Revista Carioca
de CiÊncia,
tecnologia
e educação
Revista de Pesquisas e Projetos em Ciência,
Tecnologia e Design aplicados à Educação
Vol. 1, No. 1, 2016.
UniCarioca . ISSN 2525-3522

1

2

Revista Carioca
de CiÊncia,
tecnologia
e educação
Revista de Pesquisas e Projetos em Ciência,
Tecnologia e Design aplicados à Educação
Vol. 1, No. 1, 2016.
UniCarioca . ISSN 2525-3522

EDITORA

reitoria
Reitor

Celso Niskier

Pró-Reitor Acadêmico
Maximiliano Damas

Pró-Reitor de Operações
Antonio Alberto Bittencourt

		

Esta revista não pode ser reproduzida
total ou parcialmente sem autorização.

Revista Carioca de Ciência e Tecnologia e Educação: revista de projetos
em ciência, tecnologia e design aplicados à educação / UniCarioca.
Vol.1, n.1, (2016) -. – Rio de Janeiro: UniCarioca, 2016.
v. : il.
Semestral
ISSN 2525-3522
1. Ciência e tecnologia. 2. Educação. 3. Design. I. UniCarioca
CDD: 351.8550981

Expediente
Supervisor Editoral
Ana Paula Legey de Siqueira (UniCarioca)

Corpo Editorial
Antônio Carlos de Abreu Mol, D. Sc. (CNEN/UniCarioca)
Ana Paula Legey de Siqueira, D. Sc. (UniCarioca)
Bianca Rêgo Martins, D. Sc. (UniCarioca - PUC-Rio)
Cláudio Oliveira, D. Sc. (IME)
José Luis Drummond Alves, D. Sc. (COPPE/CIVIL – UFRJ)
Lana Silva Barbosa, MSc. (UniCarioca)
Luís Alfredo Vidal de Carvalho, D. Sc. (COPPE/UFRJ)
Luiz Landau, D. Sc. (COPPE/CIVIL – UFRJ)
Maximiliano Damas, D. Sc. (UniCarioca)
Neury Nunes Cardoso, M. Sc. (UniCarioca)
Paulo Victor Rodrigues Carvalho D. Sc. (CNEN)

Produção Gráfica & diagramação
Bianca Maria Rêgo Martins

edição de imagens
Adriana Oliveira

revisor de textos
João Soares de Lima
7

sumário
Artigos
15

Aplicando o modelo de regressão linear para determinar as
horas de aprendizagem: um estudo de caso
Paulo H. L. Silva

29

Uso de simulador virtual para treinamento de agentes em
ações de proteção radiológica em grandes eventos
Claudio A. Passos, Marcio H. Silva, Antônio C. A. Mól, 		
Paulo V. R. Carvalho, Fábio A. Lima, Tiago L. Rocha

47

Construção integrada de material educativo favorece um 		
olhar ampliado sobre o paciente obeso na formação de futuros
médicos
Emílio C. Siqueira, Christiane L. Corrêa

65

A Virtual Reality exposure therapy for ptsd patients controlled
by a fuzzy logic system
Fernando M. de Oliveira, Regina S. Lanzillotti, Rosa. M. E. M. da
Costa, Raquel Gonçalves, Paula Ventura, Luís. A. V. de Carvalho.

77

Realidade virtual na educação médica: ambiente cirúrgico
virtual como base para estratégias de enfrentamento de
situações estressoras
Sérgio M. Guimarães, Ana P. Legey, Antônio C. A. Mól

93

Campanha de esclarecimento: riscos de contaminação
pessoal, em pequenas minerações, por minérios radioativos –
urânio e tório
Valéria F. S. Pastura; Thomas F. C. Campos

Artigo de revisão
113

Os fundamentos da Aprendizagem Baseada em Design: 		
uma estratégia multidimensional apropriada à abordagem de
problemas do mundo contemporâneo
Bianca M. R. Martins

apresentação
Esta revista científica proposta pela UniCarioca tem como finalidade a publicação de trabalhos que apresentem contribuições originais
ou revisão de temas relacionados a Ciência, Tecnologia e Design
aplicados à Educação. Os textos enviados para esta publicação deverão estar escritos em português ou inglês e o resumo em português
e inglês. Os trabalhos serão avaliados por pareceristas ad hoc, integrantes do comitê cientifico, com currículo compatível com as áreas
de Ciência, Tecnologia e Educação.

11

Carta do
reitor
É com muita satisfação que apresentamos à comunidade acadêmica
e científica do Rio de Janeiro a primeira edição da Revista Carioca de
Ciência, Tecnologia e Educação, uma produção do Núcleo de Computação Aplicada (Nucap) da UniCarioca.
A RCCTE pretende dar uma significativa contribuição para o avanço da divulgação cientifica em nosso Estado, tendo como foco as importantes aplicações das novas tecnologias ao Design e à Educação, e
conta em seu primeiro número com contribuições de professores da
casa e de outras instituições científicas de prestígio.
Aproveitamos para agradecer aos membros do Corpo Editorial da
revista pela colaboração na transformação deste sonho em realidade, fazendo votos de que os artigos publicados disseminem relevantes conhecimentos aos seus leitores, e que possamos tornar a
RCCTE uma referência na área.
Boa leitura!
Cordialmente,
Prof. Celso Niskier
Reitor

13

Aplicando o modelo de regressão
linear para determinar as horas de
aprendizagem: um estudo de caso.
Paulo H. L. Silva (UniCarioca)

Resumo
Este artigo apresenta, de forma prática, a aplicação dos conceitos da
regressão linear simples para estimar a quantidade de horas de estudo destinadas para candidatos à certificação ITIL® (Information
Technology Infrastructure Library) V3 Foundation. Muitos candidatos não sabem qual o momento certo para a realização do exame.
Alguns centros de treinamento avaliam algo entre 85% e 90% de
acertos nos simulados para se ter a aprovação “garantida”. Ter uma
estimativa de quantas horas de estudo são necessárias para obter tal
desempenho ou se um curso irá ajudar a obter a certificação é o foco
deste estudo de caso. O modelo proposto foi aplicado a dois grupos
distintos de candidatos que prestaram o exame de certificação, mas
apenas um dos grupos realizou um curso preparatório oferecido por
um grande centro de treinamento, enquanto o outro grupo estudou
por meio de livros, apostilas e simulados disponíveis pelos mais diversos meios (físico e/ou digital). O modelo aplicado mostrou notória confiabilidade, demonstrando que o que realmente influi é a
quantidade de horas destinadas ao estudo, independentemente do
candidato ter realizado um curso preparatório para certificação.
Palavras-chave: regressão linear; ITIL®; exame de certificação; tecnologia da informação.

Abstract
This paper presents a practical way to apply the concepts of simple linear regression to estimate the amount of study hours dedicated to
certification candidates to ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) V3 Foundation. Many candidates don’t know what the
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correct time for the exam. Some training centers talk somewhere between 85% and 90% correct in simulated to be approved “guaranteed”.
However, have an estimate of how many hours of study are required
to obtain this performance, or if a course will help you get certified, is
the focus of this case study. The proposed model was applied to two different groups of candidates who took the certification exam, but only
one group held a preparatory course offered by a well-known training
center, while the other group studied through books, handouts and simulated available by variety of means (physical and / or digital). The
applied model showed remarkable reliability, demonstrating that what
really affects is the amount of hours devoted to the study, regardless of
the candidate has carried out a preparatory course for certification.
Keywords: linear regression; ITIL®; certification exam; information
technology.

Introdução
A grande demanda por profissionais qualificados no Brasil já é uma
realidade há alguns anos (Filho, 2007). Não seria diferente com relação aos profissionais de Tecnologia da Informação. Hoje em dia, uns
dos maiores ativos que as organizações dispõem são as suas informações (Meneguelli e Souza, 2007). As certificações em governança
de Tecnologia da Informação são uma excelente opção para quem
quer se diferenciar nesse mercado novo e dinâmico. A certificação
ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) V3 fornece
aos profissionais de Tecnologia da Informação os conhecimentos e
as ferramentas para estar um passo à frente na prestação de serviços
ou na área de apoio, em todos os componentes: manutenção, gestão
e execução (Figura 01).
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Figura 1 - ITIL® Processos. (Fonte: http://ctclc.com/courses/itil/itildesc.htm).

As últimas descobertas de grandes reservas de petróleo offshore no
pré-sal geraram uma concorrência em nível mundial e colocaram
o Brasil entre as nações com maiores reservas provadas, com 14,2
bilhões de barris (BP, 2011, p.6). Cada vez mais os sistemas informacionais são utilizados para simular a realidade a partir de dados preliminares distribuídos nos campos de produção de petróleo. Portanto, a validade dos resultados deve, além de atender certos requisitos,
ser certificada com base nas melhores práticas de gestão (Chermont,
2001).
Logo, para que os serviços prestados atendam a uma qualidade de
nível internacional devem passar por uma administração altamente
profissional e afinada com as melhores práticas em gestão. Na área
de Tecnologia da Informação, as melhores práticas foram agrupadas, de modo que podem ser encontradas na ITIL® (Estratégia de
Serviço (ES), Desenho de Serviço (DS), Transição de Serviço (TS),
Operação de Serviço (OS), Melhoria de Serviço Continuada (MSC))
(Rance, 2007, p. 2).
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A ITIL® é mundialmente reconhecida como um conjunto das melhores práticas de serviços de Tecnologia da Informação (IT Service
Management - ITSM). A ITIL® foi publicada no final dos anos 80
no Reino Unido, em nome da Agência Central de Comunicações e
Telecomunicações (CCTA) agora incluída no âmbito do Gabinete
do Comércio do Governo (OGC). Inicialmente, seu uso foi limitado
ao Reino Unido e Holanda. A segunda versão do ITIL® foi publicada como um conjunto de livros-revista entre 2000 e 2004. É o framework mais aceito no mundo para o gerenciamento de serviços de
TI. Fornece um conjunto coeso de orientações de melhores práticas
extraídas dos setores públicos e privado em todo o mundo. Recentemente, em 2011, sofreu uma atualização (Rance, 2007, p.8).
Segundo Arraj (2010, p.4), a ITIL® tem sido adotada por centenas de
organizações, que incluem Microsoft, IBM, Barclays Bank, HSBC,
Guinness, Procter & Gamble, British Airways, Hewlett Packard,
NASA, Disney, etc. Além disso, a ITIL® pode ser usada em conjunto
com outras boas práticas para a gestão da qualidade e gestão de Tecnologia da Informação, tais como COBIT (um framework de Tecnologia da Informação de Governança e controles), Seis Sigma (uma
metodologia de qualidade), TOGAF (um quadro de arquitetura de
Tecnologia da Informação) e ISO 27000 (um padrão para segurança
de Tecnologia da Informação).
Ainda para Arraj (2010, p.4), a ITIL® fornece uma abordagem sistemática e profissional para a gestão da prestação de serviços de Tecnologia da Informação. Adotar a sua orientação oferece aos usuários
uma gama enorme de benefícios que incluem, entre outros:
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•

Redução de custos;

•

Padrões e direcionamentos,

•

Aumento da satisfação do cliente;

•

Melhoraria da produtividade;

•

Utilização de uma linguagem comum;

•

Melhor utilização de habilidades e experiência e

•

Melhoria dos serviços de Tecnologia da Informação por
meio do uso de melhores práticas comprovadas.

Para se conseguir a certificação do nível Foundation não é obrigatório fazer um curso nem comprovar experiência na área de gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação. A prova é realizada
online, podendo ser feita em qualquer cidade que tenha um centro
de testes VUE ou PROMETRIC. Por ser o nível mais acessível e o
primeiro da pirâmide de certificações, o nível Foundation é o mais
procurado, até mesmo porque sem esse nível o profissional não poderá galgar os demais (Figura 02).

Figura 2 - Níveis de qualificação. Fonte: http://www.itil-officialsite.com/
Qualifications/ITILQualificationScheme.aspx

Materiais e Métodos
Regressão linear simples
Conforme Wooldridge (2009, p.22), Lewis-Beck (1980) e Milone e
Angelini (1995, p.84), a regressão linear simples pode ser empregada para observar a relação entre duas variáveis de um processo. A
19

análise de regressão incide na averiguação de uma análise estatística com a finalidade de constatar a existência de um relacionamento
entre uma variável chamada dependente, a que se deseja prever, e
outras variáveis chamadas independentes, utilizadas para se fazer a
previsão. Além de obter valores para a variável dependente, a análise
de regressão permite identificar o tipo de relação matemática existente entre as variáveis dependente e independente.
Para Werkema e Aguiar (1996, p.12), a análise de regressão pode
ser utilizada quando se quer prever, descrever, controlar ou estimar
a variável de interesse em função das variáveis que a influenciam.
O modelo estatístico para a análise de regressão seria (Wooldridge,
2009, p.22):
		

Yi = β0 + β1Xi + εi

(eq. 1)

Onde:
•

Yi = valor da variável dependente Y, quando o valor da variável independente X assumir o i-ésimo nível;

•

β0 = constante de regressão. Representa a média aritmética
do valor Y quando X é igual a 0. Intercepto de Y;

•

β1 = coeficiente de regressão. Representa a variação esperada de Y por unidade de variação de X;

•

Xi = i-ésimo nível da variável independente (i=1, 2, 3, ...,
n);

•

εi = erro aleatório em Y para a observação i, melhor visto
na Figura 03.

Figura 03 – Erros na Regressão
Linear Simples. Fonte: http://
www.mspc.eng.br/matm/prob_
est500.shtml
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O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ)
Segundo a equação 02, temos a curva linearizada, que é chamada de
linha de previsão:
		

Ŷi = b0 + b1Xi		

(eq. 2)

•

i = valor previsto de Y para a observação i;

•

Xi = valor de X para a observação i;

•

b0 = intercepto da amostra, e;

•

b1 = inclinação da amostra.

Segundo Kutner (2005, p.15), é o método que minimiza a soma das
diferenças, elevadas ao quadrado, entre os valores verdadeiros (Yi)
e os previstos (Ŷi), utilizando a equação da regressão linear simples.
Essa soma de diferenças elevadas ao quadrado é igual a:

O MMQ determina os valores de b0 e b1 que minimizam a soma
das diferenças ao quadrado. Quaisquer outros valores de b0 e b1 que
não sejam determinados por esse método resultarão em uma soma
maior das diferenças elevadas ao quadrado entre os valores reais (Yi)
e os valores previstos (Ŷi).
Cálculo de b1, b0 e Intercepto de Y
Simplificando a fórmula para calcular a inclinação b1 proposta por
Kutner (2005, p.17), teremos que:
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Alguns pressupostos devem ser atendidos antes de utilizarmos tais
equações. São eles:
•

Linearidade – a relação entre as variáveis é linear;

•

Independência de erros – os erros εi são independentes
entre si;

•

Normalidade dos erros – os erros εi são distribuídos normalmente para cada valor de X e

•

Igualdade das variâncias – a variância dos erros εi é constante para todos os valores de X, ou seja, a variabilidade
dos valores de Y é a mesma quando X é um valor muito
baixo ou elevado.

O Coeficiente de Determinação
Segundo Kutner (2005, p. 74), o coeficiente de determinação mede a
proporção da variação em Y, que é explicada pela variável independente X no modelo de regressão. Quanto mais perto de 1 for essa
relação, mais forte é a relação entre as variáveis e menor a variabilidade e isso depende de outros fatores.
Segundo a fórmula a seguir, temos:
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A metodologia desenvolvida para este estudo teve início com a distribuição de um simples mapa de resultados, em que os candidatos
marcaram a quantidade de horas de estudos até um dado simulado e
o resultado do referido simulado. Após essa parte da coleta, os dados
foram tabelados e apresentados na seção seguinte (Item Resultados).

Resultados
Um grupo de 10 candidatos foi selecionado para concretizar esse
estudo, e as medidas foram feitas de diversas formas. Um grupo de
5 candidatos estudou por conta própria por meio de apostilas e simulados; também se formou um grupo de estudo para tirar dúvidas
e apresentar novas questões, denominado GRUPO 01. Outro grupo
de 5 candidatos realizou um curso de 16 horas em um centro de
treinamento de renome e utilizou apenas o material fornecido por
ele, denominado GRUPO 02.
O GRUPO 01 fez um simulado de 5 em 5 horas de estudo até completar, no mínimo, 20 horas de estudo, enquanto o GRUPO 02 fez
um simulado após cada período de 8 horas, ou 1 dia de curso. Depois, os candidatos do GRUPO 02 fizeram uma revisão de, no mínimo, mais 2 horas, como recomenda o treinamento.
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A prova de certificação do nível Foundation tem 40 questões. Para
ser aprovado, o candidato precisa de, no mínimo, 65% de acertos,
ou seja, para ser aprovado o candidato precisa acertar, pelo menos,
26 questões. O exame tem 1 hora de duração e pode ser realizado
em português. Para simplificar, vamos trabalhar com a quantidade
de Erros (E) que os candidatos podem ter no caso estudado. Assim,
os candidatos podem errar até 14 questões para obter a aprovação.
Como mencionado anteriormente, foram colhidas as informações
de 2 grupos (GRUPO 1 e GRUPO 2). Os resultados dos simulados,
no decorrer das horas estudadas, estão apresentados na Tabela 01:

Tabela 01 – Resultados simulados. Fonte: autor.

Onde “S1, S2, S3, S4 e SF” são, respectivamente, acertos no Simulado
01, 02, 03, 04 e Final. Para o GRUPO 2, foram apenas 3 simulados
antes do Simulado Final (SF). “E” para a quantidade de erros no Simulado Final.
A coluna Horas de Estudo representa que, para o Grupo 01, no Simulado 1, os candidatos estudaram 5 horas; para o Simulado 2, totalizaram 10 horas de estudo; para o Simulado 3 contabilizaram 15
horas e para o Simulado 4 fecharam em 20 horas. Para o Simulado
24

Final uma revisão de caráter individual foi feita. Para o Grupo 02, o
centro de treinamento aplicou simulados a cada 8 horas de estudo,
sendo feita uma revisão de 2 horas para o Simulado 3, e cada um
realizou uma revisão, de acordo com a sua necessidade, para o Simulado Final.
Utilizando as equações 2, 5 e 6 a partir dos dados dos Simulados
Finais, podemos obter as seguintes equações de previsões da Tabela
02:

Tabela 02 – Elaboração das equações de previsão. Fonte: autor.

De acordo com as 3 equações apresentadas no final da tabela acima
(Tabela 02) pode-se concluir que são necessárias aproximadamente
16 horas de estudo para um candidato ser aprovado no nível Foundation, independentemente do candidato ter realizado um curso
em um centro de treinamento ou estudado por conta própria. O
diferencial entre fazer um curso num centro de treinamento e estudar por conta própria é que a média de acertos dos candidatos que
realizaram um curso tende a ser maior. No entanto, a realização de
um curso não é imprescindível para aprovação. Vale muito mais a
dedicação aos estudos do candidato.
Deve-se lembrar que as equações são baseadas no número de erros
que o candidato pode ter, no máximo, 14 erros. Portanto, em nenhuma das equações tal limite é atingido, pois nas equações para um
mínimo de 16 horas os resultados seriam:
•

Para o GRUPO 1: Ŷi = 24,7 – 0,72Xi => Ŷi = 24,7 – 0,72.
(16) = 13,18 erros.

•

Para o GRUPO 2: Ŷi = 28,5 – 0,95Xi => Ŷi = 28,5 – 0,95.
25

(16) = 13,3 erros.
•

Para os 10 candidatos: Ŷi = 29,5 – 0,97Xi => Ŷi = 29,5 –
0,97.(16) = 13,98 erros.

•
Portanto, pode-se unificar os dois grupos a partir da equação da previsão para os 10 candidatos e montar nova tabela (Tabela 03), com
a seguinte previsão geral de quantidade de horas de estudo baseada
na quantidade de erros:

Tabela 03 – Resultados dos erros previstos em função das horas de estudo.
Fonte: autor.

Discussão
O modelo proposto cumpre o seu papel de aferir que o resultado não
depende de outras variáveis além da quantidade de horas de estudo
no resultado final. É de grande importância por parte dos futuros
candidatos uma breve análise na decisão de se inscrever em um treinamento em um grande centro, pois tal decisão acarretará custos
adicionais, muito acima do processo de estudo individual/coletivo
como o Grupo 1 se propôs a fazer.
Tais resultados podem ser comparados com o recomendado pela
própria entidade que administra a ITIL®. Segundo o Plano de Ensino
(2010, p.3), são recomendadas 18 horas de estudo.
No modelo proposto neste estudo pela regressão linear, agrupando
todos os dez candidatos, caso algum candidato estude 18 horas, ou
seja, a quantidade de horas de estudo referenciada anteriormente,
teremos:
Ŷi = 29,5 – 0,97x18 = 12,04 erros
Como não existem 12,34 erros, poderíamos dizer que o candidato
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teve 13 erros, ou seja, o candidato seria aprovado com 27 questões
certas. Para ratificar a acurácia do modelo, podemos calcular o seu
Coeficiente de Determinação, também chamado de R², é uma medida de adequação de um modelo estatístico linear generalizado. O
valor de R² varia entre 0 e 1, indicando, em percentagem, o quanto
o modelo consegue elucidar os valores observados. Quanto maior o
R², mais explicativo é modelo e melhor ele se ajusta à amostra (Triola,1999).

Portanto, 92% da variação nos erros podem ser explicadas pela variabilidade nas horas de estudo. Esse valor para R2 indica uma forte
relação linear positiva entre as duas variáveis, uma vez que a utilização de um modelo de regressão reduziu em 92% a variabilidade
na previsão dos erros no exame. Somente 8% da variabilidade da
amostra, em termos de erros, são decorrentes de outros fatores que
não aqueles que são considerados pelo modelo de regressão linear
que utiliza as horas de estudo.
Portanto, conclui-se que uma preparação em um centro de treinamento não influi fortemente no modelo. A preparação do candidato, o esforço de cada um pela busca do conhecimento e da própria
certificação é o fator de maior importância e impacto do modelo
apresentado.

