um paciente procura um analista para verificar se alguém pode entender o que 
ele diz. Contudo, não é possível convencer o paciente de nossa capacidade de entender, se-
não introduzindo sistematicamente o mal-entendido. Por exemplo, com a pergunta “que 
você quer dizer com isso?”. Esta é a única pergunta que dimensiona o sujeito-suposto-sa-
ber pois mostra ao paciente que não o entendemos apenas por simpatia, e que ele mesmo 
não se entende (MILLER, 1997, p. 246). 

Daí a importância de colocarmos o sujeito no lugar de suposto saber, pois 
ninguém melhor que ele para saber sobre si e sobre a própria vida. Um pa-
ciente atendido no começo do projeto, relatava sobre si, e quase que instanta-
neamente, como uma resistência, voltava a pergunta à estagiária alegando não 
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saber o que falar sobre si. Para conseguir atendê-lo, foi necessário colocá-lo 
nesse lugar de suposto saber, para que assim falasse mais. Foi necessário tam-
bém mostrar a ele que o estagiário estava ali não por simpatia a ele, mas para 
ouvir sua narrativa, o foco ali estava nele e só ele, entendedor de sua própria 
vida, poderia contar sobre. 

Com outra paciente também funcionava dessa forma, diante da resistência 
dela, para conseguir que ela falasse, mesmo que pouco, era necessário instau-
rar nela o mal-entendido, colocando questões como “O que você quer dizer 
com isso?”, “Você pode me explicar melhor?”. Por breves momentos ela falava 
de si, mas não muito, por conta da resistência.  

Com relação à queixa, às vezes quando oferecemos o atendimento, nos de-
paramos com esse problema, que, no hospital, o paciente não tem demanda, 
mas pode apresentar algumas queixas. Às vezes, o paciente entra no atendi-
mento com uma queixa determinada que não deve ser atendida. E que de-
monstra uma posição subjetiva. Miller (1997) diz que é necessário rejeitar a 
formulação inicial, sem rejeitar o sujeito. No caso de um dos pacientes atendi-
dos, sua queixa inicial era de como se sentia sozinho e queria que o estagiário 
estivesse ali apenas para conversar. Foi necessário estabelecer com ele que ali 
se tratava de um atendimento psicológico, mas que o estagiário estaria ali para 
ouvi-lo sem restrições, afinal o analista é o lugar vazio, onde o sujeito é convi-
dado a falar. O que se apresentou subsequente foi o medo de se sentir sozinho 
e de morrer sozinho, por isso a necessidade que ele tinha de sempre chamar a 
atenção na hemodiálise e de tentar estabelecer vínculo com todos dali. Com o 
tempo, essa necessidade de chamar atenção se dissipou. 

No que concerne à retificação subjetiva,  

As entrevistas preliminares não são apenas uma investigação para localiza o sujeito, mas 
também a mudança efetiva de sua posição. Elas podem transformar a pessoa que está 
sendo entrevistada em alguém que se refere ao que disse guardando distância do dito. É 
esse o motivo delas se constituírem em uma retificação subjetiva (MILLER, 1997, p. 250). 

Pode-se dizer, então, que o início de uma análise acontece quando se chega 
a uma retificação subjetiva. Contudo, em âmbito hospitalar raramente se che-
ga de fato à retificação subjetiva. 

Freud (1913/2010, p. 137) diz que volta e meia pacientes “começam a tera-
pia assegurando que nada lhes ocorre que pudessem relatar, embora tenham 
diante de si, intocada, toda a história de sua vida e de sua doença”. Isso ocorreu 
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com um paciente, que uma forte resistência passou a primeiro plano para 
defender sua neurose e este se reservou de dizer sobre si, e, quanto mais se 
tentava quebrar essa resistência, mais ela se fortificava chegando ao ponto de 
inviabilizar os atendimentos psicológicos.  

Em relação à UTI, devido à característica do local de grande rotatividade, o 
trabalho a ser feito teve como características ser conciso, breve e que desse re-
sultados, mesmo que pequenos e restritos, quase imediatos. Com os internos, 
geralmente o trabalho está em escutar suas angústias, caso o paciente esteja 
consciente, e verificar se suas funções cognitivas estão intactas.  

Com os familiares pode ser feito um trabalho de escuta especializada tam-
bém, além de que ninguém melhor que o psicólogo para passar informações 
importantes para os familiares e oferecer um suporte mínimo necessário. Um 
trabalho realizado na UTI envolve, antes do horário de visita, a conversa com 
os familiares sobre as regras gerais de funcionamento da UTI e informações 
sobre o paciente, sempre evitando falas técnicas e médicas excessivamente, 
pois estamos ali para dar um suporte. Além desse trabalho antes da entrada 
dos familiares para dar-lhes suporte psicológico, foram realizados trabalhos 
durante o horário de visitas, sendo este trabalho acompanhar e conversar com 
a família minimizando o sofrimento e recolhendo informações que podem 
ser relevantes a posteriori. Também foi oferecido um suporte, juntamente 
com a psicóloga responsável pela ala da UTI, de apoio psicológico quando um 
paciente vai a óbito. 

Um impasse do trabalho neste ambiente rotativo está no fato de que não 
existe disponível uma sala individual para os atendimentos. A sala da UTI, 
que todos os profissionais desse ambiente compartilham, é disponibilizada 
para a psicologia em caso de morte, em que os familiares são chamados e 
acolhidos na mesma. 

Outro problema visto está na impotência que a psicologia tem nesta ins-
tituição. Isso faz com que o profissional de psicologia, usando o jargão de 
promoção de saúde, utilize-se de práticas que não são suas para se adequar 
àquele ambiente. Assim, acredita estar fazendo seu trabalho e ao mesmo tem-
po dentro dos conformes institucionais. Tem-se exemplo disso com os psi-
cólogos que atuam na instituição. O que foi perceptível foi que, cansados de 
tentar implementar opções de serviços psicológicos na instituição e descredi-
tados, os profissionais de psicologia acabam seguindo os moldes estabelecidos 
pela instituição, ou mesmo fazendo trabalhos que não são seus, mas de outros 
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profissionais, como por exemplo entregar aos familiares de pacientes internos 
na UTI um papel com os itens de higiene que estão faltando para o paciente. 
E, quando se percebe que o serviço de psicologia tenta se reerguer, sugerindo 
opções de mudanças na rotina da UTI, por exemplo, instituindo uma variação 
no horário de visitas, sempre visando o bem-estar do interno, este é barrado, 
por resistência à mudança para uma nova rotina. 

