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access journal” do Brasil, representando a materialização dos elevados ideais da Master
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diversas ciências relacionadas à área da Educação.

Aos autores de artigos científicos que se enquadram em nosso escopo, envie seus manuscritos
para análise de nosso conselho editorial!
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Boa leitura!
Mário dos Anjos Neto Filho

Editor-Chefe RTPE

Dear reader,
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RTPE is one of the early open access journal in Brazil, representing the materialization of the lofty ideals of Master
Publisher about the broad and unrestricted dissemination of scientific knowledge produced by the several areas of
Education.

Authors of scientific articles that are interested in the scope of RTPE, send their manuscripts for consideration of our
editorial board!

Our thirteenth edition will be available in 2016, October

Happy reading!
Mário dos Anjos Neto Filho
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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo consistiu em analisar os diferentes 

tipos de ações sociais e humanas para a qualidade de vida no 

trabalho, realizadas em uma empresa de comércio 

eletroeletrônico. Com vistas a buscar a melhoria de 

resultados para o empreendedor, crescimento de mercado e 

consequentemente compartilharem com os resultados com 

os funcionários, como forma de promover o 

comprometimento de todas as partes envolvidas no 

processo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida no trabalho, 

comprometimento, ações sociais. 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this study was to analyze the different types of 

social and human actions for the quality of working life, per-

formed in a electronics trading company. In order to seek im-

provement in results for the entrepreneur, market growth and 

therefore share the results with employees, in order to promote 

the commitment of all parties involved. 
 

KEYWORDS: Quality of life work, commitment, social ac-

tions 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente o mundo vem sendo influenciado pela 

velocidade do conhecimento tecnológico, o que permite 

ao ser humano está conectado as diferentes esferas sociais 

em contextos distintos. O capitalismo contemporâneo e a 

corrida exacerbada pela produção e consequentemente o 

lucro produzido ele, tem levado o homem a pensar em 

estratégias de trabalho que garantam cada vez mais a 

qualidade de vida de seus liderados, bem como diferentes 

estratégias de consumo para atender a uma demanda cada 

vez mais tecnologicamente dotada de diferentes conceitos 

acerca dos produtos e serviços prestados pela sociedade. 

A propriedade privada e o lucro são características 

marcantes do sistema capitalista. De um lado os 

capitalistas- donos dos meios de produção de outro os 

proletários- aqueles que vendem sua força de trabalho. 

Segundo Chiavenato (2004, p. 448)1 “A gestão da 

qualidade total nas organizações depende 

fundamentalmente da otimização do potencial humano”. 

O modo de produção que é executado nas empresas está 

diretamente ligado à qualidade de vida no trabalho que 

cada indivíduo da organização tem acesso. 

Para Rodrigues (1994, p.93)3 no século XXI, as 

empresas de pequeno e grande porte investem cada vez 

mais no capital humano como meio de lucratividade nos 

setores de produção em massa. E é a partir deste 

investimento que as empresas têm suas produções 

maiores ou menores. Sendo importante neste contexto, as 

empresas pensarem em estabelecer critérios para suas 

habilidades e potenciais avançarem em qualquer setor, 

sendo primordial atentar para as necessidades e melhorias 

na qualidade de vida no trabalho como potencializador do 

aspecto humano, assim como em todos os desafios que 

surgirão no contexto empresarial. 

Neste contexto, o presente projeto tem como objetivo 

geral analisar os diferentes tipos de ações sociais e 

humanas de Qualidade de vida no trabalho, que vem 

sendo empreendidas em uma loja comercial, localizada 

na Zona Leste de Manaus. Após a aplicação de 

questionário a 15 colaboradores. 
 

Justificativa 
 

A busca pela qualidade total antes voltada apenas para 

o aspecto organizacional, neste novo contexto vem 

primar pela qualidade de vida no trabalho para o 

funcionário. De modo a contemplá-los nos aspectos, 

sociais, físicos e, sobretudo psicoafetivo, 

descentralizando decisões e tornando o ambiente mais 

participativo e confortável para todos os envolvidos no 

processo de trabalho. 

