
Universidade de São Paulo 

Escola de Enfermagem 

 

 

 

 

VANESSA LOPES MUNHOZ AFONSO 

 

 

 

 

 

 

 

AULAS VIRTUAIS NO CURSO DE LICENCIATURA EM 

ENFERMAGEM: OS ESTUDANTES COMO AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

 2014 



2 

 

VANESSA LOPES MUNHOZ AFONSO 

 

 

 

 

 

AULAS VIRTUAIS NO CURSO DE LICENCIATURA EM 

ENFERMAGEM: OS ESTUDANTES COMO AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Gerenciamento em Enfermagem da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de Mestre em Ciências. 

 

Área de Concentração: 

Fundamentos e Práticas de Gerenciamento em 

Enfermagem e em Saúde 

 

Orientadora: Profª Drª Cláudia Prado 

 

 

Versão corrigida da Dissertação conforme Resolução CoPGr 6018.  

O original encontra-se disponível na biblioteca da EEUSP e também na Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações da USP (BDTD) 

 

 

 

São Paulo 

 2014 



3 

 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU 
PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO 
CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E 
PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

Assinatura: _________________________________  

Data:___/____/___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na Publicação (CIP) 
Biblioteca “Wanda de Aguiar Horta” 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

 

      Afonso, Vanessa Lopes Munhoz 
              Aulas virtuais no curso de licenciatura em enfermagem: os  
      estudantes como autores / Vanessa Lopes Munhoz Afonso.  
      São Paulo, 2014. 
           146 p.  

  
        Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo. 
         Orientadora: Prof.ª Dr.ª Cláudia Prado 
         Área de concentração: Fundamentos e Práticas de 
Gerenciamento em Enfermagem e em Saúde 
        

1. Enfermagem 2. Educação em saúde 3. Educação à  
      Distância 4. Tecnologia Educacional I. Título. 



4 

 

Nome: Vanessa Lopes Munhoz Afonso  

Titulo: Aulas virtuais no curso de licenciatura em enfermagem: os 

estudantes como autores. 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Gerenciamento em Enfermagem da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em 

Ciências.  

 Aprovado em: ___/___/___  

 

 

Banca Examinadora  

 

Prof. Dr. ___________________ Instituição:________________  

Julgamento:________________ Assinatura:_______________ 

  

Prof. Dr. ___________________ Instituição:________________  

Julgamento:________________ Assinatura:_______________  

 

Prof. Dr. ___________________ Instituição:________________  

Julgamento:________________ Assinatura:_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

Aos meus dois amados filhos Caio César e Gabriel Gael, que 

neste momento estão no meu ventre, são a maior dádiva que eu já 

recebi e a razão do meu amor incondicional e felicidade. 

 

Ao meu marido Júlio César, que sempre faz meu coração 

sorrir. Obrigada por ser meu companheiro em todas as aventuras 

dessa vida, meu porto seguro. Amo amor você! 

 

Ao meu pai Wanderley, minha mãe Meire e meu irmão 

Leandro que sempre caminharam ao meu lado, que nunca mediram 

esforços para a realização dos meus sonhos, sempre com 

dedicação e amor incondicional. São os pilares da minha vida, a eles 

devo a pessoa que me tornei. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

AGRADECIMENTO ESPECIAL 

 

 

Á minha orientadora e amiga Cláudia, por ser um exemplo de 

docente e uma fonte de inspiração. Sempre adorei trabalhar nos 

projetos ao seu lado... 

 

 Esse projeto de mestrado foi cheio de surpresas, mas eu tive 

seu apoio em cada pedacinho da caminhada e serei eternamente 

grata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ás minhas colegas de mestrado que entre risos e choros me 

acompanharam nessa caminhada. 

 

Aos docentes da EEUSP por tantos ensinamentos e por 

serem responsáveis pela profissional que sou hoje. 

 

Aos funcionários da Secretaria de Pós-graduação por toda a 

ajuda fornecida quanto às questões administrativas. 

 

Aos meus colegas de trabalho do IPGG pelo incentivo 

disponibilizado para que este projeto fosse concretizado. 

 

À minha cachorrinha Wendy, que durante esses meses 

sentou pacientemente ao meu lado, com algum brinquedo na boca, 

e esperou o momento em que eu pararia de digitar e lhe daria 

atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Afonso, VLM. Aula virtuais no curso de licenciatura em enfermagem: 

Os estudantes como autores. [Dissertação]. São Paulo: Escola de 

Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

RESUMO 

Introdução: A instrumentalização de docentes para o uso de 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) aponta a 

perspectiva de uma prática inovadora e reflexiva, otimizando a 

qualidade do ensino e da aprendizagem em 

enfermagem. Objetivo: Descrever aulas virtuais construídas por 

licenciandos de enfermagem para a educação profissional técnica de 

nível médio em enfermagem. Método: Pesquisa exploratório-

descritiva, do tipo documental, desenvolvida na Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), no curso de 

Licenciatura, na disciplina ENO 0336 - Seminários de Educação: 