Nesse ambiente, podemos encontrar muitos problemas relacionados ao su-
porte dado ao paciente que se encontra na UTI. Muitas vezes percebemos que 
os pacientes se encontram angustiados, e ficam ainda mais pela ociosidade do 
lugar, pela falta de algo que os distraia, ou alguém que queira ouvi-los, já que 
quando pedem algo não são respondidos ou são repreendidos. Nesses casos, 
pode-se pensar que é uma prática banal, mas é muito importante dar atenção 
a esses pedidos dos internos, e, se possível, tentar resolvê-los. Por exemplo, 
um paciente que pede o tempo todo para ir ao banheiro ou para ter seu corpo 
coberto, no contexto da UTI, costuma ser regularmente ignorado. A atuação 
do psicólogo, nesse contexto, ocorre nesses pequenos, porém importantes, de-
talhes, pois visa restituir ao indivíduo um lugar de sujeito e não de objeto, o 
que leva a uma diminuição, quase imediata, da angústia. 

Assim como outros do hospital, nesse ambiente existem problemas com 
relação à equipe, que, pelo que se percebe, é despreparada para lidar com o 
paciente por completo. Desconhecem que não existe separação entre mente e 
corpo e, assim, focam o tratamento apenas no cuidar do corpo, esquecendo-se 
das singularidades do sujeito. Um trabalho que poderia ser feito nesse local, 
que certamente teria muita resistência, era a psicóloga ou estagiários reunirem 
a equipe e fazer grupo com o intuito não de mudar a dinâmica daquele lugar, 
mas de que os profissionais pensem mais sua prática em prol do sujeito que 
está ali. 

Em suma, são muitos os desafios que temos que enfrentar nessa instituição 
que é o hospital e em muitas outras, visto que nossa profissão ainda não está 
sendo requisitada como deveria. No entanto, faz-se mister que nós procure-
mos, por meio de nossas atuações, que ela seja requisitada, e isso se faz mos-
trando nossa importância nesses ambientes, por meio de atuações dignas de 
nossa profissão.  

 



92
Revista UFG – Ano XVI nº 18 – junho de 2016
Relato de experiência: implementação do serviço de psicologia no hospital são nicolau 

Referências 

BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Políticos de Saúde. Área técnica de saúde da 
mulher. parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher/ ministério da saú-
de, secretaria de políticas de saúde, área técnica da mulher. – Brasília: Ministério da Saú-
de, 2001. Disponível em:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_13.pdf>. 
Acesso: 17 maio 2013. 

FREITAS, P. P. W; COSMO, m. Atuação do psicólogo em hemodiálise. Revista sbph., 
vol.13, n.1, jun. 2010. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=s1516-08582010000100003>. Acesso em: 22 mar. 2015. 

FREUD, S. Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. In:___. Edição stan-
dard brasileira das obras psicológicas completas. Rio de Janeiro: Imago, 1912. v. XII. 

________. Sobre o início do tratamento (novas recomendações sobre a técnica da psica-
nálise I). In:___.Edição standard brasileira das obras psicológicas completas. Rio de Janei-
ro: Imago, 1913. v. XII. 

HIGUTI; CAPOCCI. Depressão pós-parto. Revista de Enfermagem da UNISA, 4, p. 46-
50, 2003.

MILLER, J. A. Lacan Elucidado. Palestras no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
1997. 

MOLINER; RABUSKE. Fatores biopsicossociais envolvidos na decisão de realização da 
cirurgia bariátrica. In: Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):44-60.

Motta; Enumo. Brincar No Hospital: Estratégia De Enfrentamento Da HospitalizaçÃo 
Infantil1. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 9, n. 1, p. 19-28, 2004.

PALMA, Claudia Maria de Sousa; JARDIM, Luciane Loss; OLIVEIRA, Iza Maria de. 
Como abordar os efeitos de um tratamento ofertado em um serviço de psicanálise 
no âmbito público. Ágora (Rio J.), Rio de Janeiro , v. 14, n. 1, p. 113-127, June 2011. 
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
14982011000100008&lng=en&nrm=iso>. access on 16 Mar. 2016. http://dx.doi.
org/10.1590/S1516-14982011000100008.

PESSINI, Leo. Humanização da dor e sofrimento humanos no contexto hospitalar. Revis-
ta Bioética 2002 – Vol. 10 – Nº 2. 

SOARES. Cuidando da Família de Pacientes em Situação de Terminalidade Internados 
na Unidade de Terapia Intensiva. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, vol. 19 N. 4, 
Outubro-Dezembro, 2007.

VIEIRA, M, C. Atuação da psicologia hospitalar na medicina de urgência e emergência. 
Revbrasclin med. São paulo, 2010 nov-dez;8(6):513-9.

 



COMITÊ INTERNACIONAL DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA: 

EXTENSÃO INTEGRANDO 
GRADUAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO 

RUMO À INTERNACIONALIZAÇÃO

Túlio Eduardo Nogueira1

Hianne Miranda de Torres1

Lidia Moraes Ribeiro Jordão1

Gustavo Adolfo Martins Mendes1

Rejane Faria Ribeiro-Rotta2

Resumo: O objetivo deste relato é divulgar à comunidade acadêmica a experiência 
do projeto de extensão Comitê Internacional da Faculdade de Odontologia da UFG 
(ComInt-FO/UFG). Este projeto tem como público-alvo estudantes e professores 
da instituição e visitantes e visa a fortalecer a mobilidade estudantil, ampliar a 
formação do estudante e contribuir para a internacionalização da UFG. As principais 
ações desenvolvidas pelo ComInt foram:  elaboração de material informativo para 
intercambistas; apoio logístico na recepção de alunos e professores visitantes; 
realização de painel de discussão sobre mobilidade estudantil; apresentações de 
relatos de experiências dos intercambistas enviados e recebidos, abertos à comunidade 
acadêmica e atividades de divulgação da importância, papel e ações do ComInt 
junto aos alunos ingressos anualmente na FO/UFG. Esse projeto integra a equipe 
docente e discente da graduação e pós-graduação, contribuindo para o processo de 
internacionalização ativa e passiva da UFG.
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INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE SCHOOL OF DENTISTRY: AN 
EXTENSION PROGRAM INTEGRATING UNDERGRADUATE/GRADU-

ATE TEAMS TOWARDS INTERNATIONALIZATION

Abstract: The aim of this report was to present the experience of an extension project 
titled International Committee at the School of Dentistry (ComInt-FO/UFG). This 
project targets students and professors of the university, as well as exchange students 
and visiting professors. The main goal consists into strengthening students´ mo-
bility, broadening their training, and aiding in the university’s internationalization 
process. The main actions developed were: a practical guide for exchange students; 
logistics support for welcoming exchange students and visiting professors; organi-
zation of discussion panels about international mobility; experience reports, open 
to all university community, reported by the exchange students sent and received; 
and  activities of publicizing the importance, role and actions of ComInt towards the 
students annually admitted at FO/UFG. This project integrates undergraduate and 
graduate team, contributing to the active and passive internationalization process of 
the university.

Keywords: Extension. Project. Knowledge exchange. Internationalization.