Para motivar o trabalhador são necessários fatores 

externos aprimorados como ambiente físico adequado às 

necessidades individuais e do grupo, integração entre as 

equipes e superiores, bem como seus subordinados. Os 

líderes são os principais responsáveis por propiciar tal 

ambiente, levando os colaboradores a compreenderem a 

http://www.mastereditora.com.br/rtpe
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importância de suas tarefas para o bom desempenho da 

empresa e oferecer a eles as condições mais favoráveis, 

para que estas metas sejam atingidas. 

Todos temos consciência da importância vital do 

trabalho para o ser humano, porém criar condições 

favoráveis para sua execução e produção é que faz da 

qualidade de vida no trabalho uma excelência no âmbito 

empresarial, trazendo um diferencial que será perceptível 

na lucratividade da empresa bem como o crescimento 

econômico do país. 

Ser qualitativo hoje no século XXI tornou-se uma 

questão de sobrevivência para as empresas, pois cada 

uma torna-se produto da motivação a que proporciona a 

seus funcionários. E para isto devem canalizar esforços 

coletivos para o progresso de todos no ambiente 

empresarial. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
Tipos de pesquisa 

 

Quanto aos fins, segundo Vergara (2007)4, a presente 

pesquisa será de caráter descritivo, utilizando materiais já 

publicados para os dados referenciais e desenvolvidos 

pela abordagem qualitativa por considerar a existência de 

uma relação dinâmica entre mundo real e sujeito. Quanto 

aos meios, a pesquisa será de campo, pois terá o próprio 

ambiente observado para a coleta dos dados e ainda 

bibliográfica, pois utilizará diferentes fontes publicadas 

para a fundamentação do tema em estudo. 
 

População e amostra 
 

Farão parte desta pesquisa, 10 colaboradores desta 

empresa, sendo distribuídos nos seguintes cargos: um 

trabalha no caixa, cinco vendedores, um gerente, um 

empacotador e um técnico administrativo 
 

Tipos de pesquisa 
 

Os dados serão descritos pelo pesquisador e utilizará o 

método indutivo, tendo a observação direta do ambiente 

pesquisado como aliada em todo o processo da análise da 

pesquisa. E ainda envolverá técnicas padronizadas de 

coleta de dados, como questionários e observação 

sistemática que assumiram a forma de levantamento para 

analisar os diferentes tipos de ações sociais e humanas de 

qualidade de vida no trabalho. 
 

Análises de dados 
 

O principal instrumento a ser utilizado será o 

questionário, que será elaborado com questões fechadas 

com dez questões que serão oferecidas aos colaboradores 

da loja a ser pesquisada, e uma entrevista estruturada que 

seguirá um roteiro de modo a ser respondida pelo gerente 

da loja, para que possamos identificar as principais 

diferentes ações de qualidade de vida, que são realizadas 

pela empresa de comércio eletroeletrônico a esses 

colaboradores. 

No entanto, achamos conveniente que a amostra desta 

pesquisa fosse o conjunto na sua totalidade, ou seja, todos 

os colaborados da referida loja, por tratar-se de uma 

empresa de pequeno porte e possuir poucos funcionários. 

Portanto, farão parte desse estudo de caso, 10 

colaboradores desta empresa, sendo distribuídos nos 

seguintes cargos: um trabalha no caixa, cinco vendedores, 

um gerente, um empacotador e um técnico 

administrativo. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 
 

Qualidade de vida no trabalho – em busca da 
valorização social e humana 
 

 A qualidade de vida no trabalho atualmente envolve 

pensamentos relacionados à pessoa, trabalho e as 

organizações. Destacando-se aspectos primordiais como 

eficiência no trabalho e o bem-estar físico e social do 

indivíduo.  

 Fala-se muito atualmente sobre este tema- qualidade 

de vida no trabalho. Mas pouco se menciona o fato de esta 

qualidade estar intimamente ligada à qualidade de vida 

social do indivíduo, seu bem-estar físico e emocional. 

