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EDITORIAL

Cresus Vinícius Depes de GouvêaPró-Reitor de Extensão
Editor

A extensão universitária passou por distintas fases e acontecimentos 
históricos desde suas primeiras manifestações no Brasil, na década de 
1930, que impactaram no contexto político, econômico, social e cul-
tural do país – de modo especial no aperfeiçoamento da educação pú-
blica superior. Na década de 1980, a história da extensão universitária 
brasileira é marcada pela criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores 
de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), cujas 
discussões resultaram em um norte para se pensar o conceito de ex-
tensão universitária, a institucionalização da extensão e as políticas 
de financiamento para realizar, promover, difundir e divulgar as ações 
extensionistas no país. A criação do fórum formalizava, sobretudo, o 
debate a respeito da ação da universidade e sua a relação com a comu-
nidade – a sociedade em sentido amplo. 

A partir das discussões dos fóruns, organizados inicialmente de ma-
neira regionalizada, e posteriormente em âmbito nacional, entraram 
de vez em pauta: o compromisso da universidade na busca de solu-
ção dos problemas mais urgentes da maior parte da população; a in-
dissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
o caráter interdisciplinar da ação extensionista; a necessidade de ins-
titucionalização da extensão no nível das instituições e no nível do 
MEC; o reconhecimento do saber popular e a sua importância como 
via de mão dupla com o saber acadêmico; e por fim, a necessidade de 
financiamento da extensão como responsabilidade do Estado. 

A indissociabilidade merece grande destaque no processo de conso-
lidação do diálogo, de forma institucionalizada, entre a universida-
de e a sociedade por ser ela a garantidora das tarefas intramuros com 
as atividades extramuros, viabilizando assim o dever social das ins-
tituições públicas de ensino superior. A partir dessas reflexões, tem 
sido possível construir a imagem da extensão como práxis na vida 
acadêmica dos discentes. Isso tem permitido romper com o afasta-
mento que existia entre as atividades extensionistas em relação às 
demais, além de corroborar para a compreensão do que é constituída 
a universidade. Exemplo disso é a política de creditação das ativida-
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des extensionistas nos currículos dos cursos 
de graduação, que tem por objetivo garantir 
porcentagem mínima e obrigatória para as 
ações de extensão na grade curricular de to-
dos os cursos de graduação da UFF. Essa po-
lítica é de extrema relevância e vem sendo 
regularizada nos últimos anos de modo a ser 
devidamente implantada em toda a Univer-
sidade Federal Fluminense. 

Mesmo com o inegável avanço da extensão 
universitária enquanto atividade fundamen-
tal na universidade nas últimas décadas (a 
exemplo da consolidação do FORPROEX e da 
citada política de creditação), os desafios da 
extensão ainda são muitos e em dimensões 
diversas. Um deles é fazer a própria comu-
nidade universitária – e qualquer interessado 
no assunto – compreender o verdadeiro sig-
nificado da extensão, visto os constantes en-
ganos e erros de conceituação nesse sentido 
que ainda teimam em perseverar. 

A revista UFF & Sociedade foi pensada, entre 
outros objetivos, com o intuito de expandir 
o entendimento acerca do fazer extensionis-
ta. Somos cônscios dessa necessidade, mais 
ainda quando em tempos hodiernos, de in-
formação líquida e de desinformação gene-
ralizada. Entendemos ser dever da universi-
dade levar à população acesso à informação 
e à formação, não podendo ser isso um pri-

vilégio de uma minoria. Por levarmos em 
consideração a existência de muitas realida-
des diferentes e conflitantes em nosso país, 
acreditamos que a extensão universitária, 
assim como a universidade pública enquan-
to instituição de Estado, deve empenhar es-
forços para a construção de uma sociedade 
mais justa e acolhedora, tendo por função 
precípua reduzir as diferenças e exercitar 
práticas de inclusão social, de aprendizado 
e de cidadania. 

Este segundo número da revista UFF & So-
ciedade traz cinco artigos que foram subme-
tidos à avaliação por pares, a uma banca de 
avaliadores constituída por professores cola-
boradores da UFF e de outras instituições de 
ensino superior do Rio de Janeiro e de outros 
estados do Brasil. São trabalhos que muito 
têm a contribuir para o referido debate. No 
intuito de consolidar a publicação como um 
periódico institucional da PROEX dentro das 
melhores práticas das publicações científicas 
de relevância, a revista agora também dispõe 
dos registros de ISSN e dos códigos DOI. Te-
mos ciência de que muito ainda precisa ser 
melhorado, visto que é um processo em an-
damento, e aguardamos sugestões de toda a 
comunidade acadêmica que possam contri-
buir para isso.

Boa leitura.
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O PRAZER DA FUGA:  
MEMÓRIAS DE LEITORES/AS NO MUSEU VIRTUAL 

DA LEITURA

Joaci Pereira FurtadoProfessor do Departamento 
de Ciência da Informação 

da Universidade Federal 
Fluminense

RESUMO

O Museu Virtual da Leitura é uma atividade de extensão surgida em 
2016 como avaliação na disciplina “Indústria editorial do livro”, do 
Departamento de Ciência da Informação da UFF. Ela consiste em gra-
vações, por alunos/as dessa disciplina, de depoimentos de pessoas que 
gostam de ler. Esses depoimentos, com entrevistados/as de variados 
perfis socioeconômicos, contemplam diversos aspectos das práticas 
de leitura que interessam a diferentes áreas do conhecimento, mas 
também qualquer pessoa que deseje saber por que os/as leitores/as 
gostam de ler. Mais que mera descrição, esse texto é um reflexão sobre 
essa iniciativa que, até 2021, havia gravado 149 vídeos, todos gra-
tuitamente disponibilizados no canal Museu Virtual da Leitura, no 
Youtube.

Palavras-chave: leitura; literatura; letramento; memória.

ABSTRACT

The Virtual Museum of Reading is an extension activity that emerged 
in 2016 as an evaluation in the discipline "Book Publishing Industry", 
from the Department of Information Science of UFF. It consists of 
recordings, by students of this discipline, of testimonials from peo-
ple who like to read. These statements, with interviewees of varied 
socioeconomic profiles, include several aspects of reading practices 
that interest different areas of knowledge, but also anyone who wants 
to know why readers like to read. More than a mere description, this 
text is a reflection on this initiative that, until 2021, had recorded 149 
videos, all free of charge available on the Virtual Museum of Reading 
channel, on Youtube.

Keywords: reading; literature; literacy; memory.
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COMEÇANDO PELO MEIO: Rafael

Perguntado se se considera um leitor, Rafael, 
surpreendentemente, responde que não. E 
emenda: “A partir do momento que eu ti-
ver que colocar um foco na leitura, ela per-
de o prazer de uma fuga” (17:08). Com suas 
longas madeixas tingidas de lilás, que acari-
cia com frequência, os gestos profusos e um 
olhar aparentemente evasivo que às vezes en-
cara o interlocutor com profundidade, Rafael 
está num dos 149 vídeos que, até fevereiro 
de 2022, integravam o Museu Virtual da Lei-
tura – projeto de extensão da Universidade 
Federal Fluminense ativo desde fevereiro de 
2016. Dizer que não se vê como leitor é um 
paradoxo no relato de Rafael. Em seus qua-
se vinte minutos de fala, gravada em maio 
de 2018 na praça de alimentação de um sho-
pping no bairro carioca de Realengo, o que 
constatamos é exatamente o contrário: uma 
mente altiva, inquieta e curiosa, que desde a 
infância pautou-se por “questionar tudo, in-
diferentemente da hierarquia, idade [...]”, o 
que o levou a ler O mundo de Sofia, de Jostein 
Gaarder, ainda nos primeiros anos do ensino 
fundamental. E prossegue o jovem niteroien-
se: “Sempre segui, seja lá o que for, pela mi-
nha ideologia ou porque entendi, compreen-
di e concordei com o que foi dito” (RAFAEL, 
2018, 1’15”).

Recuperar esses e outros tantos detalhes – 
que não são meros detalhes para quem sou-
ber lê-los – da fala de Rafael é uma das ma-
ravilhas propiciadas pelas novas tecnologias 
da comunicação. Com uma simples câmera 
de celular, Fabiano Brum Franco e Josué San-
tos de Medeiros, alunos da disciplina “Indús-
tria editorial do livro”, oferecida pelo Depar-
tamento de Ciência da Informação da UFF, 
produziram documentação para a sociologia 

e a história da leitura, por exemplo, ou então 
para a antropologia, a filosofia, a linguística, 
a editoração, a pedagogia, a psicologia, a bi-
blioteconomia e demais ciências que possam 
encontrar matéria para suas reflexões nessa 
e nas outras falas preservadas pelo museu. 
Mas esse acervo não interessa apenas à ciên-
cia: qualquer pessoa que queira entender as 
razões que levam os/as leitores/as a ler cer-
tamente encontrará boas explicações nesses 
vídeos, todos disponibilizados e acessíveis no 
canal do Youtube que leva o nome do proje-
to: Museu Virtual da Leitura.

MEMÓRIAS DE LEITORES/AS: lembranças de 

uma paixão

A ideia nasceu no final de 2015, quando eu 
procurava alternativas aos métodos tradicio-
nais de avaliação – como a “prova” escrita 
em sala de aula, os “trabalhos” e os “testes” 
– para a disciplina cujo título a prosódia estu-
dantil simplificou como “Indústria”, obriga-
tória para a graduação em Biblioteconomia e 
Documentação e optativa para Arquivologia. 
Gravar depoimentos para o Museu Virtual da 
Leitura tornou-se a avaliação final dessa dis-
ciplina, atividade sempre realizada ao menos 
em dupla – com raríssimas exceções solitá-
rias, ao longo desses seis anos – e avaliada 
por todos/as, de tal modo que o conjunto da 
classe, e não só o professor e a equipe de en-
trevistadores/as, possa conhecer o que todos/
as fizeram.

Essa iniciativa é também uma forma de os/
as estudantes saírem da abstração das leitu-
ras e aulas para perceberem no cotidiano, e 
na longa duração, a relação dos/das leitores/
as com os produtos da indústria editorial do 
livro no Brasil. Quando digo “longa dura-
ção” refiro-me a aspectos das práticas de lei-
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tura que não se sujeitam à volatilidade e ao 
imediatismo das modas ou às influências do 
marketing editorial – de resto, muito eficaz, 
como se depreende das narrativas sobretudo 
dos/as mais jovens. 

Vendo e ouvindo esses depoimentos, pode-
mos notar a presença atávica e quase exclu-
siva das mães – ou do feminino, em geral, 
representado por avós, tias, irmãs mais ve-
lhas, primas, madrinhas e professoras – na 
formação desses/as leitores/as. Geralmen-
te são elas a não só ler para a criança an-
tes de ela dormir, mas também as primeiras 
a lhe presentear com livros ou ao menos a 
lhe incentivar a leitura. E essa hegemonia 
feminina se explicita nas memórias tanto de 
depoentes idosos/as quanto nas de recém-
-saídos/as da adolescência, evidenciando 
que há décadas, se não há mais de um sé-
culo, cabe à mulher a iniciação das crianças 
no letramento, confirmando o que escreve 
a antropóloga francesa Michèle Petit em Os 
jovens e a leitura: frequentemente as mulhe-
res são, quase no mundo todo, as mediado-
ras daquilo que a autora chama de “desen-
volvimento cultural”, isto é, elas “devolvem 
muito do que adquiriram sustentando sua 
família, ajudando as crianças, desenvolven-
do trocas, vínculos sociais, fornecendo suas 
forças e seus conhecimentos à vida associa-
tiva” (PETIT, 2013, p. 183). Se não, vejamos 
o que Rafael tem a dizer a respeito: “Nas fé-
rias, quando ia pra casa da minha avó, ela 
lia uns textos bíblicos chatos pra caralho pra 
mim” (3:27). Pouco adiante, porém, entra 
em cena a personagem fádica da madrinha 
professora de sociologia, mais estimulante 
ao menos em termos de repertório:

Quem me incentivou muito foi minha madri-

nha, de longe. [...] Eu jogava muito Vampire 

[RPG], quando era novo. E o Vampire tinha 

muita citação de livro de sociologia. [...] Mi-

nha madrinha é professora de sociologia. E 

em algum momento a gente se pegou con-

versando sobre isso e, a partir disso, veio uma 

enxurrada de autores que ela já tinha lido e 

conversas sobre o ramo e isso me potenciali-

zou ainda mais o fervor pela sociologia, psico-

logia e coisas do ramo. E foi uma das pessoas 

que mais comprou livros pra mim, de longe. 

(RAFAEL, 2018, 15’55”)

O Museu Virtual da Leitura ratifica, por meio 
da documentação oral que recolhe, que ler é 
mais que mero consumo imediato e diverti-
do de livros. A prática da leitura está envolta 
numa teia de sentidos1 e afetos em que ler 
significa mais do que apenas se distrair, “ma-
tar o tempo”, como se diz, ou um modo de 
acumular conhecimento – este que às vezes é 
confundido com “informação”, por sua vez 
sintomaticamente compreendida como acú-
mulo maquinal de dados “objetivos”. Como 
diz Rafael, ler pode propiciar também “o pra-
zer de uma fuga”. Não por acaso, uma palavra 
recorrente entre os/as depoentes é o verbo 
“viajar” ou o substantivo “viagem”, quando 
eles/elas tentam explicar por que gostam de 
ler – ou buscam descrever o deleite que a lei-
tura lhes proporciona. “Nenhuma leitura é 
natural” ou unívoca, nos ensina João Adol-
fo Hansen. Daí essas tantas saídas para inú-
meras viagens que se oferecem à consciência 
imaginante do/a leitor/a, ainda que este/a 
seja historicamente determinado/a: “o livro 
é uma obra acabada sempre inacabada por-
que sempre aberta às iniciativas de leitores de 
diversas mediações sociais, dotados de com-

1. Ou, nas palavras sempre certeiras de Michèle Petit, “A leitura não é uma atividade isolada: ela encontra – ou deixa de encon-
trar – o seu lugar em um conjunto de atividades dotadas de sentido” (PETIT, 2013, p. 104).
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petências culturais diversas em diferentes si-
tuações sociais” (HANSEN, 2021, p. 12).

Claro que aí se trata preferencialmente da 
leitura recreativa, essa que se faz de modo es-
pontâneo, sem os constrangimentos das ta-
refas escolares – ainda que a leitura imposta 
pela escola não interdite a delícia de fugir. Fu-
gir do quê? Da obrigação de viver, talvez: “A 
vida é um entrave permanente à leitura. [...] 
O tempo para ler é sempre um tempo rouba-
do. (Tanto como o tempo para escrever, aliás, 
ou o tempo para amar.)” (PENNAC, 1998, p. 
118). Viajar sem sair do lugar, deslocar-se, 
mover-se, ir-se, de algum modo, da mesmice 
embotada do cotidiano ou apenas refugiar-se 
em outro mundo que não nos peça mais que 
um pouco de imaginação e um bom texto 
que a estimule. De fato, se não encoraja essa 
fuga – aliás, está aí um assunto espinhoso 
para ela, sempre lidando com toda sorte de 
evasão –, a escola não pode impedi-la. Afinal, 
lembra a mesma Michèle Petit, “os efeitos da 
escola sobre o gosto pela leitura são comple-
xos” – embora ela reconheça que, “Em todas 
as gerações, as leituras impostas – principal-
mente as de autores clássicos – causaram uma 
repulsa” (PETIT, 2013, p. 160). Essa “repulsa” 
ao “clássicos”, portanto, e o Museu Virtual 
da Leitura atesta isso, não é um fenômeno 
exclusivo dos “jovens de hoje”.

A complexidade a que se refere Petit não me 
permite, por uma questão de espaço, descre-
ver como ela se manifesta em cada um/a des-
ses/as recordadores/as. Para se ter uma noção 
de sua extensão, entretanto, basta mencionar 
Janaína, que na infância e adolescência en-
controu acolhedor refúgio na leitura contra o 
duplo bullying que sofria.  Moisés, que desde 
as primeiras letras lia em voz alta para si e 
para o pai cego. Matheus, o ultimanista de 

Ciências Sociais estudioso de Pierre Bourdieu 
que não se vê como leitor porque não fre-
quenta a literatura ficcional – e que expan-
de o conceito de “leitor” para além do texto 
escrito: “aquele que observa a realidade” (e, 
nesse sentido, ele considera “a enorme maio-
ria das pessoas também leitora”) (MATHEUS, 
2019, 17’30”). Marilene, que se tornou leito-
ra por causa dos textos das contracapas dos 
livros que ela carregava para a irmã. Janini, 
que começou – e continua – com os gibis e 
que, no aniversário de seis anos, refugiou-se 
dentro do guarda-roupa com “uma bandeji-
nha de brigadeiro do lado, uma lanterna e 
um livro” (JANINI, 2017, 3’00”). Mário, abri-
gado num albergue municipal em virtude do 
desemprego, que passa a maior parte do dia 
na Biblioteca Parque de Niterói e que sinto-
maticamente elege, entre as leituras que mais 
o marcaram, o romance O porão, de Shirley 
Donald, sobre uma mulher que, junto com 
o filho, sobrevive a um naufrágio. Wanderli, 
guardadora de autos, que ingressou no mun-
do da leitura pela Turma da Mônica e que, 
madura, descobriu o livro “afro”, para co-
nhecer sua ascendência (WANDERLI, 2016, 
4’05”) – e graças a ele, diz ela com bastante 
ênfase, “aprendi a dar mais valor à minha li-
berdade” (WANDERLI, 2016, 7:10). Ana Lui-
za, professora e contadora de histórias, filha 
de um mineiro idoso e analfabeto, afetuoso e 
lúdico, que narrava “causos” para as filhas – 
sobretudo histórias de assombração: quando 
se alfabetizaram, elas passaram a ler contos 
de fada para o pai. Nilzamara, cuidadora de 
idosos, segundo grau completo, que, quando 
criança, queria entender o que levava o pai a 
“ficar com aquele livro, o tempo inteiro len-
do, e nem conversar muito” (NILZAMARA, 
2016, 3’30”). Antônio, desempregado, mora-
dor de rua, pedreiro, alfabetizado aos cinco 
anos, que começou lendo fotonovelas, des-
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cobriu os livros com Confissões de um vira-la-
ta, de Orígenes Lessa, depois lia os que a irmã 
trazia emprestado da biblioteca da patroa e 
agora procura reler Os miseráveis, de Victor 
Hugo – acrescentando: “a maioria dos livros 
que eu lia, achava no lixo” (ANTÔNIO, 2019, 
4’13”).

