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1. RESUMO 

Dificilmente modelos de ensino tradicional conseguem fazer com que o conhecimento 

acadêmico se constitua de instrumento de análise, reflexão e ação, sendo assim, 

pensou-se em apresentar uma proposta de oficina com prática laboratorial em biologia 

molecular utilizando a metodologia ativa de ensino Aprendizado baseado em 

Problemas (APB). Foi feito a abertura e fechamento da problematização para cada 

procedimento prático: extração de DNA, PCR e eletroforese Gel. Para o fechamento 

da oficina, realizou-se uma discussão afim de saber a opinião dos alunos sobre o 

modelo de (ABP) propondo quatro questões. Foi possível observar hesito dos 

discentes em algumas questões relacionadas a incorporação do modelo ABP nas 

matérias do semestre, em contrapartida 100,0% (8/8) manifestaram satisfação na 

experiência de oficina para “complementar” e “incentivar” o estudo do aluno. Neste 

contexto, confirma-se que realmente agrega valor sair da sala de aula e verificar na 

prática as metodologias e conteúdos estudados em sala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

Os estudantes de ensino superior, ao iniciarem o exercício profissional, passam 

por um estado de estresse muito alto ao depararem-se com a incongruência entre o 

aprendizado ideal adquirido na academia e a realidade encontrada no ambiente de 

trabalho. Mattosinho e Coelho (2010, p. 467) destacam que a falta de experiência 

laboratorial e a deficiente habilidade instrumental, traz um desafio para o recém-

formado em lidar com os recursos da sua primeira instituição de trabalho.  

Oliveira et al. (2014, p. 253) enfatiza que os estudantes aprendem com mais 

propriedade a sua profissão através da participação em atividades de pesquisas e 

oficinas realizadas, constituindo um espaço para discutir e até mesmo para aprender 

habilidades fundamentais para o desenvolvimento de carreira. 

Kodjaoglanian (2003, p. 4) afirma que o alcance chave para um diferencial de 

mercado é a interação ativa com o conhecimento que leve o aluno a um aprendizado 

significativo, procurando gerar desequilíbrios cognitivos, conflitos e problemas em 

relação ao objeto de conhecimento, um dos parâmetros de ensino mais eficaz voltado 

para este objetivo é o método de aprendizado baseado em problema. O método de 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) descrito por Alves e Wiemes (1998 

apud Schmidt & Berbel 2012, p. 89) é um método que encoraja o aprendizado 

individual do aluno para um conhecimento mais profundo, tornando-o responsável 

pela sua própria aprendizagem, centrado em volta da discussão em pequenos grupos 

de estudantes, acerca de uma situação apresentada, sob a supervisão de um tutor. 

Cyrino e Pereira (2004, p. 785) destacam, ser um método ativo cujo pressuposto é de 

um conhecimento construído, e não apenas memorizado e acumulado. Neste modelo 

Simon e Franco (2015, p. 32) compartilham que o aluno utiliza diferentes processos 

mentais: capacidade de levantar hipóteses, comparar, analisar, interpretar e avaliar, 

desenvolvendo a competência de assumir responsabilidade por sua formação. Mitre 

e colaboradores (2008, p. 2136) acreditam ser um exercício a liberdade e a autonomia 

na realização de escolhas e na tomada de decisões.  

 

   

 

 

 

 



3. OBJETIVO 

 

Trabalhando neste contexto o presente estudo tem como propósito relatar a 

experiência de extensão universitária com biologia molecular, nos moldes de uma 

educação tutorial utilizando a metodologia de aprendizado baseado em problemas. 

Buscou-se, o princípio de adquirir algo mais relevante que o resultado de um processo 

prático, obtendo um conhecimento construído na busca da solução dos problemas, as 

habilidades e atitudes desenvolvidas num processo grupal.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Aborda um estudo descritivo-exploratório sobre um projeto de extensão 

intitulado “Uma experiência prática em Biologia Molecular na Universidade", na qual 

oferece para alunos acadêmicos de uma Universidade, a vivência laboratorial em 

extração de DNA, eletroforese gel e PCR (polimerase chain reaction). A iniciativa de 

oferecer esta oficina surgiu a partir de uma proposta feita pela Liga Acadêmica de 

Embriologia (LAE) da Universidade Anhembi Morumbi na qual seu objetivo inicial era 

ministrar palestras sobre o assunto.  