Segundo Rodrigues (1994, p.93)2, “Os empregados que 

possuem uma vida familiar insatisfatória têm o trabalho 

como o único ou maior meio para obter a satisfação de 

muitas de suas necessidades, principalmente, as sociais”. 

Diante de tal concepção do autor percebemos a dimensão 

histórica e social que o trabalho desempenha na vida do 

homem.  

 Desta forma a relevância do trabalho em diferentes 

contextos não pode ser dissociada da vida coletiva, seja 

ela familiar ou não. Pois sendo o trabalho um ambiente 

que favoreça qualidade de vida integradora, poderá a 

família também usufruir tão propícia estrutura. 

Sendo o principal meio e o homem manter-se em 

economicamente e nas diferentes estruturas sociais, é 

ainda a forma de produção mais digna da sociedade. 

Exigindo do ser humano força física e psíquica, chamado 

por diversos autores de força de trabalho.  

 A qualidade de vida no trabalho se apresenta como 

uma preocupação do homem deu-se início da sua 

existência, como objetivo de facilitar ou trazer satisfação 

e bem-estar ao trabalhador na execução de suas tarefas. 

“O conceito de qualidade de vida engloba vários aspectos 

como físicos, ambientas e psicológicos do local de 

trabalho”1,2. 
 

A importância da motivação humana no 
ambiente de trabalho. 
 

Ambientes favoráveis que são criados com o 

propósito de gerar nos funcionários o bem-estar físico e 

social dele e com o grupo, faz-se necessário para o 

crescimento empresarial. Um local onde gerentes, 

colaboradores sintam-se bem em grupo e com elas 

mesmas são fundamentais para o sucesso das empresas. A 
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motivação é um fator fundamental quando se deseja 

alcançar metas. Sabemos que o ser humano é dotado de 

inteligência e necessita dentre outros fatores da 

motivação até mesmo para que esta inteligência seja 

fluente e produtiva no ambiente de trabalho ou até mesmo 

familiar. Evitando assim conflitos e formação de 

pequenos grupos que não levam ao progresso coletivo. 

Segundo Davis & Newstron (1991, p. 47)5, “embora 

não haja respostas simples para a questão da motivação 

um importante ponto de partida reside na compreensão 

das necessidades do empregado”.  

E esta motivação consiste em afirmar às pessoas que 

se espera delas um padrão que podem alcançar. Segundo 

Davis & Newstron (1991, p.28)5, “o resultado de um 

sistema eficaz de comportamento organizacional é a 

motivação que quando combinada com as habilidades e 

capacidades do empregado, resulta na produtividade 

humana”. Os funcionários devem compreender que a 

empresa espera que produzam e para que o faça, assim 

poderão ter um motivo a mais para ampliar suas 

produções em massa. 

A capacidade de liderança de um administrador, quer 

dizer, sua capacidade de motivar, dirigir, influenciar e 

comunicar-se com seus subordinados. Os 

administradores só podem liderar se os subordinados 

estiverem motivados para segui-los.  

Todo o ambiente e sistema de forças que atuam sobre 

o empregado têm que ser levado em consideração para 

que a motivação do mesmo possa ser adequadamente 

compreendida. Este sistema consiste em três variáveis 

que afetam a motivação nas organizações: as 

características individuais, as características do trabalho e 

as características da situação do trabalho. 
 

Apresentação dos Dados 

Para que fossem atingidos os objetivos do estudo, o 

método utilizado foi uma pesquisa com aplicação de 

questionários que ocorreu no dia 15 de julho de 2016, 

sendo realizado em um estabelecimento comercial na 

Zona Leste de Manaus, buscando reunir o conjunto de 

informações necessárias para a formulação das conclu-

sões e proposições do presente trabalho. 

Na etapa, procurou-se identificar o grau de satisfação 

dos colaboradores e suas variáveis atribuições no ambi-

ente organizacional.  Com isso sendo possível averi-

guar até que ponto a qualidade de vida no trabalho po-

derá trazer resultados positivos para as organizações, 

tanto no âmbito financeiro quanto na valorização social e 

humana dos colaboradores. 