27

Referências
ARRAJ, V. ITIL®: The Basics. United Kingdom, 2010. Disponível em:http://www.best-management- practice.com/gempdf/ITIL_The_Basics.pdf - acessado em 02
de fev. de 2014, 5p.
BP. BP Statistical Review of World Energy. London, UK, 2011. Disponível em: bp.
com/statisticalreview – acessado em 05 fev. 2014, 19p.
CHERMONT, G. S. A Qualidade na Gestão de Projetos de Sistemas de Informação.
Dissertação (Mestrado em Programa de Engenharia de Produção – COPPE)
Universidade Federal do Rio de Janeiro. RJ, 2001.
FILHO, A. M.S. - Capital Humano: necessidade essencial às empresas e diferencial
para competitividade. Revista Espaço Acadêmico, 75, 2007
KUTNER, M.H. et al. Applied Linear Statistical Models - Fifth Edition. McGraw-Hill,
New York, NY (United States), 2005.
LEWIS-BECK, M.. Applied Regression: an introduction. Series Quantitative Applications in the Social Sciences. SAGE University Paper, 1980.
MENEGUELLI, D.; SOUZA, D. B. L. MENSURÁVEL X INTANGÍVEL: O desafio da mensuração dos resultados na Gestão do Conhecimento. Estação Científica Online
(Juiz de Fora), 4. 2007.
MILONE, G.; ANGELINI, F. Estatística Aplicada. São Paulo: Atlas, 1995.
PRÁTICAS ITIL PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇO - Certificado de Fundamentos
da ITIL V3 em Gerenciamento de Serviço de TI - PLANO DE ENSINO – United
Kingdom, 2010.
RANCE, S. et al. An Introductory Overview of ITIL® V3. United Kingdom, 2007.
Disponível em: http://www.best-management-practice.com/gempdf/itSMF_An_Introductory_Overview_of_ITIL_V3.pdf - acessado em 02 de fev. de
2014, 58p.
TRIOLA, Mario F. Introdução à Estatística. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
WERKEMA, M. C. C.; AGUIAR, S. Análise de Regressão: como entender o relacionamento entre as variáveis de um processo - 1ª Edição. Belo Horizonte – MG,
1996.
WOOLDRIDGE, J. M. Introductory Econometrics - A Modern Approach – Fourth
Edition. Cengage Learning, Mason, OH – United States, p.22-35, 2009.

Agradecimentos
O autor agradece a todos os candidatos que enviaram os resultados dos simulados e de aprovação na certificação. Também agradeço à UniCarioca a
oportunidade de publicar este estudo de caso.

28
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Resumo
Com a proximidade dos Jogos Olímpicos, existe o risco de o Brasil
se tornar alvo de ataques terroristas. Atentos a esses problemas, o governo e as organizações competentes criaram gestões de emergências
para garantir que esses eventos transcorram de forma ordeira e segura.
A gestão de situações de emergência em um evento é um problema
de difícil solução que envolve situações dinâmicas, imprevistas e não
desejadas. Os profissionais envolvidos na execução das múltiplas
tarefas inerente a este processo lidam com atividades que exigem
intenso esforço cognitivo, sendo, por isso desafiados muitas vezes a
adaptarem-se dinamicamente com o objetivo de manter a produtividade da organização em níveis satisfatórios.
Isto normalmente impede que esses indivíduos reflitam sobre o resultado de suas ações e aprendam com elas. Portanto, é importante
criar ferramentas que abordem os métodos e técnicas da Análise de
Tarefas Cognitivas (CTA – Cognitive Task Analysis) para auxiliar no
treinamento e formação dos agentes de segurança, como por exemplo, na detecção e abordagem a pessoas suspeitas de transportar
materiais que representam risco para a população, como bombas,
elementos radioativos ou agentes biológicos.
Uma das formas possíveis de realizar esses treinamentos é por meio
do uso de realidade virtual. Os ambientes virtuais trazem algumas
vantagens como diminuição de custos e riscos.
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O objetivo deste trabalho é apresentar um simulador virtual para
auxiliar o treinamento de agentes em grandes eventos. Como estudo
de caso, foi escolhido o estádio Mário Filho, popularmente conhecido como Maracanã, por ser este um dos locais utilizados durante
os Jogos Olímpicos.
Palavras-chave: simuladores; realidade virtual; treinamento;

Abstract
With the proximity of the Olympic Games there is a risk that Brazil
becomes a target for terrorist actions. Aware of these problems, the
government and the organizations set up emergency steps to ensure
that these events elapse in an orderly and safe manner.
The management of emergency situations in an event is a difficult task
to be solved as it involves unforeseen and unwanted dynamic situations. Professionals involved in the execution of multiple tasks inherent
to this process deal with activities that require intense cognitive effort.
For this reason they are often challenged to dynamically adapt in order
to maintain the organization’s productivity at satisfactory levels.
This usually prevents these individuals to reflect on the results of their
actions and learn from them. Therefore, it is important to create tools
that addresses the methods and techniques of Cognitive Task Analysis
(CTA) to assist on security officers’ training, such as the detection and
approach to persons suspected of transporting materials represent risk
for the population as bombs, radioactive elements or biological agents.
One of the possible ways to accomplish this training is through the use
of virtual reality viewing that virtual environments bring some advantages like reducing costs and risks. The aim of this work is to present a
virtual simulator to assist the training of agents in major events. As a
case study, Mario Filho stadium, popularly known as Maracanã was
chosen, because this is one of the locations used during the Olympic
Games.
Keywords: simulator, virtual reality; training;
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Introdução
Embora historicamente o Brasil não seja alvo de ações terroristas,
esse perigo não deve ser ignorado ou minimizado, pois a realização
de eventos de grande porte, como os Jogos Olímpicos, desperta a
atenção das organizações terroristas que veem neles uma oportunidade de conferir visibilidade à sua causa devido à sua projeção em
âmbito internacional.
Sabendo que contarão com a presença de autoridades e públicos de
todas as partes do mundo, o Governo, os organizadores e os órgãos
competentes criaram gestões de emergências para garantir que o
evento Rio 2016 transcorra de forma ordeira e segura.
A gestão de situações de emergência em um evento é um problema
complexo, que envolve, além de muita tecnologia, aspectos sociais e
organizacionais. Portanto, é fundamental criar ferramentas que possam auxiliar no treinamento dos agentes de segurança, como por
exemplo, na detecção e abordagem de pessoas suspeitas de transportar materiais que representam risco para a população, como bombas, elementos radioativos ou agentes biológicos.
Situações de emergência requerem tomadas de decisão que envolvem alto grau de incerteza, pois as informações vêm de inferências
ou fontes indiretas. Em função disso, é impossível descrever e controlar completamente um sistema complexo (HEYLIGHEN et al.,
2007; CILLIERS, 1998; PERROW, 1984; WOODS e HOLLNAGEL,
2005). Segundo Perrow (1984), em sistemas complexos há um alto
grau de interconectividade e interdependência entre os componentes, como, por exemplo, o que também acontece em uma situação
de emergência.
Considerando a importância da gestão de situações de emergência,
métodos e técnicas que permitam efetuar treinamentos para eventos adversos são de grande utilidade, até mesmo antes que o evento
ocorra, de modo que seja possível antevê-lo. Outro ponto importante é não apenas divulgar de forma clara para o público em geral o seu
modo de operação e os critérios de segurança envolvidos, mas também criar ferramentas que possam auxiliar no planejamento prévio
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das atividades a serem realizadas nas áreas sujeitas a agentes de risco
como os elementos radioativos.
A utilização dos métodos da CTA, apontada como eficaz para apoiar
o diagnóstico e a descrição de processos, torna possível a obtenção
desses modos de operação e os critérios de segurança envolvidos. As
atividades de trabalho, o processo de tomada de decisão e os eventos
nos quais estão implícitos fatores cognitivos ou de raciocínio, sendo uma ferramenta adequada para revelar riscos e oportunidades
(Crandall B. et al., 2006).
Já para a realização de treinamentos para eventos adversos com diminuição de custos e riscos, uma das formas possíveis é a criação
de ferramentas através do uso de realidade virtual. Os ambientes
virtuais trazem algumas vantagens, entre elas: (i) são atrativos para
o público, pois permite que ele se sinta imerso nos respectivos ambientes, sem ser exposto a qualquer risco; (ii) permitem simulações
e avaliações de instalações ainda não construídas no mundo real, ou
que podem ser de difícil acesso; (iii) permitem estimar as doses de
radiação absorvidas pelos trabalhadores; (iv) não expõem os trabalhadores a nenhum nível de radiação para a realização de simulações
e treinos, não apresentando nenhum risco para a saúde dos deles;
(v) contribuem para um melhor planejamento das atividades nestas
áreas, através da medida dos níveis de dose recebidos e consequente
avaliação dos riscos para a saúde.
O objetivo deste trabalho é desenvolver um ambiente virtual para
treinamento de agentes em resposta à detecção de elementos radioativos em grandes eventos, integrando técnicas de Realidade Virtual
(RV), de sistemas colaborativos e de conceitos de engenharia de resiliência aos procedimentos operacionais dos agentes do CNEN. Para
isso, o ambiente virtual será baseado numa arquitetura de informação que ofereça mecanismos de disponibilização aos procedimentos e normas operacionais do CNEN e em um núcleo de jogos para
desenvolvimento de um Modelo Virtual Interativo para auxiliar no
treinamento dos agentes.
Como estudo de caso, optou-se por desenvolver um ambiente virtual que simule a entrada dos expectadores em um evento realizado
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no estádio do Maracanã. Para melhorar a performance humana no
processo cognitivo que a tarefa requer, o ambiente virtual utilizou-se
dos métodos do CTA para obtenção do conhecimento, análises e da
representação do saber.

Metodologia
O termo Realidade Virtual (RV) é definido de inúmeras formas pela
comunidade científica. A maioria das definições são semelhantes,
mas há diferenças sutis como Kirner e Siscoutto (2007), que definem RV como uma interface avançada do usuário para ter acesso a
aplicações computacionais que permitem interação, visualização e
movimentação em tempo real, em ambientes tridimensionais.
Já Fitzgerald e Riva (2001) a definem como um mundo, espaço ou
ambiente que não existe, ou seja, é virtual, mas que se pode perceber
e interagir através dos sentidos, tal como é feito no mundo real. Pimentel (1995) a define como o uso da alta tecnologia para convencer
o usuário de que ele estaria em outra realidade, um novo meio de
estar e tocar em informações, tratando-se de um lugar em que humanos e computadores podem fazer contato (troca de informações).
A RV tem aplicabilidade nos mais diversos campos científicos e,
principalmente, no âmbito de segurança física, onde ela oferece
novas formas de treinamentos, como, por exemplo, um incidente
de suspeita de bomba em um estádio de futebol, onde a operação
envolve alguns procedimentos, como proteção do local, evacuação
da área e análise do objeto suspeito.
Esses procedimentos podem ter uma chance muito maior de sucesso, se os agentes forem treinados previamente, o que os permitiria
analisar os caminhos e obstáculos que terão de enfrentar. Uma análise deste tipo visa fornecer aos agentes um número muito maior
de informações do que a análise de uma planta ou de fotos do local.
A RV possibilitará exercitar, por exemplo, técnicas de comunicação
permitindo a coordenação, colaboração e cooperação entre os agen33

tes, técnicas de emprego de busca pessoal, técnicas de progressão no
terreno, com uso de coberturas, controle e domínio de áreas com
uso de grades móveis, abordagem de pessoas, veículos e edificações
e outras diversas variáveis técnicas.
Desta forma, o que se pretende neste trabalho é que o uso da RV
proporcione a simulação de eventos, permitindo que aquele exercício ou cena seja repetida quantas vezes for necessário para o desenvolvimento da resposta motora (programa motor), diminuindo
assim o tempo resposta dos agentes ao deparar-se com cena semelhante depois de formado, nas ruas.
Entre os tipos de treinamentos existentes que utilizam a RV, o de
policiais tem sido realizado no Brasil e em outros países como, por
exemplo, China (Xiaowei, 2010), Alemanha (Bertram et al. 2011) e
Chipre (HIMONA et al. 2011).

Ambientes Virtuais Colaborativos
Aplicações com ambientes colaborativos são potencialmente úteis
para o desenvolvimento de atividades por grupos de usuários em
qualquer área do conhecimento. A aplicação dessas ideias na área de
Realidade Virtual deu origem aos Ambientes Virtuais Colaborativos
(AVC), que são ambientes simulados por computador com uma forma de visualização, manipulação e interação em tempo real. Os AVCs
também podem auxiliar nas tarefas de compartilhamento da informação e comunicação, uma vez que eles proveem um contexto para que a
comunicação e o compartilhamento da informação possam acontecer.
Segundo Churchill (2001), “um AVC é um espaço virtual, ou conjunto
de espaços, baseado em computador e distribuído. Em tal espaço, pessoas podem se encontrar e interagir com outras pessoas, com agentes
ou com objetos virtuais.” Uma outra definição é dada por Hagsand
(1996) onde o AVC é definido como uma simulação em tempo real de
um mundo real ou imaginário, onde usuários estão simultaneamente
presentes e podem navegar e interagir com objetos e outros usuários.
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Os AVCs tornaram possível que a RV passasse ter um reconhecimento maior pela comunidade científica, motivando vários grupos
de pesquisa a investigar novas técnicas e abordagens, além da utilização desta tecnologia por diversas áreas (Burdea & Coiffet, 2003).
Para o desenvolvimento do ambiente virtual proposto neste trabalho, foi necessário o levantamento detalhado das caracteristicas que
envolvem o ambiente de estudo, como por exemplo, o próprio estádio e os objetos que o compõem, assim como os componentes para
a construção de um cenário virtual, como objetos, avatares, animações, textos, vídeos e sons.
O cenário utilizado como caso de estudo é um ambiente temático
3D com espaço para interação entre os usuários. Neste trabalho, foi
modelado o entorno do estádio do Maracanã, mais precisamente
onde fica localizada a estátua de Belline e a rampa de acesso.
Os objetos são modelos tridimensionais de seus equivalentes encontrados no mundo real. Foram modelados vários objetos presentes nas instalações do estádio do Maracanã, que representam aspectos de segurança (controles de acesso, postos da segurança, câmeras
de vigilância, detectores de metais, detectores de radiação, detectores de fumaça, grades de proteção, etc.) assim como objetos que
representam perigo as pessoas presentes (fontes radioativas, armas,
explosivos, pedras, artefatos cortantes, etc.).
O avatar é uma representação do personagem do usuário no mundo
virtual. No presente trabalho, além dos avatares genéricos autômatos que representam a população, há também alguns específicos e
controlados que representam os agentes de segurança, como bombeiro, policial e agentes nucleares. A figura 1 ilustra o avatar policial.
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Figura 1 – Avatar representando o policial em frente à estátua de Bellini
no estádio do Maracanã.
As animações reproduzem movimentos do mundo real. Para o AVC deste
trabalho, foram utilizadas as animações tradicionais de andar, correr e
pular e também as funcionalidades presentes durante o treinamento dos
agentes, tais como:

•

Pegar e soltar grades - funcionalidade executada somente
por policiais; esta funcionalidade permite ao policial isolar
a área da população.

•

Medir radiação - funcionalidade executada pelo agente de
segurança nuclear, que usa um aparelho de medição que
informa o nível de radiação presente no objeto exposto.

•

Pegar e soltar objeto - funcionalidade executada por um cidadão; esta funcionalidade permite ao cidadão abandonar
o objeto suspeito em qualquer lugar.

Simulação e Exercícios de Treinamento
Simulação remete à ideia de um treinamento, de um estágio prévio
a uma atividade determinada com possibilidade de manipulação de
parâmetros, onde são dadas condições similares as do ambiente em
que a ação para a qual se treina ocorrerá. Segundo Lévy (1993), a possibilidade de manipulação desses parâmetros e a simulação de todas
as circunstâncias possíveis dão ao usuário do programa uma espécie
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de intuição sobre as relações de causa e efeito presentes no modelo.
Ele adquire um conhecimento por simulação do sistema modelado,
que não se assemelha nem a um conhecimento teórico, nem a uma
experiência prática, nem ao acúmulo de uma tradição oral.
O objetivo principal do estudo da simulação é melhorar a qualidade das decisões administrativas (SHANNON, 1975), e uma de suas
principais características é a animação gráfica (onde se encontra o
uso da realidade virtual), especialmente para modelagem de processos de manufatura (LAW & HAIDER, 1989) e em aplicações militares que, quando são adequadamente projetados, oferecem ao usuário uma simulação exata dos acontecimentos reais em um ambiente
seguro e controlado, pois alguns procedimentos de formação podem
ter elemento de perigo ao usar situações reais. Embora o desenvolvimento inicial de softwares simuladores seja caro, a longo prazo é
mais barato do que colocar soldados em veículos de verdade ou situações fisicamente simuladas.
Sistemas de simulação criam ambientes virtuais que buscam recriar
experiências da vida real com a possibilidade de variação no cenário do evento, permitindo que exercícios ou cenas sejam repetidos
tantas vezes quanto forem necessárias para o desenvolvimento da
resposta motora, diminuindo, assim o tempo resposta dos treinados,
quando se deparam com cena semelhante na sua atividade diária.
Na área de treinamento e simulação, temos um exemplo de aplicação militar que simula uma cabine de avião de combate, desenvolvida
pela British Aerospace Real para treinamento dos cadetes britânicos
(KALAWSKY, 1993). A realidade virtual também é usada para treinar operadores de radares (Sense8, 1996) e no treinamento de soldados na operação de tanques de guerra. Esse trabalho é vinculado ao
projeto SIMNET desenvolvido pelo DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – USA), que disponibiliza um ambiente virtual distribuído com vários simuladores virtuais remotos interligados
entre si, trocando informações e mantendo atualizada a descrição
deste mundo (PIMENTEL & BLAU, 1994; MOSHELL et al., 1994).
A aplicação da Realidade Virtual para Treinamento também não é
novidade, visto que treinamentos em organizações militares e aero37

espaciais (BROOKS, 1999) foram pioneiros no uso da tecnologia.
Atualmente, as pesquisas estão bastante avançadas; diversas empresas no mundo, em diferentes áreas, estão investindo no desenvolvimento de protótipos e em novas formas de aplicações da realidade
virtual. Dentre essas empresas, podemos citar, no Brasil, o Instituto
de Engenharia Nuclear (IEN), que tem como uma de suas linhas de
pesquisa a criação de ferramentas em Realidade Virtual para estudo,
revisão e treinamento em estratégias de segurança física e nuclear
para aplicação em instalações nucleares e também aplicáveis em segurança de indústrias, aeroportos, grandes eventos, etc., temas discutidos nesse trabalho.
Diante deste contexto, vários autores (ROSENBLUM, 1995; MCCARTY et al., 1994; MOSHELL et al., 1994) relatam o uso da realidade virtual para ensino e treinamento, sendo que Kozak e Wittenberg (KOSAK et al., 1993; WITTENBERG, 1995) apresentam
estudos realizados nos quais os resultados obtidos em treinamento
com o uso de realidade virtual são claramente superiores àqueles
obtidos com sistemas reais.
Concluindo, o treinamento diminui a possibilidade de erro e aprimora a habilidade de quem executará o procedimento. Sistemas virtuais para fim de treinamento diminuem custos e estão disponíveis
a qualquer momento e lugar (dependendo da infraestrutura) para
simulação da tarefa desejada. Além disso, não submetem o aprendiz
a situações de risco.
No entanto, uma quantidade significativa do treinamento realizado
nas organizações não se refere ao treinamento de ser surpreendido.
Objetiva, na verdade, mostrar o nível de competência individual e a
eficácia do treinamento. Estas organizações sociotécnicas poderiam
ser mais resilientes, se pudessem usar as oportunidades destes exercícios para capturar, de forma mais eficaz, a aprendizagem, facilitando, assim, um entendimento mais profundo do trabalho cognitivo
no domínio.
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Análise de Tarefas Cognitivas (Cognitive Task Analysis
CTA)
A CTA é um nome geral que engloba um conjunto de métodos e técnicas usados para compreender e descrever os aspectos cognitivos
das atividades diárias de trabalho, incluindo como os profissionais
veem o trabalho que fazem e como eles dão sentido aos eventos e
restrições que encontram durante o desempenho de suas atividades
(Crandall B. et al., 2006). Esses métodos dependem de um acesso
direto aos profissionais ou especialistas ou trabalhadores experientes em domínios específicos dos quais se busca extrair informações.
Para procurar capturar o que as pessoas pensam, em que estão prestando atenção, quais estratégias estão usando para as tomadas de
decisões e detecções de problemas, o que elas estão tentando realizar
e o que elas entendem sobre o funcionamento do trabalho (Crandall
B. et al., 2006), o CTA disponibiliza vários métodos, como Método
das Decisões Críticas (CDM), mapas conceituais, observação, análise de documentos (ex: relatórios de acidentes) e pensar em voz alta
para organizar e dar significado aos comportamentos observados.
O método de decisão crítica é um dos métodos de entrevista mais
importantes do CTA (Klein, 1989; Hoffman et al., 1998). Uma sessão
de CDM é organizada em torno de um julgamento inicial que vem
de um específico acontecimento da experiência direta do(s) participante(s). A entrevista CDM requer uma etapa inicial, de orientar os
participantes a recordar e narrar um episódio relevante de acordo
com o foco do estudo. O entrevistador, então, conduz quatro passos adicionais de coleta de informações: identificação do problema,
verificação e identificação da descrição cronológica do tempo e a
tomada de decisões, aprofundamento progressivo e o que se procura
(Durso et al., 2007).
O produto de um projeto CTA é o processo de tomada de decisão,
em que se obtém a percepção sobre a natureza da decisão e de problemas do ponto de vista dos especialistas no contexto do trabalho.
Pesquisadores CTA estudam especialistas para descrever bons processos de tomadas de decisão e definir sua qualidade (Klein, 1989).
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Uma boa tomada de decisão age conforme o especialista para perceber os sinais e padrões, facilitando, assim, as adaptações e antecipações, algo que novatos não conseguem fazer.
Os resultados dos estudos em CTA têm sido aplicados com bastante
êxito nas áreas de instrução e treinamento, área na qual este trabalho
se aplica.
A segunda etapa foi baseada em estudos de campo para a elaboraração de um treinamento para detecção de elementos radioativos.
Os especialistas escolhidos foram os agentes do CNEN envolvidos
na estratégia de detecção nos estádios da Copa do Mundo de 2014.
Para isso, adotaram-se os métodos da Análise de Tarefas Cognitivas (CTA), nos quaia incluiram-se levantamento de dados através
de pesquisa bibliográficas, documentais, observações e entrevistas
realizadas com os agentes participantes. A figura 2 ilustra a estratégia utilizada.

Figura 2 – Estratégia para detecção de elementos radioativos realizada
nos estádios da Copa do Mundo de 2014

Na estratégia utilizada durante os jogos da Copa do Mundo, o expectador, para entrar no estádio, validava seu ingresso na roleta e ,em seguida, passava por um detector de metal; caso levasse alguma bagagem,
essa passaria por uma esteira de raios x. Passada a etapa de detecção,
o expectador seguia em direção ao seu assento. Durante esse percurso,
ele passava por duas barreiras de radiação impostas pelos agentes de
segurança nuclear. Essa etapa não foi percebida pela maioria dos ex40

pectadores, pois os agentes, posicionados em lugares estratégicos, não
ofereciam algum tipo de barreira para a caminhada destes.
Esta estratégia mostrou-se eficaz para a captura de elementos radioativos em pessoas sem intenção de praticar terrorismo, como, por
exemplo, pessoas que se submeteram a exames, que utilizam algum
tipo de radiofarmaco até vinte e quatro horas antes do evento. Nesses casos o pager sinalizava, e o agente ia ao seu encontro para abordá-lo. Entretanto, uma ou mais pessoas mal intencionadas poderiam utilizar, por exemplo, alguém que se submeteu ao exame citado
anteriormente como isca e passar despercebido pelos agentes, pois
o aparelho identifica a energia, mas não a distingue em casos de
pessoas próximas.
Paralelamente a esta etapa, foram investigados alguns exercícios
de treinamentos que atingiram uma variedade de desafios de planejamentos e escalas que acompanham quaisquer exercícios. Esses
exercícios foram o Ft. Huachuca, Kings Mall - Urban Fire fighting
Exercise e o Strong Angel III.
Na terceira e última etapa, a partir do detalhamento dos problemas,
foi definida uma arquitetura geral para o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para auxiliar nos treinamentos dos agentes
integrantes do CNEN, com o objetivo de aprender a detectar o maior
número possível de pessoas transportando elementos radioativos.
A metodologia de desenvolvimento desta ferramenta, na qual o trabalho se baseia, utiliza técnicas de Realidade Virtual, ferramentas de
modelagem 3D e motores de jogos. É importante ressaltar que já vem
sendo utilizada pelos pesquisadores envolvidos nesta proposta (Mol
et al., 2011a, 2011b, 2009a, 2009b, 2009c, 2007; Freitas et al., 2010).
Ferramentas de modelagem destinam-se à confecção de objetos virtuais em três dimensões. Entende-se por modelagem tridimensional
o processo de desenvolvimento da representação gráfica computacional de superfícies ou objetos tridimensionais. Esses objetos podem ser animados ou estáticos, dotados de diversas características
como formas, texturas e estruturas.
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Destinados à produção de jogos eletrônicos, os motores de jogos reúnem diversas funções, bibliotecas e ferramentas necessárias ao desenvolvimento. Também conhecidas como núcleos de jogos e game engines, proporcionam aos programadores a centralização dos principais
requisitos envolvidos na criação de jogos de forma rápida e integrada.