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA: 
EXTENSIÓN ABRAZANDO GRADUACIÓN/POSGRADUACIÓN HACIA 

LA INTERNACIONALIZACIÓN

Resumen: El objetivo de este informe es presentar la experiencia de un proyecto de 
extensión titulado Comité Internacional de la Facultad de Odontología (ComInt-
FO/UFG). Este proyecto está dirigido a estudiantes y profesores de la universidad, 
así como estudiantes de intercambio y profesores visitantes. El principal objetivo 
consiste en reforzar la movilidad del alumnado, para ampliar su formación y para 
ayudar en el proceso de internacionalización de la universidad. Las principales 
acciones desarrolladas fueron: una guía práctica para estudiantes de intercambio; 
apoyo logístico para dar la bienvenida a los estudiantes de intercambio y profesores 
visitantes; organización de grupos de debate sobre la movilidad internacional; 
relatos de experiencia, abierto a todos comunidad universitaria, informado por los 
estudiantes de intercambio enviados y recibidos; y las actividades de difusión de 
la importancia, el papel y las acciones de comint hacia los estudiantes admitidos 
anualmente en FO/UFG. Este proyecto integra la graduación y posgrado equipo y 
contribuyan al proceso de internacionalización activa y pasiva de la universidad.
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Palabras clave: Extensión. Proyecto. el intercambio de conocimientos. 

Internacionalización.

Introdução

Os projetos de extensão universitários visam a articular a pesquisa e o en-
sino de forma a levar os conhecimentos para serem aplicados na sociedade de 
forma útil e atuam como formadores de cidadãos dentro e fora das fronteiras 
das universidades (SOUSA, 2000). Por sua vez, a universidade se torna recep-
tora de conhecimento a partir do momento que, através da extensão, entra em 
contato com a sociedade e pode agregar o conhecimento adquirido extramuro 
à prática universitária (MEC, 1996; IAMAMOTO, 2000; POZZOBON; BU-
SATO, 2009). 

Os processos de internacionalização vêm sendo cada dia mais incentivados 
dentro das universidades, os quais possuem um papel importante na forma-
ção do aluno-cidadão. De acordo com Morosini (2006), foi com o processo de 
globalização, ocorrido a partir da década de 1990, que a internacionalização 
da educação superior se fortaleceu mundialmente, deixando de limitar-se à 
função pesquisa e estendendo-se também ao ensino. A internacionalização 
passiva se caracteriza pela mobilidade de docentes, discentes e servidores 
técnico-administrativos em educação (TAE) para instituições estrangeiras de 
ensino superior e de pesquisa visando à qualificação, ao desenvolvimento de 
projetos em equipes internacionais que resultem em publicações conjuntas e 
à formação de redes de cooperação acadêmica. A internacionalização ativa se 
traduz na recepção de docentes, discentes e servidores TAEs estrangeiros e no 
fomento ao aprimoramento dos processos de ensino/aprendizagem de línguas 
estrangeiras, adequações curriculares de modo a transformar a instituição em 
um polo atrativo para a comunidade estrangeira.

A inserção internacional do setor educacional nos países em que a interna-
cionalização já é uma tradição, tem-se manifestado de forma ativa, com ênfase 
na implantação de políticas públicas voltadas para a atração e acolhimento de 
acadêmicos, oferta de serviços educacionais no exterior, mobilidade de pro-
fissionais de alto nível de qualificação em áreas estratégicas, exportação de 
programas e instalações de filiais de instituições ou campi no exterior (LIMA; 
MARANHÃO, 2009). 
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Por outro lado, nos países chamados de “periféricos”, a internacionalização 
se caracteriza pela necessidade do envio de acadêmicos para se formar nos 
grandes centros. É importante ressaltar, portanto, as possíveis e importantes 
contribuições da internacionalização ativa para um país: ampliar a rede mun-
dial de influência cultural e política, promover transferência de tecnologia, 
criar ambiente de aprendizagem de caráter multicultural, beneficiar-se de 
mão de obra qualificada, dentre outras (LIMA; MARANHÃO, 2009).

O Brasil tem sido citado como o país na América Latina que mais envia 
estudantes ao exterior, mas com estratégias ainda incipientes de captação de 
estudantes estrangeiros (CASTRO; CABRAL NETO, 2012). Nesse contexto, 
espera-se que o crescente incentivo brasileiro para a internacionalização te-
nha continuidade e favoreça não apenas a internacionalização passiva, mas 
que impacte em avanços da mobilidade estudantil, tornando-se polo atrativo 
para a recepção de estudantes e profissionais estrangeiros, das diferentes áreas 
do conhecimento. 

Na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (FO-
-UFG), o processo de internacionalização tem sido uma experiência recente, 
mas crescente, como o da UFG como um todo. Entretanto, a intensificação 
desse processo na FO-UFG teve um fator determinante – um programa de 
intercâmbio bilateral, financiado pelo governo sueco (Linnaeus-Palme), in-
duzido e captado na oportunidade de um Programa de pós-doutorado reali-
zado por uma professora da referida unidade na Universidade de Malmö. O 
Linnaeus-Palme é um programa de intercâmbio internacional do ensino su-
perior, destinado a professores e alunos de graduação e pós-graduação nível 
de mestrado, o qual visa reforçar a cooperação entre instituições de ensino 
superior da Suécia e de países em desenvolvimento, para aumentar e aprofun-
dar os contatos globais no mundo do ensino superior. O Programa pode ter 
a duração de até oito anos, com submissões e avaliações anuais da proposta e 
seus resultados, submetidos pela instituição sueca (THE SWEDISH COUN-
CIL FOR HIGHER EDUCATION AND UTBYTEN.SE, 2016). 

O Programa Linnaeus-Palme entre a Universidade de Malmö, Suécia e a 
FO-UFG iniciou-se em 2008 e desde então o intercâmbio de professores e 
alunos de graduação e pós-graduação entre as duas instituições tem sido rea-
lizado sob coordenação de uma docente da FO/UFG e uma docente da Uni-
versidade de Malmö. 
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A convivência com um comitê estudantil sueco extremamente atuante, por 
parte dos intercambistas da FO-UFG, associada ao estímulo recebido por pro-
fessores da FO-UFG que acreditam na importância dessas iniciativas, foram 
as fontes inspiradoras para agregar um grupo de pessoas interessadas a extra-
polar os muros da FO-UFG e contribuir com o processo de trocas pessoais, 
socioculturais e científicas, ganhos que a internacionalização e a mobilidade 
estudantil de maneira geral podem proporcionar. A sedimentação desse gru-
po culminou com a criação do projeto de extensão Comitê Internacional da 
FO-UFG (ComInt-FO-UFG), cadastrado na Pró-reitoria de Extensão e Cul-
tura da UFG (PROEC-UFG) sob número FO-108.

Assim, o objetivo deste relato é apresentar e divulgar para a comunidade 
acadêmica a experiência do projeto de extensão ComInt-FO/UFG.