A recolha dessas lembranças pelos/as estu-
dantes, porém, não se esgota na obrigação 
de cumprir uma tarefa para obter nota – ain-
da que seja forçoso admitir que haja alguns/
algumas alunos/as que a encararam assim, 
muito em decorrência da lógica colegial que 
resiste na relação do estudantado universitá-
rio com o ensino superior, como se pode ve-
rificar na qualidade irregular das entrevistas 
(o que, de modo algum, invalida qualquer 
uma delas, pois como documento todas in-
teressam, até por suas omissões e eventuais 
insuficiências). Colher memórias, todavia, 
não é tarefa simples. Pelo contrário, é bem 
mais complexa que redigir um trabalho ou 
fazer uma “prova” em classe, que frequente-
mente se esgota em si mesma. São narrativas 
atravessadas pelo consciente e pelo incons-
ciente – tanto individual quanto coletivo –, 
ecoando as contradições de um país cindido 
por abismos socioeconômicos e feridas ainda 
abertas legadas pela colonização monoculto-
ra e escravista.

LEMBRAR É TRABALHAR: o labor do passado

Narrativas não apenas contraditórias, dúbias 
ou híbridas, nem mais nem menos “verda-

deiras”, mas em parte ou em tudo indóceis à 
história oficial – esta que, sempre linear, es-
toca “fatos” numa sequência mítica que os 
administradores da vida presente resgatam 
para justificar esse viver contemporâneo de 
expectativas decrescentes2 como determi-
nação antes teológica, agora apenas lógica, 
já que há pouco Deus morreu (NIETZSCHE, 
2008, p. 129).

Nem mais nem menos “verdadeiras”, como 
dito logo acima, essas narrativas podem dar 
“conta das paixões individuais que se es-
condem atrás dos episódios” (BOSI, 2003, p. 
15), conferindo à verificabilidade dos “fatos” 
valor não mais que relativo, pois dos depoi-
mentos se pode “colher enorme quantidade 
de informações factuais, mas o que importa 
é delas fazer emergir uma visão de mundo” 
(BOSI, 2003, p. 19). A essa elaboração do pas-
sado chamamos “memória”. Não por acaso, 
nos idiomas neolatinos, a raiz etimológica 
do verbo “elaborar” vem do latim labor – 
“trabalho”. O recordador, no “trabalho da 
memória”, como escreve Marilena Chaui no 
prefácio a Memória e sociedade, “vai paulati-
namente individualizando a memória comu-
nitária e, no que lembra e no como lembra, 
faz com que fique o que signifique” (Marile-
na Chaui in BOSI, 1987, p. XXX). Ou, como 
prefere Ecléa Bosi, “lembrar não é reviver, 
mas refazer, reconstruir, repensar, com ima-
gens e ideias de hoje, as experiências do pas-
sado. A memória não é sonho, é trabalho” 
(BOSI, 1987, p. 17). Talvez não seja uma ca-
sualidade que a história oficial ensinada nas 

2. "Pois esse campo que começou a ser minado conforme se acirrava a luta de classes a partir dos anos 70 para os 80 do sé-
culo passado, desmanchando primeiro o consenso liberal-keynesiano que comandara a trégua do imediato pós-guerra para 
afinal revelar, paradoxalmente, aliás, com o fim da Guerra Fria, que o horizonte do mundo encolhera vertiginosamente e uma 
era triunfante de expectativas decrescentes principiara com uma Queda espetacular, a seu modo também uma queda – pois 
apesar de todos os pesares a linha do horizonte era bem alta – no tempo intemporal da urgência perpétua: este o Novo Tempo 
do Mundo” (ARANTES, 2014, p. 93-94, destaques no original).
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escolas – ou quando meramente transmitida 
como sucessão de acontecimentos distribuí-
dos ao longo do tempo, “unitária e teleoló-
gica, como se todos os eventos tivessem um 
fim” (BOSI, 2003, p. 14), um propósito, um 
destino – passe despercebida para a maioria 
dos alunos como aborrecido desfile de no-
mes, datas e episódios. É compreensível que 
essa história nada lhes diga – ou nãos os afe-
te, já que “ser afetado é um modo relacional 
de ser” (SAFATLE, 2019, 0:35:16) –, por mais 
que lhes fale do passado de seu próprio país: 
da maneira como se lhes apresenta, ela é in-
capaz de transformar, pois os registros con-
vencionais em que se fundamenta ou a forma 
como é narrada “suprimem as dissonâncias 
como impertinências, e os conflitos são apa-
gados como digressões inúteis” (BOSI, 2003, 
p. 17). A memória, mais exatamente a me-
mória oral, tal como entendida aqui, “obriga 
a uma transformação contínua de si a partir 
de um movimento que, ao mesmo tempo, é 
retroação e projeção. Aquele que rememora 
não permanece o mesmo” (SAFATLE, 2019, 
1:32:00).

A UNIVERSIDADE ANDANDO: extensões da 

extensão

O Museu Virtual da Leitura é um projeto de 
extensão em vários sentidos – e não só no 
acadêmico. Ao propor aos/às estudantes que 
procurem alguém que gosta de ler, prefe-
rencialmente fora da família, e gravem uma 
entrevista com essa pessoa, o primeiro movi-
mento extensionista é o de sair do meio estri-
tamente universitário – ainda que haja um/a 
ou outro/a graduando/a ou pós-graduando/a 
depondo. É também um exercício de olhar, 
de observar, de exercitar o que hoje se cha-
ma, com tanta frequência, quase que como 
numa reivindicação, de “empatia” – indis-

pensável, de fato, para o sucesso de uma boa 
conversa. A diversidade de buscas, felizmen-
te esperável em turmas também diversas em 
sua composição (embora majoritariamente 
femininas), reflete-se na variedade socioeco-
nômica, etária e de escolaridade dos/as de-
poentes: há desde moradores de rua até in-
tegrantes da alta classe média, de jovens no 
final da adolescência a idosos/as, de pouco 
mais que alfabetizados/as a doutores/as. 

O segundo e simultâneo movimento exten-
sionista – e talvez o mais difícil – é justamen-
te o de exercitar a conversa, entendida como 
sofisticada arte de sair de si mesmo, que já 
era objeto de especulação desde a Antigui-
dade clássica, tanto que foi tema do ensaio 
Como ouvir, de Plutarco, onde ele escreve:

Portanto, visto que a audição proporciona 

uma grande utilidade aos jovens e também 

não menor perigo, julgo ser bom dialogar 

frequentemente sobre o modo de ouvir tan-

to consigo mesmo como com outra pessoa. 

Pois vemos também que a grande maio-

ria vale-se mal disso, e exercita o falar an-

tes de se acostumar a ouvir. Julga, de fato, 

que há um aprendizado e um estudo e que 

é útil valer-se da audição de qualquer ma-

neira. Certamente, para os que jogam bola, 

o aprendizado provém de lançá-la e tomá-la 

simultaneamente; contudo, no uso da pala-

vra, o receber bem precede o lançamento, 

assim como o conceber e o conservar se an-

tepõem ao nascimento duma boa semente. 

(PLUTARCO, 2003, p. 10)

Naturalmente, os/as alunos/as recebem 
orientação para essa conversa, por meio de 
conversas em sala de aula ou com as equi-
pes e de um “manual” detalhando inclusive 
alguns cuidados técnicos, como a atenção 
à qualidade da captação do som e da ima-
gem e aos critérios de seleção do/a entrevis-
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tado/a, por exemplo. Recomenda-se que o/a 
depoente tenha ao menos 18 anos de idade, 
que ele/ela tenha lido ao menos um livro 
nos últimos trinta dias, que consiga lembrar 
das obras ou autores que mais o marcaram e 
que, de preferência, não pertença à família 
dos/das entrevistadores/as. Antes da pande-
mia, as entrevistas eram gravadas presencial-
mente, em lugar escolhido pelo/a depoente 
ou em comum acordo com a equipe. Com a 
pandemia, as conversas passaram a ser grava-
das via plataformas ou programas com esse 
recurso, e sugere-se que elas durem entre 15 
e 25 minutos – mas há desde um vídeo com 
6’42” de duração, o menor, do norte-ame-
ricano Bryan, até um com 41’53”, o maior, 
da referida Nilzamara. As gravações são en-
viadas ao docente responsável, que as ar-
mazena no Youtube, com acesso livre. Mas 
o mais importante dessas instruções distri-
buídas pelo professor de “Indústria editorial 
do livro” está no roteiro da entrevista, tra-
duzido em quinze perguntas não obrigató-
rias, mas parcial ou integralmente presentes 
na maioria dos vídeos (o improviso, porém, 
é estimulado, pois a partir das respostas po-
de-se chegar a novas questões): 1) Você po-
deria dizer onde e quando nasceu e qual a 
sua profissão? 2) Qual o primeiro livro que 
você se lembra de ter lido? 3) E por que não 
o esqueceu? 4) Quando criança, onde você 
costumava ou gostava de ler? 5) Alguém lia 
para você, quando criança? Se sim, quem lia 
e o quê? Onde? Como? Em que momento 
do dia? 6) Onde você obtinha os livros que 
lia? Emprestava-os da biblioteca? Comprava-
-os? Ganhava-os? Se os comprava, quem os 
adquiria para você? Onde e como eram fei-
tas essas compras? 7) Você saberia dizer por 
que, na infância, gostava de ler? Havia outras 
crianças leitoras como você? 8) Que livros ha-
via em sua casa e onde eles ficavam, quando 

você era criança? 9) Quais e como eram suas 
leituras na adolescência? E na juventude? 10) 
Hoje, que tipo de livro você costuma ler? 11) 
Quantos, por mês? Você os adquire onde e 
como? 12) Onde e a que horas do dia você 
lê? 13) Das leituras dos últimos doze meses, 
qual(is) a(s) que mais o/a marcou(aram)? Por 
quê? 14) Por que você lê frequentemente? 
15) Você se vê como leitor/a?. Esta última foi 
incorporada a partir da entrevista que a du-
pla Mariana Rodrigues Tavares e Regina de 
Carvalho Ribeiro fez com Nilzamara, em ou-
tubro de 2016.

Cabe abrir aqui um parágrafo para explicar 
a natureza desse roteiro, já que nenhuma 
pergunta é inocente, o que não quer dizer 
que seja culpada, mas índice de determina-
dos interesses ou pontos de vista. No presen-
te caso, trata-se de investigar, além do perfil 
socioeconômico, sobretudo a formação do/a 
leitor/a. Dito assim, parece muito abstrato. 
Na verdade, é mesmo. Por isso a preocupa-
ção com a materialidade da leitura, já que ela 
é uma prática. Portanto, trata-se de resgatar 
a materialidade da prática – isto é, como a 
leitura se efetiva em gestos, comportamen-
tos, lugares, objetos, atitudes. Daí a insistên-
cia em saber em que espaços e em que ho-
rários ela se dá, assim como onde os livros 
são guardados e como são adquiridos. Outro 
dado que é particularmente relevante para a 
Biblioteconomia: a frequência à biblioteca, 
desde o ensino fundamental – quesito que o 
Museu Virtual da Leitura revela ser decepcio-
nante, pois é dos mais ausentes, exceto raras 
e honrosas exceções, na memória dos/as lei-
tores/as brasileiros/as de todas as idades. Em 
geral, a biblioteca escolar, quando ela havia 
principalmente nos primeiros anos de ensi-
no fundamental do/a depoente, é lembra-
da como lugar de castigo ou de restrições 
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de toda ordem, a começar pela pobreza dos 
acervos, sempre menores que a curiosidade 
ou a necessidade do/a estudante.

Retornando aos dois primeiros passos exten-
sionistas, entendidos como um antídoto ou 
ao menos um contraponto ao patológico exi-
bicionismo narcísico do mundo contempo-
râneo3, as gravações para o Museu Virtual da 
Leitura são pedagógicas no sentido de exer-
citar a observação do outro, particularmente 
do/a potencial usuário/a de bibliotecas, que 
tanto interessa aos/às futuros/as profissio-
nais da área. É aí que se dá um terceiro passo 
extensionista: a formação universitária deixa 
o perímetro do campus para se traduzir na 
tarefa de ouvir quem está fora dele, na cer-
teza de que, nessas falas, há um saber extra-
-acadêmico e não-científico que vale a pena 
não só ser ouvido, mas também documen-
tado. Porque, ouvindo esses depoimentos, é 
possível perceber a decantação de um saber 
prático, isto é, de um conhecimento que se 
dá no próprio fazer. É interessante mapear, 
por exemplo, as estratégias dos/as leitores/as 
para superar os obstáculos que as dificulda-
des financeiras impõem para adquirir os li-
vros. Para ilustrá-las, recorro, mais uma vez, 
ao relato de Rafael: 

Basicamente, eu tinha três formas de adqui-

rir livros. Ou eu pegava emprestado com al-

gum amigo, que indicava um livro que eu 

julgava interessante, ou gibi, ou mangá. Ou 

eu ia comprar num sebo que tinha debaixo 

do Shopping São Luís. Ou, a terceira forma, 

era quando tinha a Bienal do Livro. Passava, 

tipo, um ano sem pedir nada e, quando che-

gava a Bienal do Livro, dava aquele prejuízo 

legal pra família. (RAFAEL, 2018, 4’00”)

Essas e outras sutilezas oferecem-se à sensibi-
lidade e à curiosidade dos/as estudantes que 
recolhem o depoimento. Percebê-las e explo-
rá-las exige de quem ouve uma atenção qua-
lificada, que não se restrinja ao cumprimento 
burocrático do roteiro de perguntas e que re-
sista à tentação de emular os talk shows tele-
visivos, em que o/a entrevistador/a disputa o 
protagonismo com o/a entrevistado/a. Bom, 
pelo menos esse é o propósito pedagógico 
dessa iniciativa.

O quarto, último e não menos importante 
passo extensionista é aquele que define sua 
natureza na estrutura institucional universi-
tária. Isto é, dizendo de modo bem simples, 
a extensão é a universidade andando: ela sai 
de si mesma para interagir diretamente com 
seu entorno. No caso específico do Museu 
Virtual da Leitura, na pessoa e nos corpos de 
seus/suas alunos/as, a UFF adentra, fora dela, 
a intimidade de uma prática hoje definida 
por sua privacidade: o prazer de ler. Já passa 
de 150 (há umas poucas gravações com mais 
de um depoente) o número de pessoas que 

3. Não há aqui nenhum exagero ou ranço moralista. Basta ler o que Paula Sibilia escreve em seu instigante O show do eu: 
a intimidade como espetáculo: “Por toda parte, então, os usuários, leitores ou espectadores são convocados a participar, 
compartilhar, opinar e se exibir de um modo considerado ‘proativo’” (SIBILIA, 2016, p. 24). E, mais à frente: “Por um lado, 
há uma convocação informal e espontânea aos usuários ou consumidores para que compartilhem voluntariamente suas 
invenções; algo que, na maioria dos casos, consiste em performar suas personalidades e encenar suas vidas na visibilidade 
das telas interconectadas. Por outro lado, estão as formalidades do pagamento em dinheiro – ou em qualquer outra espécie 
com valor de troca – por parte das empresas mais sintonizadas com o atual clima de época” (SIBILIA, 2016, p. 31, destaque 
no original). Ou ainda: “Cultuado e cultivado sem cessar, o eu atual não demanda apenas atenção e cuidados; além disso, 
deve ser exposto da forma mais atraente possível para convocar sedentos olhares e conquistar todos os aplausos possíveis. 
Definitivamente longe, então, do narrador benjaminiano, também nos distanciamos daqueles insaciáveis leitores do século 
XIX e início do XX, que precisavam se resguardar zelosamente na intimidade de suas paredes e seus pudores para poder se 
autoconstruir” (SIBILIA, 2016, p. 103).
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eternizaram suas lembranças e reflexões so-
bre algo que é, se não central, pelo menos 
bastante relevante em suas vidas. Um “algo” 
afetivamente importante, que excede a ba-
nalidade justamente porque a subverte como 
“fuga”. Um/a ou outro/a depoente chega a 
elogiar a inciativa, mas não temos elementos 
suficientes para afirmar como a maioria a re-
cebe. Porém, ao querer ouvir essas pessoas, a 
UFF indica que o que elas têm a dizer vale a 
pena ser ouvido. Mais que ouvido, registrado 
e exposto.