 

 
Análises dos dados da pesquisa 

 

Os resultados obtidos nos questionários foram tabu-

lados usando o Excel, como auxílio na visualização dos 

dados e para uma melhor exemplificação dos resultados 

elaborou-se gráficos. A análise dos dados de forma qua-

litativa, ou seja, explorando-se os dados apurados pode-

remos traçar hipótese hipotética dedutiva, sobre de que 

forma as organizações poderão melhorar a qualidade de 

vida de seus colaboradores visando obter resultados po-

sitivos para ambos. 
 

4. RESULTADOS  
 

Grau de escolaridade 
  

 Quanto ao grau de escolaridade dos colaboradores 

que atuam nesta empresa foram identificados com se-

guintes de acordo com os dados abaixo no gráfico 1. 

 Com as mudanças introduzidas na educação profissio-

nal pela nova legislação, representam passos preparató-

rios para as mudanças reais6. Esta oportunidade tem sido 

aproveitada por muitos através de programas do governo 

com objetivo de qualificar o cidadão para o trabalho já 

na escola. A ideia era que todos os alunos obtivessem no 

2º grau uma habilitação com técnico ou auxiliar técnico6. 

 
Figura 1. Grau de Escolaridade. Fonte: próprio autor-2016. 
 

Clima Organizacional 
 

Na empresa pesquisada, foi perguntado aos colabo-

radores sobre o clima organizacional se era bom, regular 

e ótimo. Dentre as respostas obtidas, percebeu-se certa 

relevância em uma das afirmações conforme gráfico 2.   

Segundo Rodrigues (1994, p.93)2, “Os empregados que 

possuem uma vida familiar insatisfatória têm o trabalho 

como o único ou maior meio para obter a satisfação de 

muitas de suas necessidades, principalmente, as sociais”. 

Diante de tal concepção do autor percebemos a dimensão 

histórica e social que o trabalho desempenha na vida do 

homem.  

 

 
Figura 2. Clima Organizacional. Fonte: próprio autor-2016. 
 

Motivação no ambiente de trabalho 
 

 No quesito motivação no ambiente de trabalho, foi 

perguntado aos colaboradores da empresa sobre a 

motivação no ambiente de trabalho, obtiveram-se os 
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seguintes dados descritos no gráfico 3. Matos (1997)10, já 

afirma que dois fatores preponderantes estão envolvidos: 

a capacidade do indivíduo e suas compreensões do 

comportamento necessário para conseguir um ótimo 

desempenho; este fator chama-se percepção do papel. A 

motivação, as capacidades e as percepções do papel estão 

inter-relacionadas. Assim, se qualquer fator for baixo, o 

nível de desempenho provavelmente será baixo, mesmo 

que os outros fatores estejam em nível elevado.  
 

 
Figura 3. Motivação no ambiente de trabalho. Fonte: próprio au-

tor-2016 
 

Ações sociais realizadas pela empresa visando 
à qualidade de vida dos colaboradores 
 

A empresa pesquisa tem realizado ações sociais men-

salmente visando à qualidade de vida de seus colabora-

dores, conforme dados obtidos nesta pesquisa, gráfico 4. 

A qualidade de vida no trabalho se apresenta como uma 

preocupação do homem deu-se início da sua existência, 

como objetivo de facilitar ou trazer satisfação e bem-estar 

ao trabalhador na execução de suas tarefas. “O conceito 

de qualidade de vida engloba vários aspectos como 

físicos, ambientas e psicológicos do local de trabalho”1,2. 

 
Figura 4. Ações sociais realizadas pela empresa. Fonte: próprio au-
tor-2016. 
 

Tipos de ações desenvolvidas pela empresa 
 

As ações sociais desenvolvidas pela empresa em 

questão, busca motivar seus colaboradores através de 

atividades conforme demonstra o gráfico 5. 

O que elas podem fazer é estimular, incentivar, pro-

vocar a motivação, criar um clima em que as pessoas se 

sintam motivadas a empreender e fazer o necessário. 

De acordo com Vergara (2005, p. 78)4, a motivação é 

intrínseca, também não podemos dizer que motivamos 

os outros a isso ou aquilo. Ninguém motiva ninguém. 