O projeto de extensão

O ComInt-FO-UFG tem como objetivo principal promover o processo de 
internacionalização como parte da formação profissional e do cidadão críti-
co e reflexivo, contribuindo com o processo de internacionalização na UFG 
a partir da Faculdade de Odontologia. Tem como público-alvo estudantes e 
professores da UFG interessados em programas de mobilidade estudantil, 
com ênfase naqueles da FO-UFG, bem como intercambistas estrangeiros.

O projeto teve início no ano de 2011 e é constituído atualmente por vinte 
e dois integrantes: quatro professores, doze alunos de graduação e seis alunos 
de pós-graduação da FO-UFG, além de colaboradores externos. 

Anualmente, são eleitos quatro líderes do projeto, sendo dois alunos de 
graduação e dois de pós-graduação, reconhecidos como “presidentes” e “vice-
-presidentes” em cada um dos níveis de formação acadêmica. Esses líderes são 
responsáveis pela organização de reuniões periódicas com os integrantes para 
a discussão das demandas da FO-UFG, planejamento e organização das ações 
a serem desenvolvidas anualmente, bem como para a divulgação do projeto e 
alimentação do mesmo com novos membros.

A parceria entre graduação e pós-graduação na estruturação do ComInt-
-FO-UFG tem fortalecido e incentivado a pesquisa, os programas de ini-
ciação científica e contribuído para a elevação do conceito do Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia da UFG (PPGO), uma vez que atende às 
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recomendações da Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para a 
aproximação desses diferentes níveis de formação.

Dentre as várias ações planejadas e implementadas pelo ComInt-FO-UFG, 
no período 2011-2015, destacam-se:

• Apoio logístico na recepção de alunos intercambistas e professores vi-
sitantes provenientes da parceria Universidade de Malmö – Faculdade 
de Odontologia/UFG e outros intercambistas da UFG em apoio à Co-
ordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da UFG;

• Elaboração de check-lists para apoiar a realização dos processos buro-
cráticos de formalização do intercâmbio junto a CAI-UFG, à institui-
ção estrangeira e à Polícia Federal;

• Elaboração de material informativo para orientações aos alunos es-
trangeiros a respeito de transporte, alimentação, serviços de saúde, se-
gurança, locais para compras e lazer, dentre outros (Figura 1);

• Promoção de atividades de socialização para alunos intercambistas, vi-
sando ao bem-estar e à integração destes entre si e dos mesmos com a 
comunidade acadêmica da UFG;

• Realização de relatos de experiências abertos à comunidade acadêmi-
ca da UFG, relatados pelos intercambistas enviados e recebidos pelos 
programas Linnaeus-Palme, Associación de Universidades Grupo Mon-
tevideo (AUGM) e Ciências sem Fronteiras, (Figuras 2 e 3);

• Promoção de painéis de discussão, dentre outros eventos, envolvendo 
a temática “mobilidade estudantil”, tendo como público-alvo toda a co-
munidade acadêmica da UFG e como painelistas professores e alunos 
de várias unidades acadêmicas (Figuras 4 e 5);

• Utilização das redes sociais via internet como instrumento de compar-
tilhamento da rotina de alunos da FO em intercâmbio no exterior, a 
fim de incentivar novos alunos a buscarem essa experiência;

• Open House – atividades de divulgação da importância, papel e ações 
do ComInt-FO-UFG junto aos alunos ingressos anualmente na FO/
UFG na perspectiva agregar novos membros e manutenção do projeto.
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Figura 1: Capa do material informativo produzido para orientação dos alunos intercambistas, 2013.

O apoio logístico, check-lists, material informativo e 
socialização

Na perspectiva da internacionalização ativa, o ComInt-FO-UFG trabalhou 
efetivamente na recepção e acolhimento de treze alunos intercambistas e seis 
professores visitantes provenientes da Faculdade de Odontologia da Universi-
dade de Malmö - Suécia. O apoio logístico aos intercambistas envolveu desde 
ações de intermediar a busca por moradia, considerando as limitações de es-
paço da UFG para essa finalidade; coleta de móveis e utensílios complementa-
res para estruturação da moradia temporária; busca no aeroporto, logística de 
transporte para atividades fora da FO-UFG, primeira compra no supermer-
cado, apresentação dos principais pontos de lazer e cultura da cidade, auxílio 
na tradução durante visitas a unidades de saúde pública, centros de referência, 
tours na FO-UFG e UFG, até a introdução à rede de membros do ComInt-
-FO-UFG, seus amigos e familiares, para garantir uma experiência exitosa de 
intercâmbio.

Cronogramas de plantões de apoio são estabelecidos para que cada mem-
bro do Projeto possa contribuir sem sobrecarregar e nem comprometer suas 
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atividades diárias. Os checklists com o passo-a-passo de tudo que precisa ser 
resolvido para aqueles que estão saindo ou vindo para a UFG foi uma es-
tratégia importante para que o apoio logístico pudesse ser realizado de for-
ma efetiva e dinâmica ao longo desses anos, especialmente no que se trata de 
documentações e prazos. As orientações da CAI-UFG foram imprescindíveis 
para esses processos. 

Para a estruturação do material informativo, várias reuniões do ComInt-
-FO-UFG foram realizadas para a concepção dos principais tópicos que o guia 
deveria conter. As discussões foram ricas dos relatos das dificuldades tantos 
dos alunos que haviam participado de intercâmbio quanto daqueles que de-
ram suporte aos estrangeiros visitantes. O sentimento de solidariedade foi 
fundamental na construção desse instrumento, cujas partes foram divididas 
em tarefas individuais ou aos pares, até a elaboração e refinamento final de um 
guia intitulado: “A guide for living happily in Goiânia as an exchange student – 
A guide made by students for students”. Sua atualização periódica é necessária 
e irá requerer novas mobilizações do ComInt-FO-UFG.

A fim de direcionar os eventos que socializam as experiências vivenciadas 
pelos alunos que se despedem ou retornam de um programa de intercâmbio, 
foram adotadas diferentes estratégias, dentre elas: construção de debate pú-
blico nos moldes do programa de entrevistas “Roda Viva” da TV Cultura, em 
que o moderador recebe e organiza perguntas da plateia e as direciona aos 
entrevistados, no caso alunos intercambistas; apresentações de vídeos con-
tendo relatos e percepções de alunos que estavam vivenciando o intercâmbio 
naquele momento, e exposições orais com uso de projeção de slides e fotogra-
fias com abertura para questionamentos posteriores da plateia. Cada evento 
realizado contou com uma média de 25 participantes de diferentes unidades 
da UFG, como moderadores docentes e discentes membros do ComInt-FO-
-UFG, tendo em média 2 horas e meia de duração, com certificação de exten-
são aos participantes.