Coda

O Museu Virtual da Leitura é uma iniciati-
va modesta, com recursos muito limitados e 
visibilidade ainda tímida, embora irrestrita, 
que aguarda a curiosidade dos/as estudiosos/
as e das demais pessoas interessadas em sa-
ber, afinal, porque esses/as entrevistados/as 
gostam de ler. Os/As beneficiários/as iniciais 
e imediatos/as dessa inciativa extensionista, 
contudo, são os/as alunos/as de “Indústria 
editorial do livro” – em média, cerca de 25 
por semestre letivo – e os/as depoentes que 
eles/elas entrevistam com seus eventuais fa-
miliares e amigos. Mas, como todo museu, 
esse acervo indefinidamente aberto a novas 
aquisições dialoga com o futuro, quiçá com 
a eternidade, essa mesma onde reina o im-
ponderável. Uma vez postas onde estão, es-
sas falas não pertencem a mais ninguém, res-
tando franqueadas a infinitas e imprevisíveis 
reapropriações e ressignificações. Talvez aí 
resida a sua poesia.
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RESUMO

A reabilitação neuropsicológica é um processo ativo de intervenções 
sobre alterações cognitivas causadas por condições neurológicas, para 
a máxima adaptação dos processos psicológicos e redução das limi-
tações funcionais. Deve ser focada nas especificidades do paciente, 
sendo dependente de um planejamento individualizado e contínua 
avaliação. Devido à pandemia de COVID-19, o SeANp implementou 
um serviço de intervenção neuropsicológica via internet, focado em 
minimizar os impactos do isolamento social e recuperar as funções 
psicológicas. Os casos eram estudados detalhadamente, uma revisão 
da literatura sobre as intervenções baseadas em evidências sustenta-
va as atividades realizadas com os pacientes, adaptando técnicas di-
versas. Nossos resultados indicam que a abordagem individualizada 
e baseada em evidências tem resultados satisfatórios considerando as 
condições adversas da aplicação via internet e da própria pandemia.

Palavras-chave: Neuropsicologia, reabilitação, terapia online

ABSTRACT

Neuropsychological rehabilitation is an active process of interven-
tions on cognitive changes caused by neurological conditions, for an 
optimal adaptation of psychological processes and to reduce func-
tional limitations. It must be focused on patient’s specificities, thus 
dependent on individualized planning and continuous assessment. 
Due to COVID-19 pandemic, SeANp started to deliver an online neu-
ropsychological rehabilitation, aimed at minimizing social isolation 
impacts and in psychological functions recovery. Our cases were dee-
ply studied, activities delivered to patients were derived from biblio-
graphic reviews on the evidence-based interventions, adapted to the 
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INTRODUÇÃO 

A reabilitação neuropsicológica é um proces-

so de intervenções sobre alterações cogniti-

vas adquiridas (KESSELRING; BEER, 2005), 

para otimizar a máxima adaptação dos pro-

cessos psicológicos (LABOS, 2008; MATTER, 

2003) e para reduzir as limitações funcionais 

(SOHLBERG; MATEER, 2001). Os protocolos 

de reabilitação se valem das funções men-

tais total ou parcialmente preservadas para a 

aquisição de novas habilidades, para o desen-

volvimento de estratégias compensatórias, 

e para a adaptação às perdas irremediáveis 

(CHRISTENSEN, 2011; PONTES; HÜBNER, 

2008). Também empregam qualquer estraté-

gia de intervenção que torne pacientes e suas 

famílias capacitadas a conviver e aceitar os 

déficits cognitivos (WILSON, 2008).

As primeiras formas de reabilitação cogniti-

va miravam somente no processo deficitário 

e seus efeitos eram observados na melho-

ra do paciente na tarefa treinada e através 

de avaliação neuropsicológica (WILSON, 

1997). Com as evidências de ausência na 

transferência de aprendizagem para outras 

tarefas, surgem programas de reabilitação 

que mesclam treinamento de processos cog-

nitivos e de habilidades funcionais (ABRIS-

QUETA-GOMEZ, 2011), para que eventuais 

recuperações nos processos cognitivos se 

convertam em aumento na funcionalidade 

e qualidade de vida.

Qualquer programa de reabilitação deve ser 

focado nas potencialidades individuais e no 

estado atual do paciente, portanto se cons-

titui em um processo dependente de um 

planejamento individualizado, de uma con-

tínua reavaliação, propiciando um processo 

de retroalimentação permanente que se ajus-

ta às demandas, ao desenvolvimentos e aos 

retrocessos dos pacientes (CHRISTENSEN, 

2011). Idosos e crianças são exemplos de po-

pulações especiais que apresentam especifi-

cidades decorrentes seja de suas condições 

neurológicas, seja das condições de desen-

volvimento que se apresentam no surgimen-

to destas condições neurológicas.

IDOSOS

O envelhecimento integra o curso natural 

do desenvolvimento e traz repercussões em 

diferentes esferas da vida como consequên-

cia das condições de saúde e estilos de vida 

das pessoas. Os processos degenerativos re-

lacionados ao envelhecimento ocorrem em 

todos os níveis fisiológicos do corpo huma-

no, inclusos os aspectos mentais, mesmo em 

cérebros saudáveis (CHARCHAT-FICHMAN 

et al., 2005). Além disso, diversas condições 

de saúde podem produzir declínio cognitivo 

patológico, p.ex., as demências senis (BEN-

NETT et al., 2002).

A Doença de Alzheimer (DA) é a demência 

senil mais comum, cujas taxas de prevalência 

specificities. Results indicated that this individualized evidence-based approach presented 
satisfactory outcomes, considering the adverse conditions of internet-based sessions and of 
the pandemic itself.

Key words: Neuropsychology, rehabilitation, online therapy
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no Brasil variam entre 5,1% e 17,1% (BOFF 

et al., 2015). De início lento e discreto, pode 

levar meses ou anos para ser percebida pelos 

familiares, e afeta principalmente a memória 

e outras áreas da cognição (linguagem, ha-

bilidades visoespaciais e funções executivas, 

FEs), além de causar afasias, apraxias, e, mais 

importante, alterações de humor e perso-

nalidade. Com sua progressão, os pacientes 

perdem a capacidade de reconhecer parentes 

próximos e a funcionalidade na vida cotidia-

na, com prejuízos inclusive no autocuidado. 

Quanto aos tratamentos, não há medicamen-

tos que mudem o curso da doença ou rever-

tam os sintomas, apenas medicamentos (an-

ticolinesterásicos) que retardam a progressão 

dos sintomas (FROTA et al., 2011).

Os déficits mnemônicos e das FEs são os mais 

comuns, ambos parte dos critérios diagnós-

ticos para demências (FROTA et al., 2011). 

Os prejuízos nas FEs se correlacionam com 

as perdas de funcionalidades de vida diária 

características das demências. Pacientes com 

comprometimento cognitivo leve evoluem 

negativamente para DA quando começam a 

apresentar disfunções executivas (DE PAULA; 

MALLOY-DINIZ, 2013).

As práticas de reabilitação relacionadas aos 

processos patológicos de declínio cognitivo, 

como na DA, envolvem o conceito de reserva 

cognitiva, que é o aparente efeito protetivo 

do nível de inteligência, do nível educacio-

nal, da manutenção ocupacional e em ativi-

dades de lazer. A reserva cognitiva não é fixa, 

mas pode continuamente ser desenvolvida ao 

longo da vida. Portanto, práticas de reabilita-

ção que possam atuar criando ou ampliando-

-a contribuiriam para lentificar processos de-

menciais senis (TUCKER; STERN, 2011).

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Os transtornos do neurodesenvolvimento 

conduzem a uma baixa funcionalidade glo-

bal das crianças, seja na escola ou no am-

biente familiar. O Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH) e o Trans-

torno do Espectro Autista (TEA) são dois dos 

mais importantes. Estudos apontam rela-

ções entre esses transtornos e déficits das FEs 

(BARKLEY, 2001; BIEDERMAN et al., 2006; 

GONÇALVES et al., 2013). A maturação dos 

circuitos cerebrais envolvidos nas FEs é in-

fluenciada por fatores genéticos e ambien-

tais, concorrendo na capacidade crescente 

das crianças em desempenhar tarefas orien-

tadas a metas. Processos cognitivos, como 

memória e atenção, assim como processos 

emocionais e motivacionais estão direta-

mente envolvidos neste desenvolvimento 

das FEs (MONTEIRO et al., 2010).

TDAH

Pacientes com TDAH apresentam dificulda-

des para tomar iniciativa, planejamento e 

estabelecimento de metas e prioridades, na 

organização para o trabalho, constante inter-

rupção de tarefas, falha no monitoramento 

do tempo, lentidão e inconsistência no de-

sempenho, declínio rápido da motivação, 

baixa tolerância à frustração, preferência 

por recompensas imediatas e aversão a re-

compensas tardias (BARKLEY, 1997; MON-

TEIRO et al., 2010). As alterações das FEs 

afetam principalmente o controle inibitó-

rio, gerando dificuldades na inibição de in-

formações e de comportamentos, prejudi-

cando a atenção concentrada e aumentando 

a impulsividade (BARKLEY, 1997). O TDAH 

geralmente aparece no período pré-escolar e 
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causa prejuízos em diversos contextos, cuja 

prevalência varia de 5% em crianças até 

2,5% em adultos. Acomete principalmente 

meninos, sendo que a sintomatologia em 

meninas apresenta predomínio da desaten-

ção (ABREU; OLIVEIRA, 2010).

TEA

Pacientes com Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA) apresentam dificuldades na 

linguagem funcional e padrões restritos e 

repetitivos de comportamento. A condição 

tem sua severidade avaliada em termos da 

magnitude dos prejuízos na linguagem e na 

presença de deficiência intelectual comórbi-

da, que concorrem para o nível de suporte 

social requerido (APA, 2014).

Os déficits na linguagem funcional se apre-

sentam como disfunções na comunicação e 

interação social, como a dificuldade de esta-

belecer e manter relacionamentos, de ade-

quar os comportamentos aos contextos so-

ciais; e na reciprocidade socioemocional (não 

estabelece uma conversa relacional, compar-

tilhamento reduzido de interesses, emoções 

ou afeto). Ainda se apresentam como prejuí-

zos na comunicação não-verbal da interação 

social - o contato visual, a linguagem corpo-

ral, o reconhecimento e o uso de expressões 

faciais (CHARMAN; BAIRD, 2002). Outra ca-

racterística central são os padrões restritos e 

repetitivos de comportamento, interesses ou 

atividades, que se apresentam como movi-

mentos, uso de objetos ou fala estereotipados 

ou repetitivos; rotinas inflexíveis ou padrões 

ritualizados de comportamento, com sofri-

mento frente a pequenas mudanças; padrões 

rígidos de pensamento; hiperfoco, ou apego 

de intensidade anormal; e hipo/hiperreativi-

dade a estímulos sensoriais (NEWSOM; HO-

VANITIZ, 2006).

FUNÇÕES EXECUTIVAS

As FEs são as mais afetadas em uma diversi-

dade de condições do neurodesenvolvimento, 

em todas as faixas etárias. Estes processos cog-

nitivos complexos permitem o planejamen-

to, a organização, o monitoramento e a ma-

nipulação de informações, com a finalidade 

de alcançar uma meta ou objetivo. As FEs se 

organizam a partir de três fatores nucleares, 

a memória de trabalho (MT), o Controle Ini-

bitório (CI) e a Flexibilidade Cognitiva (FC) 

(DIAMOND, 2013). Na vida cotidiana, estão 

envolvidas no planejamento diário (o que 

temos a fazer hoje, em que ordem as tarefas 

devem ser realizadas para melhor resultado, 

quanto tempo iremos investir em cada uma, e 

quando alguma mudança ou imprevisto apa-

rece, como modificar os planos de modo efi-

caz para ainda assim atingirmos os objetivos).

As condições neurológicas supracitadas apre-

sentam em comum disfunções relacionadas 

ao desenvolvimento integrado das FEs. O de-

senvolvimento do CI depende de um desen-

volvimento, mesmo que rudimentar, da MT 

(DAVIDSON et al., 2006). A capacidade de su-

primir uma resposta em favor de outra só é 

possível quando uma regra é sustentada em 

mente. Por outro lado, o CI dá suporte à MT, 

inibindo estímulos que possam sobrecarregá-

-la. Similarmente, a FC depende tanto do de-

senvolvimento da MT, para manter em mente 

regras ou planos, quanto do CI, para suprimir 

uma resposta automática.

O Modelo de Reprocessamento Iterativo 

(ZELAZO, 2015) estabelece como motor do 
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desenvolvimento das FEs a eficiência do re-

processamento reflexivo, que envolve a for-

mulação de regras explícitas que orientem as 

respostas, usualmente mediadas pela lingua-

gem. Fundamentam o controle da atenção, de 

modo seletivo, flexível e sustentado, para os 

objetivos específicos definidos pelos proble-

mas. Intervenções que objetivem desenvolver 

o reprocessamento reflexivo e o uso de regras 

conduzem a desenvolvimentos das FEs.

Há uma literatura extensa de estudos so-

bre efeitos de estimulação cognitiva sobre 

os processos demenciais (BALL et al., 2002; 

HERTZOG et al., 2009; KARBACH; KRAY, 

2009; WILLIS et al., 2006; WOLINSKY et al., 

2006) e para o desenvolvimento de FEs em 

crianças e adolescentes (KARBACH; KRAY, 

2009; ZELAZO; CARLSON, 2012; ESPINET et 

al., 2013; ZELAZO et al., 2018; VERENA et al., 

2019). Em idosos, atividades estruturadas que 

impõem uso coordenado das FEs, tais como 

jogos digitais complexos, protocolos de al-

ternância entre tarefas e tarefas de atenção 

dividida, melhoram o controle cognitivo e 

aparentemente este aprendizado se transfere 

para outras tarefas (HERTZOG et al., 2009). 

Além de propiciar controle das reações emo-

cionais, postergação ou supressão de com-

portamentos em prol de um ganho futuro, 

auxiliando assim a capacidade de decisão 

(CARVALHO et al., 2012; MALLOY-DINIZ et 

al., 2014).

No caso de crianças e adolescentes, as evi-

dências sugerem que protocolos de treina-

mento cognitivo podem ter efeitos positivos 

sobre as FEs através de modificações com-

portamentais e neurais (ZELAZO; CARLSON, 

2012). Outras intervenções, como as técnicas 

de mindfulness, também mostram efeitos po-

sitivos em crianças e adolescentes (ESPINET 

et al., 2013; ZELAZO et al., 2018).

MÉTODO

Cenário

As sessões de neuropsicologia foram realiza-

das no âmbito do projeto de extensão Ser-

viço de Avaliação Neuropsicológica (SeANp), 

vinculado ao Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP) e ao Serviço de Psicologia Apli-

cada do Instituto de Psicologia (SPA).

Devido às medidas de isolamento social para 

o combate à pandemia de COVID-19, a coor-

denação do SeANp, entendendo a dificulda-

de técnico-científica para manter a avaliação 

neuropsicológica via internet,  transformou-

-o em um serviço de intervenção neuropsi-

cológica. O foco foi a recuperação de fun-

ções cognitivas e psicológicas prejudicadas e 

alterações de vida diária que favorecessem a 

manutenção ou melhoria das condições psi-

cológicas dos pacientes atingidos por suas 

condições de saúde e pelas consequências 

da pandemia sobre os serviços de saúde e 

de atenção à saúde complementares, como 

atividades desportivas, práticas integrativas, 

assistência social, entre outros serviços de 

apoio social fechados ou prejudicados pela 

pandemia.

Participantes

Os pacientes eram provenientes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) encaminhados pelos 

setores de Neurologia, Neuropediatria, Ge-

riatria, Psiquiatria e Psicologia do HUAP e 

do SPA. Apresentavam encaminhamentos 

para avaliação neuropsicológica ou hipóte-
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ses diagnósticas de suas condições neuro-

lógicas.

Procedimentos

As sessões de atendimento começavam com 

anamnese com pais ou cuidadores para pa-

cientes infantis e aqueles menos autônomos, 

ou com os próprios pacientes. As sessões se-

guintes não abandonaram a entrevista psico-

lógica para fins de conceituação dos casos, 

explorando temas e levantando informações 

para a construção das hipóteses de trabalho 

neuropsicológico. Alguns instrumentos neu-

ropsicológicos foram empregados de modo 

adaptado, dado que não possuem evidências 

de validade e fidedignidade na aplicação via 

internet, para fins de observação comporta-

mental estruturada.

Avaliação da funcionalidade de vida diária, 

da qualidade do sono, da vida familiar e so-

cial, assim como dos estados de humor, an-

siedade, estresse e outras condições psiquiá-

tricas foram analisadas. Após uma definição 

de demandas e dos processos psicológicos 

prejudicados, foi realizada uma revisão bi-

bliográfica criteriosa e foi realizada em bus-

ca de alternativas de estimulação cognitiva e 

ações de psicoeducação, com evidências em-

píricas de efeito terapêutico, que pudessem 

ser adaptadas para o atendimento online via 

internet e para tarefas de casa para pacientes 

e cuidadores.

As sessões de reabilitação neuropsicológica 

consistiram de uma breve entrevista psicoló-

gica visando recuperar os acontecimentos da 

semana e o trabalho até aquela sessão, segui-

das das atividades de estimulação cognitiva 

ou de psicoeducação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Longe de realizar uma descrição exaustiva e 

detalhada de cada atendimento, serão descri-

tos abaixo alguns exemplos de intervenções 

e seus resultados nos diversos casos atendi-

dos no SeANp. Salienta-se que as interven-

ções atendiam aos objetivos de reabilitação 

específicos a cada caso e portanto devem ser 

ponderadas em termos de aplicabilidade em 

outros contextos.