Os encontros aconteceram nas dependências da própria universidade Anhembi 

Morumbi em horários que possibilitassem a participação de alunos com aulas diurnas 

e noturnas e duração aproximada de 3 horas. O grupo de estudantes foi composto de 

8 discentes do curso de Biomedicina de diferentes semestres, separado pela 

administração da Liga acadêmica de Embriologia, dentre eles, um como o 

coordenador, e outro o secretário, variando a cada tutorial, para que todo estudante 

exerça essas funções.  

Utilizou-se a abordagem ABP descrito por Melo (1998 apud Schmidt & Berbel 

2012, p. 329). Um tutor pode ser qualificado como graduando do último ano do curso 

de Biomedicina que tenha realizado iniciação científica em Biologia Molecular, em 

específico, voltado para padronização da técnica. 

 

 

 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

A proposta em geral foi aplicada, segundo Rizzon e Villas-boas (2015, p. 155) da 

seguinte forma: 

 Apresentação breve do método de aprendizagem baseada em problemas; na 

sistematização tutorial guiada pelos sete passos propostos por Melo (1998 

apud Schmidt & Berbel 2012, p. 329). (1) Leitura do problema e esclarecimento 

dos termos difíceis ou desconhecidos (2) listar os problemas (3) Brainstorming 

– formulação de hipóteses explicativas para os problemas identificados com 

base no conhecimento prévio do estudante com resumo das hipóteses (4) 

identificação dos problemas propostos pelo enunciado (5) Formulação dos 

objetivos de aprendizado (6) Estudo individual dos assuntos levantados nos 

objetivos de aprendizagem e (7) Integração das informações e resolução do 

caso 

 Esclarecimento de habilidades e competências desenvolvidas com esta 

atividade, bem como a forma de avaliação usando critérios como: utilizar 

conhecimentos prévios, participar ativamente do grupo, demonstrar estudo 

prévio trazendo informações pertinentes aos objetivos propostos, demonstrar 

capacidade de sintetizar e expor as informações de forma organizada e 

apresentar atitudes críticas em relação às informações trazidas; 

 Apresentação das situações problemas a ser solucionado com abertura e 

fechamento do tutorial cada um relacionando com os testes laboratoriais: 

Extração de DNA, eletroforese gel e PCR;  

 Emissão de Certificado. 

Foi necessário fazer um breve treinamento de pipetagem para os alunos 

adquirirem sensibilidade fina. Houve a participação do orientador deste projeto em 

todos os procedimentos práticos.  

As situações problemas foram formuladas mediante as causas de acidentes 

analíticos em laboratórios como: limitação de regulamentos, procedimentos 

incompletos, mensagens mistas, pressão na produção, mudança de 

responsabilidade, treinamento inadequado, distração, manutenção adiada, 

tecnologia, erros de manipulação e outras questões observadas por Hollnagel (2002 

apud Souza, 2014 p. 205).  

 



Situação Problema Extração de DNA 

“A aluna Carolina, cursa o 3o semestre de Biomedicina e 

está fazendo uma iniciação científica com um projeto que 

revisa o método de extração de DNA. Ao analisar o 

procedimento ela prontamente agenda um dia de uso do 

laboratório para fazer a extração, com o propósito de testar 

o método na prática. Ao começar, percebe que não tem os 

produtos PBS e etanol, mesmo assim ela procede com o 

experimento utilizando metanol no lugar do etanol. Depois 

de quatro horas corridos ela finaliza o teste, mas acaba 

lembrando que esqueceu de colocar a amostra no banho 

maria durante o experimento. ” 