Na perspectiva da internacionalização passiva, tanto o evento promovido 
sobre mobilidade internacional quanto os relatos de experiências realizados 
favoreceram a discussão da temática e apontaram os caminhos necessários 
para aqueles que desejam ingressar em atividades de intercâmbio internacio-
nal, com ênfase no estudo de idiomas, planejamento prévio, contato com pes-
soas-chave, importância de uma postura proativa do estudante e o papel da 
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CAI/UFG. Percebe-se que houve uma crescente busca dos estudantes da FO/
UFG por editais de intercâmbio após a realização dessas discussões.

O ComInt-FO-UFG utiliza, ainda, as redes sociais Facebook e Instagram 
como ferramentas de aproximação da comunidade, servindo de canal de di-
vulgação dos eventos, bem como de incentivo à internacionalização ao vei-
cular informações e discussões acerca de oportunidades atuais de mobilidade 
internacional e de estudo e aperfeiçoamento de outros idiomas. Especifica-
mente na conta criada na rede social Instagram, alunos da FO que estão re-
alizando intercâmbio internacional são convidados pelo ComInt-FO-UFG a 
postarem fotos da rotina de intercâmbio durante um período pré-determi-
nado. Com essa ação, espera-se que os alunos com interesse em mobilidade 
internacional sintam-se mais motivados e entendam melhor a vida e o dia-a-
-dia do intercambista.

Figura 2: Integrantes do ComInt-FO-UFG e aluno intercambista sueco em evento de relato de experiência, 2015.

Divulgação e manutenção do ComInt-FO-UFG

Considerando a dinâmica acadêmica anual, uma das preocupações dos 
fundadores do ComInt-FO-UFG é o desenvolvimento de ações para haver 
uma alimentação permanente de novos membros, que possam ser orientados 
pelos mais experientes de forma contínua, mesmo aqueles que já se formaram. 
Assim, em atividades denominadas de “Open House”, membros do ComInt-
-FO-UFG relatam a experiência do projeto aos alunos dos primeiros anos do 
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curso de Odontologia e do Programa de Pós-graduação em Odontologia, en-
fatizando a importância, o papel e as ações do ComInt e incentivando-os a 
visualizarem o projeto como algo que poderão participar como uma forma de 
contribuir para uma melhoria constante da instituição, que será para sempre 
aquela que os formou profissionais.

Para divulgação, além das ferramentas citadas anteriormente, criou-se 
a logomarca do ComInt-FO-UFG (Figuras 6 e 7). Na logomarca, o boneco 
representa os membros do Comitê; as cores azul-escuro e azul-claro repre-
sentam a UFG e a FO, respectivamente; o globo representa a mobilidade; a re-
lação boneco-globo simboliza o processo de apoio/suporte e o quebra-cabeça 
relaciona-se basicamente a duas ideias: integração do grupo entre si e com os 
grupos de apoio (CAI, por exemplo) e a ideia de intercâmbio cultural (encaixe 
das peças), já que a união das peças significa a formação do planeta, com suas 
diferentes peças e diversidade, compondo o todo.

Figura 3: Integrantes do ComInt-FO-UFG, alunas intercambistas, professoras visitantes, coordenadoras brasileira e 
sueca do Programa Linnaeus-Palme em evento de relato de experiência, 2015.

Figura 4: Painel de discussão sobre mobilidade estudantil com a presença de professores da UFG da Faculdade de 
Odontologia, Matemática e Agronomia, representante da CAI, alunos intercambistas de graduação e pós-gradua-
ção da FO e doutorando egípcio recebido no IPTSP, 2013.
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Figura 5: Alunos e professores integrantes do ComInt-FO-UFG. Painel de discussão sobre mobilidade estudantil, 
2013.

Figura 6: Integrantes do ComInt-FO-UFG junto ao logotipo do projeto de extensão criado pelo próprio grupo, 2013.

Figura 7: Logotipo oficial do ComInt-FO-UFG.
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Considerações finais

• O ComInt-FO-UFG tem se consolidado como um projeto de exten-
são de relevância no processo de internacionalização passiva e ativa 
da UFG, com frentes de trabalho no acolhimento de intercambistas e 
professores visitantes, bem como na realização de eventos e discussões 
que promovem o interesse pela mobilidade acadêmica internacional;

• O ComInt-FO-UFG vai ao encontro de várias metas estabelecidas no 
Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG para o período 2011-
2015 (UFG, 2010);

• O projeto tem atingido suas metas, apoiando programas de intercâm-
bio firmados entre a FO e instituições de outros países, além do apoio 
à CAI-UFG;

• Dentre os indicadores, as redes sociais revelam a crescente visibilidade 
do ComInt-FO-UFG notado através do aumento do número de segui-
dores em ambas as redes. Outro indicador favorável foi a grande busca 
dos alunos para participação como novos membros no ComInt-FO-
-UFG e a busca por programas de intercâmbio e mobilidade.

• Os registros de internacionalização do PPGO que somam para elevação 
do seu conceito incluem as ações do ComInt-FO-UFG e da produção 
dos seus membros, com produção científica integrada com parceiros 
internacionais;

• A atuação do ComInt-FO-UFG tem favorecido a ampliação da visão de 
mundo dos alunos e professores que integram o projeto ou que trou-
xeram seus relatos de experiências de intercâmbios, bem como de um 
ambiente multicultural, de respeito e de solidariedade nos espaços da 
FO/UFG. A convivência entre a equipe que compõe o ComInt-FO-
-UFG tem se mostrado uma experiência agradável e de aproximação 
entre os indivíduos, tornando o ambiente acadêmico da unidade mais 
integrado. Além disso, as ações de maior alcance do projeto, como os 
debates e discussões, têm contribuído para a formação de profissionais 
e cidadãos mais críticos, mais reflexivos e dispostos a irem além de seus 
limites.
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A CONTRIBUIÇÃO DO REPERTÓRIO 
DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA 

E DAS MÚSICAS REGIONAIS 
COMO UMA METODOLOGIA 

SIGNIFICATIVA E EMANCIPATÓRIA 
NA FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS

Marlene Barbosa de Freitas Reis
Lilian de Castro Junqueira

Resumo: Este trabalho tem como objetivo socializar as concepções do ensino de música 
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, a partir de atividades desenvolvidas 
na extensão e no ensino com acadêmicos do Curso de Pedagogia da Universidade 
Estadual de Goiás – UEG. Numa perspectiva dialógica, contempla a promulgação da 
Lei 11.796, que incluiu um parágrafo no artigo 26 da LDBEN, tornando obrigatória 
a linguagem musical como componente curricular de Arte. Esse fato pressupõe 
alterações na produção e circulação de conhecimentos acerca dessa temática, no que 
tange à apreensão da música como linguagem expressiva e significativa na formação 
dos futuros professores. A apropriação dessa linguagem privilegiada de veiculação 
de saberes de natureza multidisciplinar por meio de atividades interdisciplinares 
e repertórios diversificados, com Música Popular Brasileira (MPB) e de músicas 
regionais no âmbito escolar. Nesse sentido, ações extensionistas foram realizadas 
com a finalidade de estreitar laços com a comunidade fora do âmbito da academia. 
Foram significativas as manifestações do folclore goiano durante o desenvolvimento 
do projeto, como: grupos de catira, congada e duplas do denominado sertanejo de 
raiz (modas de viola).  

