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Introdução: Em 18 de março de 2020, por meio do Decreto Legislativo n° 6/2020, o Governo 

Federal reconheceu estado de calamidade pública devido à pandemia da COVID-19. Em 

razão disso, os estados brasileiros estipularam providências, de forma autônoma, para conter a 

propagação viral. Dessa forma, o Paraná, por intermédio do Decreto n° 4.317/2020, definiu a 

suspensão imediata de atividades não essenciais, a partir do dia 21 de março de 2020, a qual 

contemplou o cancelamento de aulas presenciais na rede de ensino básica e superior. Tendo 

em vista a ausência de alteração no cenário pandêmico, sucessivas determinações exigiram 

que as instituições de ensino buscassem alternativas para à continuidade da educação. Diante 

do exposto, em 2021, ingressantes do curso de medicina de uma instituição de ensino superior 

(IES), que adota a metodologia Problem Based Learning (PBL), têm enfrentado desafios 

decorrentes do ensino remoto. Entre os conteúdos  mais afetados estão os que requerem aulas 

práticas, como o bloco de Sistemas Orgânicos Integrados (SOI), que abarca a área de 

histologia. O presente relato foi pautado nas experiências de estudantes quanto ao 

aprendizado nessa área do conhecimento, ao longo da pandemia, nas modalidades de ensino 

online, híbrido e presencial. 

Objetivo: Relatar a experiência de um grupo de alunos, no decorrer da pandemia do 

coronavírus, em 2021, sobre o processo de aprendizado remoto, híbrido e presencial, durante 

as aulas da disciplina de histologia do curso de medicina. 
Metodologia: O relato foi pautado nas perspectivas de quatro estudantes do primeiro período 

de medicina, acerca do desenvolvimento psicopedagógico, em três modais de ensino: 

aprendizado remoto, híbrido e presencial, dos conteúdos de histologia. 

Resultado: Com a necessidade de isolamento social, as aulas da unidade curricular 1 (UC) 

iniciaram-se na modalidade remota. Os conteúdos de histologia foram ministrados por 

professoras e ensinados a partir de apresentações de slides projetadas para a turma via Google 

Meet. As aulas duravam aproximadamente 1h40min e o assunto lecionado se aproximava 

muito do que viemos a ter presencialmente, já que as docentes disponibilizavam variadas 

imagens e informações acerca do tema. Para fixação do conteúdo, foram estabelecidas 

algumas estratégias, como o “dossiê”, uma atividade avaliativa semanal que deveria ser 

entregue individualmente, com imagens e desenhos de lâminas histológicas específicas. Além 

do dossiê, uma apresentação via plataforma Google Jamboard era solicitada a cada aula, de 

modo que era necessário buscar imagens histológicas e identificar as respectivas estruturas, 

compartilhando o estudo com a turma. Outro método de fixação dos assuntos ensinados foi 



revisões pós-aula ministradas pela monitora da disciplina. Aqui utilizava-se a ferramenta 

online Kahoot para formulação de perguntas a serem respondidas pelos estudantes, em um 

tempo definido, com um ranking final de classificação. A partir dos resultados obtidos, as 

professoras conseguiam acompanhar o desempenho e sanar dúvidas dos discentes. Inalterado 

o cenário nacional, a UC2  continuou sendo ofertada de forma remota, entretanto, as aulas 

passaram a ser transmitidas via Google Meet - ministradas pelas professoras no laboratório. 

Nesse modelo, os alunos observavam a projeção das lâminas analisadas ao vivo, no 

microscópio, ainda que o conteúdo teórico se mantivesse no formato de apresentação de 

slides. Com a flexibilização do Decreto nº 4317/2020, as aulas práticas passaram a ser 

presenciais e o retorno foi feito após a divisão da turma em subgrupos, com o objetivo de 

cumprir os protocolos de segurança contra a COVID-19. Dessa maneira, o conteúdo teórico 

era lecionado no laboratório clínico por meio de slides apresentados na televisão e, em 

seguida, as docentes projetavam as imagens ao vivo e apontavam as estruturas a serem 

reconhecidas no tecido estudado. Posteriormente, lâminas eram distribuídas aos dissentes de 

maneira individual para que o aprendizado pudesse ser completo, pois antes, as discentes 

eram responsáveis por focalizar as imagens e distinguir os componentes que foram 

aprofundados. Por fim, as avaliações nesse período se deram por meio do dossiê e das provas, 

divididas em teórica e prática, sendo que essa ultima dispunha de imagens de lâmina reais, 

com estruturas a serem identificadas por escrito. 

Considerações Finais: A análise do grupo acerca do aprendizado no período relatado 

envolveu percepções semelhantes. Concluiu-se que as aulas remotas foram mais efetivas, já 

que os slides eram mais completos e as aulas podiam ser assistidas novamente. No modelo 

híbrido foram encontradas algumas dificuldades relativas à observação da lâmina, que quando 

movimentada pelas professoras, tornava difícil a visualização, além disso, e como 

consequência da demonstração das imagens ao vivo, as apresentações de slides do conteúdo 

tornaram-se menos completas. Na modalidade presencial, os impasses encontrados se referem 

às dificuldades de anotação manuscrita, situação que não ocorria quando se utilizava o 

computador. Referente às atividades de fixação, concluiu-se que a plataforma Jamboard foi 

fundamental para o melhor reconhecimento dos conteúdos ministrados, assim como o dossiê e 

as revisões feitas pela monitora. Todos objetivavam a retomada das informações passadas em 

aula. Dessa maneira, tanto os alunos quanto as professoras podiam acompanhar o desempenho 

e assimilação dos temas. Ainda, em especial, a realização do dossiê proporcionou uma 

experiência mais próxima da observação no microscópio, já que se deve levar em conta 

procedimentos técnicos, além do reconhecimento das estruturas visíveis, induzindo a 

concepção de conhecimento de forma ativa, como proposto pelo PBL. Assim, a experiência 

obtida nas reposições foi importante, inclusive, para aprender a manusear o microscópio ótico 

e as lâminas histológicas oferecidas. A assimilação do conteúdo ensinado remotamente 

pareceu mais palpável, ainda que reconhecer as estruturas nas duas modalidades foi possível 

sem prejuízos. Sob essa perspectiva, o uso do dossiê feito em casa serviu como auxílio para 

fixação e assimilação do tema estudado de forma efetiva. Por fim, produzir o dossiê em sala 

foi mais complexo que comparado ao EAD, devido a procura ativa por imagens na internet 

proporcionar maior autonomia e compreensão, quando comparado às atividades realizadas em 

sala. 
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