Resultados
Como resultados preliminares, o ambiente virtual desenvolvido mostrou-se apropriado para simulações de treinamento e prevenção de
emergências radiológicas em grandes eventos. O cenário construído
foi baseado no estádio do Maracanã e no entorno da entrada da estátua de Bellini. Nele, o usuário dispõe de dosímetros virtuais (figura 3),
fontes radioativas que podem ser transportadas, avatares autômatos
que representam o público em geral e avatares manipuláveis, que são
representados pelos policiais, os bombeiros e os agentes do CNEN.
Todos esses elementos visam a um maior grau de realismo e possibilitam uma experiência mais completa para o treinamento dos agentes de
segurança. A partir do ambiente virtual, é possível realizar simulações
de dosimetria virtual. Fontes radioativas foram colocadas em diversos
avatares que se deslocavam em direção ao interior do estádio, possibilitando que os avatares controlados (agentes do CNEN), cada um deles
munido de um dosímetro portátil, pudessem localizar estas fontes e,
assim, realizar simulações de detecções de elementos radioativos.

Figura 3 – Dosímetro portátil.
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Discussão
O AVC construído neste trabalho está projetado para atingir níveis
mais elevados de energia emocional, interatividade e eficácia para a
aprendizagem em comparação com os recursos convencionais, tais
como livros, palestras, vídeos e outros artefatos produzidos.
Projetado para fazer simulações de treinamentos em grandes eventos, o método proposto está capacitado para envolver remotamente
um maior número de agentes das diferentes agências na experiência
direta com os mecanismos causais e estruturas de sistemas, através
da experimentação e da descoberta, ajudando-os a adquirir maiores
conhecimentos e habilidades. Também se espera que os agentes treinados no simulador aprendam com os desafios estratégicos, instrumentais, sociais e intelectuais ao testar os limites de uma simulação
e que sejam livres para fazer movimentos não-padronizados para
apenas ver o que vai acontecer e que as falhas não tenham consequências trágicas, pelo contrário, que com a falha seja possível ajudar
a construir resiliência.

Considerações Finais
Neste trabalho foi observada a importância da simulação de exercícios no treinamento e aprendizagem. Atualmente, nos ambientes
de gestão de crise, estes exercícios não estão mais sendo realizados
e avaliados para fins apenas o treinamento. Em vez disso, eles estão
sendo executados como simulações complexas destinados a satisfazer uma grande variedade de objetivos de aprendizagem através de
um espectro de trabalho cognitivo de exercícios à base de exploração de habilidades para fazer complexas tomadas de decisões sob
incerteza.
As técnicas de realidade virtual para a construção do ambiente virtual,
os métodos da CTA para abstração do conhecimento tácito dos agentes especialistas e mais a revisão literária de alguns exercício de treinamentos em emergência (que atingiram uma variedade de desafios
de planejamentos e escalas que acompanham quaisquer exercícios)
mostraram ser bastante eficazes para a elaboração do trabalho.
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CONSTRUÇÃO INTEGRADA DE MATERIAL
EDUCATIVO FAVORECE UM OLHAR
AMPLIADO SOBRE O PACIENTE OBESO NA
FORMAÇÃO DE FUTUROS MÉDICOS
Emílio C. Siqueira (UERJ/USS), Christiane L. Corrêa (UERJ).

Resumo
A universidade tem importância em promover a aproximação entre
educação e saúde para a atividade médica, visando o desenvolvimento de competências e habilidades indispensáveis para a prática
profissional. Neste estudo, objetivamos avaliar a construção integrada de material educativo sobre a saúde do obeso com graduandos de
medicina, visando contribuir com a futura prática médica. Em nossos resultados, podemos verificar dois pontos principais: a formação
do graduando de medicina ainda necessita passar por uma profunda adequação para que possa estar mais inserida nas propostas do
atual Sistema Único de Saúde, em que o paciente precisa ser visto
em sua totalidade, e o aluno de Medicina necessita de novas formas
de aprendizado, de forma mais integral e menos fragmentada em
especialidades isoladas. Para os alunos de graduação em Medicina,
a construção integrada de material educativo contribuiu para a melhora no entendimento de conceitos relacionados à obesidade.
Palavras Chave: Formação acadêmica, Medicina, obesidade, Sistema Único de Saúde.

Abstract
The university has the importance of promoting a closer relationship
between education and health for the medical activity, aimed at developing skills and abilities necessary for professional practice. This study
aimed to measure the building integrated educational material about
the health of obese with undergraduate students of medicine, aiming
to contribute to future medical practice. In our results we can see two
main points: the formation of the student of medicine still needs to go
through a thorough fitness so you can be more included in the propo47

sals of the current Health System where the patient needs to be seen
in its entirety and the medical student’s seeking new ways of learning
more comprehensive and less fragmented into isolated specialties. The
integrated construction of educational material contributed to the improvement in the understanding of concepts related to obesity undergraduate students of medicine.
Keywords: Education, Medicine, obesity, Unified Health System

Introdução
Muito se tem refletido sobre a necessidade de se trabalhar a integralidade do cuidado. O termo integralidade tem sido usado para
designar um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Mas
no que diz respeito à integralidade, as mudanças não têm sido tão
evidentes. Elas acontecem, mas ainda não ganharam a generalização
nem a visibilidade almejadas. Alguns estudos destacam a necessidade de se dedicar maior atenção ao exame dessas experiências, em
sua maioria localizada, que transformam as práticas na direção da
integralidade. Citam que, analisar as experiências que se pautam
pela integralidade é uma importante agenda de pesquisa (MATTOS
2001, 2004).
Sendo assim é de grande importância que a instituição de ensino
contribua para a formação de futuros profissionais de saúde inseridos nas propostas do SUS, buscando aproximar o aluno não só do
conhecimento, mas também da realidade prática, favorecendo que
os futuros profissionais sejam mais reflexivos e com princípios éticos
bem estabelecidos para um excelente exercício profissional.
Neste contexto, a Constituição Federal de 1988 e a Lei 8080/90 visualiza a importância da universidade em poder promover a aproximação
entre educação e saúde na atividade médica. Não apenas o conhecimento teórico das diferentes disciplinas, mas, sobretudo, o desenvolvimento de competências e habilidades indispensáveis para a prática
profissional. O art. 27 da Lei 8080/90 reconhece que os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo
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de prática para o ensino e a pesquisa, de modo a articular os interesses
das Instituições de Educação Superior (IES) e do SUS, com vistas à
melhoria da qualidade do atendimento à população.
Assim, em virtude de a obesidade ser um problema de saúde complexo, que favorece o aparecimento de outras doenças ou distúrbios
prejudiciais ao indivíduo obeso e, por vezes, mais comprometedores, os cuidados a ela atribuídos permeiam, mais intensamente, o
enfoque da saúde em si. Entretanto, a obesidade também tem um
forte expoente sociocultural, que pode facilitar atitudes de discriminação e exclusão por parte da sociedade como um todo. Como
então preparar o futuro médico para lidar com pessoas e não apenas
com doenças?
Portanto, o grande desafio desta pesquisa se fez presente pela perspectiva de buscar avaliar como os alunos vivenciaram a experiência
de uma construção integrada de material educativo sobre saúde do
obeso e se conseguiram ampliar a compreensão da pessoa obesa e
não, exclusivamente, do corpo obeso, observando que os futuros
profissionais tivessem claro que o ser humano não se restringe a um
corpo físico; ao contrário, compõe e é composto por uma rede de
relações que abrange o que poderíamos denominar de uma grande
teia de dimensões físicas, cognitivas, afetivas e socioculturais. Desta
forma, é fundamental conseguir tratar o paciente como um todo e
não fragmentá-lo nas diversas especialidades médicas.

Materiais e Métodos
No período de agosto a dezembro de 2012, após a aprovação do coordenador do Curso de Medicina e a autorização da Universidade
,,foi criada a disciplina optativa Saúde do Obeso. Foram oferecidas
45 vagas para os alunos devidamente matriculados entre o primeiro
e oitavo períodos do curso de Medicina. Por ser uma disciplina não
obrigatória, os alunos se matricularam voluntariamente.
Foi desenvolvida uma pesquisa do tipo descritiva, com os alunos
matriculados na disciplina optativa. Nosso critério de inclusão, foi
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ser aluno do curso de graduação de Medicina da Universidade Severino Sombra (USS), Município de Vassouras, e estar regularmente
matriculado na disciplina. Para a aplicação da disciplina, foi preparado uma ementa, um cronograma e o plano de aula para a aplicação
do conteúdo e a reflexão sobre os temas discutidos.
Os alunos (n=45) que aceitaram participar do estudo assinaram o
Termo de Consentimento Livre Esclarecido e responderam a um
questionário inicial (I) no primeiro dia de aula, em que foi avaliado o
conhecimento prévio em relação à obesidade e suas interações metabólicas promovidas pelo tecido adiposo visceral. Esses alunos responderam a um questionário final (F) no último dia de aula para verificar
a contribuição da disciplina na aquisição de conteúdo e para avaliação da importância da disciplina na formação acadêmica no decorrer
do curso de graduação. Ao final da disciplina, foi também aplicado
um questionário de avaliação do trabalho realizado.
As aulas teóricas tiveram a lógica do tema norteador. A disciplina
foi dividida em quatro temas norteadores: I - Definição e epidemiologia, II - Bioquímica da Obesidade, III - Obesidade como fator de
Risco e IV – Tratamento. Neste último, foi enfatizado o tratamento
transdisciplinar da obesidade, ressaltando a mudança do estilo de
vida como fator importante para o controle do peso.
Além disso, houve um momento para a discussão sobre o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico, em que se utilizou
recurso audiovisual para a apresentação de vários vídeos sobre cirurgias para o controle da obesidade. Ao final de cada aula, houve a
construção conjunta docente /discente de material educativo, visando a produção de DVD, em que os quatro temas norteadores foram
subdivididos em 10 módulos do material educativo.
Os alunos também se dividiram em grupos e apresentaram artigos
científicos sobre aspectos inerentes à obesidade e suas diversas manifestações. Para finalizar o estudo, houve uma avaliação dos alunos,
do professor e da disciplina, em que foram discutidos os pontos positivos, os pontos negativos do trabalho realizado e muitas sugestões
para a finalização e divulgação do material educativo.
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Análise dos dados: Para análises quantitativas, os dados foram analisados pelo programa Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS. 17.0), conforme estatística descritiva. Para as avaliações sobre conteúdos, foi utilizado o teste t de Student para avaliar o efeito
da disciplina optativa Saúde do Obeso (Inicial vs Final). Os dados
foram apresentados em valores expressos como média ± erro padrão
da média (EPM), considerados significativos quando p<0,05.
Para as análises qualitativas, foram utilizadas as questões dissertativas do questionário final e as discussões no final de cada aula. Foi
utilizada a técnica de análise de conteúdo, segundo Bardin (2009). A
análise qualitativa se deu da seguinte forma: (i) leitura de todo o material (respostas dos alunos às perguntas abertas dos questionários)
e tomada de decisão sobre quais informações efetivamente estariam
de acordo com os objetivos da pesquisa, tendo sido estabelecido um
código de identificação de elementos-conteúdo nas respostas dos
alunos; (ii) transformação do conteúdo em unidades de análise ou
unidades de significado, tais como palavras, frases, temas, as quais
foram isoladas para representar conjuntos de informações para a categorização; (iii) categorização ou classificação das unidades em categorias de análise, com agrupamento de dados comuns e, uma vez definidas as categorias e a identificação do material constituinte de cada
uma delas, foram organizadas em categorias construídas, ilustradas
por respostas dos sujeitos da pesquisa (citações diretas dos dados originais); (iv) interpretação e compreensão dos significados expressos
nas categorias de análise e discussão dos resultados obtidos.
Houve também a utilização da técnica de grupo focal com os temas específicos: como prevenir a obesidade, como tratar de forma
integral o obeso e, por fim, como divulgar o tema Saúde do Obeso.
A atividade de grupo focal pôde contar com professor facilitador
e com professor relator. Os objetivos da pesquisa foram apresentados aos alunos de forma honesta, rápida e genérica. Também foi
solicitado ao grupo consentimento para gravação e filmagem, com
garantia de total sigilo do material obtido, para ser exclusivamente
utilizado para a pesquisa. Os alunos foram divididos em três grupos:
A (n=12), B (n=12) e C (n=11) para uma melhor observação e registro das observações, conhecer atitudes, opiniões, percepções e comportamentos. A atividade teve duração máxima de duas horas. Foi
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realizada a transcrição dos acontecimentos, a observação e o registro da linguagem não verbal e atividades práticas. Também foi feita
gravação em áudio de todas as etapas e as discussões de cada grupo.
O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos da USS com o Nº 0130/2011-02.

Resultados/Discussão
Contextualização da população estudada.
O estudo teve a participação de 45 alunos do curso de graduação de
Medicina. Os alunos preencheram as 45 vagas oferecidas na disciplina Saúde do Obeso, e foi a primeira disciplina do planejamento
acadêmico a esgotar as vagas ofertadas no período estudado.
A idade média dos alunos foi de 19 anos. O mais velho tinhaa 35
anos, e o mais novo, 18 anos. Com relação ao gênero (27), 60% foram do sexo feminino. Quanto ao vínculo com o período do Aconselhamento Curricular (35), 78% dos alunos pertenciam aos três
primeiros períodos de formação acadêmica.
Na formação da disciplina com metodologia de construção integrada e sem restrição de período cursado, podemos observar que
alunos dos diversos períodos de formação tiveram o interesse de
cursar uma disciplina que, já no nome, sugeria uma visão integrada
do assunto obesidade (Saúde do Obeso). No processo de formação
do graduando de medicina, ainda é pouco valorizada a formação generalista. Nos últimos anos, desenvolveram-se inúmeras especialidades médicas, provocando uma fragmentação no cuidado à saúde,
e, consequentemente, um grande impacto na organização da prática
médica, atualmente pautada no objetivismo tecnológico dos exames
complementares de diagnóstico (PIANCASTELLI, 2001; MACHADO et al., 2007).
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Avaliação de conhecimentos conceituais sobre obesidade pela
aplicação de questionário inicial (I) e final (F).
As perguntas sobre conhecimento prévio em relação à obesidade e
suas interações metabólicas promovidas pelo tecido adiposo visceral
foram realizadas em dois momentos: inicial (I) e final (F), durante a
oferta da disciplina optativa Saúde do Obeso para os alunos do Curso de Medicina. Para as perguntas sobre o conhecimento prévio em
relação à obesidade os alunos apresentaram um aumento no nível de
conhecimento (+310% I vs F, p<0,001). Para as perguntas sobre suas
interações metabólicas promovidas pelo tecido adiposo visceral os
alunos apresentaram um aumento no nível de conhecimento (+58%
I vs F, p<0,05).
Em relação às questões conceituais, percebemos que os alunos sabem calcular o IMC, porém há um grande desconhecimento com
relação à circunferência abdominal e a outros conceitos de base. É
fato que o estudo não se deteve em verificar níveis de aquisição de
conhecimentos, mas um referencial teórico sólido é fundamental,
porém que não se feche de forma tecnicista. Estudos realizados sugerem adequações curriculares na área de saúde com conceitos e
práticas relacionadas sob novas estratégias metodológicas (DELORS
et al., 2000; PIANCASTELLI, 2001).
O tema central da disciplina oferecida foi à obesidade, por se tratar de um problema de saúde pública mundial, que acomete todos
os estratos da sociedade moderna indiscriminadamente, sendo a
principal contribuinte para toda carga global de doenças crônicas e
invalidez. A obesidade no Brasil tem crescido de forma alarmante
(ZITKO; FRANCO; RODRIGUEZ, 2011; TIENE; YOKOTA; MEDEIROS, 2011). Atualmente, diversas mudanças de hábitos alimentares fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Tais mudanças nas
condições de vida afetaram a saúde e o comportamento de saúde dos
brasileiros. A prevalência de sobrepeso e de obesidade esta aumentando; 47,3% dos homens que vivem nas capitais brasileiras estão
acima do peso (SCHMID; DUNCAN; SILVA, 2011).
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Categoria de análise sobre o significado da construção integrada
relacionada ao tema central escolhido
Por meio da fala dos sujeitos, observou-se que o tema é um elemento
motivador para a construção do conhecimento e que a construção
integrada no âmbito de uma disciplina durante a formação acadêmica pode contribuir substancialmente para a prática médica.
Com relação à pergunta: Existe a necessidade da construção integrada para a formação de graduandos de medicina utilizando o tema
Saúde do Obeso, 44 alunos (98%) da turma responderam que a metodologia utilizada deve fazer parte do componente curricular como
preparo para as questões desafiadoras da prática profissional. As repostas foram justificadas:
Aluno 1: Sim. Pois a obesidade está cada vez mais frequente e não existe uma especialidade que trate do Obeso, sendo necessário o conhecimento sobre esse assunto em qualquer área que o médico escolher.
Aluno 9: Sim. Para abordar de uma forma mais aprofundada e integrada tal assunto.
Aluno 10: Sim. Pois, atualmente, nos deparamos muito com
pacientes obesos e nem sempre sabemos tratar o obeso,
tratamos a doença obesidade.
Aluno 22: Sim. Pois a obesidade é uma crescente em nossa
sociedade; logo, encontramos um grande número de obesos como nossos pacientes independentemente da nossa
especialidade.
Aluno 31: Sim. Melhora a relação teoria e prática, incrementa os conhecimentos e possibilita uma visão mais ampla do
indivíduo obeso.

Os alunos responderam a outra pergunta: Que metodologia utilizada
na disciplina trabalhada deveria ser utilizada nas diversas disciplinas
do curso?
Aluno 15: Verifico a sua importância, acho viável ser abordada nas outras cadeiras, correlacionando os conteúdos
com a construção integrada entre professor e alunos.
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Por diversas vezes, os estudantes destacaram o desafio de aprender
a tratar a pessoa obesa e não apenas a doença obesidade. Os autores Scherer e Scherer (2012) enfatizam: é fundamental desenvolver
conhecimentos, habilidades e atitudes para o cuidado integral às necessidades individuais e coletivas, considerando as dimensões biológicas, psicológicas e sociais presentes no processo saúde-doença; e
identificar as necessidades de saúde do usuário do sistema de saúde,
formular problemas, elaborar, implementar, registrar e avaliar o plano de cuidados.
Os estudantes reconheceram que o trabalho integrado favorece o
desenvolvimento das relações interpessoais, que são essenciais para
sua formação. Podemos observar uma qualificação da relação estudante-paciente, questão diretamente relacionada à humanização da
atenção. Os estudantes também evidenciaram a melhoria da relação teoria e prática e o desenvolvimento de habilidade de comunicação como potencializadoras destas relações, além da construção
de vínculos entre professor-estudante, estabelecendo uma relação
mais horizontal, menos autoritária e distante (FERREIRA; SILVA;
AGUERA, 2007). Destacaram que a mudança na relação possibilita
aos estudantes a construção de uma “nova” imagem do profissional
médico perante o paciente (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).
Os diversos encontros e debates durante o tempo de trabalho deste
estudo promoveu a ação participativa dos alunos. Os achados desta pesquisa enfatizam a importância de novas estratégias de ensino
,como a criação da disciplina e a elaboração conjunta do material
educativo, para não só conhecer os problemas na formação acadêmica como também corrigir tais deficiências. Para que possamos
aprender ao ensinar (FREIRE, 1996), devemos permanentemente
refletir sobre a prática. Projetos pedagógicos para conseguir alcançar seus objetivos devem relacionar docentes e discentes (CAMPOS,
2002). Novas exigências educacionais pedem às universidades e cursos de formação para o magistério um professor capaz de ajustar
sua didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do
aluno, dos diversos universos culturais e dos meios de comunicação
(RIOS, 2003).
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Categoria de análise sobre a avaliação das potencialidades e fragilidades da proposta
O discurso dos sujeitos evidenciou os pontos fortes e os pontos fracos da disciplina e da metodologia trabalhada. Alguns salientaram
a necessidade do aumento da carga horária para a disciplina e que
ela pudesse ser inserida no currículo como disciplina obrigatória. A
participação dos alunos pontuando as potencialidades e as fragilidades foi um momento de reflexão sobre a necessidade desta forma
de abordagem para o entendimento da integralidade do cuidado.
Salientaram o aspecto multidisciplinar e a abordagem integral ao
paciente obeso como sendo suas características fundamentais.
Pontos Fortes (segundo os discentes)
Aluno 10: Ajudou muito em um melhor entendimento sobre o assunto em outras matérias.
Aluno 11: Desafios de tratamento da obesidade, formas de
tratamento, clínica da obesidade.
Aluno 14: Esclarecimento sobre métodos de intervenção
para auxilio aos obesos.
Aluno 20: Nos orientar sobre as condutas mais adequadas
em caso de pacientes obesos, informações sobre doenças
tratamento e formas de prevenção em relação a obesidade.
Aluno 21: Ter aulas objetivas e simples, que vão além da obesidade, abordando também os problemas associados a ela.
Aluno 23: A disciplina possui, como ponto principal, a multidisciplinaridade e a abordagem clinica, relacionadas a diversas doenças sistêmicas.
Aluno 24: A disciplina abordou o problema do obeso e não
apenas da obesidade em diversos aspectos como o genético, socioeconômico e agravante de morbidades.
Aluno 25: Orientação adequada sobre a obesidade, novidades no tratamento e melhor conduta com o paciente.
Aluno 27: Orientação a respeito da necessidade de cuidados médicos apropriados para os obesos. Conscientização a
respeito da promoção da saúde.
Aluno 33: Aprender a lidar com o paciente obeso em todos
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os seus aspectos, de maneira a servir como suporte (e não
apenas clínico) na trajetória do emagrecimento; conhecer
todas as formas de tratamento; atualizar-se acerca dos fármacos mais utilizados no momento.