Para o trabalho com pacientes idosos com 

transtornos cognitivos, como demência de 

Alzheimer, nossa revisão indicou que proto-

colos que se concentravam em apenas um 

processo psicológico como a memória, não 

apresentavam transferência de aprendiza-

gem para outras tarefas além das treinadas 

(SILVA et al., 2018). Portanto, foram adapta-

dos para o trabalho via internet protocolos 

de atividades estimulando múltiplos e varia-

dos processos psicológicos, com evidências 

de efeito terapêutico (IRIGARAY et al., 2012; 

SILVA et al., 2011). Estas atividades foram 

aplicadas durante as sessões de intervenção 

e, quando possível, por cuidadores em outros 

dias numa rotina planejada. Em certos casos, 

foram adaptados para aplicação em aprendi-

zagem sem erro, um delineamento em que a 

tarefa é estruturada de forma a eliminar ou 

minimizar a possibilidade de erros, de forma 

a reduzir a competição entre traços de me-

mória durante o aprendizado, garantindo 

que apenas as respostas corretas sejam refor-

çadas, aproveitando os recursos de memória 

implícita, e evitando a ansiedade do paciente 

com o próprio desempenho (KESSELS, 2018).

Essas atividades de estimulação cognitiva 

resultaram em diminuição da apatia, con-
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forme relato dos cuidadores, e em melhora 

nas diversas atividades dependentes de me-

mória, segundo relato do paciente. Salien-

tamos que não são medidas objetivas, dado 

que não houve possibilidade de estabeleci-

mento de linha de base prévia nem de ava-

liação neuropsicológica objetiva, nem antes 

nem depois da intervenção. Entretanto, os 

relatos dos pacientes e cuidadores são con-

sistentes nesta direção, a despeito de possí-

veis efeitos de sugestão e da própria atenção 

à saúde recebida.

Para distúrbios comportamentais em pacien-

tes com demência, como comportamentos 

de teor sexual inapropriados, e.g., paciente 

que importuna mulheres nas ruas, tenta for-

çar relações sexuais com a esposa, apresenta 

falas desinibidas inadequadas, foram apli-

cadas técnicas de manejo comportamental, 

em que os cuidadores devem externalizar 

de modo firme e sem amenização que tais 

comportamentos são inaceitáveis, de modo a 

evitar quaisquer tipos de reforçamentos des-

tes comportamentos (WILSON et al., 2003). 

Adicionalmente, aplicamos a Terapia de Re-

miniscência, que envolve a conversa sobre 

eventos e experiências passadas, com o au-

xílio de quaisquer estímulos de rememora-

ção, como fotos, músicas, vídeos, souvenires 

(CAMARA et al., 2009). A técnica ajuda os 

pacientes a ordenarem suas memórias, orga-

nizando-as temporalmente e dando sentido 

para os eventuais fragmentos de memória 

que por vezes são desestruturantes e trazem 

desorientação. Quando realizada pelos cui-

dadores, num ambiente acolhedor, acrescen-

tam atividades afetivas e de conexão íntima 

com entes queridos que suprem as necessida-

des afetivas que causam os distúrbios com-

portamentais inadequados.

O resultado da associação destas técnicas foi 

a eliminação dos episódios de comportamen-

tos inadequados pelo paciente, em todos os 

contextos relatados previamente à interven-

ção. De mesma forma, não temos medidas 

mais objetivas do que o relato dos familiares 

e cuidadores. Entretanto, a eliminação total 

dos episódios de comportamentos inadequa-

dos é evidência cabal de eficácia da associa-

ção das técnicas de eliminação dos reforços e 

terapia de reminiscência nesta questão.

Nos casos de pacientes com TDAH, uma sé-

rie de atividades baseadas em evidência fo-

ram empregadas para as diferentes queixas 

associadas à condição. Para evitar as perdas 

de compromissos e de ideias criativas, para 

otimizar o desempenho no trabalho e nas 

relações sociais, empregaram-se técnicas de 

autoconhecimento e organização com evi-

dências de eficácia. Nestas atividades, o pa-

ciente deve estabelecer suas metas a partir do 

que elas significam para ele, de forma a que 

aumente sua adesão à realização das tarefas. 

Organizando a vida a partir de um sistema 

de registro e uma rotina de realização de ta-

refas realista (adicionando tempo extra para 

cada tarefa de forma a conseguir realmente 

terminá-la), o paciente consegue maximizar 

seu tempo, não perder nenhum compromis-

so, e assim manter-se funcional no trabalho 

e preservando seus relacionamentos sociais 

(PAUL, 2018). Ainda aplicamos orientações 

para familiares e cuidadores para que com-

preendam as limitações e as potencialidades 

do paciente, criando expectativas realistas e 

ajudando no processo de ajustamento (DESI-

DÉRIO; MIYAZAKI, 2007).

Nestes casos, infelizmente, a baixa adesão 

plena dos pacientes às técnicas descritas não 
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nos permitiu realizar avaliações sobre os re-

sultados. Entretanto, a realização parcial das 

atividades ao menos possibilitou melhoras 

relatadas pelos pacientes em questões pon-

tuais, como a organização do trabalho e o 

manejo correto da medicação.

Nos pacientes com TEA, as queixas associa-

das às dificuldades nas interações sociais e na 

regulação emocional foram abordadas com 

técnicas que visam o desenvolvimento de 

autoconsciência das próprias emoções e dos 

outros, a autoavaliação da intensidade des-

tas (termômetro dos sentimentos), e a apre-

ciação crítica dos próprios comportamentos 

quando sob dadas emoções, objetivando o 

desenvolvimento de estratégias comporta-

mentais mais ajustadas (STALLARD, 2009). 

Uma série de tarefas foram idealizadas se-

guindo estes princípios, mas se adequando às 

especificidades dos pacientes, seus interesses 

e contextos, de forma a colaborar com a ade-

são e ao vínculo terapêutico. Foi criado um 

jogo de reconhecimento de emoções, para 

desenvolver esta habilidade. Empregaram-

-se atividades como adivinhar as palavras a 

partir do desenho do outro e entrar em uma 

conversa de modo ajustado e conforme os 

temas e rumos da conversa, como forma de 

estimular a empatia e a teoria da mente.

Em pacientes com TEA mais grave, as ati-

vidades se concentraram em aumento da 

funcionalidade do paciente para diminuir a 

sobrecarga dos cuidadores. Construímos de-

lineamentos de treinamento de tarefas para 

a aquisição de comportamentos de autocui-

dado, como a escovação dos dentes ou o uso 

do banheiro para micção e evacuação. Em-

pregando técnicas de Análise do Comporta-

mento Aplicada (ABA), os cuidadores eram 

instruídos a como proceder o treinamento 

das tarefas por aproximações sucessivas, re-

forçando verbalmente cada um dos com-

portamentos até que o paciente conseguisse 

completar a tarefa (MINSHAWI et al., 2009).

Em todas estas estratégias de estimulação 

cognitiva, estávamos também estimulando 

funções executivas, nos mais diversos casos. 

O uso de tarefas de atenção alternada, susten-

tada, e dividida, de tarefas go/no-go para esti-

mulação do CI, tarefas de memória episódica 

e de fluência verbal, assim como de outros 

jogos mais estruturados permitem a estimu-

lação das FEs. Ao estimularmos a persistência 

nas tarefas, a despeito de eventuais erros ou 

dificuldades, estamos estimulando inibição 

de uma forte tendência a desistir. Ao descre-

ver as tarefas e conectá-las aos objetivos da 

intervenção, estamos estimulando a MT para 

criar relações entre os eventos, concebendo-

-os como um todo integrado, e estimulando 

também o planejamento.

Para lidar com episódios de ansiedade nos 

mais diversos pacientes, as técnicas emprega-

das, baseadas em evidência de eficácia foram 

técnicas de respiração, derivadas das Terapias 

Cognitivo Comportamentais, e outras técni-

cas como a A.C.A.L.M.E.-S.E. (RANGÉ, 1995). 

Estas técnicas visam a rebaixar os níveis auto-

nômicos das respostas de luta-e-fuga, caracte-

rísticas das crises de ansiedade. Estas técnicas 

se mostraram úteis, segundo os relatos dos 

pacientes que as empregaram, controlando 

os episódios de alta na ansiedade.

Os sintomas depressivos relatados pelos pa-

cientes sofreram intervenções de vida diária 

que miraram no círculo vicioso dos pensa-

mentos disfuncionais (RANGÉ, 1995) e nos 
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RESUMO

O modelo social da deficiência a considera como uma expressão da 

diversidade humana e como uma questão política, pois as barreiras 

à participação podem estar nos ambientes inacessíveis. Comparti-

lhamos a experiência de um minicurso com estagiários da Associa-

ção Fluminense de Reabilitação, que é instituição parceira do projeto 

“Reabilitação humana, trabalho e inserção social”, do Departamento 

de Psicologia da UFF. A equipe é composta por três graduandas em 

Psicologia, uma docente e uma psicóloga. Destacamos as seguintes 

questões: que pistas o modelo social oferece para as práticas em saú-

de? E quais pistas as práticas em saúde sinalizam? Destacamos alguns 

pontos das discussões: é importante escutar as demandas de usuários 

e familiares; assumir a condição de pessoa com deficiência não é defi-

nido pelo diagnóstico; podem coexistir práticas baseadas nos modelos 

biomédico e social. Contestamos a naturalização das atividades aca-

dêmicas remotas, por desconsiderar as desigualdades sociais.

Palavras-chave: modelo social da deficiência; saúde; cuidado.

ABSTRACT

The social model of disability establishes disability as an expression of 

human diversity from a political outlook, as the shortcomings might 

exist due to inaccessible areas, both physical and metaphorical. He-

reby we share experiences in an intern's targeted mini course from 

Associação Fluminense de Reabilitação, a partner institution from 

project “Human rehabilitation, work and social inclusion”, a branch 

in the psychology department. The team includes 3 psychology un-

dergraduates, a lecturer and a psychologist. The following topics are 
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highlighted throughout the activities: What are the possible clues the social model might 

give in healthcare practices? And what clues healthcare practices provide? We point out the 

following topics: the relevance of properly listening to the family and healthcare users' de-

mands; the principle that disability is not defined by diagnosis; biomedical and social praxis 

may coexist. We oppose to academic proposes that largely ignores social inequalities.

Keywords: social model of disability; health; care.

O projeto de extensão “Reabilitação Hu-

mana, Trabalho e Inserção Social" é fruto 

de uma parceria entre o Departamento de 

Psicologia da Universidade Federal Flumi-

nense (UFF) e a Associação Fluminense de 

Reabilitação (AFR). A equipe é composta por 

cinco mulheres: três jovens estudantes de 

Psicologia, uma delas com deficiência, uma 

docente da UFF e uma psicóloga da AFR. Vi-

vendo momentos diferentes de nossas traje-

tórias profissionais, nos propomos a realizar 

minicursos com estagiários e profissionais, 

aliando o campo da deficiência e o da saúde. 

Reconhecemos a importância de marcar que 

lugares ocupamos, que corpos habitamos, 

nosso lugar de fala (RIBEIRO, 2017). Foram 

organizadas duas turmas com 12 alunos, em 

média, em cada uma.

Neste trabalho, vamos relatar nossa expe-

riência de intervenção nos desafiantes tem-

pos de trabalho/ensino remotos. O objetivo é 

abordar noções fundamentais dos estudos da 

deficiência, percorrendo contribuições tais 

como: feminismo e modelo social, luta an-

ticapacitista e participação social. Foi prepa-

rada uma apostila, passível de atualizações, 

pois acreditamos que vamos construindo o 

conhecimento com os participantes. Além 

disso, há uma série de materiais complemen-

tares com os quais é possível se aprofundar 

os estudos por meio de links, imagens, etc. 

Entendemos o minicurso como um disposi-

tivo disparador de interesses e questões no 

qual os participantes operam como multipli-

cadores. Sublinhamos que a escrita deste tra-

balho é baseada fundamentalmente na apos-

tila produzida, e em outras referências.

Predomina na sociedade o modelo biomé-

dico, que considera a deficiência como uma 

desvantagem natural, um desvio do padrão 

de normalidade. Sendo assim, o fato de al-

guém se tornar deficiente ou nascer com 

uma deficiência é visto como uma tragédia 

pessoal, e é comum sentir-se pena dessas 

pessoas (DINIZ, 2007). De modo geral, o tra-

tamento tem o desejo de cura, de “normali-

zar” aquele corpo novamente. Esse modelo 

pode ser percebido nas atitudes cotidianas 

que as pessoas, em geral, têm em relação 

àquelas com deficiências. Já o modelo social 

da deficiência vai afirmar que ela é uma ex-

pressão da diversidade humana, deslocan-

do a deficiência de uma questão individual 

para uma questão política, ou seja, vai levar 

em conta a tensão corpo-sociedade. As bar-

reiras e obstáculos à participação dos defi-

cientes estão, muitas vezes, nos ambientes 

inacessíveis. A acessibilidade remete a uma 

INTRODUÇÃO
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logística e a mediações, a interações huma-

no-ambientais.

A perspectiva feminista traz uma contribui-

ção relevante aos estudos da deficiência ao 

colocar em cena o cuidado e a interdepen-

dência como fundamentais para a vida em 

sociedade. Além disso, questiona as ações 

que buscam um corpo produtivo e um ideal 

de independência e autonomia. O que pre-

tendemos com os minicursos é questionar: a 

norma é o único estilo de vida possível? Quais 

são as possibilidades para as práticas em rea-

bilitação quando a acessibilidade é tida como 

um direito e um determinante da participa-

ção? Como combater a falta de acesso a esses 

direitos? Quais desafios estão lançados para 

as práticas em saúde quando uma sociedade 

se torna sensível às diferenças? Os “doutores 

da saúde” realmente detêm o conhecimento 

sobre os corpos com deficiência, ou vivemos 

numa sociedade com deficiência?

Apostamos em que o modelo social da de-

ficiência nos dá pistas para as práticas em 

saúde e que as práticas em saúde lançam 

questões ao modelo social. Entendemos que 

essas pistas podem ajudar a construir novos 

caminhos na reabilitação. Essa construção é 

feita em redes familiares e de apoio do pró-

prio sujeito, as redes presentes no seu territó-

rio e os dispositivos do SUS e do SUAS, além 

de outras redes. Entretanto, essas redes pos-

suem rupturas, elas têm fraturas e flutuações, 

e por isso há a necessidade do diálogo entre 

os atores e agentes envolvidos. Sendo assim, 

definimos as seguintes perguntas como bali-

zadoras dessa ação: quais pistas o modelo so-

cial disponibiliza para as práticas em saúde? 

Quais pistas as práticas em saúde sinalizam 

para o modelo social?

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Adotou-se uma perspectiva histórica das no-

ções de deficiência e reabilitação. O que é 

deficiência? O que é reabilitar? As primeiras 

concepções de deficiência baseavam-se num 

modelo biomédico de compreensão que tra-

duz um pensamento individualizante, ou 

seja, considera a deficiência como uma le-

são ou uma falta que marca um corpo e que 

impede a participação plena do indivíduo 

na sociedade. Em contraponto, o modelo 

social da deficiência, surgido no Reino Uni-

do e nos Estados Unidos na década de 70, 

considera a deficiência a partir do encon-

tro de um corpo com um contexto social. 

Conforme Diniz (2007), esse modelo não 

reconhece a deficiência dentro de uma óti-

ca hegemônica de normalidade, ainda que 

admita as necessidades de tratamento e/ou 

reabilitação. O que ele propõe é a desnatu-

ralização da deficiência como déficit e a ne-

cessidade de se politizar essa questão, uma 

vez que está ligada a uma dinâmica social 

que atinge a todos. Nesse sentido, colocam-

-se também em questão as terminologias e 

nomenclaturas referentes à deficiência, que 

se atualizam de acordo com contextos his-

tóricos e movimentos sociais. Como Sassa-

ki (2002) indica, o grande equívoco é o uso 

indiscriminado desses termos, que podem 

marcar estereótipos e preconceitos.

A partir disso, propôs-se pensar as práticas 

extensionistas e o papel do pesquisador na 

produção de conhecimento e sentidos acerca 

da deficiência. Para tanto, adotou-se o pen-

samento de Martins (2013), antropólogo que 

atua no campo da deficiência visual e que 

questiona o modo moderno de conhecimen-

to, pautado numa lógica positivista e hierár-
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quica, que se pretende única e universal. O 

autor aposta numa produção científica que 

leve em consideração que o conhecimento 

precisa ser situado, isto é, localizado em cor-

pos e contextos, que podem ser muito par-

ticulares e que o pesquisador só acessa par-

cialmente. Desse modo, o negligenciamento 

desse tipo de postura pode vir a produzir um 

olhar vazio de narratividade:

[...] denunciava a arrogância do olhar que 

abarca o outro e que por isso se dispensa a 

dar-lhe voz, estamos também, perante aqui-

lo que Donna Haraway (1998) designou por 

“conquering gaze from nowhere” – olhar 

conquistador de nenhures – o olhar de Deus 

que a ciência assume esquecendo que tam-

bém os cientistas olham a partir de corpos, 

de culturas e mil contingências (MARTINS, 

2008, p. 360).

Esse olhar que “tudo vê” representaria uma 

forma de olhar própria da ciência moder-

na, que é descontextualizada e pretende 

produzir uma verdade única e um conheci-

mento “puro”.

Desse modo, se aposta numa prática extensio-

nista como uma via de mão dupla, em que 

não somente se presta um serviço, mas cria-se 

um vínculo de reciprocidade e troca de infor-

mações com a comunidade, ouvindo o que ela 

tem a dizer. Essa ideia se contrapõe à lógica de 

uma ciência positivista, que deixa de lado os 

impactos transformadores do conhecimento 

sobre o mundo (MARTINS, 2013). Colocar em 

cena as narrativas das pessoas com deficiência 

a partir de uma escuta é condição para subver-

ter a noção hegemônica da deficiência como 

tragédia pessoal, o que nos permite acentuar 

que essa dimensão sensível da escuta se cons-

titui também como subjetiva e política.