Para a extração de DNA foi utilizado QIAmp DNA mini kit® (Qiagen) de acordo 

com as normas do fabricante. De amostras, utilizou-se secreção vaginal cedidas de 

pesquisas anteriores. Centrifugou 5.000 rpm a 5 minutos para precipitar a amostra e 

gerar pellet. Ressuspender o pete com 200 uL de PBS adicionar 20 uL de proteinase 

K e 200 uL de Buffer AL depois colocar em banho maria a 56o por 10 minutos. Na 

precipitação de DNA e adicionado 200 uL de etanol (96%). O DNA foi eluido em 200 

uL de Buffer AE. Fora feito o teste antes para comprovar positividade das amostras 

DNA extraído utilizados pelos alunos. 

Situação Problema Eletroforese em Gel de Agarose 

“Emanoel é um Biomédico formado e habilitado em biologia 

molecular que trabalha em um laboratório como Analista de 

controle de Qualidade. Em um dia de check up do setor ele 

encontra uma mancha vermelha na bancada, ao olhar percebe 

que era resquício de brometo de etideo, ele acaba se exaltando 

pois impôs no laboratório um termo que proíbe o uso de brometo 

de etideo nas bancadas próprias de PCR, principalmente para 

procedimentos como Eletroforese Gel” 

Para verificação da presença do DNA humano foi feita a análise por meio da 

eletroforese em gel de agarose a 0,8%, corada com brometo de etídio, em tampão 

TBE 1X (Tris, ácido bórico, ácido etilenodiaminotetracético [EDTA]) e fonte 

eletroforética (Exon Biotec® modelo EPS601, Brasil) durante 1 hora a 100 volts. A 



visualização foi feita sob luz ultravioleta e a documentação, com auxílio do sistema 

Kodak® Digital Science 1D conforme Demathe e colaboradores (2010, p. 87) apontam. 

Situação Problema Polimerase chain reaction PCR. 

“Adriana aluna do último ano de faculdade está em estágio na 

biologia molecular. A princípio ela aprende a fazer o PCR 

convencional para entender profundamente como acontece as 

reações e futuramente começar a realizar o PCR real time. No 

seu primeiro procedimento prático ela atende a todos os critérios 

explicativos do manual e de seu orientador, após realizar o teste 

o produto de PCR foi submetido a uma eletroforese em gel de 

agarose cujo resultado verificou-se positividade no controle 

negativo. Adriana recomeça o processo de novo” 

A reação de PCR foi realizada conforme apresentado por Venceslau e 

colaboradores (2014, p. 282). O protocolo de amplificação do DNA utilizou-se 2 ul de 

amostra em alíquotas com 23 ul de reagente em cada tubo. A reação foi preparada 

com 15 mM de MgCl2, Buffer 1x, 800 uM de dNTPs, 50 pmol/uL de primer GP5+ 

5TTTGTTACTGTGGTAGATACTAC3 e GP6+ 5'GAAAAAAAACTGTAAATCAATTC3, 

1,25 U de TaqDNA polymerase (Invitrogen®) e completado com H2O. Os fragmentos 

foram amplificados em termociclador sob as seguintes condições: desnaturação inicial 

a 94 oC por 10 minutos, 40 ciclos de desnaturação a 94 oC por 1 minuto, anelamento 

a 55 oC por 1 minuto e extensão a 72 oC por 40 segundos, com extensão final a 72 oC 

por 4 minutos. Seguido da reação de PCR, as amostras foram analisadas por 

eletroforese em gel de agarose 3%. O tempo de corrida foi de 30 minutos, 

posteriormente observado em luz ultravioleta. Em banda de análise foram 

adicionados, algumas amostras positivas e negativas, previamente conhecida. 

Para o fechamento da oficina, foi feita uma discussão com as seguintes questões:  

(1) O que achou da oficina na Universidade? 

(2) Qual a sua opinião sobre o método aprendizagem baseada em problemas? 

(3) O que você mudaria e/ou acrescentaria neste Método? 