Houve um comentário com relação ao tratamento multidisciplinar
do paciente obeso. Um aluno ressaltou a importância do pacto entre o paciente e o médico para que ocorra o sucesso no tratamento.
Houve vários comentários com relação às formas de tratamento. Um
grupo enfatizou a dieta e a atividade física como sendo os pontos
mais importantes.
Aluno 34: O tratamento tem que ser multidisciplinar.
Aluno 36: É difícil, é um vício, mas o problema é que a pessoa tem que comer. Com o cigarro, se parar de fumar nunca
mais vai colocar um cigarro na boca.
Aluno 39: Tem que entender o dia-a-dia do paciente para
conseguir tratar o paciente.
Aluno 40: Mesmo que não seja endocrinologista o médico
tem que orientar sobre a obesidade.

A participação ativa dos alunos na seleção dos módulos de construção e debate provenientes das unidades temáticas na construção do
material educativo foi bastante pertinente para o desenvolvimento
da proposta. Para que os alunos aprendam, devem tornar-se atores
de seu próprio aprendizado e, para isso, tornarem-se parceiros da
interação pedagógica, e esta deve ser a tarefa em torno da qual os
professores devem trabalhar permanentemente (MONTES; SOUZA, 2010). Nossos resultados corroboram com estudo realizado por
Marin et al. (2010), que propiciar um ambiente mais reflexivo para
a integração da teoria com a prática, ou melhor, desenvolver competências a partir de vivências reais e contextualizadas da prática, utilizando estratégias metodológicas que possibilitam construir novos
conceitos e novas formas de agir e interagir com a realidade, favorece
o aprendizado.
Segundo Cotta et al. (2010), as concepções tradicionais de ensinar e
aprender estão em constante tensão com a necessidade da introdução,
nos espaços acadêmicos, de ferramentas que estimulem o desenvolvimento da consciência crítica e comprometida sobre a realidade pela
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comunidade acadêmica, o que aponta para a necessidade de introduzir experiências de aprendizagem que afora a instrução informativa e
técnica, sejam capazes de reinventar o ensinar e o aprender, além de
permitir a construção personalizada do conhecimento.
O estudo do meio é o método mais completo, já que os conteúdos
procedimentais estão presentes em todas as fases e etapas - atribuindo uma importância especial não àqueles relacionados com a busca
de informações, como também aos mais complexos de caráter estratégico cognitivo. Além do mais, os conteúdos conceituais, vinculados a problemas e conflitos da vida real, são básicos como instrumentos para compreender esta realidade social (ZABALA, 1998).
Para proporcionar um ensino de qualidade aos nossos alunos, devemos buscar novas formas de ensino que contemplem e estimulem
o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo,
como características essenciais para a formação profissional, visando atender às exigências contemporâneas (GOMES; CASAGRANDE, 2002). Por isso, ao término de cada aula e no final da disciplina,
os alunos foram estimulados a refletir sobre os temas propostos, a
identificar os pontos fortes e os pontos fracos e também a elaborar
de sugestões para melhorar a aprendizagem.
Categoria de análise sobre o aprimoramento das relações para a
construção coletiva.
Foi realizado o grupo focal com objetivo de rever alguns temas importantes abordados na disciplina. Serviu também como uma estratégia de ensino, pois estimulou as discussões e as reflexões levando
em consideração as percepções e as experiências próprias de cada
aluno adquiridas com a disciplina Saúde do Obeso. Com isso, o grupo focal foi mais uma ferramenta importante para aprimorar as relações entre os alunos e o professor.
Foram elaboradas três questões norteadoras de caráter geral e abordagem fácil, para permitir a participação imediata de todos os alunos. Após a análise dos dados, foram criadas as categorias segundo
a temática das questões norteadoras (Tabela 1).
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Como prevenir a
obesidade

•
•
•
•
•

Como tratar de forma
integral o obeso

• Entendimento da importância do
tratamento pelo paciente.
• Tratamento individualizado.
• Tratamento multidisciplinar.
• Médico capaz de atender o paciente
de forma integral.

Como divulgar o tema
SAUDE DO OBESO

• Feira de Saúde.
• Divulgação da disciplina para outro
cursos.
• Tornar a disciplina obrigatória.
• Selo para certificar os alimentos saudáveis.

Medidas de educação sobre obesidade.
Mudança dos hábitos da população.
Medidas governamentais de controle.
Menor preço dos alimentos saudáveis.
Incentivo à atividade física.

Tabela 1: Questões norteadoras x Categorias elaboradas pelos discentes
no trabalho com o grupo focal.

Os desafios para os futuros médicos são diversos. Nesse sentido,
faz-se necessário atribuir novas formas de se trabalhar educação em
saúde, ultrapassar a visão estritamente instrumental da educação,
considerada uma via obrigatória para alcançar resultados satisfatórios. A educação precisa ser apreendida em sua plenitude.
Neste estudo, podemos verificar dois pontos principais: a formação
do graduando de Medicina ainda necessita passar por uma profunda adequação para que possa estar mais inserida nas propostas do
atual Sistema Único de Saúde, em que o paciente precisa ser visto em
sua integralidade, e o aluno de medicina necessita de novas formas
de aprendizado, de forma mais integral e menos fragmentado em
especialidades isoladas. Na literatura é possível verificar a realização de diversos estudos que direcionam para as necessárias modificações para uma visão mais ampliada em relação à educação em
saúde na formação profissional (CAMPOS, 2002; CECCIM; FEUERWERKER, 2004; MACHADO et al., 2007).
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Através da escolha dos discentes para a construção do material
educativo, pode-se verificar que se faz necessária a criação do hábito da integralidade. Foi destacado que, para os profissionais, isso
significa incluir no seu cotidiano de trabalho rotinas ou processos
de busca sistemática daquelas necessidades mais silenciosas, posto que menos vinculadas à experiência individual do sofrimento
(MATTOS, 2001). Para os serviços, isso significa criar dispositivos
e adotar processos coletivos de trabalho que permitam oferecer,
para além das ações demandadas pela própria população a partir
de experiências individuais de sofrimento, ações voltadas para a
prevenção.
O modelo comumente praticado na saúde em geral consiste em uma
prática fragmentada, centrada em produção de atos, predominando a
desarticulação entre as inúmeras queixas dos usuários. Para a superação desse cenário, impõe-se um novo referencial, assentado no compromisso ético com a vida, com a promoção e a recuperação da saúde
(MACHADO et al., 2007). Os alunos ressaltaram que a importância
de abordar a assistência de forma integrada e multidisciplinar do paciente obeso está fundamentada na articulação de todos os passos na
produção do cuidado e no restabelecimento da saúde. O ser humano
não deve ser mais observado como um conjunto de partes (coração,
fígado, pulmões, etc.). Cuidar de forma integral o paciente é o diferencial necessário para o amadurecimento profissional.
É importante salientar que segundo a Constituição Federal as ações
e serviços de saúde compõem uma rede organizada segundo três
diretrizes, sendo uma delas a integralidade da atenção. Também se
encontra estabelecido constitucionalmente que uma das tarefas do
SUS consiste em ordenar a formação de recursos humanos na área
de saúde. A Lei Orgânica de Saúde, de 1990, especifica que isso deve
incluir todos os níveis de ensino, além de programas de permanente
aperfeiçoamento de pessoal (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).
No entanto, na formulação de políticas do SUS, uma das áreas menos problematizadas até hoje é a da formação (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). Essa constatação foi o grande incentivador para a
criação da disciplina e a confecção conjunta do material educativo. O
instrumento produzido está sendo utilizado como material de apoio
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para os alunos do curso de Medicina e também para projetos que envolva educação em saúde, realizados no âmbito da USS e extramuros.
Os alunos ficaram comprometidos com as questões discutidas e foi
realizada uma feira de saúde no ponto histórico da cidade de Vassouras para a conscientização da população, com relação à importância da alimentação correta e o incentivo à atividade física.
Com os resultados obtidos, foi elaborado um material educativo:
Olhar Ampliado Sobre o Paciente Obeso, que consististe num DVD
com recurso audiovisual. O instrumento produzido está sendo disponibilizado como material de apoio para os alunos do curso de
Medicina e também para projetos que envolva educação em saúde,
realizados no âmbito da USS e extramuros.
Esperamos que surjam novos trabalhos e novas ideias para tentar
mudar este cenário e só assim conseguiremos formar e capacitar os
nossos profissionais segundo as diretrizes propostas e, dessa forma,
conseguir realmente ter um Sistema Único de Saúde.
Concluímos com este estudo que a metodologia utilizada na disciplina eletiva Saúde do Obeso contribuiu para a melhora no entendimento dos alunos do curso de Medicina de conceitos relacionados
à obesidade e que a criação do material educativo: “Um Olhar Ampliado sobre o paciente obeso.” foi considerada uma parceria entre o
professor e os alunos, buscando uma melhor interação e adequação
dos temas propostos com a linguagem e às percepções dos discentes
do curso de medicina que pode contribuir na formação do médico
de que o país necessita.
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Abstract
This paper describes the main characteristics of two integrated systems
that explore Virtual Reality technology and Fuzzy Logic to support
and to control the assessment of people with Post-Traumatic Stress Disorder during the Virtual Reality Exposure Therapy. The integration
of different technologies, the development methodology and the test
procedures are described throughout the paper.
Keywords: Virtual Reality, Post-Traumatic Stress Disorder, Exposure
Therapy, Fuzzy Logic.

Introduction
Recently, the increasing production exploring the Virtual Reality technologies is undeniable, particularly in the area of Medical Science.
Although the three-dimensional (3-D) virtual environments have
been frequently used in the neuropsychological area, the use of intelligent strategies for monitoring the patients’ activities is rare. In
general, the three-dimensional (3-D) environments open new possibilities to create environments suitable for simulations in the rehabilitation processes of cognitive functions loss caused by traumas and
injuries. These environments allow the simulation of real situations
integrated with psychological evaluations, proposing tasks “with low
risks to the patient”. These characteristics stimulate the growing interest in the Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) applications.
Many people suffer different traumatic events, but only 10% to 60%
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of men and 50% of women develop lifelong Posttraumatic Stress
Disorder (PTSD) (Masci and Range, 2001). PTSD involves a constant sense of fear generated by the improper consolidation of trauma in the autobiographical memory (Brewin, Dalgleish and Joseph,
1996). Foa and Kozak (1986) argued that some exposure strategies
to feared situations are common in psychotherapies for anxiety and
that confrontation is an effective treatment for the anxiety disorder.
However, for some patients it is difficult to immerse themselves in a
scene due to avoidance traumatic symptoms. Thus, the use of new
technologies could facilitate the treatment of these patients. In this
sense, virtual reality has been used as a tool for exposure and it has
achieved positive results in the treatment of several anxiety disorders, including Specific Phobias, Social Phobia, Panic Disorder and
PTSD (Meyerbröker and Emmelkamp, 2010).
This paper presents two integrated environments for PTSD treatment:
the ARVET (Virtual Environment Exposure to Trauma), a 3-D virtual environment to stimulate the memory of the patient with PTSD
and the SAPTEPT (Evaluation System to Patients with Posttraumatic Stress Disorder), which explores the Fuzzy Logic to support the
patients evaluation submitted to the ARVET. The ARVET presents
some scenes that incorporate stimulus to the emotional processing,
allowing an increase or decrease of the emotional answer. The SAPTEPT combines the perceived anxiety, indicated by the patient and
the cardiac rate to classify the patient’s level of anxiety as mild, moderate or severe. This classification will help the therapist to control the
stimulus level provided by the ARVET environment.
This work is organized into 4 sections. Section 2 describes the main
concepts related to the proposed systems; section 3 details the environment and presents the expected interaction results between the
systems. Section 4 concludes the work and presents future research
directions.

General Concepts
PTSD Treatment
PSTD involves a constant sense of fear generated by the improper
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consolidation of autobiographical memory of the trauma (Brewin,
Dalgleish & Joseph, 1996). People with PTSD can not adapt back to
their usual life. Thus, a re-reading of the environment they live in
will be fundamental to reorganize the experienced situations.
In recent years, different theoretical and practical approaches have
been explored to assess and rehabilitate cognitive processes such as
visual perception, attention and memory, as well as training the motor skills (Ready, Pollack & Rothbaum, 2006). The Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) is considered a good option for Post-traumatic
Stress Disorder (PTSD) treatment. In general, it is performed by exploring techniques that include Psycho Education, Cognitive Restructuring Techniques, Anxiety Management, Imaginary Exposure
and Live Exposure. Its aim is to break the cycle of symptoms leading
to a habituation of stimuli. Moreover, it attempts to develop relaxation skills, enabling the patients’ control of their emotional and physiological response in order to decrease their reaction when faced
with stressful situations.
Virtual Reality
The Virtual Reality technology has been widely used in the cognitive
stimulation, providing opportunities to offer some situations closer
to the real world. Burdea and Coiffet (2003) defines the applications
of Virtual Reality as a three-dimensional virtual environments that
presents real-time graphics rendered by a computer, in which the
user, via body position sensors or user-input devices, controls the
viewpoint or the orientation of displayed objects.
In the last years virtual reality exposure therapy (VRET) has become a viable alternative for exposure in vivo, the gold standard for
the treatment of anxiety disorders (Meyerbröker and Emmelkamp,
2010). In spite of exposure therapy, some patients find it difficult to
imagine themselves in the scene due to avoidance symptoms, leading some of them to abandon treatment. In some studies, dropouts
and non-response rates can reach 50% of cases (Schottenbauer,
Glass, Arnkoff & Gray, 2008). Therefore, the use of new technologies
could smooth the progress of exposure to avoidant patients. In this
sense, virtual reality has been used as a tool for exposure and it has
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achieved positive results for treatment of several anxiety disorders,
including Specific Phobias, Social Phobia, Panic Disorder and PTSD
(Meyerbröker and Emmelkamp, 2010).
The Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) facilitates the emotional engagement of patients with PTSD during exhibitions, outlining
the avoidance symptoms, and therefore facilitates the therapist control
(Ready, 2006). According to Rothbaum and Mellman (2001), the sense
of presence induced by the virtual environment, which is rich in sensory stimuli, helps processing the emotional memories related to trauma. This technological device allows gradual exposure to the feared environment, according to patient needs. In this sense, some experiments
have been done worldwide. Torres and Nunes (2011) used three-dimensional virtual environments with characteristics of “Serious Games” to simulate situations aimed at training and therapy. These games
allow the simulation of real-world situations, providing training activities that stimulate cognitive functions and psychomotor skills. The
study conducted by McLay, Wood and Webb-Murphy (2011) evaluates
the effectiveness of the VRET in the treatment of PTSD patients on
the spot to combat in Iraq. According to these authors, three-dimensional virtual environments can be used to simulate situations aimed
at training and therapy. In general, there is no automated control that
gives the therapist results from the integration of different biofeedback
variables obtained during the VRET. As an alternative, the inclusion
of intelligent techniques, as Fuzzy Logic, can help to alleviate this problem by reducing the need of therapist decisions.
Fuzzy Logic
According to Zadeh (Zadeh, 2009) Fuzzy logic adds to bivalent logic
an important capability: to reason precisely using imperfect information. Imperfect information is information which in one or more
dimensions is imprecise, uncertain, incomplete, unreliable, vague or
partially true. Fuzzy Logic uses the formal principles of approximate
reasoning and searching to model imprecise reasoning that are usual
in the human decisions. It has been a powerful tool, which is able to
capture inaccurate information described in natural language and
translate them to a qualitative and quantitative form, allowing the
position of super categories.
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Traditionally, a logical position has two extremes: “true” or “false”. However, in fuzzy logic, a premise varies in degree of truth or
relevance in the range 0-1, which leads to concepts of partly true
or partly false. The control performed by the fuzzy logic mimics
behavior-based rules, rather than a control explicitly restricted to
deterministic models. The goal of Fuzzy Logic is to generate a logic
output from a set of non-precise inputs, noisy, incomplete or even
absent ones. According to Braga, Barreto and Machado (1995),
“Fuzzy Math is an attempt to bring together the characteristic precision of mathematics and the inherent imprecision of the real world,
born from the deep desire to better understand the mental processes of reasoning”.
Fuzzy Logic has been successfully exploited as a tool to support the
analysis of tests of three-dimensional environments (3-D), devoted
to the teaching and training of medical practices (Santos, Machado,
Moraes & Gomes, 2011).

The ARVET and SAPTEPT Systems
Usually, the treatment of a patient with PTSD, provided by the Stress
Research Laboratory (Laboratório de Pesquisa Integrada do Estresse
LINPES-UFRJ) explores two stimulation strategies: imaginary and
live. In imaginary exposure, the patient informs the details of the
trauma in a sequential manner at each visit. In this case, the patient
is exposed to the reported trauma listening to an audio recorder. In
the live exposure the intention is a direct and graduated confrontation to the feared objects or situations.
To support the LINPES practices we developed two applications to
help both therapists and patients in the live exposure process. First,
we constructed a hierarchy of feared situations to implement a collection of virtual environments to support the exposure to different
levels of intensity: the ARVET - Environment Virtual Reality Exposure to Trauma. The ARVET is a collection of virtual reality environments that were built with the possibility of stereoscopic viewing
through a large screen and the use of 3-D glasses, which interact
with the patient and stimulate them. The tools used to create this environment were: Blender 2.5 (www.blender.org) to model objects in
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the scene and Unity3D 3.4.2 (unity3d.com) for the animations and
interactions. The first prototype simulates some situations involved
in urban violence. Figures 1 and 2 show some images of ARVET.

Figure 1: The ARVET environment: general views

The exposure to virtual environments can generate reactions and
perceptions, which are difficult to be assessed jointly by the therapist. Aiming to integrate these data and classify the patient in real
time during the VRET process, we developed an application that explores the techniques of Fuzzy Logic - the SAPTEPT - System of the
Evaluation of the Patients with Posttraumatic Stress Disorder.
The LINPES researchers distinguish the groups of Psychometric and
Psycho-physiological variables, whose values are collected during
evaluations. Psychometric scales are established by filling in forms
of self-report and Psycho-physiological data are obtained through
the Biopac (Physiological data acquisition system).
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Figure 2: The scene of an accident: a person was hit by a bus

The scale used to measure the patient level of anxiety is the SUDS Subjective Units of Disturbance Scale that assesses the degree of anxiety during the trauma stimulation. The SUDS is a range of integer
values between 0 and 10 that measures the intensity of disturbance
or distress experienced by an individual when subjected to trauma.
For example, the individual perceives their level of anxiety at the
time of exposure to the trauma, ranging from “no anxiety” to “high
anxiety”.
A meta-analysis conducted by Pole (2007) identified the Heart Rate
as a Psycho-physiological group variable that changes when PTSD
patients are exposed to a traumatic stimulus. Thus, the heart rate
level confirms or not, the patient’s anxiety. In this case, we consider
the level of anxiety reported by the patient and the heart rate. Table
1 presents these variables.

Table 1. Variables involved in the SAPTEPT system.

The Fuzzy Logic used in SAPTEPT captures inaccurate information,
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described them in natural language and converts them in qualitative
information. The Fuzzy Logic can control the behavior of a system
by changing the inputs according to a set of inference rules. These behavior-based rules model the system operations. The method,
from the viewpoint of Fuzzy Logic, allows us to recognize patterns
of anxiety gradual scale (Mild, Moderate, and Severe) in real-time
measurements, when the psychometric scales (anxiety) and psycho-physiological (heart rate) are performed (Figure 3). Pattern recognition is one of the oldest and most obvious applications in the area
of Fuzzy Theory.
This system classifies the patient’s degree of anxiety while they are
navigating in the ARVET. It indicates the difficult level changes that
must be performed in the ARVET scenario. All tasks, scenes and the
patient classification in the Fuzzy System were proposed by a group
of psychologists, which are responsible to test these systems with
their patients.

Figure 3. Fuzzy Inference table

The SAPTEPT was developed in Python programming language
and shows the classification of the patient every five minutes from
the start of the evaluation. The results form the SAPTEPT system
must be monitored by a therapist.
After the patient is classified in a new level, the therapist will ask him
to open a door and enter in a new scene (Figure 4) that will present
situations according to the patient classification.
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Figure 4. The doors where the patient must enter to change the level of
stimulation

A pipeline of the system use is presented in Figure 5.

Figure 5. The pipeline of the system use.

Perspectives
Aiming at analyzing some aspects of the prototype, we developed
an evaluation experiment with two psychologists. This evaluation
considered some usability aspects as: navigation facility; learning
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facility; response time; realism of scenes; pleasantness of the scenes;
adequacy of objects in the tasks and matching colours.
The initial results of this experiment indicated that the 3-D environment has a high level of usability, but some aspects must be changed:
some colors, some architectural details and the speed of buses and
cars. At the other side, the Fuzzy system must have its interface slightly modified in order to facilitate responses from users about their
anxiety level.
After those steps, the system will be used by a group of people with
Posttraumatic Stress Disorder to measure its efficacy in control the
level of tasks according to the patient evolution.
The prototype can be used in the first instance for cases of patients
diagnosed with PTSD due to hits or car accidents (very common in
large urban centers).

Conclusions
In Brazil, there is a growing interest in the Virtual Reality technology to support health care procedures. In this sense, we need new software and new treatment strategies, where patients may have unrestricted access to the exercises with therapists precisely monitoring
the results. Thus, in this case, the virtual environment must have
some mechanisms to control user navigation and generate automatic reports to the therapist.
However, the development of such software depends on the integration of different technologies and expertise. In this context the
Fuzzy Logic offers wide possibilities to control the user answers and
support the therapist decisions.
This paper presented some results of a project that has two objectives. The first one is associated with the technical questions related to the intelligent strategies to support decisions and the second
deals the integration of the intelligent modules with specific virtual
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three-dimensional environments. The next step of this research is to
integrate the SAPTEPT with the ARVET.
Some therapists (psychologists) tested the system and proposed
some changes that were considered in a new version of the system.
The system is currently being tested with a group of people with
PSTD associated to car accidents.
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Resumo
Após a conclusão do período acadêmico, os médicos iniciam a sua prática da atividade médica. No caso da Residência Médica aparecem alguns
elementos que compõem a fusão entre a teoria e a prática, cabendo ao
médico-preceptor o papel de facilitador dessa fusão. Particularmente
na prática cirúrgica, cabe ao preceptor intervir para que a adaptação do
residente a este ambiente, onde notadamente ocorrem situações estressoras, aconteça da melhor forma possível. Neste contexto, este trabalho,
primeiramente, identificou cinco dessas situações, para depois criar uma
ferramenta computacional, baseada em técnicas de Realidade Virtual,
para simulá-las virtualmente. Os resultados demonstraram que a ferramenta criada foi capaz de simular o ambiente cirúrgico com grau de
qualidade e realismo suficiente para reproduzir as situações estressoras
propostas. Finalmente, espera-se que a ferramenta de Realidade Virtual
desenvolvida se mostre relevante para ser utilizada como base para estratégias de enfrentamento a situações que sejam estressoras a jovens
médicos em ambientes cirúrgicos.
Palavras-chave: Educação Médica; Realidade Virtual; Enfrentamento; Residência Médica, Preceptoria.