Essas questões trabalhadas por Martins 

(2013) dizem respeito à questão da diversi-

dade humana, inerente a todo e qualquer 

modo de existência. Diante disso, pode-se 

fazer referência ao movimento de neurodi-

versidade explorado por Ortega (2009). Esse 

movimento, surgido na virada do século 

XXI como um desdobramento das mudan-

ças ocorridas ao longo do tempo, é compos-

to por autistas e está pautado numa perspec-

tiva que lida com o autismo não como uma 

doença a ser tratada, mas como expressão 

da diversidade cerebral que revela a existên-

cia de outras relações com o mundo. “Tra-

ta-se antes de uma diferença humana que 

deve ser respeitada como outras diferenças 

(sexuais, raciais, entre outras)” (ORTEGA, 

2009, p. 67). Essa posição conflui com a de 

Diniz (2007), que compreende a deficiência 

como um estilo de vida, como uma das for-

mas de estar no mundo.

Fica evidente que isso implica uma outra ma-

neira de lidar com a diversidade, e o pesqui-

sador tem de estar poroso a essas questões, o 

que favorece a luta anticapacitista pela elimi-

nação de preconceitos, estigmas e estereóti-

pos por meio de práticas cotidianas. Esses es-

tigmas também circunscrevem barreiras que 

não são de ordem geográfica, mas de ordem 

política, as chamadas barreiras invisíveis. 

Entende-se por barreiras invisíveis questões 

atreladas aos contextos do cotidiano estabe-

lecidas a partir das relações de saber/poder, 

as quais podem vir a promover a marginali-

zação de minorias.

Outro ponto a ser destacado é a questão do 

afeto e do papel do corpo e dos sentimentos 

nas formas de produção de conhecimento. 

Santos (2001) propõe o pensamento encar-
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nado na ideia de afecção, que vai contra o 

rigor científico em que está pautado o pensa-

mento moderno, pensamento este que não 

se contamina pela sensibilidade. É preciso ser 

afetado, ou seja, incluir a dimensão do cor-

po e das emoções nas práticas. Só podemos 

transformar aquilo que conhecemos e viven-

ciamos. Assim, podemos agir a partir do não 

enquadramento, para além dos protocolos, 

permitindo que se criem agenciamentos ba-

seados na confiança e no afeto.

Por fim, acompanhamos Martins (2013), ao 

afirmar que a deficiência é uma luta. Sendo 

assim, a luta pela igualdade e a luta pela di-

ferença são sempre lutas situadas, ou seja, te-

mos que reivindicar a igualdade sempre que 

a diferença inferioriza, e reivindicar a dife-

rença sempre que a igualdade descaracteriza 

(SANTOS, 2003, p. 56).

METODOLOGIA

Nosso traçado de intervenção, nessa ação ex-

tensionista, compartilha da posição de Mar-

tins (2013). O autor sugere que a postura do 

pesquisador seja a de uma testemunha, que 

não fala de qualquer lugar e nem está fora 

da cena, mas fala de certo lugar e também se 

afeta, ou seja, relata e leva adiante narrativas 

construídas mediante o que ouviu e viven-

ciou, e não a partir de um “olhar de Deus”. 

Por essa via buscamos, como extensionistas, 

nos permitir ser interrogadas com quem tra-

balhamos em campo, com quem pesquisa-

mos, profissionais, usuários, redes de apoio 

etc. A equipe multidisciplinar da AFR é for-

mada, em sua maioria, por mulheres sem 

deficiência. O Sistema Único de Saúde (SUS) 

é o pilar fundamental de acesso aos aten-

dimentos pela população, o que se mostra 

evidente em números: no mês de março de 

2022, a AFR atendeu 1.000 pacientes e totali-

zou 2.283 atendimentos pelo SUS. Adotamos 

uma estratégia qualitativa e participativa de 

ação, buscando, junto com os participantes 

dos minicursos, descobrir outras questões e 

entendimentos a partir das experiências de 

trabalho.

Inicialmente pretendíamos oferecer vagas 

apenas para estagiários da área de saúde, mas 

a proposta foi bem acolhida pela Institui-

ção, que propôs que a realização da ativida-

de incluísse também supervisores, técnicos e 

funcionários. A divulgação e a inscrição dos 

participantes foram feitas pela Instituição 

através do Google form. A experiência com 

o uso das plataformas digitais no ensino re-

moto ajudou na realização da extensão. Ain-

da que virtualmente, foi possível conduzir a 

atividade com uma exposição dialogada, um 

espaço para discussões e esclarecimentos de 

dúvidas, o que possibilitou deparar com sur-

presas e fazer conexões que não estavam da-

das a priori. Isso vai ao encontro do desafio 

metodológico de promover um trabalho com 

essas pessoas a partir de suas possibilidades e 

experiências, num momento tão adverso e 

instável como o que foi provocado, também, 

pela pandemia da Covid-19.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Recorremos à experiência do minicurso, que 

contou com a participação da equipe da ex-

tensão e de 12 estudantes de áreas como fo-

noaudiologia, neuropsicopedagogia, psicolo-

gia e fisioterapia, de universidades públicas 

e particulares. Havíamos divulgado a apos-

tila que preparamos para o minicurso com 

pontos principais do conteúdo, bibliografia 
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e links de vídeos de documentários, filmes e 

podcast de pessoas com deficiência militan-

tes na luta anticapacitista. As estudantes de 

Psicologia tiveram uma atuação fundamen-

tal na preparação do material e na condução 

do minicurso, afirmando o lugar da extensão 

na formação profissional. Ademais, os par-

ticipantes, com os seus relatos, trouxeram 

contribuições importantes para a discussão. 

Destacamos as falas seguintes: “Não é uma 

patologia, é uma pessoa” (J. Psicomotricida-

de); “É preciso ampliar o olhar sobre a de-

ficiência” (C. Fonoaudiologia); “Espero que 

o minicurso possa acrescentar base teórica 

sobre o modelo social da deficiência” (D. Fo-

noaudiologia); “O que é possível fazer?" (T. 

Psicologia).

A partir disso, é possível dizer do interesse 

por uma outra abordagem da deficiência nas 

práticas em saúde, para além da medicaliza-

ção. É uma juventude inspiradora, que mos-

tra que as práticas ainda vigentes, pautadas 

no modelo biomédico, podem ser modifica-

das, ainda que se reconheça a flutuação dos 

modelos em diversos momentos de um tra-

tamento. Um paciente, por exemplo, numa 

agência bancária, foi orientado a ficar na fila 

de pessoas com deficiência, talvez por ter um 

comprometimento motor visível. No entan-

to, ele manifestou seu estranhamento por 

essa orientação, pois não se reconhecia na 

condição de deficiente. Esta situação susci-

tou alguns questionamentos quanto à ques-

tão do diagnóstico. É preciso ter uma escuta 

atenta a uma transição para a condição de 

deficiente, que pode variar de pessoa para 

pessoa. Trata-se daquela condição subjetiva e 

política a que nos referimos e que compõe a 

ressignificação de novas demandas e possibi-

lidades de se agenciar no mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O engajamento da equipe e a receptividade 

à proposta nos deixam encorajadas a seguir 

com a ação extensionista. A demanda de am-

pliação da oferta do minicurso para supervi-

sores e funcionários de diversos setores será, 

na medida do possível, acolhida. Há ques-

tões importantes a serem resolvidas para se 

ampliar a oferta do minicurso para outras 

instituições, como pretendido. Uma delas é 

a participação de intérprete de libras. Esta 

é uma questão crucial, que precisa ser en-

frentada na Universidade efetivamente. Em 

função do reduzido número de intérpretes 

de libras na Universidade, o Sensibiliza UFF 

não consegue atender nem as demandas da 

graduação. Até o momento, buscamos apoio 

junto ao Programa de Pós-graduação em Psi-

cologia e Diretório Acadêmico de Psicologia 

para promoção de eventos e atividades aces-

síveis em Libras. 

Seguindo as discussões realizadas no mini-

curso, destacamos algumas pistas levantadas: 

é importante a escuta das demandas e senti-

mentos tanto dos usuários quanto de fami-

liares; assumir a condição de deficiente pode 

ter variações, ou seja, o momento e o modo 

como se assume essa condição são singulares, 

não sendo definidos nem necessariamente 

coincidentes com o tempo do diagnóstico; 

a sobreposição dos modelos biomédico e 

social pode estar presente num mesmo per-

curso de tratamento, o que indica que essa 

mudança passa pela relação entre profissio-

nais, usuários e redes de apoio; a acessibilida-

de como uma pauta central passa tanto por 

uma logística instrumental e organizacional 

quanto por dimensões sensíveis, no campo 

dos afetos. Desse modo, conjuntamente com 
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os participantes dos minicursos e a partir de 

suas experiências de trabalho, nosso proje-

to construiu e elaborou questionamentos e 

perguntas que podem enriquecer debates e 

discussões acerca da deficiência e da luta an-

ticapacitista.
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RESUMO

O projeto NeurofarTáON é uma iniciativa extensionista do Laborató-
rio de Neurofarmacologia da Universidade Federal Fluminense inte-
grando a expertise de discentes e docentes em farmacologia da depen-
dência e drogas de abuso. Foi realizado buscas bibliográficas e tutoria 
de alunos de graduação, os quais agiam como protagonistas que, ao 
longo da execução do projeto, criaram conteúdos audiovisuais e gráfi-
cos para a divulgação de forma ampla e sucinta da temática de abuso 
de drogas. O projeto NeurofarTáON busca a aproximação da equipe 
do laboratório de Neurofarmacologia com a comunidade, principal-
mente adolescentes que acessam as redes sociais, divulgando con-
teúdo audiovisual com a temática de drogas de abuso. O relativismo 
científico e a desconstrução da verdade são desafios para a comunica-
ção científica, principalmente numa sociedade proibicionista. Quan-
do a informação é passada de forma abrangente e através de diversos 
meios de comunicação pode alcançar um maior número de pessoas 
e, dentro desse contexto, as redes sociais podem ser utilizadas como 
uma nova forma de conscientização e fonte de informação acerca do 
abuso de drogas. Essa iniciativa possibilita discentes trazerem uma 
nova perspectiva, tanto por seus anseios e suas dúvidas pela temática 
quanto por auxiliarem e demonstrarem as novas maneiras de utiliza-
ção de mídias sociais em prol da conscientização e da educação em 
saúde para a sociedade. Atingimos principalmente alunos de gradua-
ção e adolescentes em nossas mídias sociais com informações sobre a 
temática de abuso de drogas. Adicionalmente, os dicentes integrantes 
entraram em contato com a comunicação de ciência auxiliando no 
entendimento de seus projetos e desenvolvendo oportunidades de 
orientação para alunos de pós-graduação.

Palavras-chave: Abuso de drogas; Drogas de Abuso; Comunicação 
Científica; Conscientização.
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ABSTRACT

The NeurofarTáON project is an outreach initiative of the Laboratory of Neuropharmacology 
at Universidade Federal Fluminense, integrating the expertise of students and professors in 
the pharmacology of addiction and drug abuse. Bibliographic searches and tutoring of under-
graduate students were carried out, they acted as protagonists who, throughout the execution 
of the project, created succinct audiovisual and graphic contents for broad dissemination of 
the theme of drug abuse. The NeurofarTáON project seeks to bring the Neuropharmacology 
laboratory team closer to the community, especially teenagers who access social networks, 
publishing audiovisual content with the theme of drug abuse. Scientific relativism and the 
deconstruction of truth are challenges for scientific communication, especially in a prohi-
bitionist society. When information is passed on comprehensively and through different 
means of communication, it can reach a greater number of people and, within this context, 
social networks can be used as a new form of awareness and source of information about 
drug abuse. This initiative allows students to bring a new perspective, both for their desires 
and their doubts about the theme and for helping and demonstrating the new ways social 
media can be used in favor of awareness and health education for society. We mainly reach 
undergraduate students and teenagers on our social media with information on the topic of 
drug abuse. Additionally, the participating students came into contact with science commu-
nication, helping them to understand their projects and developing mentoring opportunities 

for graduate students.

Key-words: Drug abuse; Abuse drugs; Scientific Communication; Awareness.

O conceito inicial de extensão universitária 

foi elucidado por volta do século XIX na In-

glaterra, como postulado por diversos estu-

diosos da área (NOGUEIRA, 2005), a partir 

da ideia de "lifelong education" traduzindo-se 

como uma "educação contínua" dedicada às 

pessoas que não possuíam acesso ao ensino 

superior na época (GADOTTI, 2017). 

Paralelamente, no Brasil, apenas em 1988 foi 

consagrada a inerência entre ensino, pesqui-

sa e extensão propriamente dita (NOGUEI-

RA, 2013) que, até então, era um ideal nu-

trido por organizações não-governamentais 

e sindicais que pensavam na extensão com 

uma perspectiva de disseminação do conhe-

INTRODUÇÃO

cimento gerado dentro da universidade, an-

tes de sua definição formal no país, com um 

caráter mais unilateral. 

Hoje, a atividade de extensão universitária 

é tida como um conceito abrangente e plu-

ral sendo, essencialmente, um dos pilares 

da universidade. Tal conceito visa integrar 

o conhecimento e a vivência formados den-

tro dos muros da academia com a socieda-

de, formando um elo entre elas. A interação 

criada entre discentes, docentes e população 

oportuniza a construção e posterior difusão 

do conhecimento por meio da troca, não 

apenas intelectual, mas também cultural e 

social. Simultaneamente, o movimento que 
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permeia a execução da extensão universitária 
suscita a partilha e integração de diferentes 
culturas, classes sociais e realidades plurais 
existentes entre os sujeitos, o que acaba via-
bilizando transformações de cunho social e 
acadêmico em uma via de mão dupla com 
impacto direto no desenvolvimento do país 
(MÉLO et al., 2021).

A participação efetiva da comunidade na uni-
versidade garante o exercício contínuo de um 
dos principais objetivos do ensino superior 
brasileiro: ser o local de formação, contribui-
ção e promoção de propostas para melhoria 
da vida através da difusão de saberes tanto 
científicos e tecnológicos quanto artísticos e 
filosóficos. Para tal, diversos tipos de ativida-
des podem ser idealizadas e executadas, tais 
como: programas, projetos, eventos, cursos e 
serviços (CALDERÓN; PESSANHA; SOARES, 
2007) podendo ser alocadas em diversos te-
mas e subtemas de relevância. 

Com a chegada da pandemia de COVID-19, 
as ações de extensão em toda comunidade 
científica nacional foram implementadas vi-
sando manter as medidas de segurança ne-
cessárias. As mídias digitais como alternativa 
de comunicação foram de suma relevância 
para facultar a promoção, produção e disse-
minação do conhecimento, bem como a tro-
ca com o público. 

Posto que a extensão tem como forte caracte-
rística se adaptar às necessidades do contex-
to em que está inserida, torna-se indubitável 
que as atividades de extensão acadêmica se 
fazem cada vez mais presentes ao promover a 
informação e o amparo social perante o con-
texto de pandemia mundial, no qual deman-
dou – e ainda demanda – grande atenção e 
troca entre os meios perante a existência da 
justaposição de questões de saúde, e piora 

nos direitos básicos da sociedade como edu-
cação, cultura, esporte e lazer, determinada 
pelo isolamento social. 

Além desses fatores, a pandemia da COVID-19 
intensificou o abuso de algumas substâncias 
e de fatores inerentes à problemática do abu-
so de drogas. Um estudo mostrou que 42% 
dos profissionais de saúde de 77 países afir-
maram que o uso da cannabis aumentou du-
rante a pandemia (UNODC, 2021). No Brasil, 
dados do Ministério da Saúde coletados em 
hospitais credenciados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) revelaram um aumento de 54% 
nos atendimentos a dependentes químicos, 
quando comparados os anos de 2019 e 2020 
(UNIAD, 2021).

Atualmente, segundo o “United Nations Of-
fice on Drugs and Crime” (UNODC, 2021), 
aproximadamente 275 milhões de pessoas 
usaram drogas no mundo no último ano, 
tendo havido um aumento de 22% entre os 
anos 2010 e 2019 no número de usuários. A 
UNODC ainda especificou que, de acordo 
com estimativas globais, 5,5% da população 
entre 15 e 64 anos já usou drogas pelo menos 
uma vez, enquanto 13% do número total de 
usuários sofrem de transtornos associados ao 
uso de drogas. Além de projeções que suge-
rem um aumento global de 11% no número 
de usuários até 2030.

Na sociedade atual, o abuso de substâncias 
lícitas ou ilícitas é considerado como um 
dos principais problemas de saúde pública. 
Apesar das conhecidas consequências dele-
térias do vício na saúde física, psicológica e 
na qualidade de vida, não podemos deixar de 

levar em consideração os danos sociais. Nes-

se cenário, podemos relacionar o consumo 

de drogas e os efeitos gerados por essas subs-

tâncias como causa de acidentes de trânsito, 
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prejuízos na educação e carreira, violência, 
homicídios e prática de atos ilícitos. E como 
um fator complicador, as desigualdades so-
cioeconômicas podem exacerbar as conse-
quências do uso de substâncias.

Na tentativa de aumentar a conscientiza-
ção da população global sobre a temática do 
abuso de drogas, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 1987 estabeleceu o dia 26 
de junho como o Dia Internacional Contra 
o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. O obje-
tivo da criação dessa data foi enfatizar a ne-
cessidade de combater os problemas sociais 
criados pelas drogas ilícitas, além de planejar 
ações de combate à dependência química e o 
tráfico de drogas. Em 2021, essa campanha 
teve como tema “Partilhe Fatos Sobre Dro-
gas. Salve Vidas”. Tal tema foi escolhido com 
o intuito de enfatizar a importância de forta-
lecer a base de evidências e aumentar a cons-
cientização pública, A necessidade de novas 
estratégias para abordagem desse tema surge 
pela necessidade de se atingir a população de 
adolescentes e jovens adultos (principalmen-
te universitários), uma vez que estudos des-
tacam que é nessa fase da vida que ocorre o 
primeiro contato com drogas (DE ARAUJO et 
al., 2018; SILVA et al., 2010; ZEITOUNE et al., 
2012). Nesse aspecto, o início da discussão 
na UFF para a implementação das ativida-
des de extensão na grade curricular do corpo 
discente trará benefícios para a comunidade 
interna.