Nós é que nos motivamos, ou não. Tudo o que os de fora 

podem fazer é estimular, incentivar, provocar nossa mo-

tivação.  

 
 Figura 5. Tipos de ações desenvolvidas pela empresa.  Fonte: pró-
prio autor-2016. 
 

Nível de satisfação no trabalho 
 

Neste quesito os colaboradores também manifestaram 

suas opiniões, relacionados ao que foi questionado, co-

mo o nível de satisfação deles no trabalho, vejamos no 

gráfico 6 . 

“Satisfação no trabalho é um sentimento agradável que 

resulta da percepção de que nosso trabalho realiza ou 

permite a realização de valores importantes relativos ao 

próprio trabalho”7, sendo as três componentes chaves em 

nossa definição no trabalho: valores, importância e per-

cepção. Em ênfase Locke (2006, apud ROBBINS, 

2005)8, definiu estas três chaves como sendo os valores 

em termos daquilo “que uma pessoa deseja obter cons-

ciente ou inconscientemente”.  

 
Figura 6. Nível de satisfação no trabalho. Fonte: próprio autor-2016. 
 

Motivos para trabalhar neste estabelecimento 
comercial 
 

 
Figura 7. Motivos para trabalhar neste estabelecimento comercial. 

Fonte: próprio autor-2016. 
 

As respostas apresentadas neste quesito foram 

demonstradas em dois posicionamentos descritos que se 

pode conferir nos dados do gráfico 7. 

Weiss, (1991, p.32)9 diz “As pessoas trabalham por 

recompensas. Essas não precisam ser tangíveis, como 

dinheiro. Podem ser intangíveis, como no caso de deixar 

um funcionário ser líder de um grupo”.  
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4. CONCLUSÃO 
 

Neste estudo se identificou as variáveis que estão 

relacionadas à qualidade de vida de seus colaboradores no 

ambiente de trabalho de um determinado estabelecimento 

comercial, onde percebeu o nível de escolaridade baixa 

sendo representada em percentual de 46% dos que 

empregados desta empresa. Mesmo assim se sentem 

confortáveis desenvolvendo suas atividades rotineiras 

conforme demonstra a resposta do gráfico1 em 100%.   

Deste modo é perceptível que os funcionários estão 

sob ameaças de ficarem fora do mercado de trabalho, caso 

não busquem evoluírem em seu nível educacional, 

aprimorando seus conhecimentos nas instituições 

competentes de ensino. Mas por outro lado a empresa 

demonstra ser parceira oferecendo condições favoráveis 

para seus colaboradores.  

O profissional com mais conhecimento tende a estar 

preparado para inovar em sua função além de planejar e 

executar com melhor exatidão as tarefas no seu emprego. 

Assim, surge no novo paradigma da educação, em 

especial na educação profissional, o conceito de 

competência como elemento orientador na construção do 

currículo.      
Pode-se observar que a procura por uma qualificação 

tem se tornado um divisor entre os trabalhadores para se 

manterem no mercado.  
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RESUMO
Ensinar não é apenas transmitir um conteúdo, é tornar este, um
desafio para o educando. fazendo com que ele esqueça a
concepção ingênua de que apenas transmitir conteúdo seja
educar.deve-se ter uma busca integral pelo conhecimentos
sustentados pela escola, educadores e alunos. Os jogos
educativos são atividades lúdicas que possuem objetivos
pedagógicos especializados para o desenvolvimento do
raciocínio. Este trabalho verificou a realização da Olimpíada de
Anatomia Humana como desenvolvimento educacional e
comparou com a literatura sobre alternativas didáticas. O
objetivo foi verificar impactos positivos e/ou negativos desta
alternativa didática. Houve treinamento dos competidores
pelos monitores, em seguida ao evento, questionários foram
aplicados para avaliar a importância da Olimpíada de
anatomia. A interpretação dos resultados indicaram um
aumento significativo no envolvimento social e desenvolvimento
educacional dos discentes envolvidos. Mostraram ainda que a
realização deste jogo educacional aumentou o interesse dos
alunos por esta disciplina do IFTO-Araguaína.