Abstract
After medical school completion, graduates start the medical training
known as residency. During residency, theory and practice merge. The role
of the preceptor is to assist and support within this environment. Given the
presence of stressful situations during surgeries in particular, these cases
may require more involvement from the preceptor to facilitate the adjust77

ment period of the new doctor. This project aims to identify five of these
situations and to build an application based on virtual reality techniques to
simulate them. This application was tested and evaluated by preceptors and
residents. The results indicated that the application was able to simulate
the surgical environment efficiently and with a sufficient degree of quality
and reality to successfully reproduce these. Finally, it is expected that the
tool Virtual Reality can be used as a basis for coping strategies in stressful
situations to young doctors in surgical environments.
Keywords: Medical Education; Virtual Reality; Coping; Medical Residency; Preceptorship

Introdução
Na educação superior, a Residência Médica é uma modalidade de
ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização. No início do período de Residência Médica,
aparecem alguns elementos que compõem a fusão entre teoria e
prática. A residência passa a representar mais do que uma pós-graduação, é o período onde são desenvolvidas as habilidades e competências essenciais à prática médica (Botti e Rego 2010). O residente
tem a necessidade premente de ser orientado e supervisionado por
um médico-preceptor, que teria como responsabilidade, preparar o
médico-residente para prática médica, e assim buscar a construção
de uma formação médica de qualidade (Lopez-Santiago et al. 2000)
Nesta relação Preceptor-Residente, torna-se importante destacar um
fator que o Médico Preceptor deve se preocupar, que é a adaptação
do residente ao ambiente médico/hospitalar. Existem diversos ambientes cotidianamente frequentados pelos médicos, contudo, neste
trabalho foi dada ênfase ao ambiente cirúrgico, por ser tratar de um
ambiente de ocorrência de situações estressoras (CAREGNATO e
LAUTERT,2005)
Ao identificar algumas situações estressoras, além de apontar que o tratamento do estresse está vinculado ao processo de coping (LAZARUS e
FOLKMAN, 1984), ou seja, as estratégias usadas pelo indivíduo frente a
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agentes estressores, o indivíduo cria formas de enfrentamento para sobreviver ou se adaptar (CAREGNATO e LAUTERT, 2005). Desta forma,
é de se esperar que, ao identificar de forma antecipada os fatores que poderiam causar algum tipo de desconforto ao residente e simular a ocorrência destes fatores em um ambiente controlado, seja possível desenvolver algumas estratégias para enfrentamento desses fatores estressores.
Por outro lado, a Realidade Virtual (RV) é um termo usado para descrever um conjunto de técnicas e métodos de interfaces avançadas,
capazes de permitir a integração sensorial entre usuários e computadores, com o objetivo de dar ao participante a máxima sensação
de presença em um mundo virtual, permitindo a sua exploração e
interação com um ambiente tridimensional, usando o computador
como se fosse parte do mundo virtual (Stanney, 2002). Esta interface
de comunicação é uma interação dos componentes computacionais
físicos e as informações de cada canal sensório (Riva et al. 2002).
O uso da RV encontra-se cada vez mais difundido na área médica,
como no tratamento de pacientes, no ensino de aulas de anatomia,
em terapias, no planejamento pré-operatório, na simulação da cirurgia no qual cirurgiões possam partilhar em tempo real a cirurgia e
decidir a melhor intervenção de acordo com a imagem de diagnóstico, como na área de diagnóstico (Vaz et al., 2010; Suarez, et al. 2009;
Montero e Zanchet, 2003; Wauke et al. 2004; Botella et al. 1998).
Neste contexto, este trabalho visou primeiramente identificar algumas situações que podem causar desconforto ao médico recém-formado, interferindo negativamente em sua adaptação ao ambiente
cirúrgico e, num segundo momento, utilizar técnicas de Realidade
Virtual para reproduzir algumas destas situações, em ambientes
virtuais, visando futuramente fomentar a construção de estratégias
de enfrentamento (coping). Além disso, espera-se que a ferramenta
contribua na relação entre o médico-preceptor e seus residentes.

Materiais e Métodos
Para desenvolvimento deste trabalho, primeiramente, foram iden79

tificadas algumas situações que causam desconforto (situações estressoras) em ambientes cirúrgicos.
Em um segundo momento, foi utilizada a técnica de Realidade Virtual, particularmente Núcleos de Jogos (Mol et al. 2011), para reproduzir algumas destas situações em ambientes virtuais (simulação virtual), de modo a ser avaliada pelos médicos-preceptores e residentes.
Identificação das situações estressoras de um ambiente hospitalar
Primeiramente foram elencadas, por meio de revisão de literatura,
as situações estressoras em ambientes cirúrgicos (Bittencourt et al.,
2007; Furuya et al. 2011; Granja et al. 2005; Melamed e Froom, 2001;
Santos-Duarte e Mauro, 2010, Scochi et al. 2006).
Após a análise da literatura selecionada e substanciada por esta, foram
realizados debates sobre o assunto, entre um dos autores e médicos-preceptores que integram, juntamente com um dos autores que trabalha na
equipe de saúde de um hospital público da cidade do Rio de Janeiro.
Desse debate, por terem sido consideradas mais significativas, as seguintes situações de desconforto foram escolhidas para serem reproduzidas virtualmente:
•

iluminação inadequada;

•

excesso de pessoas no ambiente de cirurgia;

•

falta de material cirúrgico;

•

saída do médico-preceptor durante a cirurgia;

•

excesso de vozes e ruídos no ambiente.

Para serem reproduzidas, primeiramente foi construído o ambiente virtual (centro cirúrgico virtual) utilizando técnicas de Realidade Virtual,
particularmente ferramentas para construção de jogos computacionais.
Implementação do Ambiente Virtual
Para navegar (entrar, visualizar e interagir) no ambiente virtual foi
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utilizado o Unreal Engine (Epic Games, IncTM). O Unreal Engine é
um núcleo de jogo bem completo, gratuito para fins propostos neste
trabalho, possuindo muitas das características dos sistemas de Realidade Virtual profissionais, cujas licenças possuem valores elevadíssimos. O Unreal Engine vem acompanhado de um programa de
edição e criação de cenários para o núcleo, o UnrealEd. O UnrealEd
possui algumas características positivas, como uma interface intuitiva, um aprendizado rápido, e a pré-visualização de cenários durante
a etapa de modelagem/edição. O núcleo de jogos tem provado ser
uma boa alternativa para simulação (Mol, 2011).
O ambiente cirúrgico de um hospital público da cidade do Rio de
Janeiro foi escolhido como modelo de referência para construir o
ambiente virtual. Fotos coletadas neste lugar real foram usadas
como texturas coladas às paredes da sala de cirurgia virtual, para
criar tanto quanto possíveis pontos de vista realistas, para atingir
boa imersão para os usuários. Alguns materiais e equipamentos, tais
como instrumentos cirúrgicos foram modelados no software Max
3D (AutoDesk Canada Co. Media & EntertainmentTM). Então, estes foram introduzidos no Unreal através de um esquema de conversão de escala de metros para pontos Unreal (Mol et al. 2011), a
fim de manter a proporção entre a sala de cirurgia e as dimensões da
pessoa, para conseguir simulações realistas.
A figura 1 apresenta o ambiente de desenvolvimento do software para edição de ambientes virtuais, UnrealEd. Nesta figura pode ser vista a planta
da sala de cirurgia (a) e uma parte do ambiente virtual desenvolvido (b).

Figura 1 - A Interface UnrealEd (a) com visão frontal da sala de cirurgia e
(b) com visão superior de sala de cirurgia.
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Após a edição do ambiente virtual por meio do UnrealEd, ele foi utilizado pelo núcleo de jogo do UnReal Engine para simular as cinco
situações estressoras elencadas.
Avaliação
Após a construção do ambiente virtual e simulação das cinco situações estressoras elencadas, 43 médicos (médicos-preceptores
e médicos-residentes) foram convidados a participar da avaliação
da ferramenta, primeiramente sobre a qualidade da reprodução das
situações estressoras (se a situação representava um desconforto
no ambiente virtual) e depois sobre sua relevância (utilização em
estratégias de coping para enfrentamento de situações estressoras
presentes no ambiente cirúrgico). Dos 43 médicos convidados, 17
aceitaram participar da avaliação.

Resultados e Discussão
Ambientes cirúrgicos são propícios para o desenvolvimento de situações estressoras (Caregnato e Lautert, 2005). Nesse sentido, foi
desenvolvido um ambiente virtual cirúrgico e situações estressoras
para serem implementadas e dinamizadas neste ambiente.
As novas tecnologias têm sido amplamente utilizadas na área de saúde no que se refere a treinamento e desenvolvimento de habilidades
que permeiam tanto a educação quanto o diagnóstico e tratamento.
(Machado et al. 2009, 2011).
Nesse sentido, a RV tem sido considerada uma importante ferramenta nesta área proporcionando imersão e interação do usuário
nos ambientes virtuais construídos (Vaz et al. 2009; Suarez et al.
2010; Montero et al. 2003; Wauke et al. 2004, Botella et al. 1998;
D’Angelo et al., 2010 22; Gerardi et al., 2008 23; Powell et al., 2010
24; Rahman et al., 2011 25 Machado e Moraes, 2010).
Cada uma das cinco situações estressoras elencadas foi reproduzida
virtualmente em um ambiente computacional, por meio do núcleo
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de jogo UnReal Engine, e analisadas por médicos-preceptores e médicos-residentes. Em todas as simulações, o usuário (médico-preceptor real ou médico-residente real) se passa por médico-residente
(personagem virtual) e tem a liberdade de navegar (entrar, visualizar
e interagir) no centro cirúrgico virtual (ambiente virtual).

Excelente

Muito
Boa

Média

Baixa

Nenhuma

Não tem
certeza

As avaliações quanto à qualidade da reprodução das situações estressoras (se os objetos e espaços foram construídos semelhantes aos objetos e ambientes reais e se a situação representava um desconforto
no ambiente virtual) e depois sobre sua relevância (utilização em estratégias de coping para enfrentamento de situações estressoras presentes no ambiente cirúrgico) estão representadas nas Tabelas 1 e 2.

Iluminação precária

3

11

1

2

-

-

Excesso de pessoas no
ambiente

5

8

2

2

-

-

Falta de material
cirúgico

6

7

3

1

-

-

Saída do médicopreceptor

3

4

6

3

1

-

Excesso de vozes e
ruídos

6

9

1

1

-

-

Tabela 1- Qualidade da reprodução das situações estressoras em ambientes cirúrgicos.
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Baixa
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Iluminação precária

7

9

1

-

-

-

Excesso de pessoas
no ambiente

6

10

1

-

-

-

Falta de material
cirúgico

13

3

1

-

-

-

Saída do médico
preceptor

9

3

4

1

-

-

Excesso de vozes e
ruídos

10

4

2

1

-

-

Tabela 2- Relevância da reprodução das situações estressoras em ambientes cirúrgicos para para utilização em estratégias de coping.

Figura 2 – (a) Vista da parte externa da sala de cirurgia e dos lavatórios,
(b) vista da sala de cirurgia em terceira pessoa e (C) em primeira pessoa.
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A figura 2 apresenta algumas visões do centro cirúrgico virtual por
escolha do usuário. Nesta simulação (passeio virtual), o usuário
(personagem) visualiza primeiramente a parte externa da sala de
cirurgia e os lavatórios (figura 2a). Continuando o passeio virtual,
o usuário visualiza a sala de cirurgia (figura 2b - primeira pessoa –
ponto de vista do personagem; e figura 2c- terceira pessoa – ponto
de vista da câmera situada atrás do usuário).
A figura 3 representa a situação “iluminação inadequada”, que foi
a primeira situação estressora simulada Nesta simulação, primeiramente o usuário (personagem) se localiza junto à mesa de cirurgia
e visualiza a mesa e o paciente com a iluminação adequada (Figura
4a). Em um segundo momento a iluminação é desligada (Figura 4b).

Figura 3 – (a) Mesa com iluminação adequada e (b) mesa com iluminação
inadequada.

A “Iluminação precária”, representada na figura 3, é apontada como
uma situação estressora em ambientes hospitalares (Furuya et al.,
2011; Bittencout et al. 2007; Scochi et al. 2006; Granja et al. 2005),
o que corrobora com a motivação neste trabalho da criação desta
situação estressora no ambiente cirúrgico hospitalar.
Além disso, a qualidade da reprodução da situação estressora e a relevância no uso em métodos de enfrentamento de situações estressoras em ambientes hospitalares foram positivamente avaliadas pelos
médicos participantes da pesquisa (Tabelas 1 e 2). Nesse sentido, se
futuramente o médico-preceptor utilizar a ferramenta de RV e promover este fator estressor no ambiente virtual, poderá ensinar ao jovem médico, sob sua tutoria, a enfrentar esta situação, adaptando-o
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neste ambiente, além de poder pensar no planejamento de estratégias
de ação para tomadas de decisão e solução dos problemas causados.
A segunda situação estressora simulada foi “Excesso de Pessoas no
Ambiente de Cirurgia”.
A figura 4 representa a situação “excesso de pessoas no ambiente
cirúrgico”. Nesta simulação, primeiramente o usuário (personagem)
se localiza junto à mesa de cirurgia e visualiza o número normal de
pessoas no ambiente (figura 5a). Em um segundo momento, várias
outras pessoas entram e ocupam o ambiente cirúrgico, de modo a
caracterizar um número excessivo e fora da normalidade de pessoas
neste ambiente (figura 5b).

Figura 4 – (a) Número normal de pessoas no ambiente e (b) número excessivo de pessoas no ambiente.

Pesquisas apontam que o fator “Excesso de Pessoas no Ambiente
Cirúrgico” é considerado estressor para profissionais de saúde que
trabalham em hospitais (Santos Duarte e Mauro, 2010; Bittencourt
et al., 2007; Novaes et al., 1999). Esta situação estressora, positivamente avaliada pelos médicos participantes da pesquisa (Tabelas 1 e
2), também foi modelada e simulada para que futuramente preceptores possam simulá-la durante o processo de ensino-aprendizagem,
propiciando ao futuro médico-cirurgião, qual a tomada de decisão
referente a este fator estressor pode ocorrer em salas de cirurgia durante as atividades propostas ao mesmo neste ambiente.
A figura 6 representa a situação “falta de material cirúrgico”. Nesta
simulação, primeiramente o usuário (personagem) se localiza junto
à mesa que contém o material cirúrgico e visualiza (em primeira
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pessoa) o mesmo no ambiente (figura 5a). Em um segundo momento, o usuário se coloca, outra vez, junto à mesa de material cirúrgico
e visualiza a mesa incompleta (figura 5b).

Figura 5 – (a) Mesa com material cirúrgico completo e (b) mesa com material cirúrgico incompleto.

Santos, Duarte e Mauro (2010) e Bittencourt et al. (2007) citaram,
entre os diversos estressores investigados, a falta de material de cirurgia em ambientes hospitalares. Nesse sentido, foi modelado e
simulado a ausência de material, representado pela falta de alguns
instrumentos em uma mesa no centro cirúrgico virtual, para que futuramente ensine o jovem médico quais as ações a serem executadas
para enfrentar a situação estressora a partir da simulação proposta. Esta situação simulada foi positivamente avaliada pelos médicos
avaliadores da presente pesquisa (Tabelas 1 e 2).
A figura 6 representa a situação “saída do preceptor”. Nesta simulação, primeiramente o usuário (personagem) se localiza junto à mesa
de cirurgia e visualiza o médico-preceptor ao seu lado (vista em primeira pessoa). Em um segundo momento, o médico preceptor deixa
o ambiente cirúrgico, sequência apresentada pela figura 6 (a,b e c).
A saída de um membro da equipe de cirurgia é considerada uma
situação estressora, tanto para a equipe de profissionais de saúde
que trabalham em ambientes hospitalares, quanto para pacientes
(Bittencourt et al., 2007; Novaes et al., 1999). Nesse sentido, existe a
necessidade de ter também a proposta de simulação virtual da saída
do preceptor para auxiliar o médico aprendiz a enfrentar a situação
proposta e aprender a tomar decisões na ausência do preceptor e a
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sair do papel de aluno e assumir outro papel: o de médico. Os preceptores, de qualquer área da saúde, são os principais responsáveis
pelo apoio e supervisão constantes aos seus alunos em suas vivências
cotidianas e devem prestar atenção a comportamentos que denotem
ansiedade e alterações no humor (Silva et al., 2010).
Esta situação considerada estressora a jovens médicos foi simulada
e avaliada pelos médicos participantes. Apesar dos resultados apontarem uma avaliação mediana, principalmente quanto à qualidade
da reprodução, foi considerada uma avaliação positiva por outros
avaliadores (Tabelas 1 e 2). O que foi apontado pelos avaliadores é
que seria interessante uma nova avaliação com os jovens médicos.
Além disso a representação deveria ser melhorada para que ficasse
mais próxima da realidade.

Figura 6 – (a) Médico-preceptor saindo do lado do residente e deixando a
mesa de cirurgia; (b) Médico-preceptor no meio da sala de cirurgia e (c) o
médico preceptor deixando a sala de cirurgia.

Para simular excesso de vozes e ruídos no ambiente, primeiramente
o usuário (personagem) se localiza junto à mesa de cirurgia e visualiza a mesa e o paciente com a iluminação adequada e com número normal de pessoas, figura 6a. Em um segundo momento, é
produzido no ambiente uma série de ruídos (batidas, sons elevados
de aparelhos) e vozes (sons de muitas falas simultaneamente). Esta
situação foi positivamente avaliada (Tabelas 1 e 2).
Deste modo, estes resultados são coerentes com os obtido por
Furuya et al (2011), Scochi et al. (2006) e Melamed et al. (2001) que
elencaram em suas pesquisas que o excesso de ruídos e vozes tem
sido um dos grandes causadores de estresse em profissionais e que a
diminuição destes contribuiria para a integralidade no atendimento
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médico. É de se esperar que o excesso de vozes e ruídos em ambientes cirúrgicos possa atrapalhar na condução de uma cirurgia,
deixe o médico desatento e incomodado, o que poderia prejudicar
sua atenção e de toda a equipe. Qualquer erro, por mínimo que seja,
poderia gerar até o óbito do paciente. Desta forma, se futuramente
o preceptor acionasse o elemento estressor excesso de vozes e ruídos no ambiente virtual, faria com que o seu orientando se sentisse
imerso no ambiente de forma controlada, auxiliando-o a enfrentar e
controlar esta situação gerada.

Considerações Finais
O presente trabalho procurou verificar a viabilidade do uso de técnicas de Realidade Virtual, particularmente a utilização de ferramentas de desenvolvimento de jogos (núcleos de jogos), para criar virtualmente situações que ocorrem em um ambiente cirúrgico e que
podem causar algum desconforto ao médico residente.
Para este fim, uma revisão bibliográfica foi realizada para subsidiar
discussões envolvendo autores deste trabalho e profissionais da área
de saúde diretamente relacionados ao ambiente cirúrgico. Como resultado desta discussão, cinco situações foram elencadas para serem
reproduzidas por meio de ferramentas de Realidade Virtual. Após
ter sido criado o ambiente virtual, as situações foram reproduzidas
virtualmente e apresentadas a médicos-preceptores e residentes que,
por meio de questionário específico, os analisaram quanto à qualidade de reprodução e relevância. Para tal, foi utilizado o núcleo de
jogo Unreal para criar um centro cirúrgico virtual e simular, com a
participação dos médicos, essas situações estressoras.
Os resultados alcançados demonstraram, primeiramente, que a ferramenta de edição de cenários UnrealEd se mostrou capaz de ser
utilizada para modelar o ambiente hospitalar. Da mesma forma, o
UnReal Engine, segundo a opinião desses profissionais, foi capaz de
ser utilizado para dar dinâmica ao ambiente criado e, desta forma,
simular um ambiente de cirurgia com grau de realismo suficiente
para reproduzir as situações estressoras propostas. A RV oferece ao
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mesmo tempo a integração de aspectos de imersão e a interatividade
para simular ambientes os mais realistas possíveis (Stanney, 2002;
Riva, Molinari e Vincelli, 2002; Mol et al., 2011), o que se constitui
em propósito da presente pesquisa.
Os resultados também permitiram concluir que as situações reproduzidas por meio da ferramenta de RV têm potencial para serem
utilizadas para auxiliar o preceptor no planejamento de ações que
auxiliem na adaptação de médicos pós-graduandos a situações de
estresse e, desta forma, poderá contribuir no incremento de estratégias de coping para que eles as enfrentem.
A criação de situações hipotéticas em um ambiente cirúrgico virtual
controlado, como por exemplo, as que podem causar maior estresse aos
médicos pós-graduandos, têm a vantagem de apresentar pouco risco
para a saúde de todas as partes, além de poderem contribuir para melhorar o planejamento de ações e procedimentos que, em determinadas
situações, poderiam/deveriam ser realizados por eles. Segundo Nunes et
al., 2011 diferentes profissionais de saúde que atuam em diferentes espaços podem encontrar na RV uma resposta às necessidades laborais.
Assim, a repetição de treinamento de procedimentos sem perigo a pacientes (...) e a simulação de situações antes somente
imaginadas, (...) constituem exemplos de aplicações que têm
proporcionado o crescimento de um rico campo interdisciplinar de pesquisa e desenvolvimento. (Nunes et al., 2011, p.255)

Finalmente, espera-se que a presente pesquisa seja um elemento
motivador para preceptores melhorarem as suas propostas didáticopedagógicas que deverão envolver o planejamento de ações e objetivos, a gestão do trabalho a ser desenvolvido, o controle e análise do
desempenho dos médicos, bem como avaliar seu orientando.
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CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO:
RISCOS DE CONTAMINAÇÃO PESSOAL,
EM PEQUENAS MINERAÇÕES, POR MINÉRIOS
RADIOATIVOS – URâNIO E TÓRIO
Valéria F. S. Pastura (CNEN), Thomas F. C. Campos (LARANA/UFRN).