Adicionalmente, pelas drogas lícitas serem 
legalmente aceitas, muitos adolescentes têm 
a concepção errada de que elas não trazem 
problemas. As bebidas alcoólicas são respon-
sáveis por diversos comportamentos de ris-
co, além de serem associadas com déficits 
de memória, comprometimento no proces-
so de aprendizagem e prejuízos na saúde. 

E, como um fator ainda mais prejudicial, o 
álcool vem sendo associado com aumento 
dos casos de morte quando comparado com 
as outras substâncias psicoativas ilícitas em 
conjunto. Em relação às drogas ilícitas, em-
bora elas sejam legalmente proibidas, mui-
tos adolescentes acabam tendo acesso a essas 
substâncias, e entre as drogas mais mencio-
nadas pelos jovens estão a maconha, a cocaí-
na, o crack e o loló. Tais drogas são mencio-
nadas pelos adolescentes principalmente por 
serem as mais comuns nas comunidades, e 
por possuírem um valor comercial mais bai-
xo, o que as tornam mais acessíveis (SILVA et 
al., 2010; ZEITOUNE et al., 2012). É de suma 
importância que os adolescentes saibam di-
ferenciar as drogas, assim como os efeitos e 
consequências gerados a partir do consumo 
dessas substâncias. Para isso, os jovens pre-
cisam estar bem-informados sobre os danos 
causados pelo uso e abuso das drogas. 

Ainda nesse contexto, atualmente vivemos 
em um período da pós-verdade — crenças e 
opiniões pessoais são mais valorizados e pos-
suem maior poder de convencimento do que 
fatos objetivos — associado principalmente 
a comunicação, com a presença de notícias 
falsas, boatos, mentiras de cunho político, 
polarização, mídias sociais, jornalismo de má 
qualidade e até o caos e o medo (HARSIN, 
2018). Embora desinformações desse cunho 
não sejam algo novo, o maior problema des-
se momento é o volume e a velocidade que 
essas informações se disseminam, principal-
mente por meio das mídias sociais e aplicati-
vos de mensagem instantâneas.

Uma recente revisão sobre fake news e de-
sinformação sobre drogas (PASQUIM; OLI-
VEIRA; SOARES, 2020) analisou 85 notícias 
identificadas como falsas em plataformas de 
checagem de fatos as separando em: sátiras 
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sobre drogas com potencial para enganar, 
drogado como categoria de acusação e epide-
mia das drogas ilícitas. Eles identificaram um 
amplo espectro nessas informações, desde 
sensacionalismo até pânico social. Nele, além 
de um crescente volume de notícias falsas du-
rante os últimos anos, também identificaram 
que o álcool, a maconha e a cocaína foram 
as mais citadas. O principal tom identifica-
do era alarmista e negativo, o desfecho mais 
citado foi a morte, e em sua grande maioria, 
as notícias vinham acompanhadas de uma 
chamada para ação, principalmente o com-
partilhamento e a disseminação da informa-
ção falsa. Adicionalmente, além de diversos 
estigmas que cercam o consumo de drogas, 
o início do proibicionismo estadunidense — 
o mesmo adotado no Brasil — por muito se 
baseou em pesquisas de cunho questionável 
(PASQUIM; OLIVEIRA; SOARES, 2020, apud 
HARI, J. 2018).

A desconstrução da verdade e o relativismo 
científico são grandes desafios para a comu-
nicação científica, principalmente numa so-
ciedade proibicionista. Concomitantemente, 
observamos uma perda da credibilidade tan-
to científica como midiática. Esse somató-
rio junto com preconcepções e desconheci-
mento sobre o tema de drogas de abuso ou 
abuso de drogas auxiliam no aparecimento 
e divulgação desses tipos de notícias falsas. 
Apesar disso, no geral, os adolescentes mos-
traram-se receptivos ao diálogo, colaborando 
para a troca de ideias, e aceitam as correções 
das informações distorcidas que eles tinham 
com relação às drogas e à violência. Por isso, 
atividades educacionais quando consideram 
o adolescente como um indivíduo inserido 
no contexto socioeconômico e familiar que 
exerce muitas influências no modo de pensar 
e agir dos jovens, sendo esses fatores deter-
minantes para obtenção de resultados mais 

promissores. Quando isso acontece é possí-
vel perceber a diferença de conhecimento 
dos adolescentes antes e após intervenções 
em relação às implicações que o uso das dro-
gas pode trazer para suas vidas, bem como os 
diferentes tipos de violência aos quais esses 
jovens podem estar sujeitos. Estudos mos-
tram que a informação seria pouco eficiente 
como medida preventiva, atingindo pequena 
parcela da população. Entretanto, quando a 
informação for passada de forma abrangente 
e através de diversos meios de comunicação, 
como a televisão e a internet, poderá alcançar 
um maior número de pessoas, de diferentes 
camadas sociais, fazendo-se eficiente. Dentro 
desse contexto, as redes sociais podem ser 
utilizadas como uma nova forma de cons-
cientização e fonte de informação (quando 
divulgadas corretamente) acerca do abuso de 
drogas para adolescentes (SILVA et al., 2010; 
ZEITOUNE et al., 2012).

O presente projeto objetiva unir universida-
de e sociedade, mais focalmente a equipe do 
laboratório de Neurofarmacologia, trazendo 
os discentes da graduação como executores 
e protagonistas, no qual os jovens comu-
nicam com e para outros jovens dividindo 
seus anseios e dúvidas. Também aprofunda 
o conhecimento dos dicentes sobre sua área 
de atuação, introduzindo-os à comunicação 
cientifica e gerando oportunidades de tutoria 
e orientação dos pós-graduandos e docentes. 
Além disso, auxiliam na construção de uma 
ponte entre a pesquisa ciêntifica e os usuá-
rios de mídia social, abordando a temática de 
drogas de abuso e abuso de drogas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

Entende-se como aluno protagonista o in-
divíduo que interage direta e ativamente do 
seu processo de aprendizagem, desenvolven-
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do, inclusive, novas habilidades (ARRUDA et 
al., 2017). Para isso, envolve posicionamen-
tos menos tradicionais das instituições de en-
sino e o uso de metodologias e ferramentas 
diferenciadas, com o objetivo de alcançar e 
atrair a atenção dos discentes. Isso permite 
com que o aluno adquira cada vez mais auto-
nomia e, consequentemente, é possível com 
que reduza suas dificuldades educacionais, 
assim como a falta de interesse por assuntos 
acadêmicos.

Segundo Barbosa e Moura (2014), “indepen-
dentemente da estratégia usada para promo-
ver a aprendizagem ativa, é essencial que o 
aluno faça uso de suas funções mentais de 
pensar, raciocinar, observar, refletir, enten-
der, combinar, dentre outras que, em conjun-
to, formam a inteligência. Ou seja, a diferen-
ça fundamental que caracteriza um ambiente 
de aprendizagem ativa é a atitude ativa da 
inteligência, em contraposição à atitude pas-
siva geralmente associada aos métodos tradi-
cionais de ensino”.

De acordo com pesquisas da ciência cogni-
tiva, para que o aprendizado seja realmen-
te efetivo, os alunos devem fazer mais do 
que simplesmente ouvir/assistir a uma aula 
expositiva, para que de fato o aprendizado 
seja ativo. Ou seja, o aluno deve ler, escre-
ver, perguntar, discutir e ser capaz de resolver 
problemas e desenvolver projetos (MEYERS; 
JONES, 1993).

Portanto, levando em consideração a cres-
cente imersão em aplicativos e sites de redes 
sociais digitais, como o Instagram e o You-
Tube, eles surgem como novas formas de en-
sino, pois, além de serem gratuitos, têm um 
apelo visual que favorece a disseminação de 
conhecimentos e possibilita alcançar diver-
sos públicos-alvo. Sendo assim, através dessa 

rede, é possível criar um ambiente favorável 
para o desenvolvimento de um perfil crítico 
e reflexivo para o compartilhamento de in-
formações relevantes, devidamente referen-
ciadas e instigando seus seguidores a pesqui-
sarem e se informarem cada vez mais (ALVES; 
MOTA; TAVARES, 2018).

Uma rede social, segundo Duarte e Frei 
(2008), caracteriza-se como “uma estrutura 
social composta por pessoas ou organiza-
ções, conectadas por um ou vários tipos de 
relações, que partilham valores e objetivos 
comuns. Uma das características fundamen-
tais na definição das redes é a sua abertura 
e porosidade, possibilitando relacionamen-
tos horizontais e não hierárquicos entre os 
participantes”. Sendo o compartilhamento 
de conhecimentos e interesses um ponto em 
comum entre eles.

Com o avanço das tecnologias de informação 
e comunicação (TICs) e o surgimento da web 
por volta de 1990, um rompimento na ideia 
de espaço-tempo para a disseminação de in-
formações proporcionou uma nova ferramen-
ta de ensino baseado em ambientes virtuais 
(MOORE; KEARSLEY, 2008). Sendo assim, as 
TICs surgem como ferramentas suplemen-
tares, ao invés de substitutas, na educação 
(CLEGG; HUDSON; STEEL, 2003), sendo im-
portante que as instituições de ensino se ajus-
tem e incluam as mídias sociais como inte-
grante do processo de ensino-aprendizagem.

O educador precisa estar atualizado sobre as 
possíveis ferramentas educacionais para tor-
nar o ensino mais adaptado para que o apren-
dizado se torne cada vez mais atrativo e que o 
aprendizado seja realmente eficiente, tornan-
do o aluno foco e participante do objetivo. 
Com bilhões de usuários ao redor de todo o 
mundo, as redes sociais se tornaram um veí-
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culo de comunicação bastante relevante na 
nossa sociedade. Através das redes, é possível 
trocar informações e ideias na forma de áu-
dio, imagem, vídeo e texto, com uma ampla 
diversidade de pessoas em apenas um clique. 
Sendo assim, reconhecer a influência das mí-
dias sociais na divulgação científica pode fazer 
desta uma grande ferramenta para a saúde pú-
blica ao induzir mudanças comportamentais 
e transformação social a longo prazo (STEL-
LEFSON et al., 2020b). 

Buscamos utilizar as mídias sociais como 
forma de aproximar o Laboratório de Neuro-
farmacologia da população e nosso público-
-alvo — adolescentes e graduandos — e apre-
sentar a temática sobre dependência e abuso 

de drogas de forma compreensível, além de 
colocar os alunos vinculados ao laboratório 
como protagonistas no processo do conhe-
cimento, aprendendo tanto a se comunicar 
com o público quanto aprofundando na te-
mática dos seus trabalhos. 

Desde 2020, o NeurofarTáON desenvolve 
diferentes atividades online, divulgadas no 
instagram (@neurofarmacouff) e no canal do 
YouTube (Figura 1). Através dessas redes fo-
ram realizados módulos temáticos, videoau-
las e Rodas de Conversas abordando diversos 
assuntos relacionados às drogas de abuso e o 
sistema nervoso central. Além disso, também 
foram divulgados trabalhos do próprio labo-

ratório e curiosidades sobre a equipe.

Figura 1. Capa das mídias sociais. (A) Instagram, (B) YouTube.
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Todas as iniciativas foram realizadas e ideali-

zadas a partir de ampla pesquisa bibliográfica, 

reuniões e curadoria das informações relevan-

tes e dentro do escopo da ação. Brevemente, 

foi realizado um levantamento bibliográfico 

tanto em periódicos científicos e bases cien-

tíficas como Scielo, PubMed e Google Scho-

lar quanto em sites de notícias confiáveis e 

de notoriedade nos quais as informações rele-

vantes — principalmente dados epidemioló-

gicos e dados sobre drogas de abuso — foram 

lidas, analisadas e interpretadas em conjun-

to de discentes da graduação e sob a tutoria 

de discentes pós-graduandos que trabalham 

na área, e vistoriados e revisados juntamen-

te com os docentes e coordenadores da equi-

pe. O conteúdo visual foi criado utilizando a 

plataforma Canva, permitindo a produção do 

material divulgado nas redes sociais de forma 

gratuita. A frequência de postagem variou de 

módulo para módulo e as iniciativas utiliza-

ram o Instagram e o YouTube, respectivamen-

te, para a produção de posts informativos, 

carrosséis e stories; e exposições curtas e even-

tos ao vivo. Ambas as mídias sociais foram 

analisadas pelas métricas fornecidas por elas 

como alcance e impressões (respectivamente 

usuários atingidos e usuários que, de alguma 

forma, tiveram contato com as iniciativas), 

curtidas, tempo de exposição dentre outros, 

que apontam para o engajamento com nosso 

público-alvo, assim como dados demográficos 

do nosso público; autoavaliação da equipe e 

feedback do público.

RESULTADOS

O Instagram foi a principal plataforma usada 

para as atividades de menor duração e inte-

ração direta com o público. Utilizamos a fer-

ramenta Meta Business Suite para obter esta-

tísticas em relação às interações e ao alcance 

das publicações postadas durante todo esse 

período. Até o momento, o perfil do Neuro-

farTáON (Figura 2) conta com 1.017 seguido-

res e um alcance de aproximadamente 5.194 

pessoas, isto é, número de contas individuais 

que viram qualquer uma das nossas publica-

ções pelo menos uma vez. De maneira geral, 

esses seguidores são em sua maioria mulhe-

res (67,1%), com tráfego do Brasil (92,6%) 

entre 25 e 34 anos (38,7%).
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Figura 2. Análise do público da página do Instagram.

De uma maneira geral, a primeira sequência 

de postagens (Tabela 1), iniciada em agosto 

de 2020, Neurofarmaco no Pubmed, contou 

com um total de 10 publicações sobre traba-

lhos realizados pelo Laboratório de Neuro-

farmacologia. Essa iniciativa teve em média 

um alcance de 225 pessoas e 36 curtidas, em 

sua totalidade a iniciativa obteve um total de 

2.253 usuários alcançados e 366 curtidas. O 

próximo quadro, Pós-graduandos em Foco, 

realizado em outubro do mesmo ano, tam-

bém contou com um total de 10 postagens. 

Alcançou em média 266 pessoas e obteve 43 

curtidas, em seu total alcançou 2.663 usuá-

rios e 430 curtidas. Na sequência, o Egressos 

em Foco, contou com 05 postagens em for-

mato de vídeo no Instagram. Teve em média 

um alcance de 245 e 25 curtidas, nos quais 

as postagens totalizaram 1.229 contas alcan-

çadas e 129 curtidas. Adicionalmente, foram 

realizados informes gerais do grupo associa-

do ao projeto como divulgação de eventos e 

defesas em comemoração ao dia do biomédi-

co, os quais respectivamente obtiveram, 08 e 

06 postagens, com média de alcance de 370 e 

375, média de curtidas 50 e 49. No total essas 

iniciativas alcançaram 2.962 e 2.251 usuários 

e 400 e 295 curtidas. De maneira geral, esse 

segmento informativo e de divulgação alcan-

çou mais de 11 mil usuários.
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Em nossas iniciativas mais específicas re-
lacionadas à temática do grupo (Tabela 2), 
destacamos que o quadro Técnicas Laborato-
riais foi o mais publicado, com um total de 
15 postagens. Essa iniciativa teve em média 
um alcance de 325 pessoas e 46 curtidas. O 
Neurofar Eventos contou com 08 postagens 
e um alcance, em média, de 370 pessoas e 
50 curtidas. A iniciativa em homenagem ao 
Dia do Biomédico, Biomédicos do Neurofar, 
contou com a participação dos biomédicos 
que passaram pelo laboratório e teve um to-
tal de 06 postagens. O alcance e a quantida-
de de curtidas foi, em média, de 375 e 49, 
respectivamente. O módulo Neurofarmaco-
logia das Doenças Neurodegenerativas tam-

bém contou com um total de 06 publicações, 
além de um Reels, o qual teve um alcance de 
1.518 pessoas e 74 curtidas. As publicações 
tiveram em média um alcance de 335 e 61 
curtidas. Por fim, o II Módulo Temático em 
Drogas de Abuso, conta até o momento com 
05 postagens, sendo uma delas em formato 
de Reels. O Reels teve um alcance de 782 pes-
soas e 42 curtidas. As postagens dessa inicia-
tiva tiveram em média um alcance de 333 e 
76 curtidas. Resumidamente, o instagram do 
Neurofar tá ON realizou 66 postagens, com 
um alcance total de 21.884 pessoas e 3.056 
curtidas. Só com essas publicações, tivemos 
em média um alcance de 331 pessoas e 46 
curtidas por postagem.



|  45  UFF & SOCIEDADE: Revista da Pró-Reitoria de Extensão   .   PROEX/UFF   .   n. 02

Já o YouTube foi utilizado principalmente para 
as iniciativas de maior duração e que eram re-
levantes estarem depositadas em uma plata-
forma com menor rotatividade de conteúdo 
do que o Instagram. Essas iniciativas foram 
módulos temáticos sobre abuso de drogas, ex-
posições sobre uma única substância de abuso, 
seja lícita ou ilícita. Nossos telespectadores do 
YouTube (Figura 3) podem ser caracterizados 
pelas seguintes métricas: no momento da es-
crita desse manuscrito, possuímos 254 inscri-
tos no canal, sendo esse público majoritaria-
mente masculino (56,1%), com idade entre 35 
a 44 anos (41,9%), em sua grande parte brasi-
leiros (99,5%) e não inscrito no canal (85,8%). 