Palavras chave: Educação. Extensão. Música. Formação Docente. Currículo 
multicultural.
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Abstract: This work aims to socialize conceptions of music teaching in Early Child-
hood Education and elementary school, based on activities developed in the exten-
sion and teaching with academics of the Pedagogy Course of the State University of 
Goiás - UEG. From a dialogic perspective, it envisages the enactment of Law 11.796, 
which included a paragraph in Article 26 of the LDBEN, making music language 
compulsory as a curricular component of Art. This fact presupposes changes in the 
production and circulation of knowledge about this subject, regarding the apprehen-
sion of music as an expressive and meaningful language in the training of future 
teachers. The appropriation of this privileged language to promote knowledge of a 
multidisciplinary nature through interdisciplinary activities and diversified reper-
toires, with Brazilian Popular Music (MPB) and regional music in the school context. 
In this sense, extension actions were carried out with the purpose of strengthening 
ties with the community outside the scope of the academy. There were significant 
manifestations of Goian folklore during the development of the project, such as: 
groups of catira, congada and pairs of the so-called root of the forest (viola fashions).

Keywords: Education. Extension. Music. Teacher Formation. Multicultural 
curriculum.

Introdução

O ensino, numa sociedade multicultural, e o processo de consolidação da 
qualidade formativa da educação básica, particularmente, no Ensino Funda-
mental, têm sido marcados por intensos debates, nos quais ficam manifestos 
os esforços de professores e especialistas para a compreensão do desenvolvi-
mento das crianças, bem como os seus mecanismos de apropriação de sig-
nificados dos conteúdos programáticos. Nesse cenário, é candente a reflexão 
sobre metodologias utilizadas em sala de aula e o reconhecimento de que a 
aprendizagem torna-se lúdica quando se possível construir ou adquirir no-
vos conhecimentos se for através do prazer, da estimulação e da vivência 
multiculturais.

Ademais, as necessidades imediatas impostas à escola, desencadeadas pelo 
movimento da globalização que caracterizam a sociedade pós-moderna, têm 
chamado, de forma bastante contundente, a escola e os professores a aceitar, as-
sumir e trabalhar com a diversidade, incorporando em suas práticas múltiplos 
olhares. Nesse sentido, vale destacar alguns questionamentos acerca do papel 
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da universidade enquanto instituição formadora, para essa complexidade e 
desafios da contemporaneidade, tendo como pressupostos questões como: em 
que medida as práticas pedagógicas contemplam uma formação para a di-
versidade? Como implementar um currículo que atenda a aprendizagem dos 
alunos numa perspectiva interdisciplinar, multicultural e emancipatória?  

Numa revisão da literatura acadêmica, é possível identificar o multicultu-
ralismo como um conceito que tem sido apropriado, de acordo com McLaren 
(2000), a partir de quatro perspectivas: conservadora, colonialista; humanista 
liberal, pautada na igualdade natural entre os indivíduos; liberal de esquerda, 
que enfatiza a valorização das diferenças, num viés de aglutinação, de justa-
posição de culturas e multiculturalismo crítico que substancia esse trabalho, 
como possibilidade de intervenção nas relações de poder que organizam as 
diferenças. Num “jogo” entre o global e o local, possibilita o fortalecimento do 
sentimento de pertença, de valorização da identidade nacional, local e étnicas.

Quando abrimos os olhos para a importância de dividir e integralizar co-
nhecimentos entre disciplinas e cursos, somos tentados a pensar sobre ques-
tões e métodos educacionais “que poderiam ser o prelúdio de uma revisão que 
englobaria todas as ciências do homem” (BENVENISTE, 2005, p. 4).

Para Bonnewitz (2003, p. 69), “as estratégias educativas visam produzir 
agentes sociais dignos e capazes de receber a herança do grupo, isto é, de 
transmiti-la, por sua vez, ao grupo [...]”, seja por meio de estratégias, de ins-
trumentos que se modificam e se transformam com a evolução da sociedade, 
da qual faz parte.

Desse modo, o futuro profissional da educação estará envolvido num pro-
cesso de ação-reflexão-ação, tornando-se crítico a ponto de analisar as suas 
próprias práticas diante de novas possibilidades de ensino, como afirma Altet 
(2007, p. 26).

É nesse contexto que o papel das linguagens artísticas, ou das denominadas 
múltiplas linguagens, no desenvolvimento dos alunos nos primeiros anos do 
Ensino Fundamental, tem se tornado objeto de investigação no Brasil e no ex-
terior (EDWARDS, 1999 e KRAMER, 1998). Na medida em que as produções 
artísticas das crianças, entendidas enquanto formas de expressão, principal-
mente no âmbito das artes visuais (pinturas, colagens, fotomontagens etc.), 
vem ganhando destaque, outorgando-lhes protagonismo nos processos edu-
cativos. No entanto, pouco se sabe a respeito do trabalho pedagógico desen-
volvido a partir da linguagem musical. 
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Pode-se afirmar, sem riscos de equívocos, que a música está impregna-
da na história da humanidade. As crianças, desde o berço, interagem com 
brinquedos musicais, são embaladas por meio dos acalantos, das parlendas 
e outra formas de experiências lúdico-musicais. Na medida em que crescem, 
outros tipos de brincadeiras musicais vão ampliando os referenciais musicais 
das crianças, cada vez mais dinâmicas e diversificadas, num processo que ten-
de a se intensificar com o acesso aos meios de comunicação de massas e às 
diferentes fontes sonoras. 

De acordo com Nogueira (2002), os levantamentos socioeconômicos reali-
zados junto às populações carentes têm detectado a presença de aparelhos de 
som em quase 90% das residências, índice superior a outros eletrodomésticos 
em geral tidos como de primeira necessidade. Esses dados corroboram com 
a premissa de Snyders (1992) de que “nunca uma geração viveu a música tão 
intensamente quanto as atuais”. 

Nos meios acadêmicos, em particular, da área da Educação Infantil e Fun-
damental, Nogueira (2002) pode identificar que as atividades didático-peda-
gógicas, utilizando a música, tendem a ser vistas como uma ação “ornamental”, 
“de adereço”, apreendidas de forma pouco substantiva, ou seja, recebendo um 
tratamento marginal, de forma pouco científica, restrita ao senso comum, ou, 
à empiria voluntarista. O campo da Música não tem sido valorizado em suas 
possibilidades formativas e/ou emancipatórias, logo, carece de reflexões verti-
calizadas e com um aporte teórico consistente. 

