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RESUMO 

As novas metodologias de ensino rompem com o padrão e colocam o aluno como 

protagonista na construção do seu conhecimento, dentre elas se destaca a Team 

Based Learning (TBL). O objetivo é utilizar a tecnologia para desenvolver e aplicar 

em ciências da saúde o método TBL, por meio de um aplicativo que intermediará a 

aprendizagem do aluno. É um trabalho baseado em estudos sobre os conteúdos de 

morfologia (anatomia humana), as técnicas de ensino TBL e a tecnologia. Por meio 

de três etapas: uma individual, outra em grupo e, por fim, um debate professor/aluno 

para conclusão do conteúdo. Espera-se dos alunos uma aprendizagem significativa 

que permitirá o desenvolvimento de habilidades importantes como autonomia e 

trabalho em equipe. O aplicativo permitirá ao professor promover um ambiente de 

aprendizado TBL, acompanhar a evolução do aluno, do grupo e da turma nas várias 

salas de aprendizado desenvolvida. Outro aspecto é indicar quais as questões com 

maior dificuldade e quais são essas dificuldades. 

Palavras-chave: Informática Ciências da Saúde. Método TBL. Anatomia. Aplicativo. 

Ensino-Aprendizado. 

 

INTRODUÇÃO  

Atualmente, muito se tem falado sobre novas formas de ensino que coloquem 

o aluno como protagonista na construção do seu próprio conhecimento, assumindo o 

professor o papel de orientador desse processo. Essa mudança é recomendada 

pelas metodologias ativas, dentre elas destaca-se Team Based Learning (TBL) ou 

aprendizagem baseada em equipes (LOCHIDA, 2001). A ideia central é que os 

alunos se sintam responsáveis pela própria aprendizagem e pela dos colegas 

(MICHAELSEN, KNIGHT; FINK, 2004). 

Nesta metodologia o ensino é colaborativo e aplicado em grupos, assim 

possibilita o desenvolvendo da habilidade de trabalho em equipe e prepara o 

educando para o ambiente profissional e social. Dessa maneira, ocorre um 

rompimento dos padrões de aula e os alunos, em posição ativa, passam a exercer 

uma aprendizagem significativa (MARQUES et al., 2018).  

Essa pesquisa analisa o TBL aliado a um aplicativo que possibilita um 

feedback instantâneo dos resultados. Ela possuirá uma abordagem gradativa do tipo 

intervenção e será desenvolvida com a aplicação desse método voltado para área 

da saúde. Especificamente para os conteúdos de anatomia humana a fim de 



melhorar o aprendizado e fixação de conteúdos, já que se requerem do aluno 

habilidades cognitivas, psicomotoras e práticas (SALBEGO, 2018). 

 

OBJETIVO  

Utilizar a tecnologia para desenvolver e aplicar em ciências da saúde o 

método TBL, por meio de um aplicativo que facilitará a construção cognitiva do 

aluno, colocando-o em uma posição ativa no processo de aprendizagem. 

 

METODOLOGIA  

O presente trabalho se baseia em literaturas sobre os conteúdos de anatomia, 

o método TBL e a tecnologia. Fundamentado nesses dados o aplicativo, em 

desenvolvimento, facilitará a aprendizagem e evolução cognitiva dos usuários.   

Ele se estruturará em três fases: um questionário com 30 questões, cujos 

alunos responderão individualmente; depois, responderão o mesmo questionário em 

grupos; e por fim, argumentarão seus erros com o professor.Na primeira e segunda 

etapa deverá ser respeitado o tempo estipulado de trinta (30) minutos.  

Nesta ferramenta conta-se com interfaces elaboradas por meio de um editor 

de hipertextos (HTML) e  um mecanismo para adicionar estilo a um documento web, 

Cascading Style Sheets (CSS). O seu desenvolvimento ocorrerá por intermédio de 

uma linguagem de programação orientada a objetos (JAVA) e uma linguagem de 

programação interpretada (JAVASCRIPT) e o banco de dados (Postgres) 

 

DESENVOLVIMENTO 

Na interface inicial do aplicativo são disponibilizados dois campos distintos: 

um para cadastro do login e senha do docente e outro para o aluno. O professor, ao 

se registrar, criará um perfil onde gerenciará a aplicação do TBL, disponibilizará 

conteúdos, criará os ambientes de aprendizagem TBL (AAT), vinculará as questões 

de múltipla escolha ao ambiente e mediará a formação dos grupos de alunos. 

Da mesma forma cada aluno criará um perfil que dará acesso aos AAT e 

permitirá a realização das atividades de cada fase. Na primeira etapa individual, o 

aluno estudará pelo conteúdo disponibilizado e depois acessará o AAT para 

responder as 30 questões e ao terminar só saberá sua pontuação. 



 Na segunda etapa o professor formará os grupos de forma randômica, 

buscando heterogeneidade de conhecimento dos integrantes. Nesta fase, os alunos 

responderão as mesmas questões de maneira colaborativa, utilizando um cartão 

raspadinha, a resposta correta estará sinalizada com uma estrela e a cada 

alternativa incorreta raspada será descontado pontos da questão.  

Finalizado a segunda fase, cada aluno comparará o seu resultado individual 

como a pontuação em grupo. Após isso, é liberado para os alunos um campo para 

argumentar as questões que erraram. O professor, posteriormente, fará uma 

explanação das questões incorretas e as argumentações do grupo. O aplicativo 

indicará as questões com o maior número de tentativas de raspagem e a evolução 

do aluno e da turma em várias salas distintas de aprendizagem. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Oferecer aos alunos uma aprendizagem significativa, com um trabalho 

colaborativo que permita o desenvolvimento de habilidades importantes para o futuro 

profissional. Tais como, resolução de problemas, trabalho em equipe, discussão, 

comunicação e reflexão. A proposta é que o aplicativo proporcione uma maior 

autonomia aos educandos, visto que ele guiará os seus estudos e os convidará a 

novas questões de pesquisa. 
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