O primeiro módulo, realizado em 2020, 
contou com a participação de alunos da 
pós-graduação, egressos e colaboradores, to-
talizando 10 episódios (tabela 3) e culminou 
no fórum online para esclarecimento de dú-
vidas levantada nos vídeos anteriores.

A segunda edição, intitulada "A voz dos ICs", 
realizado em 2021, contou exclusivamente 
com alunos de graduação supervisionados 
tanto pelos discentes da pós-graduação quan-
to pela docente coordenadora do projeto. Essa 
iniciativa contou com 12 episódios (tabela 3) 
dos quais 04 foram sobre abuso de drogas e 
08 introduzindo e explicitando sobre neu-

Figura 3. Análise do público 
do canal do YouTube.
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rotransmissores — responsáveis por diversos 
fatores da adicção. Essa última temática foi 
subsequentemente subintitulada como "Ca-
minhando pelos Neurotransmissores".

Sumariamente, obtivemos um total de 6.414 
visualizações, um tempo de exibição total de 
642 horas com uma média de taxa de reten-
ção de 21% do tempo dos vídeos, os quais 
tinham uma média de 24 minutos.

Adicionalmente ao conteúdo assíncrono, 
realizamos em nosso canal do YouTube 
dois eventos ao vivo: a I (2021) e II (2022) 
Roda de Conversa do Neurofar (tabela 4), 
que contou com integrantes e colabora-
dores notórios nas temáticas discutidas — 
respectivamente Mitos e Verdades sobre 
as Drogas; e Uso da Cannabis Medicinal e 
Regulamentações.
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Nessa iniciativa, podemos observar uma 
disparidade entre o momento presencial e o 
momento assíncrono de forma clara, princi-
palmente na média de retenção do público 
das duas iniciativas, 20% ao vivo e 4% sob 
demanda. Complementarmente, também 
podemos observar as vantagens de manter 
o material disponível no repositório, prin-
cipalmente quando há uma grande base de 
usuários, no qual tivemos uma média de 20 
usuários concomitantes à realização síncro-
na da atividade e uma média de 90 visuali-
zações após a realização do mesmo.

DISCUSSÃO

A partir do século XX, o abuso de drogas 
começou a ser configurado como um pro-
blema social, sendo que, no Brasil, ainda 
era um tema negligenciado e tratado com 
um tom criminal e repressor. Apenas du-
rante os anos 70 e 80 esse cenário começa a 
ter uma mudança, com a adoção de novos 
modelos de assistência ao usuário, e modi-
ficações nas políticas e leis vigentes sobre o 
tema, tendo o setor de saúde um papel de 
destaque a partir de uma concepção biopsi-
cossocial (DA COSTA; DE PAIVA, 2016).

Apesar de a informação ter um papel cru-

cial como medida de prevenção, ela precisa 

ser transmitida com cautela para que não 

desperte a curiosidade ao consumo. Uma 

informação protetora deve ser transmiti-

da de forma completa e correta, de forma 

a evidenciar os efeitos negativos, porém 

sem deixar de abordar os prazeres momen-

tâneos do consumo das drogas. Tal abor-

dagem deve ser levada em consideração, 

pois, quando apenas os efeitos negativos 

são abordados, a assimilação pelos adoles-

centes se torna temporária e frágil. Além 

disso, devido à adolescência ser uma fase 

de autoafirmação, adotar estratégias proi-

bitivas não seria uma boa opção, podendo 

estimular o consumo pela curiosidade, ao 

contrário do que aconteceria se a informa-

ção fosse completa, levando o adolescente 

a ter o raciocínio crítico (SILVA et al., 2010; 

ZEITOUNE et al., 2012).

No nosso projeto de extensão, buscamos, 

por meio das mídias sociais e da expertise 

do grupo, trazer à tona informações relevan-

tes sobre a temática. Desta forma, os níveis 

de participação e interação humana são ele-
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mentos importantes para o aprendizado em 
ambientes virtuais. Isso possibilita a criação 
de um ambiente social que contribui con-
sideravelmente para a efetividade das ações 
educacionais. Segundo a teoria construtivis-
ta social, a aprendizagem se baseia no de-
senvolvimento de significados compartilha-
dos entre os indivíduos, tendo a interação, a 
colaboração e a reflexão crítica individual e 
coletiva como suportes fundamentais para o 
alcance de seus objetivos (VALCKE; LEEUW, 
2000). Ou seja, o conhecimento quando 
compartilhado tende a ser mais produtivo, 
pois é uma prática cooperativa, e não indi-
vidual (REGO, 1995).

Observamos que a participação ativa dos 
discentes de graduação em todas as etapas 
da construção do material foi essencial pois 
torna o conteúdo mais atraente e desperta 
o interesse do aluno, enquanto o professor 
atua como mediador, supervisor ou facili-
tador do processo de aprendizagem, e não 
apenas como fonte única e soberana da in-
formação e conhecimento compartilhado, e 
esse deve utilizar de metodologias inovado-
ras capazes de permitir que o discente cons-
trua seu próprio conhecimento, favorecen-
do o ensino-aprendizagem ativo ao invés do 
passivo (SILVA et al., 2010).

A chegada das redes sociais e a quebra de 
barreiras para a obtenção de informação os 
profissionais da saúde não só ganham um 
local de fala e divulgação como também 
possuem novas responsabilidades (STEL-
LEFSON et al., 2020a), necessitando ter 
uma metodologia e aplicação adequadas. 
Em contraponto, um fator limitante do al-
cance da iniciativa é o fato de que no Brasil 
ainda há uma grande parcela populacional 
sem acesso à internet.

CONCLUSÃO

Durante a execução do projeto, já foram ela-
borados mais de 10 tipos de conteúdo e ini-
ciativas. Dentre eles, I Módulo Temático em 
Drogas de Abuso, módulo destinado para a 
divulgar informações e a neurofarmacologia 
por trás das drogas de abuso; Neurofarmaco 
no Pubmed, categoria que expôs um pouco 
dos trabalhos publicados pelo Laboratório de 
Neurofarmacologia; Pós-graduandos e Egres-
sos em Foco, postagens voltadas para a di-
vulgação dos pós-graduandos e egressos do 
laboratório; Técnicas Laboratoriais, quadro 
de divulgação das as técnicas que utilizadas 
no dia a dia do laboratório; A Voz dos ICs, 
módulo de videoaulas sobre drogas de abuso 
e consequências para o cérebro em desenvol-
vimento, elaboradas pelos alunos de inicia-
ção científica sob a supervisão de um aluno 
de pós-graduação ou egresso; Neurofar Even-
tos, categoria destinada à divulgação de par-
ticipação em simpósios, congressos e eventos 
científicos; A Voz dos ICs: Caminhando pe-
los Neurotransmissores, videoaulas voltadas 
para o entendimento do papel dos neuro-
transmissores, elaboradas pelos discentes de 
iniciação científica sob a tutoria de alunos da 
pós-graduação ou egressos; Biomédicos do 
Neurofar, quadro em homenagem ao Dia do 
Biomédico, divulgando um pouco da trajetó-
ria dos biomédicos que passaram pelo labora-
tório; I Roda de Conversa: Mitos e Verdades 
sobre as Drogas, Live dedicada ao combate 
de fake news sobre as drogas de abuso; Neu-
rofarmacologia das Doenças Neurodegenera-
tivas, módulo destinado às doenças neuro-
degenerativas e a neurofarmacologia por trás 
delas; II Roda de Conversa do Neurofar: Uso 
da Cannabis Medicinal e Regulamentações, 
Live voltada para a divulgação da Cannabis 
Medicional em parceria com o projeto Time 
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Cannabis; e ,mais recentemente, o II Módulo 
Temático em Drogas de Abuso, dando conti-
nuidade ao dialogo sobre os diversos tipos de 
drogas que existem atualmente.

Atingimos principalmente alunos de gradua-
ção, mas também uma parcela da população 
e temos recebido feedback positivo dos pares 
e da sociedade. Concluímos que esse contato 
de alunos de graduação na comunicação de 
ciência é bastante benéfico para eles, prin-
cipalmente para entender mais profunda-
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RESUMO

As Ligas Acadêmicas são importantes ferramentas de ensino, pesquisa 
e extensão dentro da graduação, e possibilitam o aprimoramento da 
autonomia discente. Durante a pandemia da Covid-19, o número de 
ligas cresceu, sendo necessário adaptação aos novos modelos de pro-
moção da saúde. Assim, a tecnologia digital se mostrou uma ferramen-
ta de trabalho importante e valiosa. Neste quesito, as mídias digitais 
fomentaram a divulgação de material informativo a partir do segundo 
semestre de 2020. A criação de uma página em uma plataforma digital 
(Instagram) e canal no YouTube sobre a saúde da mulher evidenciando 
suas nuances e recortes (raça/classe/sexualidade) além de estimular 
o empoderamento feminino também democratizou o acesso à infor-
mação de qualidade. Publicado de forma regular, por meio de posts, 
vídeos (IGTV e Reels), stories, enquetes (caixa de perguntas) e canal 
de comunicação direta (direct), a organização de eventos científicos 
como curso de atualização e congresso nacional, possibilitou desmis-
tificar a saúde da mulher. Desse modo, a busca por novas formas de 
aprendizagem por meio de didáticas inovadoras construídas em con-
junto se apresenta como um valioso meio de trabalho, possibilitando 
construir uma rede que contempla ensino e extensão, contribuindo 
tanto para o meio acadêmico quanto para a sociedade. 

Palavras-chave: Formação Profissional; Saúde da Mulher; Educação 
para a Saúde; Liga Acadêmica; Tecnologia Digital.

ABSTRACT

Interest Groups are important teaching, research and extension tools 

within undergraduate courses, and allow for the improvement of stu-

dent autonomy. The number of groups has been growing during the 

COVID 19 pandemic, and it was a necessary adaptation to the new 
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models of health promotion, in this regard, digital technology proved to be an important, 

and valuable, work tool. Digital media were used as an instrument for disseminating infor-

mation material, starting in the second half of 2020. Creation of a page on social media (Ins-

tagram) and YouTube channel, in order to disseminate informative content about women's 

health, highlighting its nuances and clippings (race/class/sexuality) and encourage fema-

le empowerment through access to information. Published regularly, through posts, videos 

(IGTV and Reels), stories, pools (question box) and direct communication channel (direct). 

The Academic League offered events such as a refresher course and a national congress. The 

search for new ways of learning through innovative didactics built together, presents itself as 

a valuable means of work, making it possible to build a network that includes teaching and 

extension and thus contributing both to the academic environment and to society.

Keywords: Professional Training; Women's Health; Health Education; Academic League; 

Digital Technologies.

INTRODUÇÃO

As ligas acadêmicas são importantes ferra-
mentas de ensino, pesquisa e extensão den-
tro da graduação, e possibilitam aprimora-
mento da autonomia discente. O número de 
ligas cresceu durante a pandemia da covid 
19, sendo necessária adaptação aos novos 
modelos de promoção da saúde. Nesse que-
sito, a tecnologia se mostrou importante, e 
valiosa ferramenta de trabalho. A Liga Acadê-
mica de Saúde da Mulher e Empoderamento 
Feminino (LASMEF) teve início em 2020 e foi 
criada por oito discentes do curso de Enfer-
magem e Psicologia da Universidade Federal 
Fluminense - Campos Rio das Ostras.

A formação de profissionais da saúde deve 
ser pautada em um modelo integrado e con-
textualizado, inserindo o processo de ensino 
às realidades da saúde do país, levando em 
conta o contexto social, econômico, político 
e cultural. O profissional deve ser preparado 
para ações de prevenção, promoção, prote-
ção e reabilitação, tanto individual como co-
letiva, com responsabilidade social. As ligas 

acadêmicas podem ser um forte aliado nesse 
quesito (CAVALCANTE, 2018).

O ensino colaborativo que abrange discen-
tes, docentes, usuárias, gestores, profissionais 
da saúde e comunidade deve transmitir uma 
educação que transforme a realidade, visa 
à melhoria da qualidade de vida, amplie o 
protagonismo entre trabalhadores da saúde 
e possibilita o desenvolvimento de compe-
tências e habilidades na perspectiva de um 
cuidado holístico. É de suma relevância em 
consonância ao tripé universitário ensino-
-pesquisa-extensão, buscando alcançar esse 
ensino crítico-reflexivo. Deste modo, acres-
centam-se as ligas acadêmicas compostas por 
um grupo estudantil, com intuito de apro-
fundar conhecimentos, proporcionando di-
ferentes cenários de ensino-aprendizagem, 
interação ativa entre os sujeitos, emancipa-
ção, autonomia, respeito às diferenças, ho-
rizontalidade dos agentes envolvidos, além 
da vivência multidisciplinar, interdiscipli-
nar, intersetorial e interprofissional, tendo 
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importância e benefícios para a sociedade e 
estudantes (CARVALHO et al., 2019).

É de extrema relevância incentivar o diálogo 
entre os profissionais envolvidos com o cui-
dado, de uma forma educativa que não leve 
em conta apenas o modelo biomédico, a fim 
de promover a promoção, a proteção de saú-
de como um direito, pautadas na integrali-
dade da atenção, como    norteadoras    das    
práticas    assistenciais    no âmbito da aten-
ção à saúde. Profissionais de saúde devem 
estar qualificados, observando o indivíduo 
como um ser completo e olhar atento à fa-
mília e à comunidade (PONTES et al., 2021).

Desse modo, o objetivo do presente estudo é 
relatar a experiência de atuação de uma liga 
acadêmica na promoção da saúde, com enfo-
que na saúde da mulher e o empoderamento 
feminino, por meio da produção de conteúdo 
informativo/educativo distribuído em plata-
formas digitais e oferta de eventos científicos. 

METODOLOGIA 

A organização e cronograma das publica-
ções nas plataformas digitais foram realiza-
das através de reuniões mensais com as inte-
grantes Liga Acadêmica de Saúde da Mulher 
e Empoderamento Feminino (LASMEF), da 
Universidade Federal Fluminense, sendo 
priorizados datas comemorativas e dias na-
cionais. Como exemplo, é possível citar pos-
tagens sobre câncer de mama no mês do ou-
tubro rosa, postagens sobre amamentação no 
mês do agosto dourado e temas que as ligan-
tes tinham afinidade.

As integrantes possuem cargos na Liga e se 
dividem em Presidente, Vice-Presidente, Se-
cretário, Diretor Financeiro, Diretor de Mar-
keting e Comunicação, Diretor de Ensino, Di-

retor de Pesquisa e Diretor de Extensão. Sendo 
assim, a organização das palestras dos eventos 
científicos ficou sob responsabilidade da Pre-
sidente e Diretora de Pesquisa, a divulgação 
com Diretora de Marketing e Comunicação, e 
a transmissão das palestras com a Diretora de 
Ensino. As inscrições para os eventos científi-
cos promovidos pela liga Acadêmica se davam 
de forma on-line e o link era disponibilizado 
através da plataforma do Instagram, além da 
divulgação no site da instituição de ensino e 
nos grupos acadêmicos. 

RESULTADOS

Foram utilizadas mídias digitais como instru-
mento de divulgação de material informativo 
a partir do segundo semestre de 2020, com a 
criação de uma página em uma plataforma 
digital (Instagram) e um canal no YouTube 
com intenção de propagar conteúdos infor-
mativos sobre a saúde da mulher, eviden-
ciando suas nuances e recortes (raça/classe/
sexualidade) e estimular o empoderamento 
feminino por meio do acesso à informação. 
Os conteúdos são publicados de forma regu-
lar, por meio de posts, vídeos (IGTV e Reels), 
stories, enquetes (caixa de perguntas) e canal 
de comunicação direta (direct). 

O conteúdo informativo foi produzido pelas 
integrantes da Liga, e foi composto por dis-
centes de uma IES pública, dos cursos de En-
fermagem e Psicologia. Visto que o intuito das 
postagens busca abranger o público diverso, e 
não somente a comunidade acadêmica, todas 
as participantes da equipe se propuseram a ela-
borar materiais didáticos baseados em evidên-
cias científicas, utilizando linguagem acessível 
e imagens explicativas. Assim, foram criados 
conteúdos de acordo com as dúvidas aponta-
das nas enquetes respondidas pelo público. 
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Dentre os temas abordados estão: 1 - obesi-
dade; 2 - menstruação; 3 - câncer de colo de 
útero (rastreamento, fatores de risco, exame 
citopatológico); 4 - autismo; 5- higiene ínti-
ma; 6 - orgasmo; 7- mitos sobre pornografia; 
8 - mitos sobre envelhecimento; 9 - câncer de 
ovário; 10 - endometriose; 11 - violência do-
méstica; 12 - Lei Maria da Penha; 13 - morta-
lidade materna; 14 - redução de danos no uso 
de drogas; 15 - atuação e competências do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 16 - hepatites 
virais; 17- aleitamento materno; 18 - aspec-
tos legais da adoção; 19 - câncer de mama; 
20- vacinação; e 21 - divulgação de agenda de 
consultas e teleconsultas do Consultório de 
Enfermagem da Universidade Federal Flumi-
nense - Campus Rio das Ostras e sorteios de 
congresso e dois coletores menstruais. 

A Liga Acadêmica ofertou eventos científicos 
como Curso de Atualização sobre Câncer de 
Mama e Congresso Nacional Interligas de 
Saúde da Mulher.