PALAVRAS-CHAVE: Alternativa didática, Anatomia
Humana, Jogos educacionais.

ABSTRACT
Teaching is not only broadcast content, is to make this a challenge
for the student. Making him forget the naive view that only stream
content to educate. It must have a full search for knowledge
supported by the school, teachers and students. Educational games
are fun activities that have specialized pedagogical objectives for
the development of reasoning. This work verified the completion of
the Human Anatomy Olympics as educational development and
compared with the literature on educational alternatives. The
objective was to verify positive and / or negative impacts of this
teaching alternative. There were training competitors by the
monitors, then the event, questionnaires were applied to evaluate
the importance of Anatomy Olympics. The interpretation of the
results showed a significant increase in social involvement and
educational development of the students involved. Also showed that
the achievement of this educational game has increased the interest
of students for this course of IFTO-Araguaína.

KEYWORDS: Alternative teaching, Human Anatomy, educa-
tional games.

1. INTRODUÇÃO
A educação é um ato de busca, de interação, de

conhecimentos, e são sustentados pela escola, os
educadores e alunos. Ensinar não é apenas transmitir um
conteúdo, é tornar o conteúdo como um desafio para o
educando, fazendo com que ele esqueça a concepção
ingênua de que o conteúdo transmitido é apenas um passa
tempo1.

Os educandos ao iniciar sua vida acadêmica, já
possuem um conhecimento, não são apenas “caixas
vazias” no qual cabe ao professor “enchê-las” de
conceitos e matérias. E este então se torna o grande
desafio para o educador, que envolve: Aproveitar os
conhecimentos prévios dos alunos, utilizá-los como
alicerces para a construção de novos conceitos e despertar
a capacidade de raciocínio do discente. No entanto cabe
ao professor desenvolver instrumentos variados na
promoção da educação para os educando, e um dos
métodos que, no meio educacional estimula o interesse de
aprender nos alunos é o ensino lúdico1,2.

Segundo Almeida (1998)1, a educação lúdica é uma
ação inerente na criança, no adolescente, no jovem e no
adulto e aparece sempre como uma forma transacional em
direção a algum conhecimento.

Os jogos educativos são atividades lúdicas que
possuem objetivos pedagógicos especializados para o
desenvolvimento do raciocínio do jovem. A utilização de
formas diferente de ensino permite que os jovens tenham
uma melhor interação entre-se e com o professor, fazendo
com que melhorem o aprendizado e o raciocínio, além de
promover a interação entre alunos e melhora na
aprendizagem, sugere que o educando tenha mais prazer
de estudar e de melhorar seu desempenho escolar3.

Um jogo no processo educacional deve promover
situações desafiadoras, assim permitindo aos aprendizes
uma alta avaliação quanto aos seus desempenhos, além de
fazer com que os jogadores participem mais de todas as
etapas da competição, que por ser considerado um
importante meio educacional ele também propicia uns
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desenvolvimentos integrais, sociais, afetivos, moral, e
motora, além de contribuir para a construção da
autonomia, criatividade e responsabilidade dos jovens4.

Observa-se que a mesmo com contestações sobre
algumas implicações dos jogos, como, disputa direta
entre colegas, dor da derrota entre outras. A quantidade
de comportamentos positivos com a introdução dos jogos
educacionais, supera estas contestações e permite um
desenvolvimento comportamental e mental dos
envolvidos. Ainda observa-se a alteração no
comportamento do educador, que procura melhorar cada
vez mais o sua metodologia de ensino, permitindo
também que o aluno melhore sua forma de aprender5,6.

De acordo com a literatura, fica explícito a
importância da utilização de metodologias diferente no
processo educacional, este trabalho tem o objetivo de
mobilizar os alunos dos cursos da saúde que estão
cursando a disciplina de Anatomia Humana a
participarem das olimpíadas com o intuito de que
frequentem mais este laboratório e no desenvolver do
projeto, que os discentes interajam entre si além de
estimular a formação de um núcleo de estudo, desta
componente curricular. Fornecer maior base de conteúdo
para o discente, aumentando o conhecimento sobre
anatomia e futuramente podendo exercer possíveis
participações como monitores da disciplina, que
auxiliarão alunos com dificuldades.