(4) Você acha que o método de aprendizagem ativa é eficaz no curso de biomedicina? 

 

 

 



6. RESULTADOS 

 

Os resultados referem-se às observações e registros obtidos durante a 

realização da oficina. As metas propostas pelo aprendizado baseado em problemas 

foram cumpridas e todos chegaram aos resultados proposto, grande parte dos alunos 

conseguiram obter resultados positivo no teste de extração de DNA (figura 1), o teste 

de PCR apresentou resultados irrelevantes, somente para diferenciar a positividade 

da amostra, (figura 2).  

Foi possível observar que nas questões: (1) 100,0% (8/8) manifestaram 

satisfação na experiência desta oficina para “complementar” e “incentivar” o estudo 

do aluno. (2). Os alunos perceberam os benefícios no que diz respeito à mudança de 

hábito para estudar, alguns acharam “intrigante” está ideia, outros acharam ótima esta 

forma de solucionar problemas. Na questão (3), todos os participantes apresentaram 

opiniões de aperfeiçoamento do método direcionando para o estabelecimento de 

tópicos e limites que norteie o estudo do aluno. Respondendo o item (4) 87,5% (7/8) 

dos alunos declararam desfavoráveis ao método incorporado nas matérias de aula. 

Durante o procedimento 12,5% (1/8) não conseguiu associar a situação problema com 

a atividade prática e 25% (2/8) dos alunos não compareceu em todas as aulas. A falta 

de comprometimento foi uma das dificuldades obtidas, Felicetti e Morosini (2010, p. 

31) explicam que o aluno demonstra resultados de aprendizagem de acordo com seu 

grau de interesse e envolvimento no processo de ensino e aprendizagem, tal 

concepção remete ao aluno como um dos principais responsáveis pelo seu sucesso 

ou fracasso acadêmico. Costa (2011, apud Melo, 2012, p.332) explica que o 

insucesso, considerando como obstáculo inicial, está em aprender a estudar sozinhos 

esses conteúdos, devendo, assim, encontrar recursos próprios para superar suas 

dificuldades na autoaprendizagem.  

Sobre as respostas livres, a fala a seguir exemplifica os seguintes achados:  

“Eu, particularmente não gosto muito do método ABP, já que para ele ser realmente 

efetivo, os estudos precisam ser muito bem direcionados, muitas vezes encontro 

dificuldade em saber que linha de raciocínio seguir ou quanto me aprofundar no tema 

em questão. ” 

Morais (2006 apud Melo, 2012, p. 331) enfatiza que, a mudança do método de 

ensino para uma forma ativa, causa este sentimento de insegurança e não 

compreensão de seu papel no processo de ensino. Nesta perspectiva, o estudante 



percebe a necessidade de ter maturidade para lidar com uma situação problema, isto 

expõe a abrupta mudança no método de ensino associado a escassez de apoio dos 

tutores pontuam obstáculos para a aprendizagem. A imaturidade do estudante é tida 

como empecilho à adaptação pois concentra nele, toda a responsabilidade do 

processo de ensino.  

            

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados desta pesquisa, destaca-se, como contribuição, o uso 

do método ABP como estratégia de ensino que auxilia o aluno no estabelecimento de 

um raciocínio clínico e julgamento diagnóstico. O grupo de tutoria constituiu-se de um 

fórum de discussão, apresentado como um laboratório que possibilitou uma 

aprendizagem sobre a interação humana, representando também uma oportunidade 

para aprender a ouvir, assimilar críticas e receber. Neste contexto, confirma-se que 

realmente agrega valor sair da sala de aula e verificar na prática as metodologias e 

conteúdos estudados em sala. Por meio de relatos inclusive da aplicação prática da 

respectiva metodologia ficou evidente a satisfação dos discentes em conseguir 

realizar algo novo. Reconheceu-se então que dentro das organizações, independente 

do ramo de atuação, a resolução de problemas é uma das prioridades em todas as 

áreas e em todos os processos. 
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