O Curso de Atualização sobre Câncer de 
Mama oferecida pela Liga Acadêmica de Saú-
de da Mulher e Empoderamento Feminino 
(LASMEF) da Universidade Federal Flumi-
nense, Campus Rio das Ostras, foi realizado 
durante o mês de outubro de 2021, nos dias 
04, 11, 18 e 26, das 18 às 21 horas. Programa-
ção: 04 de outubro - Outubro Rosa: Uma pro-
posta de qualificação profissional/acadêmica 
em tempos de pandemia”; “Fatores de risco 
e sinais e sintomas do câncer de mama”; e, 
“Rastreamento, diagnóstico, prevenção do 
câncer de mama, periodicidade dos exames 
e exame clínico das mamas”. 11 de outu-
bro: “Detecção precoce do câncer de mama 
na atenção primária à saúde: O cuidado es-
sencial de proteção à vida". E “Enfermagem, 
políticas públicas e dados epidemiológicos 
sobre o câncer de mama”. 18 de outubro: “Fi-
siopatologia, estadiamento e tratamento do 
câncer de mama”. 26 de outubro: “Atuação 
da Psicologia no INCA: Assistência à mulher 
com câncer de mama”.

Figura 1. Página no Instagram da Liga Acadêmica

Fonte: Instagram @Liga.lasmef

Figura 2. Canal da Liga Acadêmica no YouTube.
Fonte: https://www.youtube.com/channel/
UCfjqHKHkrF20fUrStGJbc8A
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Figura 3: Cronograma Curso de Atualização 

Fonte: Instagram @Liga.lasmef.

A estratégias pedagógicas e os recursos utili-
zados pelos palestrantes foram: aulas exposi-
tivas, vídeos, momentos para tirar dúvidas/
responder perguntas, fornecimento de mate-
rial bibliográfico, etc. A comissão organiza-
dora do evento contou com a participação 
de um docente do curso de Enfermagem e 
dez discentes do curso de graduação em 
Enfermagem e Psicologia da Universidade 
Federal Fluminense. O evento ocorreu atra-
vés das plataformas Even3 e StreamYard e foi 
transmitido pelo YouTube. Os membros da 
Liga Acadêmica participaram de todas as 
etapas necessárias para a realização do cur-
so: planejamento das atividades, convite aos 
palestrantes, divulgação nas redes sociais, 
elaboração e reprodução dos folders, prepa-
ração de folders, organização dos espaços de 
atendimento, organização da plataforma que 
ocorreu o evento, envio de certificados aos 
palestrantes e ouvintes e compilação dos re-
sultados. O certificado dos ouvintes teve car-

ga horária de 30 horas, da comissão organi-
zadora 120 horas, e dos palestrantes 40 horas 
para cada palestra ministrada.

Foram 543 inscritos no Curso de Atualização 
sobre o Câncer de Mama, dentre eles profis-
sionais de saúde e estudantes de graduação de 
áreas da saúde como Enfermagem, Medicina e 
Psicologia de todas as regiões do país, incluin-
do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ma-
ranhão, Amazonas, Rondônia, Espirito Santo, 
Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe e Bahia. 
Os temas abordados no curso foram, dentre 
outros: 1 - Outubro Rosa; 2 - fatores de risco; 
3 - sintomas, 4 - rastreamento, 5 - diagnóstico 
precoce; 6 - prevenção; 7 - exame clínico das 
mamas; 8 - detecção precoce; 9 - atenção pri-
mária à saúde; 10 - proteção à vida; 11 - polí-
ticas públicas; 12 - dados epidemiológicos; 13 
- fisiopatologia; 14 - estadiamento; 15 - trata-
mento; e 16 - intervenção psicológica.
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As palestrantes do curso foram três docentes 
de Enfermagem da UFF, uma médica masto-
logista e uma psicóloga do Instituto Nacio-
nal de Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(INCA). O curso foi totalmente gratuito e as 
aulas estão disponíveis no canal do YouTube 
da Liga Acadêmica Saúde da Mulher e Em-
poderamento Feminino (@Liga LASMEF). No 
primeiro dia foram alcançadas 755 visualiza-
ções; 525 visualizações no segundo; 362 no 
terceiro; e no quarto dia foram alcançadas 
377 visualizações, totalizando assim 2.019 
visualizações nos quatro dias de cursos.

O Congresso Nacional Interligas de Saúde da 
Mulher contou com a participação de 14 ligas 

de todo o país, e foi realizado nos dias 22 e 23 
de outubro, das 16 às 20 horas. Os temas abor-
dados foram: 1-Ginecologia natural; 2- Abor-
dagem da mulher no pós-trauma; 3-Tabus 
sobre a sexualidade; 4- Câncer de mama; 5- 
Como lidar com a perda fetal, Aborto e gravi-
dez indesejada; 6-Sobrecarga feminina; 7-Vio-
lência obstétrica; 8- Invisibilidade materna e 
depressão pós-parto; e 9- Mulheres silenciadas 
nas políticas públicas de saúde. Os palestran-
tes do congresso foram médicos, enfermeiros, 
advogados e assistentes sociais. O congresso 
obteve mais de 1.000 inscrições em todo o 
Brasil e foi transmitido através do YouTube, 
obtendo no primeiro dia 1.900 visualizações 
e, no segundo dia, 2.300 visualizações. 

Figura 4: Cronograma Congresso Nacional

Fonte: Instagram @Liga.lasmef.                              
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Relativo à produção científica, a Liga Acadê-
mica publicou o capítulo de livro intitulado 
“Câncer de mama: prevenção, rastreamento 
e detecção precoce baseado em uma propos-
ta de qualificação profissional em tempos de 
pandemia”, bem como a publicação em anais 
de congresso do trabalho intitulado “Mídias 
digitais e seu uso na promoção à saúde da 
mulher por uma liga acadêmica”.

DISCUSSÃO

Historicamente, com enfoque na última dé-
cada, a saúde da mulher ganhou destaque 
devido ao crescente e importante papel que 
a mulher tem representado na sociedade. A 
educação permanente tem extrema relevân-
cia para atuação qualificada dos profissionais 
de saúde em prol da saúde das mulheres, bem 
como a implantação de processos educativos 
com foco na transformação profissional e 
atenção integral à mulher que resultem em 
melhores condições de acesso e qualidade na 
atenção de saúde, é de suma eficácia além de 
um cuidado holístico (PONTES et al., 2020). 

Uma instituição de ensino pública tem o de-
ver de formar profissionais que se importem 
com a realidade social e com o cuidado hu-
manizado. A multidisciplinariedade de co-
nhecimento colabora na formação de profis-
sionais e impacta na melhoria de indicadores 
de saúde do país.  Na área da saúde deve-se 
ocorrer a integração de diferentes saberes 
para solidificar cada vez mais o trabalho in-
terprofissional. A IES tem um papel de suma 
relevância na oferta de serviços gratuitos à 
comunidade, com vistas à promoção de Pes-
quisa e Ensino no meio acadêmico, o tripé 
universitário de ensino, pesquisa e extensão 
(BRITO et al., 2021).

Nesse sentido, as ligas acadêmicas são de 
suma importância para a formação. O ofere-

cimento de cursos de atualização e congres-
sos nacionais é um modo de promover o diá-
logo e troca de saberes sobre saúde da mulher 
entre profissionais da saúde e estudantes, a 
fim de levar informação baseada em evidên-
cias aos profissionais de saúde.

A pandemia da Covid-19 afetou drastica-
mente a vida pessoal e profissional dos indi-
víduos em escala global, porém nos ofereceu 
a oportunidade de um aprimoramento maior 
da utilização das mídias para oferecimento 
de eventos científicos e promoção da saúde. 
Em eventos on-line ocorre aumento de par-
ticipantes, especialmente levando em conta 
aspectos socioeconômicos, promovendo a 
diversidade sem as restrições das dimensões 
físicas e oferecendo maior tecnologia. Even-
tos híbridos têm uma grande probabilidade 
de se tornarem a nova realidade na era pós-
-pandemia, visando à participação plena, 
ativa e complementar de participantes e pa-
lestrantes, tanto presencialmente quanto à 
distância, tornando esses eventos mais aces-
síveis e inclusivos (NEWMAN, 2021).

Sendo assim, com a Liga Acadêmica alcan-
çamos a democratização da informação e 
aperfeiçoamento acadêmico mesmo em um 
momento histórico adverso. A utilização de 
plataformas digitais aproximou a universi-
dade da comunidade em geral, tornando a 
aprendizagem um processo ativo, que cons-
trói um diálogo direto e aperfeiçoa estraté-
gias de educação em saúde e qualificação 
profissional (QUITETE et al., 2019). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos as mídias sociais como um ins-
trumento de grande relevância para a promo-
ção da saúde da mulher, assegurando um maior 
alcance de informações para a sociedade no 
que se refere à saúde e empoderamento femi-
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nino. A construção do conhecimento deve ser 
aprimorada priorizando a diversidade social. 
Observamos a grande relevância da participa-
ção de discentes em uma liga acadêmica, tanto 
para o crescimento e amadurecimento acadê-
mico e pessoal e futuro profissional quanto 
para a sociedade através da qualificação pro-
fissional e promoção de saúde e o importante 
papel da Universidade nesse contexto.

A busca por novas formas de aprendizagem 
por meio de didáticas inovadoras construí-
das em conjunto deve ser constante, pois se 
apresenta como um valioso meio de traba-
lho, possibilitando construir uma rede que 
contempla ensino, pesquisa e extensão e, 
assim, contribuindo tanto para o meio aca-
dêmico quanto para a sociedade. 
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POLÍTICA EDITORIAL

A revista UFF & Sociedade é um periódico acadêmico semestral da 
Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense que 
tem por objetivo difundir e divulgar a Extensão Universitária, pro-
movendo um espaço para o debate e estimulando a reflexão acerca 
das ações extensionistas desenvolvidas pelas instituições públicas de 
nível superior e sua repercussão na sociedade, tendo por esteios a Polí-
tica Nacional da Extensão estabelecida pelo Fórum Nacional dos Pró-
-Reitores de Extensão (FORPROEX) e suas diretrizes, as quais devem 
nortear os textos submetidos. 

Os trabalhos enviados para publicação na revista UFF & Sociedade de-
verão obrigatoriamente ser artigos acadêmicos analíticos resultantes 
de estudos e revisões sobre temas relacionados à Extensão Universitá-
ria ou de experiências desenvolvidas nas áreas temáticas estabelecidas 
para a Extensão Universitária. Somente serão aceitos artigos inéditos e 
originais, não sendo permitida a sua apresentação simultânea em ne-
nhum outro periódico. Os autores reservam para si todos os direitos 
autorais cabíveis e concordam em ceder à revista o direito de primazia 
da publicação e divulgação, bem como concordam com o uso pela 
publicação das imagens enviadas. 

O conteúdo dos trabalhos é de responsabilidade exclusiva dos respec-
tivos autores, não refletindo necessariamente a opinião do Conselho 
Editorial da revista UFF & Sociedade ou de qualquer membro da Pró-
-Reitoria de Extensão da UFF. Todos os artigos submetidos deverão ser 
redigidos respeitando a norma culta da Língua Portuguesa e deverão 
seguir as normas técnicas da ABNT para publicação em periódicos 
acadêmicos. É imprescindível que os originais referentes a trabalhos 
que envolvam seres humanos estejam de acordo com as melhores 
práticas, de modo que é necessário que sejam submetidos à análise 
do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), o qual deverá emitir parecer 
independente respaldando o referido trabalho (todo o processo de dá 
por meio da Plataforma Brasil, base nacional e unificada de registros 
de pesquisas que envolvem seres humanos). O referido parecer do 
CEP deverá ser encaminhado ao Conselho Editorial da revista UFF & 
Sociedade na ocasião da submissão do original.   
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Serão também publicados artigos de opinião, 
entrevistas e resenhas críticas de obras rela-
cionadas à Extensão Universitária, todos a 
convite do Conselho Editorial da revista UFF 
& Sociedade, não sendo aceitos para publica-
ção trabalhos de natureza dos citados neste 
parágrafo sem prévia solicitação.

Todos os trabalhos enviados para publica-
ção serão submetidos à análise do Conselho 
Editorial da revista UFF & Sociedade, e serão 
avaliados quanto à originalidade e à contri-
buição para a discussão dos temas relevantes 
à Extensão Universitária, bem como quanto 
à qualidade da redação, adequação às nor-
mas e à atualidade das referências bibliográ-
ficas. Ao Conselho Editorial fica reservado o 
direito de rejeitar os trabalhos enviados em 
desacordo com a política de publicação da 
revista UFF & Sociedade.

Os trabalhos aprovados pelo Conselho Edi-
torial serão submetidos à revisão pelos pares 
(professores da Universidade Federal Flumi-
nense e professores convidados de outras 
instituições públicas brasileiras de nível su-
perior com comprovada atuação na Extensão 
Universitária). Serão observados, além dos 
critérios gerais para publicação, a pertinên-
cia e a relevância social do tema abordado, a 
consistência teórica e metodológica da pro-
posta, a qualidade argumentativa do texto, a 
originalidade, a atualidade de informação e o 
atendimento às normas éticas. Os pareceres 
de avaliação serão classificados nas categorias 
“aceito”, “aceito com restrição” e “não acei-
to”. Os trabalhos classificados na categoria 
“aceito com restrição” serão devolvidos aos 
autores para correções e modificações solici-
tadas pelos revisores. Os autores terão o pra-
zo máximo de sete (7) dias, a contar do envio 
da solicitação, para reenviar o texto com as 
devidas alterações e modificações ao ende-

reço eletrônico da revista UFF & Sociedade. 
Os trabalhos classificados na categoria “não 
aceito” serão devolvidos aos autores, os quais 
ficam cientes de sua não publicação. Serão 
omitidos aos revisores os nomes dos autores 
dos artigos submetidos quando de sua ava-
liação, bem como permanecerão em sigilo os 
nomes dos avaliadores dos trabalhos. 

Admite-se um número máximo de seis au-
tores por artigo submetido para publicação 
na revista UFF & Sociedade. Artigos com nú-
mero maior de autores deverão ser justifica-
dos, sendo objeto da avaliação por parte do 
Conselho Editorial, ao qual fica reservado o 
direito de recusar artigos quando infundadas 
as justificativas. Os artigos submetidos deve-
rão estar em conformidade com as normas 
estabelecidas pela política de publicação da 
revista UFF & Sociedade e com os itens lista-
dos nas normas para submissão, e deverão ser 
encaminhados exclusivamente para endereço 
eletrônico revistaextensao.proex@id.uff.
br com o título do artigo no campo Assunto 
(não incluir o nome dos autores ou qualquer 
traço de identificação). 

NORMAS PARA SUBMISSÃO 

Quanto ao Formato: os textos devem ter en-
tre 15.000 e 35.000 caracteres com espaço 
(incluídas referências e notas), em arquivo 
Microsoft Word 97-2003, ou em versão supe-
rior, formato A4, fonte Times New Roman, 
tamanho 12, texto justificado, espaçamento 
1,5 com margens 2,5 cm. Cada artigo subme-
tido poderá conter até 10 imagens (fotogra-
fias, gráficos, tabelas, etc) obrigatoriamente 
em formato .jpg, com resolução mínima de 
300dpi por imagem, anexadas em arquivo ZIP 
ou RAR. Todas as imagens deverão necessa-
riamente conter título e deverão ser enviadas 
no mesmo e-mail separadamente do arquivo 
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Word, sendo o título publicado como legen-
da da imagem. Deverão ser sinalizados no ar-
quivo Word os locais de inserção das imagens 
para publicação. Os autores ficam cientes de 
que imagens enviadas coladas no arquivo 
Word serão sumariamente desconsideradas, 
e ficam também cientes de que os arquivos 
coloridos de imagens poderão eventualmente 
ser publicados em preto e branco no caso de 
impressos. O uso de figuras, tabelas e quadros 
é encorajado e devem ser usados para ilustrar 
dados relevantes do texto, bem como as foto-
grafias. Não serão aceitas fotografias posadas 
com membros integrantes de ações extensio-
nistas ou eventuais participantes. 

Quanto à Estrutura: os artigos deverão obriga-
toriamente conter Título, Resumo, Palavras-
-chave, Título e Resumo em Inglês (Abstract) 
e keywords. Os nomes dos autores e suas afi-
liações não deverão constar no arquivo do 
artigo a ser publicado. Estas informações de-
verão constar em um arquivo adicional sub-
metido no mesmo e-mail de submissão em 
paralelo ao manuscrito, com o título ‘Identi-
ficação dos Autores e Afiliação’. Este arquivo 
não será enviado para os revisores, manten-
do o sistema duplamente anônimo de avalia-

ção. Os autores deverão atentar para não dei-
xarem qualquer marca de identificação em 
outras seções do arquivo Word com o artigo. 
Os artigos deverão conter Referências biblio-
gráficas. Todas as citações bibliográficas cons-
tantes no texto devem ser incluídas na seção 
‘Referências’ e devem conter as informações 
bibliográficas: autor(es), ano, local e editora 
(em caso de livros), volume, número e nú-
mero de páginas ou número (código) do arti-
go. Nome dos periódicos por extenso, nunca 
abreviados. Fontes noticiosas, blogs, páginas 
pessoais e similares deverão ser evitadas. Ar-
tigos devem ser a fonte principal, além de li-
vros, coletâneas e capítulos de livros. Quanto 
ao conteúdo: a critério dos autores, os artigos 
poderão ser subdivididos, contendo Introdu-
ção, Fundamentação teórico-metodológica, 
Resultados (Relato de Experiência ou equi-
valente), Discussão e Conclusões/ Consi-
derações Finais. Os subtítulos deverão estar 
em caixa alta e baixa, e sem numeração de 
ordem. Também fica a critério dos autores a 
inserção de agradecimentos. Serão recusadas 
as submissões de artigos em desacordo com 
as normas descritas acima, sendo os autores 
informados da recusa e da devolução do tra-
balho submetido.