A proposta deste trabalho foi verificar se com a
realização das Olimpíadas de Anatomia Humana, ocorreu
um aumento no interesse pela disciplina, maior
envolvimento com este laboratório e desenvolvimento
didático-social dos discentes envolvidos.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi desenvolvido no Campus Araguaína do

IFTO, onde possuem cursos técnicos de Enfermagem e
em Análises Clínicas, foi realizado com os discentes do
2° período dos cursos citados do ano de 2011, 2012 e
2013, durante o desenvolvimento da disciplina de
anatomia humana, dando um total de duas turmas por
ano, pois o curso é semestral, e 160 discentes durante todo
projeto se envolveram entre competidores e participantes.

Este estudo iniciou com levantamento bibliográfico
feito em sites de revistas científicas e sites como o do
Scielo que possui uma coletânea de revistas científicas,
sobre a importância de formas alternativas de
aprendizagem, e tendo como resposta um conhecimento
mais aprofundado no conteúdo.

Houve ainda a divulgação do projeto, com uso de
panfletos, comunicação oral direta em cada sala de aula e
ainda cartazes espalhados pelos corredores e murais do
Campus Araguaína. Como Norma básica, só poderiam se
inscrever os alunos dos cursos Técnicos em Enfermagem
e Analises Clinica, por terem já cumprido os créditos de
Anatomia Humana. Após esta primeira etapa iniciou-se o

período de inscrição para a olimpíada de anatomia, que
ocorreram no próprio laboratório citado, pelos monitores
da disciplina.

Para que houvesse uma preparação melhor para as
Olimpíadas de anatomia humana foi realizado em
seguida, o treinamento dos competidores pelos monitores
da disciplina, A aluna bolsista do projeto ICJ (Iniciação
Científica Júnior) e o professor orientador no Laboratório
do IFTO (Instituto Federal do Tocantins), com foco em
aprofundamento do conteúdo com uso de Atlas de
Anatomia Humana revisavam e orientavam todas as
estruturas do corpo. O corpo humano tem necessidade de
ter descrita cada uma das estruturas e mostrar a relação
anatômica de cada órgão e a função7,8,9, além de
esclarecimentos sobre normas do evento. Após o termino
do treinamento, realizou-se a competição que aconteceu
da seguinte forma:

1. Foram divididos os nomes dos participantes através
de um sorteio formando subgrupos de três alunos, para
primeira etapa. Em seguida, sorteando em uma caixa três
perguntas teóricas e práticas para cada participante, no
qual o que tivesse maior número de respostas corretas
seguiria para a etapa final. Havendo empate novas per-
guntas eram sorteadas para que houvesse o vencedor.

2. Nas fases finais do jogo foram sorteadas, três per-
guntas teóricas e Três praticas para cada participante,
onde o participante com maior número de acertos fosse o
campeão das olimpíadas de Anatomia Humana.

Apos o término da competição houve a premiação dos
ganhadores, primeiro, segundo e terceiro lugar, os
mesmos foram premiados por troféus, medalhas e livros
obtidos através de patrocínio e pelo IFTO Campus
Araguaína.

Foram disponibilidades ao final do evento
questionários. Os envolvidos interessados poderiam
pegar, responder e devolver o questionário. Sendo uma
opção de livre escolha do indivíduo.

3. RESULTADOS
O questionário obtinha perguntas referentes a

interação dos alunos durante as Olimpíadas de Anatomia
e se esta interferia no desenvolvimento do aprendizado
dos alunos, como segue abaixo o modelo.

Questionário Sobre Olimpíadas de Anatomia Humana
1- Você concorda que com a Olimpíada de Anatomia

Humana houve uma maior interação entre os alunos do
Campus?

Sim () Não ( ) Não interferiu ( )

2- Você concorda que a olimpíada estimulou mais os
alunos a estudar Anatomia Humana?