Resumo
A atividade de pequena mineração no Brasil é sazonal e fragmentada, é um trabalho intensivo que não apresenta mecanização, possui
baixo padrão de segurança e saúde e normalmente a mão de obra
não possui formação adequada. Em determinadas regiões brasileiras,
ocorre a extração de minerais com minérios radioativos associados.
Desta forma, para o pequeno minerador, além dos riscos inerentes
da atividade, podem ocorrer riscos adicionais à sua saúde, pois no
minério extraído podem estar presentes elementos radioativos.
Na crosta terrestre, os radionuclídeos, urânio e tório, constituem a
maior fonte natural de material radioativo e são encontrados associados a cerca de 100 espécies minerais como constituinte principal,
além de outros minerais em pequenas proporções. Entre os comerciáveis podemos citar: tantalita/columbita, granitos com cassiterita,
carvão mineral, fosfatos, zirconita e terras raras.
Neste contexto apresentado, o presente trabalho tem por objetivo
apresentar a Campanha de Esclarecimento desenvolvida nas pequenas minerações, orientando quanto aos cuidados que devem ser tomados na exploração, estocagem e transporte de minérios, alertando sobre o possível risco de contaminação pessoal e ensinando os
meios básicos de proteção para evitar prejuízos à saúde.
Palavras-chave: mineração, urânio, segurança radiológica, campanha de esclarecimento
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Abstract
The small mining activity in Brazil is seasonal and fragmented, is an
intensive job that has no mechanization, has low standard of safety
and health and usually the manpower does not have proper training.
In certain regions of Brazil, the extraction of minerals is associated
with radioactive minerals, thus, for the small mining beyond the inherent risks of the activity, there may be additional risks to their health,
as the extracted ore may be present radioactive elements. In the earth's crust, radionuclides, uranium and thorium, are the largest natural
source of radioactive material and are found associated with about
100 mineral species as the main constituent, and other minerals in
small proportions. Among the tradable include: tantalite / columbite,
granite with cassiterite, coal, phosphates, zircon and rare earths. This
study aims to present the Enlightenment Campaign developed in small
mines, guiding about the care that must be taken in the exploration,
storage and transportation of minerals, warning of the possible risk
of personal contamination and teaching basic means of protection to
prevent damage to health.
Keywords: mining, uranium, radiation safety, education campaign

Introdução
A Comissão Nacional de Energia Nuclear/CNEN estabelece os requisitos de segurança e proteção radiológica de instalações minero-industriais que manipulam, processam, bem como armazenam
minérios, escórias e/ou rejeitos contendo radionuclídeos das séries
naturais do urânio e tório que possam causar exposições indevidas
aos trabalhadores, público e meio ambiente, através da realização de
inspeções e auditorias regulares (Ref. Norma 4.01/CNEN).
A CNEN também fiscaliza atividades que “envolvam exposição a
fontes naturais cujo controle seja necessário” (Norma 3.01/CNEN),
e, como na crosta terrestre, há os radionuclídeos, urânio e tório, que
constituem a maior fonte de material radioativo presente nas rochas de
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certos minerais, como, por exemplo, na tantalita/columbita, granitos
com cassiterita, carvão mineral, fosfatos, zirconita, terras raras, etc. Em
determinadas situações, tornam-se necessárias mais investigações.
No Brasil, a atividade da pequena mineração é consequência de características próprias, dada ao aproveitamento das ocorrências dispersas de determinadas sustâncias minerais em corpos descontinuados. Nesta atividade, é inviável a realização de trabalhos prévios de
pesquisa, consequentemente, a instalação de empreendimentos mineiros. Como ocupa um espaço importante na economia dos municípios, o governo está tentando desenvolver iniciativas políticas
propondo dotar status de empresas de mineração às cooperativas,
definindo e normatizando as condições e regras para funcionamento.
Em determinadas localidades, a incidência de minérios com altos teores de urânio e tório vem despertando atenção especial da
CNEN, como na Serra da Borborema, nos pegmatitos da região do
Seridó, entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, onde o urânio é
encontrado disperso nos corpos pegmatíticos e no Amapá, numa
região de selva amazônica, onde estava sendo extraído minério de
torianita, ilegalmente (Campos et al., 2009; 2013a).
Além dos riscos de acidentes de trabalho, inerentes às atividades da
pequena mineração, somam-se os riscos radiológicos, demonstrando a necessidade de adoção de medidas e ações, voltadas para a saúde e segurança dos pequenos mineradores e da população em geral.
A possibilidade de exposição à radiação e contaminação interna por
inalação de particulado é grande, pois os mineradores não possuem
conhecimento dos perigos e nem utilizam equipamentos de proteção. Eles ainda manipulam minérios contendo os radionuclídeos sem
depois lavar as mãos quando estão comendo ou mesmo fumando,
tomam banho em locais que contêm minérios radioativos e outras
situações que podem oferecer riscos de contaminação por ingestão.
Pelos motivos expostos, foi proposta e elaborada a campanha de
esclarecimento denominada: Riscos de contaminação pessoal nas
pequenas minerações por minérios radioativos – urânio e tório,
que, desde o ano de 2004, vem orientando os pequenos mineradores
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sobre os cuidados básicos que devem ser tomados na exploração,
estocagem e transporte de minérios contendo material radioativo.

Os radionuclídeos naturais e os riscos potenciais
Em Proteção Radiológica, denomina-se radiação de fundo (background) como sendo a soma de toda a forma de radiação natural ou artificial que é encontrada no meio ambiente e que não pode ser removida.
Assim, a presença de substâncias radioativas em determinados minérios que estão sendo estocados de forma indevida pode provocar alterações significativas nos níveis de radiação de fundo de determinados
ambientes de trabalho, no caso, as pequenas minerações.
Encontram-se vestígios de urânio e tório em quase todas as rochas
sedimentares da crosta terrestre, embora não sejam muito abundantes em depósitos concentrados (o tório é uma exceção, no Amapá).
São elementos-pai de cadeias de decaimento, e entre os descendentes destas séries radioativas podemos destacar o gás radônio (Rn222)
e seus produtos de decaimento radioativo (polônio-Po218, chumbo-Pb214, bismuto-Bi214 e polônio-Po214), os quais por si só são responsáveis por mais de 50% da radiação natural média anual. Tanto o
urânio como o tório ao decaírem, emitem partículas alfa (α), que
não têm grande alcance no ar (2 a 8cm), porém o risco maior de
contaminação está na ingestão, adsorção pela pele ou inalação.
O comportamento do urânio tende a ser altamente móvel perto da
superfície da rocha, enquanto o tório é um elemento inerte. Assim,
o urânio pode ser facilmente oxidado na forma de solução aquosa
e ser removido através do processo de lixiviação e redepositado em
sedimentos longe da rocha de origem, podendo contaminar lençóis
freáticos. Por outro lado, o tório, que é relativamente estável e bem
menos solúvel que o urânio, não apresenta uma fácil mobilidade,
a não ser por meios mecânicos, como o vento ou pelo processo de
erosão (Campos et al., 2013b).
O radônio é um componente natural do ar que respiramos e serão
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seus descendentes que irradiarão os tecidos pulmonares caso o gás
seja inalado. Como é transportável pela água, sua incorporação
pode contribuir no aumento do valor médio da dose efetiva anual
originada por fontes naturais que é de 2,4 mSv/ano (Campos et al.,
2013b), seja por ingestão que se traduziria na exposição do sistema
digestivo ou por inalação, já que o gás se liberta da água e irradia
os pulmões.
Em termos de saúde humana, podemos afirmar que os radionuclídeos naturais quando inalados e/ou ingeridos são distribuídos entre
os órgãos, de acordo com o metabolismo e com a sensibilidade diferenciada que os órgãos possuem em relação aos diferentes tipos de
radiação (soma-se ao risco radiológico, o risco oferecido pela toxicidade do urânio e do tório).
Desta forma, o dano dependerá de vários fatores, alguns dos quais
relacionados com o próprio metabolismo. Por exemplo, os compostos "solúveis" ou “transportáveis” de urânio ao depositarem-se
nos pulmões passam rapidamente para a corrente sanguínea, não
obstante dados metabólicos evidenciarem que uma proporção elevada da fração que vai para a corrente sanguínea seja excretada
rapidamente pela urina, o que não impede, contudo, que quantidades significativas fiquem no organismo e que sejam depositadas
nos rins, e até mesmo nos ossos, aumentando a acumulação de
radiação no organismo.
É importante salientar que os efeitos da radiação são dependentes da
dose e do tipo de radiação que o ser humano recebe. Os riscos devidos
a minérios radioativos traduzem-se em baixas doses, são efeitos estocásticos, ou seja, aumentando a dose, aumenta a probabilidade de efeitos
tardios, como é o caso do câncer pulmonar, e não a severidade do dano.

A Campanha
Para tentar remediar danos futuros à saúde dos pequenos mineradores
e da população em geral, vem sendo implantada no País, desde o ano de
2004, a Campanha de Esclarecimento: Riscos de Contaminação Pessoal
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nas Pequenas Minerações por minérios radioativos: Urânio e Tório.
Elaborada em linguagem de fácil compreensão, esclarece sobre os
riscos que podem ocorrer em virtude do comportamento dos radionuclídeos e estimula a adoção de procedimentos simples para a
prevenção de contaminação pessoal, bem como da contaminação
de outras pessoas, orientando que a principal via de contaminação
é a respiratória, através da inalação do pó contendo urânio e tório e
que a disseminação desse pó, que pode ficar na roupa utilizada pelo
trabalhador, é uma segunda via de contaminação.
Também é enfatizado que outro risco potencial é a inalação do gás
radônio e de seus filhos de meia-vida curta, que pode ocorrer em
minerações subterrâneas com ventilação deficiente ou se o minério
for armazenado em local fechado.
Ou seja, o risco potencial à saúde dos trabalhadores está diretamente
ligado aos hábitos desenvolvidos nos locais de mineração, tanto os
de higiene quanto os envolvidos no processo de extração, manipulação e armazenamento.
O projeto vem fortalecendo as ações relacionadas à prevenção de
possíveis contaminações por minérios radioativos e, ao mesmo tempo, vem formando diversas parcerias com entidades distintas que
estão atuando como multiplicadores da campanha, formando uma
Rede de Educação em Segurança Radiológica.
A partir do cenário descrito, este trabalho teve como objetivos (i)
localizar pequenas minerações de tantalita/columbita, granitos com
cassiterita, carvão mineral, fosfatos, zirconita e terras raras com altos
teores de U e Th associados; (ii) desenvolver ações de promoção à
prevenção dos riscos de contaminação pessoal através da distribuição de material didático e da realização de palestras, previamente
elaboradas em função do público alvo; (iii) avaliar as pequenas mineradoras nas áreas de abrangência, em especial aquelas que apresentam maiores fatores de risco, através de entrevistas e levantamentos radiométricos in situ e análise de amostras de concentrados do
mineral e de água, para formular itens de segurança diversos; (iv)
detectar o local de estocagem dos minérios contendo minérios ra98

dioativos e propor uma solução de armazenamento; (v) definir qual
será a melhor estrutura para implantação de um sistema de controle
dos minérios com altos teores e, se necessário, a implantação de um
sistema de controle radiológico dos pequenos mineradores.

Metodologia
A metodologia consistiu na manutenção de uma Rede de Educação
em Segurança Radiológica em que fazem parte cooperativas, sindicatos, escolas, ONGs, entidades envolvidas com a segurança nacional
e outras entidades representativas, cujo objetivo é fomentar ações de
segurança radiológica, garantindo a saúde do trabalhador, de seus familiares e da população como um todo, permitindo sinergia e maior
eficácia dos esforços empreendidos pelos membros da rede.
Esta rede tem demonstrado ser de extrema relevância, visto que os
pequenos mineradores não são trabalhadores fixos, Este tipo de exploração mineral é sazonal, dependendo do clima e de fatores econômicos, portanto, com a rede, garantimos a continuidade do trabalho através dos multiplicadores que estão sendo formados.
Sendo assim, nesta Rede de Educação em Segurança Radiológica foram propostas as seguintes ações:
•

Implantação de campanha de esclarecimento em municípios cuja extração mineral envolva riscos radiológicos.

•

Levantamento prévio dos recursos minerais potenciais dos
municípios.

•

Distribuição da cartilha (Figura 1), Cuidados no garimpo
com os minérios radioativos: Urânio e Tório, nos locais de
pequena mineração e nas cooperativas, sendo a leitura
feita conjuntamente com os pequenos mineradores e seus
familiares; nas escolas municipais e estaduais para alunos do Ensino Fundamental e Médio, durante palestras
técnicas.

•

Distribuição do cartaz (Figura 1) Cuidados no garimpo com
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os minérios radioativos: Urânio e Tório em pousadas, bares
e outros locais de frequência dos pequenos mineradores,
contendo informações sobre os cuidados básicos que devem ser tomados durante a exploração; também em bibliotecas e sindicatos, entre outros locais importantes na região.
•

A utilização da cartilha e do cartaz visa, principalmente,
atuar na capacidade de memorização visual, uma vez que
os pequenos mineradores, em sua maioria, não possuem
um grau adequado de instrução.

Fig. 1 – Cartilha e Cartaz
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•

Entrevistas na imprensa televisiva e escrita.

•

Apresentação de palestras e seminários sobre minérios radioativos e quais os métodos de prevenção aos riscos devidos à exposição e contaminação, que são elaboradas em
função do público-alvo.

•

Divulgação em cooperativas de pequenos mineradores, em
cooperativas de agricultores (como a atividade é sazonal, os
pequenos mineradores também atuam na agricultura), entre professores de ensino fundamental e médio, alunos do
ensino fundamental e médio, no sindicato de professores
estaduais e municipais, na Polícia Federal Ambiental, na
Polícia Militar Ambiental, Defesa Civil, Corpo de Bombei-

ros, Postos de Saúde Estaduais e Municipais, Secretarias de
Meio Ambiente, estaduais e municipais, no Departamento
Nacional de Produção Mineral/DNPM e no Instituto de
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis/IBAMA.
•

Nas escolas, as palestras têm uma linguagem simples, porém direta, com o objetivo de utilizar as crianças como
agente multiplicador nas famílias, na orientação dos pais e
também porque estarão adquirindo novos conhecimentos
caso se tornem pequenos mineradores.

•

Para os professores e alunos do Ensino Médio, as palestras
são técnicas visando dar esclarecimentos sobre radioatividade natural, termos da área nuclear e são distribuídas
apostilas contendo conceitos básicos de radioproteção, o
CD da cartilha digitalizada e bibliografia para consulta.
Normalmente são ministradas num período de 4 a 6 horas.

•

Para as instituições de Segurança Nacional, de Meio Ambiente e Produção Mineral são desenvolvidos seminários
de 40 horas sobre Radioproteção e Segurança Nuclear,
orientando, principalmente, quanto às medidas iniciais
necessárias em situações de apreensão, incidentes e/ou acidentes radiológicos envolvendo minérios radioativos (Estado do Amapá).

•

Para as Instituições de Saúde também são realizados os
seminários de 40 horas sobre Radioproteção e Segurança
Nuclear, que se tornam de vital importância, pois, ao darmos entrevistas sobre a existência de minérios radioativos
nas regiões, sempre surgem situações de pânico, em que as
pessoas acreditam que a radiação chegará até a cidade implicando riscos à população. Algumas pessoas procuram
os postos de saúde achando que têm sintomas provenientes
da radiação. (Estado do Amapá). Desta forma, as palestras
focam principalmente os efeitos biológicos da radiação.

•

Coleta de amostras minerais e água nos locais de trabalho
e utilização dos resultados das análises para tomada de decisões programáticas.

•

Entrevistas com pequenos mineradores. Muitos atuam há
mais de 30 anos na pequena mineração.
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•

Monitoramento e avaliação constante de todos os dados
coletados – análises laboratoriais, observação quanto às
atitudes no trabalho, locais de depósito, entre outras, identificando os problemas e buscando soluções rápidas.

•

Avaliação dessas condições de contorno para que seja possível desenvolver ”procedimentos radiológicos” que deverão ser
aplicados pelas cooperativas, quando a atividade da pequena
mineração for legalizada pelos órgãos federais competentes.

•

Estabelecimento de prazos mensuráveis no planejamento das parcerias, para formação dos multiplicadores, para
avaliação da eficácia da campanha e término da mesma.

•

Retorno após um ano de implantação para avaliação dos
resultados

Resultados
Case 1: Torianita no Amapá
Em julho de 2004, a Polícia Federal (PF) apreendeu um contrabando
de minério de torianita (890 kg), proveniente da Serra do Navio (selva amazônica, muito longe de qualquer concentração populacional),
cuja análise mineral, realizada em Laboratório da CNEN, indicou
que o minério possui 75% de tório, 7,5% de urânio e 10% de óxido
de chumbo em sua composição (Figura 2). A torianita é encontrada
em abundância na beira de um rio da Serra do Navio na forma de
depósitos aluviais. Posteriormente, ocorreram outras apreensões e
em todas elas a CNEN fez o recolhimento, e todo minério apreendido está alocado em um depósito de rejeitos radioativos da CNEN.
A torianita do Amapá apresenta alta concentração de tório, cada
quilo do material chega a ter 80 gramas de urânio e 750 de tório.
A taxa de dose na superfície do embalado, com 890 kg de torianita,
corresponde a 1mSv/h. Os riscos radiológicos envolvem exposição
e contaminação.
Impulsionada por este evento ficou decidido iniciar imediatamente
a Campanha de Esclarecimento na cidade de Macapá.
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Fig. 2 – Torianita, Amapá

A primeira atuação da campanha foi através dos meios de comunicação, em que os técnicos deram entrevistas para tranquilizar a
população, pois ao ser divulgada a apreensão da torianita, houve
início de pânico, por algumas pessoas acharem que estavam sendo
irradiados e também contaminados, já que algumas das apreensões
foram feitas em residências.
Nestas entrevistas, a equipe técnica informou que a extração de torianita apresentava riscos à saúde do minerador e de seus familiares,
pelo armazenamento nas residências, mas não oferecia riscos à população em geral; também explicou que este minério é monopólio
da União, sendo ilícita sua exploração e comércio.
Para os programas de televisão, a equipe optou por uma demonstração prática utilizando um detector de radiação e uma quantidade
pequena de torianita para evidenciar que a dose diminui em função
da distância, pois em certo momento da experiência o equipamento
não mais emitia sinal sonoro demonstrando que era impossível haver algum risco à cidade, já que o depósito mineral se encontra na
selva a muitos quilômetros de distância.
As seguir, foram ministradas palestras em os órgãos de segurança e
de meio ambiente, envolvidos nas apreensões, orientando-os quanto
aos procedimentos básicos de radioproteção (foi cedido um detector de radiação para a PF) e nas escolas, para professores e alunos
(Tabela 1).
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Até o final de 2005, a Campanha já foi desenvolvida em 07 (sete)
municípios, todos com pequena mineração – Tartarugalzinho,
Amapá, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande,
Serra do Navio e Calçoene.
Palestras nas pequenas minerações

04

Palestras em cooperativas de pequenos mineradores

08

Palestras em escolas estaduais e municipais

16

Palestras em sndicatos de professores

02

Seminários para entidades de segurança nacional, saúde e
meio ambiente

06

Entrevistas aos principais jornais

10

Entrevistas às redes de televisão das maiores emissoras

06

Tabela 1- Ações desenvolvidas na campanha de esclarecimento na cidade
de Macapá.

Resultados referentes ao Case – Torianita no Amapá: até o presente
momento foram positivos:
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•

Há indícios de que o tráfico ilícito diminuiu substancialmente, segundo informações da Polícia Federal, e não há
mais notícias de que mineradores têm estocado minérios,
como a Tantalita/Columbita, que é rica neste estado, nas
residências.

•

A mulher demonstrou ter um papel fundamental, pois é
ela que não tem mais permitido que os minérios sejam armazenados dentro de casa, em função dos riscos à saúde
dos filhos.

•

O governo do estado se mostrou um excelente parceiro,
possibilitando a realização das palestras em auditórios,
fornecendo a infraestrutura necessária e apoio logístico,
trabalhando na divulgação das mesmas e envolvendo as
secretarias de Educação, Saúde e Meio Ambiente.

•

A parceria com órgãos federais, Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM) e Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), foi
de extrema importância na campanha de esclarecimento.
•

Nas escolas na cidade de Macapá, entre outros municípios,
o tema “minérios radioativos” tem sido debatido entre professores e alunos, tendo sido apresentado em uma feira de
ciências vários trabalhos com o tema Energia Nuclear e
seus benefícios.

•

Diversas entidades têm solicitado palestras que futuramente serão agendadas.

•

A Universidade Federal do Amapá demonstrou interesse
em implantar um curso de pós-graduação na área mineral,
que seria desenvolvido pela CNEN, já que o estado tem um
grande potencial mineral.

Case 2: Rio Grande Do Norte
A riqueza mineral da Província Pegmatítica do Seridó-Borborema
é tema recorrente na bibliografia geológica do Nordeste há mais
de meio século, desde quando minerais de pegmatitos foram avidamente buscados para suprir as necessidades de tântalo, estanho,
berilo e lítio, das potências aliadas da Segunda Guerra Mundial (Ref.
CETEM - CT2002-040-00).
A área está compreendida entre os Estados do Rio Grande do
Norte e Paraíba, abrangendo 22 municípios e apresentando uma
quantidade apreciável de corpos pegmatitos (cerca de 4000), distribuídos numa área de aproximadamente 6.000km2 , cuja atividade de pequena mineração ocupa um espaço vital na economia dos
municípios, pois são extraídos minerais de grande importância do
ponto de vista econômico, destacando-se: berilo e água marinha,
tantalita/columbita, cassiterita, ambligonita e bismutinita, além
da turmalina azul, a opala, o caulim, os feldspatos, as micas e os
quartzos (Figura 3).
A problemática recai no fato de que, na maioria dos locais de mineração, são encontrados corpos pegmatitos com minérios radioativos,
tanto devido ao urânio disperso nos minerais citados, como pela pre105

sença de minerais primários e secundários de urânio (gumita, autunita, pitchblenda, torbenita, uraninita, entre outros) (Figura 4).
De acordo com a bibliografia existente, o total de pequenas minerações na Província está entre 400 e 800 frentes de lavras ativas.
Só no Rio Grande do Norte, em pelo menos 18 localidades foram
constatadas ocorrências radioativas, sendo que existem cerca de 50
frentes de lavras entre ativas e inativas nessas localidades.
As pequenas minerações, em sua grande maioria, são exploradas de
forma artesanal e intermitente, e foi constatada a presença de minérios radioativos tanto de forma isolada como associados e/ou contidos na estrutura de diversos minerais.
Em função da necessidade de orientação quanto aos procedimentos
a serem adotados pelos pequenos mineradores, iniciou-se a campanha de esclarecimento no ano de 2004 com a distribuição de cartazes e a realização de algumas palestras.
Primeiramente, houve o trabalho de levantamento das condições de
contorno que concluiu que o risco quanto à exposição não é relevante, pois as ocorrências radioativas são pontuais e esparsas (formação
de “nódulos”), sendo a contaminação interna a maior preocupação,
pois, quando os mineradores, buscando extrair outros minerais e pedras preciosas destes pegmatitos, executam procedimentos evidentemente errôneos, como trabalhar em galerias com pouca ventilação
e sem o devido uso de equipamentos de proteção os mineradores.
Podem também inalar particulado contendo minérios radioativos,
além do gás radônio.
Foram detectados outros comportamentos de risco passíveis de
contaminação interna, por exemplo, (i) mineradores armazenavam amostras radioativas em locais próximos a cursos de água; (ii)
consumiam água proveniente de nascentes do Pegmatito; (iii) armazenavam amostras em suas residências; (iv) utilizavam as cavas
para asseio e (v) armazenavam rejeitos contendo minérios radioativos ao lado dos alojamentos.
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Fig. 3 - Veio de tantalita/columbita contendo urânio, coloração amarelo
alaranjado, RN. Taxa de contagem 4388 cps (radiação de fundo 50 cps)

Fig. 4 - Ocorrência de uraninita no rejeito na mina do Trigueiro 1, depositado em local de banho, coloração alaranjada, RN

O trabalho de campo nesta região tem constatado que os mineradores conhecem o urânio e atribuem nomes que o identificam pela sua
cor característica – amarelo; comumente eles o chamam de “loura”
ou urânia, porém desconhecem os riscos envolvidos. Também são
extraídos a tantalita/columbita (Figura 3), que os mineradores chamam de “buchos”, com alto teor de urânio, já constatado por análises
realizadas em 2004.
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Palestras nas cooperativas de pequenos mineradores foram as primeiras
atuações, visando orientar quanto aos riscos envolvidos e os procedimentos de prevenção à contaminação pessoal que podem ocorrer nos
processos envolvidos na mineração e alertar sobre o gás radônio emitido pelo minério, pois os mineradores utilizam a água procedente do
pegmatito para subsistência, e a orientação foi de que é extremamente
importante fervê-la antes do consumo, não só porque evitam problemas
de contaminação por bactérias, mas também porque desta forma o gás,
que é solúvel na água, se evaporará o momento da ebulição. As atuações
seguintes foram palestras para alunos de ensino fundamental e médio e
seminários para professores e servidores da área de saúde. Foram feitas
também entrevistas tanto na mídia impressa como televisiva.

