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 RESUMO: Introdução: A realidade da pandemia causada pelo coronavírus/ COVID-

19 impactou profundamente também a área educacional propiciando ações 

emergenciais para atender muitas demandas. As instituições de ensino de todos os 

níveis, incluindo o ensino superior, necessitaram utilizar tecnologias para suporte ao 

ensino de maneira remota de forma muito mais intensiva do que o que tinha ocorrido 

até então. Recursos tecnológicos ganharam novas perspectivas e maior relevância na 

forma de ministrar conteúdos, especialmente com adequação do modo de ensinar e 

aprender às novas tendências midiáticas. No ensino superior, uma das grandes 

preocupações foi também com a qualidade da formação ofertada. Em cursos da área 

da saúde, como é o caso do curso de Fisioterapia, onde mais de 80% das disciplinas 

são compostas por atividades teórico-práticas, a dificuldade foi ainda maior, já que as 

atividades práticas foram suspensas por tempo indeterminado. Assim, o planejamento 

das aulas foi permeado por diferentes possibilidades de explorar recursos pedagógicos 

de forma significativa, criativa e inteligente, mas que fossem de fácil acesso aos 

alunos como, por exemplo, o uso de canais no youtube. Objetivo: O objetivo deste 

estudo foi descrever a experiência da criação e utilização de um canal no Youtube 

como ferramenta complementar de ensino na disciplina de Fisioterapia neurofuncional 

ministrada na Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) no período da 

pandemia. Metodologia: Foi realizado o relato de experiência da criação do canal 

neuroconexão, em 2020 diante das ações solicitadas pela UNICENTRO aos docentes 

considerando a realidade imposta pela pandemia COVID-19. Neste contexto, em abril 

de 2020, o curso de Fisioterapia da UNICENTRO retomou o componente teórico das 

aulas ministrado na modalidade à distância, sendo solicitado que os docentes 

gravassem as aulas a fim de disponibilizar para os alunos com dificuldade de acesso 

em tempo real. Diante do que é preconizado para a realização da disciplina 

Fisioterapia neurofuncional e considerado o contexto da UNICENTRO diante da 

pandemia, a docente da disciplina durante o ano de 2020 encontrou muitas 

dificuldades na adequação da disciplina ao modelo de ensino remoto, sobretudo 

porque suas aulas presenciais eram sempre compiladas com relatos de experiência da 

prática clínica da docente e a participação de pacientes. Assim, para amenizar as 

limitações, considerando as dúvidas dos alunos que foram aumentando nas primeiras 

aulas e prevendo que os alunos poderiam ter um conhecimento superficial e, 

consequentemente, serem prejudicados quando fossem para campo de estágio, a 

docente criou um canal no youtube chamado Neuroconexão. O canal foi criado, 

inicialmente, para ser mais fácil postar as aulas oficiais e em razão dos alunos terem 

maior familiaridade e entusiasmo em acessar o Youtube. Entretanto, como a duração 

do ensino remoto foi maior do que o esperado, a docente começou a postar materiais 

complementares em formato de micro aulas, aulas práticas demonstrativas e vídeos de 

relatos de experiências. Os vídeos tinham duração em média de 5 a 10 minutos 



contemplando conteúdos já ministrados nas aulas oficiais e correlacionando com casos 

clínicos. Ao término desses vídeos, o aluno era convidado a escrever nos comentários 

da plataforma do youtube um depoimento, reflexão ou responder alguma pergunta 

correlacionada ao conteúdo do vídeo apresentado. Além disso, muitos vídeos foram 

desenvolvidos para compartilhar experiências da docente no cotidiano de sua prática 

clínica em consultório. Todo o conteúdo dos vídeos do canal foram produzidos 

baseado nos conteúdos programáticos da disciplina Fisioterapia Neurofuncional 

constantes no plano de ensino e nas dúvidas que os alunos apresentavam nas aulas em 

tempo real. Resultados: O uso do canal neuroconexão permitiu minimizar o prejuízo 

quanto ao acompanhamento e assimilação dos conteúdos da disciplina Fisioterapia 

Neurofuncional durante o período de ensino remoto. O conteúdo do canal ficou 

disponível integralmente aos alunos matriculados na disciplina Fisioterapia 

neurofuncional permitindo múltiplas visualizações e também participação por meio 

dos comentários. Os vídeos com as micro aulas complementares mostraram ser um 

recurso viável, pois houve aumento do interesse e participação dos alunos pelas aulas 

oficiais da disciplina. Houve maior frequência da realização das atividades exigidas 

burocraticamente pela disciplina e UNICENTRO, assim como melhora da qualidade 

dos conteúdos das atividades. Muitos alunos, após a realização desses vídeos, 

refletiram mais sobre os conteúdos propostos na disciplina o que pode ser evidenciado 

pelo agendamento de tira-dúvidas individual com a docente. As aulas de práticas 

demonstrativas em vídeo amenizaram um pouco a ansiedade e frustração dos alunos 

com relação ao conteúdo das atividades práticas da disciplina que neste período de 

ensino remoto foi considerado inviável. E a realização desses vídeos também facilitou 

o trabalho da docente nas aulas teóricas da disciplina, pois ela citava e/ou demonstrava 

o vídeo durante a aula. A abordagem de conteúdos no canal, com vídeos onde a 

docente relatava suas experiências em consultório foram os mais acessados. Isto pode 

ser atribuído ao fato de que os alunos sempre apresentam interesse pelo relato de casos 

e realidades que fogem do convencional e pela curiosidade em saber como o professor 

lida com determinadas situações na prática clínica. Conclusões: A utilização de 

estratégias complementares para melhorar as práticas de ensino são potencializadores 

do processo de construção do conhecimento. Nesse sentido, o uso de um canal 

idealizado para cumprir carências de uma disciplina, em um momento de restrições 

como a pandemia, é uma ferramenta útil para o ensino e aprendizagem dos alunos, 

mas também deve ser considerada a continuidade de seu uso com o retorno das 

atividades presenciais, pois se evidenciou fortalecimento de vivências e engajamento 

dos alunos e docente. 
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