Sim () Não ( ) Não interferiu ( )

3- Em sua opinião a metodologia usada facilitou o
entendimento da disciplina de Anatomia Humana?
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Sim () Não ( ) Não interferiu ( )

4- Você acha que a olimpíada interferiu positivamente
ou negativamente nas outras disciplinas?

Positivo ( ) Negativo ( ) Não interferiu ( )

5- Como você avalia a olimpíada de anatomia.
Ruim () Bom ( ) Não interferiu ( )

Figura 1. Demonstrativo do número de alunos participantes direto da
competição que aprovam (marcaram sim), desaprovam (marcaram
não) ou acham que a Olimpíada de Anatomia não interferiu em um
melhor rendimento nos estudos e interação social.

A Figura 1, abaixo representa o total das respostas dos
discentes em relação à influência das Olimpíadas de
Anatomia no desenvolvimento educacional e social dos
envolvidos e da comunidade acadêmica dos cursos
técnicos em Análises clínicas e Enfermagem. O gráfico
separado em quantidade de alunos e cursos levou em
consideração a análise total dos participantes, sem separar
por ano ou por evento. Foi feito a separação das turmas
que participaram das olimpíadas contando os
questionários de todos os participantes durante os 3 anos.

Dos 30 alunos de cada curso que participaram da
competição durante a execução das olimpíadas, as
respostas do questionário tiveram resultados possíveis de
confirmar a eficiência do projeto Olimpíadas de
anatomia.

No curso técnico em Análises clínicas, dos alunos que
receberam o questionário, todos responderam e destes 27
marcaram a opção sim em todas as questões e Bom na
última questão, a de número 5. O restante, 3 alunos,
marcaram sim nas três primeiras questões e não interferiu
na questão 4. Marcando ainda Bom na questão 5.

No curso técnico em Enfermagem, dos 30 alunos que
receberam o questionário, todos responderam e destes 25
marcaram a opção sim em todas as questões e Bom na
última questão, a de número 5. O restante, 5 alunos,
marcaram sim nas três primeiras questões e não interferiu
na questão 4. Marcando ainda Bom na questão 5.

A Figura 2 teve o projeto avaliado pelos alunos que
não participaram diretamente da competição, mas
auxiliaram nos treinamentos, se envolveram na
divulgação e participação no dia do evento. Foram
avaliados 100 alunos, 50 de cada curso e os resultados
mostraram que o projeto tem peso positivo na interação

social e melhoramento do rendimento escolar dos
discentes.

Figura 2. Demonstrativo do total de alunos que avaliaram o projeto e o
evento, e participaram sem competir, mas foram afetados pela
realização das olimpíadas.

De acordo com os dados observados nos gráficos 1 e
2, as Olimpíadas de Anatomia tiveram aprovação em
relação ao que foi questionado no formulário demostrado
acima. Que há melhoria no aprendizado e interação entre
os discentes do IFTO-Araguaína com a ocorrência deste
jogo educacional.

4. CONCLUSÃO
Conforme os resultados esperados foram possíveis

observar que os jogos educativos e trabalhados com os
discentes dos cursos técnicos em Enfermagem e Analises
clinica do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do
Tocantins, promoveu um melhor desempenho nos alunos
que tinham dificuldade na disciplina de Anatomia
Humana, facilitando o entendimento e memorização do
conteúdo aplicado. A maioria dos alunos relatou ter sido
benéfica à utilização das olimpíadas de anatomia humana,
pois facilitou o entendimento e promoveu um
entretenimento entre os alunos e professores e por ter
estimulado mais o estudo desta disciplina.

Ao final do projeto obtivemos os resultados
esperados, que era obter maior participação dos alunos
em eventos escolares, maior participação e maior
rendimento na disciplina de anatomia humana. É
importante salientar que com todos os resultados
esperados do ensino lúdico auxiliam o aprendizado, mas
não pode substituir o método de ensino tradicional, e sim
ser considerado como uma alternativa para reforçar o
raciocínio e do aprendizado dos discentes.
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