Fig. 5 - Taxa de contagem de 675cps na entrada da mina do Trigueiro 3,
divisa dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba

As ações desenvolvidas foram:
Pequenas minerações visitadas

08

Palestras nas cooperativas de pequenas minerações

06

Palestras em escolas estaduais e municipais

12

Palestras para professores

03

Entrevistas para jornais regionais

06

Entrevistas na TV a cabo do município de Currais Novos 02
Matéria na TV Universitária/UFRN
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Resultados
Os resultados até o presente momento foram muito positivos:
•

Ao retornar em várias mineradoras pequenas, pode-se observar que os procedimentos de prevenção de contaminação estavam sendo aplicados.

•

Nos municípios visitados, a prefeitura e as cooperativas
têm sido excelentes parceiras, possibilitando a realização
das palestras em auditórios, fornecendo a infraestrutura
necessária, trabalhando sua divulgação e envolvendo todas
as instituições que podem atuar como multiplicadores.

•

As amostras de minerais (albita, amazonita, quartzo, micas, tantalita e opala) provenientes de diferentes pegmatitos da região de Equador-Parelhas (RN) apresentam teores
significativos de urânio e tório.

•

Nas escolas, o tema “minérios radioativos” tem sido muito
debatido entre professores e alunos.

•

Mais uma vez, a mulher demonstrou ter um papel fundamental, pois é ela que não tem mais permitido que os minérios sejam armazenados dentro de casa, em função dos
riscos à saúde dos filhos.

•

Nas palestras ministradas em cooperativas de pequenos
mineradores, são fornecidas informações sobre incidências radioativas em frentes de lavras que posteriormente
são comprovadas pela equipe, como no caso de uma mina
de feldspato no Estado da Paraíba, Município de Santa Luzia, onde as análises minerais constataram alto teor de tório nas amostras coletadas.

•

Diversas entidades têm solicitado palestras que futuramente serão agendadas.
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Considerações Finais
Diante dos dados recolhidos e observados podemos concluir, até este
momento, que a Campanha tem sido efetiva na transmissão de informações e que as preocupações são comuns nos estados visitados:
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•

O interesse despertado pelo tema é muito grande devido ao
desconhecimento e preocupação com a saúde e segurança,
tanto do pequeno minerador e seus familiares, como por
parte da população e órgãos federais.

•

A mulher demonstrou ter papel fundamental em não permitir o armazenamento em casa de minérios. Durante as
palestras, elas é que mais faziam perguntas por estarem
preocupadas com seus filhos e maridos.

•

Algumas crianças nas escolas são filhos de pequenos mineradores e, durante as palestras, foi possível notar a preocupação com o pai, a ponto de dizerem que não mais deixariam que eles corressem riscos, pois iriam ler e explicar
a cartilha para que os cuidados fossem tomados durante a
exploração mineral.

•

Durante as palestras nas cooperativas do Rio Grande do
Norte, os mineradores apontam novas frentes de lavra com
ocorrências radioativas e que são efetivamente constatadas
pela equipe.

•

A campanha deve continuar, pois o realizado até o momento é muito pouco em relação à quantidade de frentes
de lavra existentes. É necessário adquirir um maior conhecimento dessas ocorrências de minérios radioativos,
fazendo-se um acompanhamento periódico das pequenas
minerações.
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Artigo de revisão:

Os fundamentos da Aprendizagem
Baseada em Design: uma estratégia
multidimensional apropriada à
abordagem de problemas
do mundo contemporâneo
Bianca M. R. Martins (UniCarioca/NUCAP/PUC-Rio)

Resumo
Neste artigo, discutem-se os paradigmas emergentes do contexto
educacional brasileiro, enfatizando sua natureza construtivista, interacionista, sociocultural e transcendente. Um cenário propício à
postulação de práticas de aprendizagem integradoras de conhecimentos multidimensionais, flexíveis, emancipadoras, colaborativas,
atentas às necessidades do contexto próximo à escola. Procuramos
localizar neste contexto a importância da elaboração da subjetividade, levando em conta que a interseção entre a construção do real
e a construção do sujeito é favorecida pelo processo de desenvolvimento de um objeto projetado. Procuramos evidenciar que o ato
de projetar deve receber atenção especial no ensino fundamental.
Estudamos, também, o processo de tomada de consciência como
justificativa para a relevância da Aprendizagem Baseada em Design durante o Ensino Fundamental, pois, a partir deste conceito,
fica claro que não é somente um objeto que conduz a criança à fase
de compreensão. É necessário imaginar cenários ou problemas que
favoreçam a criança a transformar os esquemas de ação prévios em
apreensões de noções e operações. Investigamos, ainda, as aprendizagens ativas, tais como Aprendizagem Baseada em Problemas e
Aprendizagem Baseada em Projetos, como propostas pedagógicas
em sintonia com a formação de indivíduos com uma visão global
da realidade, vinculando a aprendizagem a situações e problemas
reais e preparando-os para a aprendizagem ao longo da vida. Após,
fazemos uma análise das características da Aprendizagem Baseada
em Design evidenciando-a como estratégia educativa que favorece
a abordagem multidimensional apropriada à resolução problemas
do mundo contemporâneo, o trabalho em equipe, a proposta de so113

lução desenvolvida em cooperação com o usuário, a utilização de
ferramentas de gestão e plano de ação, ambas importantes para a
vida adulta, a interdisciplinaridade, aguçando o senso estético e, por
fim, a imaginação de soluções esboçando ideias para ações futuras.
Palavras-chave: Design, Pedagogia, Aprendizagem Baseada em Design, Design na escola

Abstract
This paper discusses the emerging paradigms of the Brazilian educational context emphasizing its constructivist, interactional, sociocultural
and transcendent nature. It is a scenario favorable to postulation of
integrative learning practices of multidimensional knowledge, flexible,
empowerment, collaborative, taking local needs close to school.
We seek to show that the act of designing should receive special attention in elementary school. We also studied the awareness process to
justify the relevance Design-Based Learning for the elementary school,
because from this concept it is clear that it is not only an object that
brings the child to the stage of understanding. You must imagine scenarios or problems that encourage the child to turn the previous action
schemes in apprehension of notions and operations. We also investigate active learnings in line with the formation of individuals with a global vision of reality, linking learning to real situations and preparing
them for the lifelong learning. After, we make an analysis of Design-Based Learning features showing it as an educational strategy that
favors: appropriate multidimensional approach to solving problems of
the contemporary world; teamwork; proposed solution developed in
cooperation with the user; use of management tools and action plans;
interdisciplinarity, sharpening the aesthetic sense and imagination solutions sketching ideas for future actions.
Keywords: Design, Pedagogy, Design-Based Learning, Design in school
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Introdução e enfoque metodológico
O presente artigo faz parte de uma pesquisa mais ampla de cunho
qualitativo, exploratório e propositivo a respeito da inserção da
Aprendizagem baseada em Design na Escola. Para investigar a validade desta proposta, apresentamos aqui uma revisão de literatura
a respeito - pesquisa bibliográfica e documental, para identificar a
relevância desta abordagem para a Educação Fundamental contemporânea. Para tal, serão discutidos os paradigmas do contexto
educacional emergente (MORAES, 2005), enfatizando sua natureza
construtivista, interacionista, sociocultural e transcendente. Um cenário propício à postulação de práticas de aprendizagem integradoras de conhecimentos multidimensionais, flexíveis, emancipadoras,
colaborativas, atentas às necessidades do contexto próximo à escola.
A partir de então, procuramos localizar neste contexto a importância da elaboração da subjetividade levando em conta que o lugar da
aprendizagem (MAMEDE-NEVES, 2012), ou seja, a área de interseção entre a construção do real e a construção do sujeito, é favorecida
pelo processo de desenvolvimento de um objeto projetado. Procuramos, assim, evidenciar que o ato de projetar deve receber atenção
especial no ensino fundamental. Logo em seguida, estudamos o processo de tomada de consciência (PIAGET, 1978-79) como justificativa para a relevância da Aprendizagem baseada em Design durante o
Ensino Fundamental, pois a partir deste conceito, fica claro que não
é somente um objeto que conduz a criança à fase de compreensão. É
necessário imaginar cenários ou problemas que favoreçam a criança
a transformar os esquemas de ação prévios em apreensões de noções
e operações. Se ela tem a oportunidade de brincar com os objetos,
refletir sobre os resultados obtidos e ser desafiada com situações novas e multidimensionalmente planejadas, maior é a chance de ela
estar desperta para os conceitos envolvidos e, assim, alcançar o nível
de compreensão conceitualizada.
A partir de então, investigamos as aprendizagens ativas, tais como
Aprendizagem baseada em Problemas (BARBOSA e MOURA,
2013) e Aprendizagem baseada em Projetos (HERNÁNDEZ, 2000;
VENTURA, 1998), como propostas pedagógicas em sintonia com a
formação de indivíduos com uma visão global da realidade, vinculando a aprendizagem a situações e problemas reais, preparando-o
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para a aprendizagem ao longo da vida. Após, fazemos uma análise
das características da Aprendizagem baseada em Design (BAYNES,
2010), evidenciando-a como estratégia educativa que favorece a
abordagem multidimensional apropriada à resolução problemas do
mundo contemporâneo, que se realiza através de trabalho em equipe, que desenvolve a solução em cooperação com o usuário, que
oportuniza a utilização de ferramentas de gestão e plano de ação
- ambas importantes para a vida adulta, que é interdisciplinar, que
aguça o senso estético e direciona-se à imaginar soluções esboçando
ideias abstratas para ações futuras, ou seja, ativa a imaginação com
um propósito específico.

Premissas e pressupostos
Partimos da premissa de que o Design articula conhecimentos dispersos, direcionando-os à solução de um problema complexo. Logo,
a Aprendizagem baseada em Design favorece o pensamento multimensional e pode ser aproveitada como estratégia interdisciplinar
de ensino-aprendizagem. Nosso pressuposto é de que esta estratégia
deve ser incorporada à formação de professores como forma de garantir uma prática docente mais alinhada aos desafios da vida adulta
contemporânea.

Estado da arte e ineditismo
Várias pesquisas estrangeiras (DAVIS, 1997; BURNETTE, 2005;
NELSON, 2006; dentre outros) já comprovam como a Aprendizagem baseada em Design já se incorpora ao cotidiano escolar. No
Brasil, o LIDE PUC-Rio é pioneiro na investigação da Pedagogia
do Design e da inserção do Design na Escola com os trabalhos
de BUY, 1998; RIBEIRO, 2002; OLIVEIRA, 2009; PORTAS, 2013;
PORTUGAL, 2010; MARTINS, 2007; COUTO, 1994, 2007, 2014,
dentre outros. Há também outras pesquisas brasileiras que abordam
esta temática: Tabak, 2012; FONTOURA, 2002; COUTINHO, 2008,
2011, dentre outras. Contudo, nenhuma destas pesquisas investiga
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possibilidades para a inserção da Aprendizagem baseada em Design
na formação de professores. Vale ressaltar que o presente artigo é
parte de um estudo mais amplo que objetiva investigar diferentes
modos de utilizar a Aprendizagem baseada em Design no Ensino
Fundamental através da inserção desta pedagogia na formação de
professores capacitando-os, assim, a utilizar esta abordagem em suas
práticas docentes.

Relevância da pesquisa
•

Social: o Design e a Educação são duas atividades voltadas para o futuro. Assim sendo, através desta pedagogia os
sujeitos poderão estar melhor preparados para lidar com
desafios da complexidade.

•

Pesquisa em Design: evidencia-se uma concepção do Design como um saber que vai além de uma abordagem procedimental: é um modo de conhecer e problematizar, um
tipo de cognição. Esta abordagem favorece o entendimento
de sua relação íntima com as ciências da Educação.

•

Educação: a aprendizagem baseada em Design, tema desta pesquisa, desenvolve o pensamento flexível, a aprendizagem autônoma, favorece a autoavaliação, desenvolve a
capacidade de comunicação interpessoal e o trabalho em
equipe, promove cidadãos responsáveis com os outros e
com o meio sociocultural, envolve os conhecimentos da
vida cotidiana dos alunos e aumenta o conforto do aluno
com a incerteza.

•

Cultural: sujeitos formados a partir da Aprendizagem baseada em Design adquirem uma visão mais crítica a respeito da aparência e do discurso visual dos objetos. Isso implica um entendimento mais realista dos apelos do consumo,
das subjetividades e formação de identidades, de questões
de diferenciação a partir de estéticas, dentre outras tantas
questões culturais.
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Paradigmas para a Educação contemporânea
A Escola e a escolarização de sujeitos em grandes centros urbanos e
em meio rural é objeto de diversas investigações e questionamentos
que envolvem seu papel social, sua estrutura, seu funcionamento,
sua história, seus sujeitos, somente para citar alguns enfoques. Entendemos que para estudar a pertinência da introdução da educação
em Design na Escola antes é necessário compreender os pressupostos que fundamentam a existência desta instituição. Portanto, neste
momento, faz-se importante uma caracterização do paradigma educacional contemporâneo, fato que nos ajudará a localizar oportunidades de inserção de projetos de Design na Escola.
Moraes (2005) comenta que, em linhas gerais, o cotidiano educacional contemporâneo apresenta-se como uma construção derivada da
associação entre correntes de pensamento da cultura ocidental, destacando-se entre elas a Revolução Científica (séculos XVI e XVII),
o Iluminismo e a Revolução Industrial. Estas derivações trouxeram
benefícios como o desenvolvimento científico-tecnológico vigente,
a democratização do conhecimento, a constituição de um espírito
de investigação e validação científica. Por outro lado, é preciso levar
em consideração o caráter reducionista do modelo científico clássico (racionalismo), que fragmenta a realidade para buscar seu entendimento, e, ao fazê-lo, impossibilita a visão da totalidade, como
apontado por Morin (2007). Moraes enfatiza que a fragmentação da
realidade é maior responsável pelas causas dos problemas educacionais atuais. Estes problemas são: uma grade compartimentada e fixa
de conhecimentos, onde existe pouca conexão entre os saberes; a
baixa valorização dos sujeitos no processo de ensino-aprendizagem
e a supervalorização do ensino em detrimento à uma preocupação
com a aprendizagem do aluno e uma valorização excessiva e destorcida do processo de avaliação que, em última análise, pauta-se numa
aprovação no vestibular.
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Figura 1 : Tirinha Calvin and Hobbes de Bill Watterson.

Moraes aponta que uma visão mais abrangente e emancipadora do
processo de construção do conhecimento inaugura-se no final do
século XIX, quando o paradigma newtoniano da ciência começa a
ser posto em xeque. As inovações mais interessantes, conforme Moraes (2005), foram trazidas pelos pressupostos da mecânica quântica
e da Teoria da Relatividade, que promovem uma renovação na visão
das leis do universo relacionadas à matéria e ao movimento, trazendo o Princípio da Incerteza e aproximando a ciência às experiências de vida diárias. Estas teorias seriam capazes de esclarecer como
ocorre a relação do sujeito com a construção do seu conhecimento,
algo que está permanentemente em processo. Conforme Moraes,
estas teorias esclarecem a interdependência entre ambiente geral e
pensamento, uma vez que o ambiente flui para dentro do sujeito por
meio da percepção humana evidenciando, assim, a teia de interações
e relações existentes entre todos os fenômenos, fatos apontados também por Morin.
Conforme a análise de Moraes (2005), os problemas evidentes
da prática educacional brasileira apresentam, ainda, fatores que
envolvem decisões políticas, metodologias inadequadas e o apego a um modelo de construção do conhecimento obsoleto, pois
está arraigado à teorias do conhecimento ultrapassadas. A proposição de solução proposta por Moraes envolve a renovação
de perspectivas com base em práticas e teorias do pensamento
Pós-Moderno, pois nessa visão os sujeitos aprendentes são apreciados multidimensionalmente de forma que não se privilegie
somente a dimensão racional, mas também seu aspecto emocional, criativo e intuitivo.
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O paradigma educacional emergente proposto por Moraes, em relação íntima com os postulados de uma Ciência renovada, envolve
a concepção de novas missões para a Escola: encarar os sujeitos de
forma singular, entendendo que possuem desejos e necessidades
particularizados; valorizar as inteligências múltiplas e diferentes habilidades para resolver problemas; entender que os estilos de aprendizagem variam e que é necessário encontrar o que motiva cada
aluno; compreender que o processo de aprendizagem é mais importante que metodologias de ensino e, ainda, fazer com que o aluno
compreenda que o processo de reflexão e tomada de consciência é
algo que lhe assegura emancipação e autonomia para mudar o que
for preciso no processo particular de construção do conhecimento aprender a aprender. Outro aspecto a salientar é a visão de que, mesmo valorizado, o sujeito precisa conviver e interagir com seus pares.
Isso evidencia a questão da interdependência e da colaboração para
a construção do conhecimento e da vida em sociedade. Entendemos que todos estes aspectos podem ser favorecidos pelo desenvolvimento de projetos de Design, como será explorado mais adiante.
Sobre o papel do professor e do ambiente de aprendizagem: no paradigma emergente de Moraes, o professor é entendido como um
pesquisador ativo e permanentemente atualizado, sujeito que possui
um entendimento detalhado das necessidades de cada aluno, que
atua buscando propostas curriculares e práticas educativas flexíveis.
Um detalhe importante é a visão de que o contexto social da Escola (comunidade, bairro, adjacências) passa a ser concebido como
suporte intelectual e fonte de problemas que exigem solução. Estas
podem ser implementadas pelo coletivo de alunos, sujeitos ativos,
através de enfoque multidisciplinar.
Moraes (2005) arremata sugerindo que o paradigma educacional
emergente é de natureza construtivista, interacionista, sociocultural
e transcendente. Construtivista, pois abarca o conhecimento como
inacabado, em constante processo de construção e dependente da
ação de sujeitos que o promovem e transformam. Interacionista,
porque reconhece que o sujeito e o objeto são organismos vivos,
abertos, ativos, em constante intercâmbio com o meio-ambiente.
Sociocultural, pois considera que é na relação, no dialogismo, que
os seres humanos se constroem, produzindo conhecimento na in120

teração com o meio físico e social. Transcendente, pois evidencia a
tentativa de ir além, superar-se, entrar em comunhão com a totalidade indivisível, compreender-se como parte integrante do universo, como seres interdependentes numa caminhada ao mesmo tempo
individual e coletiva.
Ou seja, o paradigma educacional emergente evidencia um cenário
propício à postulação de práticas de aprendizagem integradoras de
conhecimentos multidimensionais, flexíveis, emancipadoras, colaborativas, atentas às necessidades do contexto próximo à escola. Este
estudo fundamenta-se na ideia de que a integração de conhecimentos problematizados através de projetos de Design podem oportunizar essa demanda.

Figura 2: Paradigma educacional emergente segundo Moraes, 2005.

Relações entre o projetar e a elaboração da subjetividade
Para debater que o processo de Design favorece, ainda, um importante aspecto da aprendizagem, no que se refere à elaboração do
mundo e do próprio eu, apontamos os estudos de Portas (2014),
sobre práticas pedagógicas dinamizadas por meio de projetos de
Design. Particularmente, nos interessa, neste estudo, o ponto onde
a autora discute o lugar a aprendizagem, citando os estudos de Mamede-Neves (1996).
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Conforme Winnicott (1975, apud PORTAS, 2014), uma experiência
criativa começa a se desenvolver nos primeiros anos de nossas vidas
na “área da experimentação”, um espaço que não pertence à realidade interna nem à realidade externa, configurando-se como um espaço simbólico potencial construído entre o bebê e a mãe. Conforme o
autor, ocorre uma evolução transicional entre a primeira possessão
não-eu para o brincar, do brincar para o brincar compartilhado e daí
para experiências culturais. É no brincar, e talvez apenas no brincar,
que a criança ou adulto fruem sua liberdade de criação (WINNICOTT, 1974, 1979; apud PORTAS, 2014, 35). Conforme Portas (op.
cit.), a imagem de um território livre para experimentação é a mesma que a do desenvolvimento de projetos em Design, posto que o
objeto em configuração é resultado dessa experiência que articula as
duas realidades (interna e externa). Essa articulação é fruto de um
processo de pensamento que não somente se constitui na sintonia
das diferentes dimensões do sujeito, como encontra estruturas de
operação para fazer frente às situações dilemáticas. O ato de projetar, configurar objetos ou sistemas de comunicação, com ações diretas em nossa realidade externa, como fazemos no campo do Design,
é resultante de um processo de criação interno, correspondendo a
uma elaboração mental de antever, projetar uma ideia ou processo.
É a partir dele que fazemos a transposição dessas ideias ou fantasias
para o mundo físico, transpondo o que acreditamos ser possível ou
exequível.
Esta experiência criadora é algo inerente ao ser humano e, neste
ponto, recordamo-nos da citação de Marx referente à comparação
entre a abelha e o arquiteto:
A abelha envergonha muitos arquitetos ao construir seus
favos, mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que o arquiteto ergue sua estrutura na imaginação antes de erigi-la na realidade, No final de todo o processo de
trabalho, obtemos um resultado que, em princípio, já existia
na imaginação do trabalhador. (MARX, 1985, p. 149)

Conforme Mamede-Neves (1996; apud PORTAS, 2014), através do
seu desenvolvimento, o sujeito amplia o seu círculo de relações interpessoais, desenvolve e aprimora as trocas sociais, as estruturas
afetivas e cognitivas, processando e introjetando suas experiências.
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Os impulsos interiores e as exigências do contexto são poderosos
construtores da nossa identidade. Mamede-Neves (op. cit.) aponta o
conceito de sujeito cognoscente como resultado da interação entre
as dimensões racional, desiderativa e relacional. Por isso, conforme
a autora, não se pode pensar no trabalho pedagógico sem considerar
como essas relações atuam e interagem permitindo que o sujeito do
conhecimento emerja nessa integração.

Figura 3: Síntese visual demonstrando a relação entre as dimensões racional, desiderativa e relacional - Mamede-Neves 1996; apud Portas, 2014.

Segundo Mamede-Neves (2012; apud PORTAS, 2014), o processo
de reconhecimento e autodescoberta percorrido pelo aluno torna-se
possível por meio da construção de seu objeto de projeto, elemento
que articula as realidades interna e externa. A autora propõe, então,
que o lugar da aprendizagem é a área de interseção entre a construção do real e a construção do sujeito, as quais operam ao mesmo
tempo. Esta interseção atua como um centro processador entre essas
duas construções e define os comportamentos que as pessoas vão ter
no mundo.
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Figura 4: Lugar da aprendizagem por Mamede-Neves (2012).