A escola, historicamente, em que pese a retórica progressista, tem se vincu-
lado à hegemonia de concepções pedagógicas tradicionais, nas quais a música, 
quase sempre, é reduzida à forma de canção, servindo, na maioria das vezes, 
de estratégia para apresentação de normas e padrões de comportamento, tais 
como na hora de lanchar, de formar filas, descansar ou para a fixação de con-
teúdos específicos de diferentes disciplinas (canções para conhecer as vogais, 
para aprender os numerais). 

Outra prática recorrente é a de utilização da música para contemplar o 
calendário das festividades: música para o Dia da Família, para a Páscoa, para 
o Dia do Índio, reiterando uma prática didático-pedagógica descontextuali-
zada, sem, nesse sentido, explorar as inúmeras possibilidades expressivas da 
música, cuidando apenas do resultado final a ser apresentado como “culmi-
nâncias de projetos temáticos”, ou seja, a riqueza do processo de exploração e 
ludicidade da música e dos movimentos rítmicos é por vezes menosprezada, 
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em função da ênfase em atividades mecânicas, estereotipadas, quase sempre 
“pesquisadas” dos volumes das “coleções de atividades de apoio” ao educador. 

As explicações para uma “certa marginalidade” de um repertório diversifi-
cado, com Música Popular Brasileira (MPB) e de músicas regionais no âmbito 
escolar, vão desde razões históricas que apontam para uma valorização da cul-
tura difundida pelas mídias, efetivamente popular ou do “povão”, tanto quanto 
pelas linguagens artísticas na escola (FUSARI e FERRAZ, 1992 e BARBOSA, 
1995), incluindo justificativas para as deficiências na formação cultural dos 
professores, tanto na de especialistas (licenciados em música), quanto na de 
pedagogos, também inseridos na lógica da Indústria Cultural (ADORNO e 
HORKHEIMER, 1999). 

Nesse sentido, salta aos olhos a dificuldade que acompanha grande parte 
dos educadores, no sentido de explorar a música, nas suas múltiplas possibili-
dades mnemônicas: de apreciação de ritmos e danças do folclore, de elevação 
da autoestima e, sobretudo, de aprendizagens significativas, em consonância 
com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

Para que a aprendizagem da música possa ser fundamental na formação do cidadão, é 
necessário que todos (grifo nosso) tenham a oportunidade de participar ativamente como 
ouvintes, interpretes, compositores e improvisadores tanto de dentro e de fora da sala de 
aula. [...] Incentivando a participação em shows, festivais, concertos, eventos de cultu-
ra popular e outras manifestações musicais, que pode proporcionar condições para uma 
apreciação rica e ampla onde o aluno aprenda a valorizar os momentos importantes em 
que a música se inscreve no tempo e na história (PCN de ARTE, 1997, p. 77)

O curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás (UEG) tem con-
tado com a formação que permita, minimamente, aos alunos compreenderem 
a relevância dessa linguagem na constituição da sua ação pedagógica, pois, 
para Snyders (1992, p. 79), “é tarefa do professor, fazer progredir a comunica-
ção em música até que ela se situe no nível da Arte”. Isso requer uma proposta 
curricular na qual ele tenha competência teórica e prática para selecionar um 
repertório multicultural contextualizado, sem descuidar das oportunidades 
de desenvolver o espírito crítico dos alunos, mostrando-lhes a diversidade de 
gêneros musicais, enfatizando a MPB e as músicas regionais para apreensão e 
apreciação crítica dos elementos culturais constitutivos da realidade nacional 
e local.  
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Da música como metodologia às questões curriculares e mar-
cos legais

A partir de um conjunto de leis e documentos oficiais, tais como a Consti-
tuição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Lei 
9394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDBEN), 
além de normatizações em nível estadual e municipal, algumas alterações no 
cenário educacional têm sido verificadas, abarcando um redimensionamento 
das concepções, das práticas pedagógicas e da atuação dos profissionais envol-
vidos com a Música.

Com o reduzido espaço da música na escola básica professores e músicos articularam um 
movimento que culminou com a promulgação da Lei 11.796, que incluiu um parágrafo 
no artigo 26 da LDBEN, tornando obrigatória a presença de conteúdos da linguagem 
musical, mas, não de forma exclusiva no componente curricular Arte. A referida alte-
ração estabeleceu um prazo de três anos para as escolas se adaptarem à nova exigência, 
entretanto, a simples aprovação detonou um movimento acerca de propostas currículo 
lares de materiais didáticos, bem como a disputa político-pedagógica entre os professores 
especialistas e os generalistas, esses últimos, os pedagogos. (NOGUEIRA, 2012, p. 616)

Essa perspectiva, ao contrário de instituí-la como disciplina, aponta para a 
necessidade de ampliação e fortalecimento das licenciaturas em Música sen-
do primordial que os currículos dos cursos apresentem aos alunos a escola 
básica como um espaço de atuação multidisciplinar, sem que os professores 
generalistas se abstenham de ampliar seu espectro cultural para continuar se 
apropriando da música como uma metodologia significativa para suas aulas.

A educação musical, tanto como componente curricular quanto como me-
todologia lúdica para uma aprendizagem significativa, deve favorecer a eman-
cipação, a criticidade dos saberes contextualizados dos alunos e, obviamente, 
de professores, que não poderão prescindir de pesquisas e análises dos reper-
tórios para além da cultura veiculada pelos meios de comunicação de massa. 

Com o ensino de música reconhecido e determinado legalmente, é funda-
mental que os licenciados em Música e em Pedagogia encontrem formas de 
repensar suas atuações e buscar a devida formação: inicial e continuada.

A globalização como um fenômeno de circulação de mercadorias e ideolo-
gias tende a homogeneizar as culturas nacionais e regionais, comprometendo 
as concepções históricas, com isso as pessoas perdem referenciais importantes 
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como o sentimento de pertença, ocasionando prejuízos culturais sem prece-
dentes. Daí a relevância e pensar como Fleuri ao destacar

particular atenção às relações e aos contextos que vão se criando, de modo a contribuir 
para a explicitação e elaboração dos sentidos [...] que os sujeitos em relação constroem 
e reconstroem. Nesses contextos, o currículo e a programação didática, mais do que um 
caráter lógico, terão uma função ecológica, ou seja, sua tarefa não será meramente a de 
configurar um referencial teórico para o repasse hierárquico e progressivo de informação, 
mas prever e preparar recursos capazes de ativar a elaboração e circulação de informações 
entre sujeitos, de modo, que se auto-organizem em relação de reciprocidade entre si e com 
o próprio ambiente (FLEURI, 2006, p. 32).

Nesse sentido, a escola, em que pesem as críticas devidas às teorias acríti-
cas, não pode assumir o ônus de redimir as mazelas sociais, porém, é um locus 
privilegiado de socialização de conhecimentos científicos. É nesse viés que a 
música deve ser assumida. É uma forma de propiciar saberes históricos e do 
folclore relevantes para a sociedade/comunidade na qual está inserida.