Se o lugar da aprendizagem proposto por Mamede-Neves (op. cit.) é
capaz de potencializar a construção do real e a construção do sujeito,
e o que favorece esse processo é o desenvolvimento do objeto projetado, fica evidente que o ato de projetar, ou seja, prototipar ativando
elaborações mentais para antever soluções para problemas específicos deve receber atenção especial no ensino fundamental.
Infelizmente, como aponta Baynes (2010), se o desenvolvimento
cognitivo das crianças tem sido muito estudado, o mesmo não ocorre com igual proporção com o seu desenvolvimento criativo. A imaginação e a simulação são fundamentais para o desenvolvimento da
criatividade humana. No entanto, não recebem o espaço merecido
na Escola.

O Design como processo que favorece a Tomada de
Consciência
Vejamos agora como o desenvolvimento de estratégias ou projetos
de Design pode favorecer outro conceito importante do processo
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de aprendizagem. A Tomada de Consciência, conceito desenvolvido por Piaget, relaciona-se à compreensão das causas que levam ao
sucesso das ações durante o processo de desenvolvimento dos sujeitos. Como exemplo, pode-se citar o caso de um aluno que executa
várias atividades, as quais podem ou não ser realizadas com sucesso.
O fato de o aluno ter sido bem-sucedido não significa, necessariamente, que compreendeu o que fez. Piaget observou que há uma
diferença entre o fazer com sucesso e o compreender o que foi feito.
A compreensão conceitualizada, conforme Piaget (1977; 1978), é o
processo pelo qual crianças e adolescentes desenvolvem a compreensão a respeito consciência. Tal compreensão é alcançada graças
a um processo de transformação de esquemas de ação em noções
e operações. Desse modo, por uma série de coordenações de conceitos mais complexos, a criança pode passar do nível de sucesso
prematuro para um nível de compreensão conceitualizada. Piaget
demonstrou que a passagem do sucesso prematuro para a conceitualização é realizada em três fases: a primeira constitui-se na ação material sem conceituação: a criança pode atingir um objetivo, contudo
ela negligencia todos os elementos envolvidos na tarefa; na segunda
fase - da conceituação propriamente dita - há a tomada de consciência através da compreensão dos elementos da ação e a eles são acrescentados novos conceitos em relação ao esquema prévio: a criança
coordena os elementos e sabe explicar os motivos do sucesso ou do
fracasso; na terceira fase, conhecida como abstração refletida (reflexão do pensamento sobre si mesmo - 11/12 anos, aproximadamente), a criança coordena todos os elementos envolvidos na tarefa e é
capaz de aplicá-los a novos contextos, fazendo planos para atingir o
sucesso e explicando os prováveis motivos do fracasso. Neste ponto,
vemos que desenvolver projetos de Design em suas diversas etapas
onde há planejamento, tentativa e erro dentre outros, oportunizam
a tomada de consciência.

O papel da interação na tomada de consciência
Conforme Piaget (1977/78), a passagem da ação material para o
pensamento como a interiorização dos atos, ou seja, a tomada de
consciência, ocorre da periferia para o centro. A periferia de uma
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ação se refere ao que é externo ao sujeito e ao objeto, caracterizando-se como a interface onde ocorre a interação. O centro da ação seria a consciência do sujeito e as propriedades intrínsecas do objeto.
Conforme Piaget, a tomada de consciência ocorre da observação dos
objetivos e resultados (periferia) até alcançar o reconhecimento dos
meios empregados e os motivos de sua escolha (centro). Em outras
palavras, a tomada de consciência orienta-se para os mecanismos
centrais da ação do sujeito, e o conhecimento do objeto orienta-se
para o reconhecimento pelo sujeito de suas propriedades intrínsecas. Neste ponto, vale ressaltar que determinar um objetivo frente a
um objeto já é assimilar este objeto a um esquema prático.

Figura 5: O processo de Tomada de Consciência, conforme Piaget, 1977.

Ao comentar sobre a interação entre sujeito e objeto durante a tomada de consciência, Piaget destaca o processo de interiorização que
leva à construção das estruturas lógicas interpretativas das ações, ou
seja, teorizar sobre as ações; e o processo de exteriorização que leva à
elaboração das explicações materiais/físicas, ou seja, as causas/explicações dedutivas das ações sobre os objetos. Para completar, Piaget
(1978) argumenta que existe uma relação de solidariedade entre o
sujeito e o objeto: o sujeito aprende a se conhecer mediante a ação
sobre os objetos, e os objetos se tornam cognoscíveis em função do
progresso das ações do sujeito sobre eles.
Os aportes da tomada de consciência desenvolvida por Piaget são
importantes para o estudo da relevância da aprendizagem do Design na Escola, pois a partir daqui fica evidente que não é somente o
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objeto, ou qualquer objeto, que conduz a criança à fase de compreensão. É necessário imaginar cenários ou problemas que favoreçam
a criança a transformar os esquemas de ação prévios em apreensões
de noções e operações. Piaget notou que a compreensão/conceitualização é fruto da qualidade da interação entre a criança e o objeto/
situação. Se ela tem a oportunidade de brincar com os objetos, refletir sobre os resultados obtidos e ser desafiada com situações novas
e multidimensionalmente planejadas, maior é a chance de ela estar
desperta para os conceitos envolvidos e, assim, alcançar o nível de
compreensão conceitualizada.
Estas últimas observações são fundamentais para entender as frutíferas relações que devem acontecer entre alunos e os objetos e para
caracterizar as situações que precisam fazer parte do seu ambiente
de aprendizagem. Essas novas relações determinam novos papéis
que deverão ser assumidos pelos diferentes profissionais que atuam
na escola, incluindo Designers. Essa mudança deve valer não só para
as pessoas, mas também para a qualidade das interações que os alunos precisam ter com os objetos e atividades realizadas. A sutileza
desta abordagem aponta que não é apenas o fazer algo para chegar
a uma resposta. Mais relevante do que isso é a interação com o que
está sendo feito, de modo a permitir as transformações dos esquemas mentais, como observado por Piaget. Por outro lado, podemos
destacar que os objetos e atividades precisam ser estimulantes para
que o aluno possa estar envolvido com o que faz. Estes devem ser
ricos em oportunidades para permitir ao aluno explorá-las e possibilitar aberturas para o professor desafiar o aluno e, com isso, incrementar a qualidade da interação com o que está sendo feito.

As aprendizagens ativas: aprender fazendo
Na intenção de esmiuçar o campo das atividades educativas estimulantes, envolventes e que promovem interações propositivas e
a construção de novos entendimentos, chegamos ao território das
aprendizagens ativas. Neste aspecto, interessa a esse estudo traçar
um paralelo estabelecendo proximidades e diferenças entre as distintas modalidades de aprendizagem ativa, tais como: aprendizagem
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baseada problemas (ABProb) e a aprendizagem baseada projetos
(ABProj), tentando esclarecer suas afinidades com a Aprendizagem
Baseada em Design.

Sobre o conceito de aprendizagem ativa
Conforme Barbosa e Moura (2013), a expressão aprendizagem ativa,
que pode ser entendida também como aprendizagem significativa,
é comumente usada de forma vaga e imprecisa. Segundo os autores, intuitivamente, professores imaginam que toda aprendizagem
é inerentemente ativa. No entanto, os pesquisas da ciência cognitiva
sugerem que os alunos devem fazer algo mais do que simplesmente
ouvir para ter uma aprendizagem efetiva (MEYERS; JONES, 1993,
apud Barbosa e Moura, 2013). Para se envolver ativamente no processo de aprendizagem, o aluno deve ler, escrever, perguntar, discutir ou estar ocupado em resolver problemas e desenvolver projetos.
Além disso, o aluno precisa realizar tarefas mentais de alto nível,
como análise, síntese e avaliação. Nesse sentido, as estratégias que
promovem a aprendizagem ativa são aquelas que induzem o aluno
a fazer alguma coisa ao mesmo tempo levando-o a pensar sobre as
coisas que está fazendo. Neste sentido, encontramos uma conexão
com as ideias de Piaget já apresentadas, uma vez que o conceito de
aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto
em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e
ensinando – sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés
de recebê-lo do professor de forma passiva.
O papel do professor em um ambiente de aprendizagem ativa é o de
atuar como orientador do processo de aprendizagem e não apenas
como fonte única de informação e conhecimento. Independentemente do método ou da estratégia usada para promover a aprendizagem,
a diferença fundamental que caracteriza um ambiente de aprendizagem ativa é a atitude ativa da inteligência, em contraposição à atitude
passiva geralmente associada aos métodos tradicionais de ensino.
Ainda segundo Barbosa e Moura (2013), para o aluno, tão importante
quanto pensar no que está fazendo, é sentir o que está fazendo. Con128

forme os autores, a participação dos sentimentos deve ser vista como
um fator relevante na construção do conhecimento. Logo, o bom humor, a boa disposição e a alegria são os lubrificantes das engrenagens
do entendimento e da aprendizagem (BARBOSA e MOURA, 2013).

Aprendizagem Baseada em Problemas - ABProb
Aprender a partir de problemas propostos de forma didática é uma
estratégia bem antiga. Diz-se que o filósofo Confúcio (500 a.C.) só
ajudava a seus seguidores na resposta a algum problema ou questão
depois que eles tivessem feito algum esforço próprio na busca da
solução. Conforme Araújo (2011), a sistematização da metodologia
de Aprendizagem Baseada em Problemas, como é conhecida hoje,
surgiu na década de 1960 no Canadá, onde foi aplicada inicialmente
em escolas de Medicina. Apesar da aplicação inicial na área médica,
esta estratégia tem sido utilizada em várias outras áreas do conhecimento, como administração, arquitetura, ciências da computação,
ciências sociais, economia, engenharias e matemática. No Brasil, há
interesse crescente por essa metodologia, e algumas escolas a aplicam regularmente em seus cursos, como é o caso da Escola de Artes,
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo – EACH/
USP. (ARAÚJO, 2011).
Esse método de ensino fundamenta-se no uso contextualizado de
uma situação-problema para o aprendizado autodirigido. Enquanto
que nos métodos convencionais o objetivo é a transmissão do conhecimento centrada no professor em conteúdos disciplinares, na
Aprendizagem Baseada em Problemas, o aprendizado passa a ser
centrado no aluno, que deixa de ser um receptor passivo da informação para ser agente ativo em seu aprendizado. Nesse contexto, o professor atua como orientador nos grupos de trabalho ou estudo, nos
quais a interação entre professor-aluno é muito mais intensa do que
em aulas puramente expositivas. Esta modalidade de aprendizagem
admite sequências de trabalho que podem variar conforme o nível
e tipo de ensino, com a área do conhecimento e com os objetivos de
aprendizagem que se quer alcançar. Em linhas gerais, ABProb inclui
as etapas mostradas na figura a seguir - Barbosa e Moura (2013).
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Figura 6: Etapas da aplicação da ABProb – Araújo, 2011.

Vale destacar que, em cada etapa de aplicação da Aprendizagem
Baseada em Problemas, o aluno desempenha tarefas que favorecem
a assimilação e construção do conhecimento, partindo do entendimento inicial do problema proposto, passando pelas fases de análise
e busca de uma solução até a apresentação do trabalho e análises dos
resultados. Esta estratégia utiliza um problema como base de motivação para o aprendizado autodirigido, dando ênfase à construção
do conhecimento em ambiente de colaboração mútua. A resolução
do problema é menos importante do que o processo seguido pelo
grupo na busca de uma solução, e este fator valoriza a aprendizagem
autônoma e cooperativa, ou seja, valoriza-se a interação com o que
está sendo feito, conceito alinhado às ideias de Piaget.
Uma vez que a Aprendizagem Baseada em Problemas difere muito
dos métodos convencionais de aprendizagem, é de se esperar que
tanto os professores como os alunos assumam funções diferentes das
que estão acostumados no ensino convencional. O quadro a seguir
ilustra algumas dessas diferenças - Barbosa e Moura (2013):

130

Quadro 1: Requisitos para professor e aluno no ensino convencional e na
ABProb - Barbosa e Moura (2013).

Papel do professor e da escola na Aprendizagem Baseada em Problemas
Uma vez que este estudo dedica-se a investigar a formação de professores numa abordagem que integra estratégias de Design ao processo de aprendizagem, vale a pena tomar conhecimento dos papéis
do professor e da escola numa aprendizagem ativa. Nesta perspectiva, exigem-se novas posturas para o professor: mediar discussões,
atuar para manter grupos de alunos focados em um problema/questão específica, motivar alunos a se envolverem com as tarefas requeridas no processo de busca de solução e estimular o uso da função de
pensar, observar, raciocinar e entender. Isso significa que o professor
precisa ativar a própria inteligência para atuar de forma propositiva,
integradora, motivadora e mediadora de tal maneira que seu exemplo sirva de inspiração para o aluno.
Contudo, proporcionar uma abordagem centrada no aluno e não no
professor, demanda adequações de espaço e tempos escolares diferenciados em relação às práticas tradicionais de ensino. Salienta-se
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a necessidade de investimento na formação e capacitação dos professores, como também do próprio corpo técnico e administrativo
e, em muitos casos, na infraestrutura da escola. Ainda, implementar
uma Aprendizagem Baseada em Problemas pode requerer adequação de mobiliário e equipamentos próprios que favoreçam trabalhos
e discussões em grupos informais e a mobilização de espaços fora da
sala de aula. O aluno deve se sentir motivado a buscar material de
apoio, seja no interior da instituição (laboratórios, bibliotecas, etc.),
seja no ambiente externo a ela. Até mesmo a disposição do mobiliário nas salas de aula pode influenciar no desempenho do aluno
na aplicação das metodologias ativas (RIBEIRO, 2005; BARBOSA e
MOURA, 2013).

A Aprendizagem Baseada em Projetos - ABProj
No senso comum é possível dizer que projetos são empreendimentos finitos com objetivos bem definidos que nascem a partir de um
problema, uma necessidade, uma oportunidade ou interesses de
uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma organização. Segundo
Barbosa e Moura (2013), quanto à tipologia, os projetos podem ser
do tipo intervenção, desenvolvimento, pesquisa, ensino e aprendizagem. A ideia de trabalhar com projetos como recurso pedagógico
na construção de conhecimentos remonta ao final do século XIX, a
partir de ideias enunciadas por John Dewey, em 1897. No entanto,
uma importante referência para o trabalho com a Metodologia de
Projetos remonta ao final do século XVII na Itália, sob uma perspectiva de ensino na área da arquitetura e mais tarde engenharia
mecânica. Contudo, John Dewey e William H. Kilpatrick, ambos do
início do século XX, são considerados os precursores da Aprendizagem Baseada em Projetos. Na visão de Kilpatrick, o projeto com fins
educacionais teria quatro fases essenciais: intenção, planejamento,
execução e julgamento. Diferentemente de Kilpatrick, na visão de
Dewey, os projetos realizados por alunos demandam necessariamente a ajuda de um professor que possa assegurar o processo contínuo de aprendizagem e crescimento.
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jetos é sua vocação de abordar situações reais relativas ao contexto
e à vida, no sentido mais amplo. É desejável também que essas situações-problema reais sejam escolhidas/identificadas pelo autor do
projeto em desenvolvimento.
Desse modo, a aprendizagem baseada em projetos reais é uma
aprendizagem significativa, pois esta
se verifica quando o estudante percebe que o material a estudar se relaciona com os seus próprios objetivos. [...] É por
meio de atos que se adquire aprendizagem mais significativa. A aprendizagem é facilitada quando o aluno participa
responsavelmente do seu processo. A aprendizagem auto-iniciada que envolve toda a pessoa do aprendiz – seus sentimentos tanto quanto sua inteligência – é a mais durável e
penetrante (GADOTTI, 1994, p.19).

Segundo Hernandéz e Ventura (1998), a pedagogia por projetos
propõe a formação de indivíduos com uma visão global da realidade, vinculando a aprendizagem a situações e problemas reais,
preparando para a aprendizagem ao longo da vida. Ainda conforme esses autores, a expressão aprendizagem por projetos se refere à
formulação de questões pelo autor do projeto, pelo sujeito que vai
construir conhecimento. É a partir do conhecimento prévio que o
aprendiz vai se movimentar e interagir com o desconhecido, ou com
novas situações, para se apropriar do conhecimento. Um projeto de
aprendizagem deve ser gerado pelos conflitos, pelas perturbações no
sistema de significações, que constituem o conhecimento particular
do aprendiz. A escolha das variáveis que vão ser testadas na busca
de solução de qualquer problema precisa ser sustentada por um levantamento de questões feitas pelo aluno. As dúvidas e o interesse
em buscar as respostas, princípios geradores do projeto de aprendizagem, deve ser tarefa do aluno, enquanto está em atividade num
determinado contexto, em seu ambiente de vida, ou numa situação
enriquecida por desafios (HERNANDÉZ, 2000; VENTURA, 1998).
Para Hernández (2000), um projeto pode ser considerado:
1.

O percurso por um tema-problema que favoreça a análise, a
interpretação e a crítica (como contraste de pontos de vista);
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2.

Uma situação em que predomine a atitude de cooperação e
em que o pro-fessor seja um aprendiz e não um especialista
(pois ajuda aprender sobre temas que deverá estudar com
os alunos);

3.

Um percurso que procure estabelecer conexões e que questione a ideia de uma versão única da realidade;

4.

Uma trajetória singular, em que se trabalha com diferentes
tipos de informação;

5.

Uma estratégia onde se aprenda a escutar pois o discurso
alheio pode mudar o rumo do estudo;

6.

Uma perspectiva onde fique evidente que há diferentes
formas de aprender e que esteja aberta a aprendizagem de
questões imprevisíveis pelo professor;

7.

Uma aproximação atualizada aos problemas das disciplinas e dos saberes;

8.

Uma forma de aprendizagem em que se leve em conta que
todos podem aprender se encontrarem espaço para isso;

9.

Uma perspectiva de que a aprendizagem vinculada ao fazer, à atividade manual e à intuição também é uma forma
de aprendizagem.

Vale a pena destacar que, em relação à vocação para abordar situações concretas, a aprendizagem baseada em projetos faz uma intencional oposição à dimensão excessivamente virtual (simulação não
concreta) nos ambientes educacionais. Conforme Godoy (2009), é
possível dizer que a pedagogia por projetos pode ser uma forma
valiosa de compensar problemas decorrentes do uso exagerado de
recursos virtuais - como a utilização de softwares educativos para
simulação de situações da vida real - em detrimento de situações
reais e contextuais. Já verificamos, através dos estudos de Mamede-Neves e Piaget, que a formação do ser humano, em caráter integral,
demanda o desenvolvimento de um equilíbrio fundamental entre
fatores relativos à abstração racional a fatores relativos ao desenvolvimento sensível e sensório-motor. Por isso, a proposta de aprendizagem baseada em projetos reais representa uma forma importante
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de considerar todos os elementos referentes à formação integral do
ser humano (BARBOSA e MOURA, 2013).
É esboçado a seguir um quadro comparativo entre a Aprendizagem Baseada em Problemas e a Aprendizagem Baseada em Projetos
(BARBOSA e MOURA, 2013).

Quadro 2: Comparação entre os métodos ABPlob e ABProj - Barbosa e
Moura (2013).

Considerações finais: o propósito de desenvolver a
Aprendizagem Baseada em Design na Escola
Após investigar os contornos e as propriedades das aprendizagens
ativas, tem-se uma base para salientar que a natureza das atividades
desenvolvidas durante um processo de Design também pode enquadrar-se como um tipo especial de aprendizagem ativa. A Aprendizagem Baseada em Projetos de Design como estratégia educativa
favorece a abordagem multidimensional apropriada à resolução de
problemas do mundo contemporâneo, realiza-se através de trabalho em equipe, desenvolve a solução em cooperação com o usuário,
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oportuniza a utilização de ferramentas de gestão e plano de ação, ambas importantes para a vida adulta, é interdisciplinar, aguça o senso
estético e direciona-se à imaginar soluções esboçando ideias abstratas para ações futuras, ou seja, ativa a imaginação com um propósito específico. Vejamos, conforme o estudo de Baynes (2010), mais
alguns pontos favorecidos pela Aprendizagem Baseada em Design.
1.
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Objetivos da Aprendizagem Baseada em Design:
•

Proporcionar desafios aos alunos e professores como
uma estratégia divertida e gratificante de trabalhar e
estar junto;

•

Oferecer a cada criança a oportunidade de aprender
sobre Design e desenvolver projetos dentro de seu
próprio nível de aprendizagem;

•

Oferecer aos alunos com especial aptidão para o Design a oportunidade de desenvolver a sua capacidade
como base para uma possível carreira relacionada ao
Design, engenharia, arte ou tecnologia;

•

Garantir a cada criança a aprendizagem de habilidades em Design e conhecimentos relevantes para a vida
adulta, particularmente atividades como: organização
do meio ambiente, da casa, auto-expressão e participação social;

•

Destacar a importância da aprendizagem de questões
relacionadas ao meio-ambiente e ao meio construído,
conectando o ensino do Design com a educação para
o consumo consciente.

2.

Valorizar a aprendizagem prática;

3.

Incentivar a imaginação;

4.

Desenvolver a consciência estética;

5.

Aprender fazendo: desenvolver o pensamento projetual e a
habilidade construtiva;

6.

Compreender como as atividades de projetar e prototipar
afetam a vida diária e questões ambientais e tecnológicas
que a sociedade enfrenta.

Por fim, o estudo de Baynes contribui significativamente para o entendimento dos propósitos e da validade da Educação em Design
no ensino fundamental. Conforme o autor, o raciocínio em Design
potencializa um currículo orientado aos desafios do futuro contribuindo para o desenvolvimento da capacidade de lidar criativamente com os problemas econômicos, ambientais e sociais. Como Bruce
Archer acreditava, a incorporação da Educação em Design no ensino básico contribui para "a sobrevivência próspera" da humanidade.
Por isso, a natureza do Design, seus princípios, metodologias, interações e práticas estudados ao longo desta investigação nos dão
ideia da pertinência de sua apropriação no contexto escolar brasileiro como estratégia projetual integradora de conhecimentos multidimensionais, como meio de inter-relacionar professores e alunos
e orientá-los no processo emancipatório de buscar soluções para
problemas autênticos de seu contexto (comunidade, região, etc.).
Nos parece bastante evidente, agora, que desenvolver aprendizagens
ativas onde haja a interação, a prototipagem e/ou desenvolvimento
de objetos ou sistemas de comunicação amplia, também, o desenvolvimento da construção mental de subjetividades e a tomada de
consciência. Como desdobramento para novas pesquisas na intenção de amadurecer o conceito e a prática da Aprendizagem Baseada em Projetos de Design seria oportuno, portanto, avaliar cases já
existentes sobre uso do Design na escola, seja como estratégia de
integração de conhecimentos através do desenvolvimento de projetos de Design ou sua inserção como disciplina na grade curricular
do ensino fundamental.
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