Esse raciocínio sobreleva a importância dessa temática no Curso de Pedago-
gia, com vistas a contribuir para o avanço na produção de conhecimentos que 
levem a propostas mais consistentes no que tange à música como linguagem 
expressiva e significativa na formação de seus alunos, para apropriação dessa 
linguagem privilegiada de veiculação de saberes de natureza multidisciplinar.

Com esse objetivo, têm sido realizadas atividades de pesquisa, ensino e 
extensão, para oportunizar, particularmente, por meio das músicas populares 
brasileiras –  nacionais e regionais – a fertilidade de apropriações de conheci-
mentos tendo, na música, o eixo integrador para uma educação omnilateral, 
resgatando a criatividade pela práxis emancipatória.

Formação inicial: rigorosidade ético-valorativa

Para os pedagogos em formação, as propostas de valorização das múltiplas 
linguagens, com destaque para a música, têm contribuído para uma melhor 
contextualização histórico-cultural de disciplinas concebidas como “abstra-
tas” e de difícil encantamento, como os fundamentos e epistemologia da Edu-
cação. Além disso, as aulas ficam mais dinâmicas e os elementos nacionais e 
regionais são mais valorizados. 
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Enfim, como o professor é o decisivo e imediato mediador das aprendizagens dos alunos, 
e posto que a atitude que ele mantenha frente ao conhecimento condiciona enormemente 
a qualidade da aprendizagem e a atitude básica do aluno frente ao saber e à cultura, é im-
portante a potencial responsabilidade que a formação do professorado tem neste sentido. 
(SACRISTÃN, 1998, p.186).

As disciplinas Práticas Pedagógicas e Educação Escolar e Currículo têm 
se favorecido de um entusiasmo para que os alunos (re)conheçam autores e 
intérpretes nacionais/regionais e se reconheçam como constituídos e consti-
tuintes da realidade e mantenham uma relação dialógica, protagonizando as 
discussões e apresentando seus conhecimentos na perspectiva “pluriniversitá-
ria”, de Santos (2009)

Muito se fala do distanciamento da universidade com a população em geral, que os muros 
que as separas não devem servir para entronizar a instituição. A universidade, ao espe-
cializar-se no  conhecimento científico e ao considerá-lo a única forma de conhecimento 
válido,  contribuiu activamente para a desqualificação e mesmo destruição de muito co-
nhecimento não-científico e que, com isso, contribuiu para a marginalização dos grupos 
sociais que só tinham ao seu dispor essas formas de conhecimento. Ou seja, a injustiça 
social contém no seu âmago uma injustiça cognitiva. (SANTOS, 2009, p. 54).

As alterações nesse âmbito são decorrentes de uma investigação de nature-
za quali-quantitativa, realizada nos anos de 2011/2012, pautada por: pesquisas 
de opinião, entrevistas semi-estruturadas e debates sobre os diferentes gêneros 
musicais, relacionando os resultados predominantes à uma crítica que pro-
cure estabelecer uma interface com os pressupostos didático-metodológicos 
do curso de Pedagogia da UEG Câmpus Inhumas, as políticas curriculares 
(Parâmetros Curriculares Nacionais) e as Diretrizes e Bases para a Educação 
Nacional, com destaque para os capítulos sobre formação docente.

Nesse sentido, ações extensionistas foram realizadas com a finalidade de 
estreitar laços com a comunidade fora do âmbito da academia. Foram signi-
ficativas as manifestações do folclore goiano durante o desenvolvimento do 
projeto, como: grupos de catira, congada e duplas do denominado sertanejo 
de raiz (modas de viola). Temos tido a preocupação institucional de inserir 
apresentações culturais nas aberturas de todos os eventos acadêmicos, priori-
zando os artistas amadores da comunidade goiana e de Inhumas. Os resulta-
dos têm sido animadores, tanto para os acadêmicos quanto para a equipe de 
docentes envolvidos.
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Para os pedagogos em formação, essa forma de pensar e tratar a música 
como a) fruição; b) conjuntos de técnicas a serem apropriadas, independente 
do “talento” e c) uma linguagem que integra as crianças e os adultos nos di-
ferentes grupos de Arte, rompe com a visão estereotipada das representações 
sociais de uma minoria que privilegiada com a apreciação de MPB versus ou-
tros grupos sociais para quem as cantigas de roda e os rap, funk ou o forró 
eram marcas distintivas de quem teria e quem não teria cultura de qualidade.

Considerações finais

Observações empíricas e os dados coletados durante a pesquisa no Cur-
so de Pedagogia da UEG, no Câmpus de Inhumas, permitiram constatar que 
tanto no currículo acadêmico quanto em Trabalhos de Conclusão de Curso, a 
temática ainda não recebe o destaque que as questões legais, pedagógicas, de-
terminam, no entanto, aos poucos essa linguagem está cada vez mais pensada 
com o rigor metodológico que merece, com experiências fundamentadas teo-
ricamente e com análise mais cuidadosa dos repertórios em sua relação com 
os conteúdos programáticos a serem ensinados. 

Ao buscar apreender as concepções teórico-práticas sobre o trabalho com 
música, para alunas do Curso de Pedagogia, pode-se concordar com Nogueira 
(2002) que uma nova conceituação tem assumido “importância avassaladora” 
na formação dos futuros professores da Educação Infantil e do Ensino Funda-
mental: pensar a música como uma linguagem a ser apreendida sem a repre-
sentação estereotipada do “talento”: entendido como uma disposição natural 
de uma minoria. 

Os alunos ouvidos na pesquisa concordam que crianças têm sido alvo das 
estratégias mercadológicas da indústria fonográfica, ancoradas em sólidas 
campanhas junto à televisão, particularmente nos horários destinados à pro-
gramação infantil. 

Na contramão desse processo, artistas comprometidos com a formação 
musical das crianças a partir de um repertório rico e criativo encontram gran-
des dificuldades em romper com as barreiras impostas pelas grandes grava-
doras e pelas redes de TV. Dessa forma, permanecem restritos a um pequeno 
público, em função da pouca visibilidade de suas produções independentes ou 
lançadas por selos ainda modestos.
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Em tempos de globalização, assumir os sentidos de pertencimentos cultu-
rais é transgredir rumo à emancipação política. Este estudo pode/rá instigar 
futuros educadores para, a despeito das inúmeras limitações encontradas em 
toda fase de transição, ousarem buscar o contato com produções musicais di-
versificadas, o acesso a diferentes compositores e a gêneros musicais locais, 
regionais e nacionais, com uma “curiosidade epistemológica”, sugerida por 
Freire (2002). 

A interlocução entre professores especialista e generalista permite exerci-
tar a interdisciplinaridade, formando apreciadores críticos de MPB, de músi-
cas regionais e, por que não, de músicas eruditas, instituindo uma educação 
dialógica, integral e emancipatória.
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