Vivenciando o Processo de Educação na Enfermagem. A pesquisa 

teve como objetos de estudo 33 aulas virtuais inseridas na 

plataforma Moodle no ano de 2012. A coleta de dados ocorreu por 

meio da análise documental e o referencial teórico de análise seguiu 

o modelo do Design Instrucional Contextualizado 

(DIC). Resultados: Foram construídas 33 aulas virtuais pelos 

licenciandos e para cada uma delas a pesquisadora elaborou uma 

matriz de design instrucional, possibilitando uma visão ampla e 

elucidativa de como o futuro docente de enfermagem organizou o 

material didático no ambiente virtual. As matrizes foram compostas 

pelas categorias: objetivos, papéis, atividades, carga horária, 

ferramentas, conteúdos e avaliação da aprendizagem. Somente uma 

aula não continha os objetivos expressos, a maioria propôs níveis 

iniciais de conhecimento e compreensão, porém nenhuma atingiu os 

seis níveis sugeridos pela taxonomia de Bloom. Todas apontaram a 

presença do papel de apoio, relacionado à ação docente (o 

licenciando de enfermagem) e de aprendizagem (alunos 

da educação profissional técnica de nível médio em enfermagem, 
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público alvo das aulas virtuais). Os licenciandos 

planejaram atividades diversificadas e criativas, tiveram como 

disparadores cognitivos atividades práticas relacionadas ao contexto 

social, acadêmico e de saúde do público-alvo. As atividades, de 

complexidade variada, contemplaram leituras de artigos, 

visualização de slides até a resolução de estudo de caso e pesquisa 

online.  Na maioria das aulas o tempo estabelecido de 4 horas para 

realização das atividades foi respeitado considerando-se o número e 

a complexidade das mesmas. Foi utilizada uma ampla variedade 

de ferramentas como chat, quizz, fórum de discussão, glossário, 

biblioteca colaborativa, palavra-cruzada e vídeos, permitindo 

diferentes graus de interação entre os sujeitos. A busca por 

estabelecer um vínculo com o educando foi uma preocupação 

recorrente, seja por meio da criação de personagens animados, 

como os tutores virtuais, seja pela linguagem utilizada. Os 

licenciandos selecionaram conteúdos atuais e pertinentes aos 

estudantes e também produziram conteúdo online. Não foram 

observadas dificuldades técnicas na criação das aulas e os 

licenciandos demonstraram ampla capacidade de buscar conteúdos, 

carregar arquivos e disponibilizar informações, visto que são 

considerados fluentes digitais. A presença de critérios de avaliação, 

na maioria das aulas, indica a preocupação do licenciando em 

fornecer informações sobre como será mensurado o desempenho do 

aluno. Conclusões:  A qualidade e a diversidade do material 

educacional produzido constituíram-se em um significativo acervo 

pedagógico, especialmente por ter sido produzido por educadores 

em formação. Agregar o valor da experiência como usuário de TDIC 

e autor de aulas virtuais na formação do licenciando potencializou a 

capacitação do futuro educador de enfermagem. 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Enfermagem 2. Educação em saúde 3. 

Educação à Distância 4. Tecnologia Educacional 
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Afonso, VLM. Virtual lessons in Nursing licentiate degree course: 

Students as authors. [dissertation]. São Paulo: School of Nursing, 

University of São Paulo; 2014. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The instrumentalization of teachers in the use of digital 

technologies of information and communication (TDIC) points out the 

prospect of an innovative and reflective practice, optimizing the 

quality of teaching and learning in nursing. Objective: To describe 

virtual lessons built by nursing licentiate students for nurse 

technician. Method: This is an exploratory-descriptive research, 

documentary type, developed in the School of Nursing, University of 

São Paulo (EEUSP) in the licentiate degree course in class ENO 

0336 - Education Workshops: Experiencing the process of education 

in nursing. The research had as objects 33 virtual lessons on the 

Moodle platform in 2012. Data gathering occurred through 

documentary analysis according to the model of Contextualized 

Instructional Design (CID). Results: 33 virtual lessons were 

produced by students and for each one the researcher built an 

instructional design matrix, enabling a comprehensive and 

informative overview of how the future nursing faculty organized the 

educational material at the virtual environment. The matrix were 

composed by categories: aims, roles, activities, course load, tools, 

content and evaluation of learning. Only one lesson did not stated 

objectives, most lessons proposed initial levels of knowledge and 

understanding, but none reached the six levels suggested by 

Bloom's taxonomy. All lessons showed the presence of the 

supporting role, related to teaching activities (nursing licentiate) and 

learning (students of nursing technical education). The future 

teachers planned diverse and creative activities, presented as 

cognitive triggers practical activities related to social, academic and 

health of audience context. The complex activities contemplated 
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reading articles, slides, the resolution of case study and online 

research. In most classes the set time of 4 hours was respected, 

considering the number and complexity of activities. A wide variety of 

tools such as chat, quiz, discussion forum, glossary, collaborative 

library, crossword and videos were used, allowing different degrees 

of interaction among individuals. The attempt to establish a bond with 

the student was a recurring concern, either through the creation of 

animated characters, such as virtual tutors, as to the language used. 

Licentiate selected current and relevant content to students and also 

produced online content. No technical difficulties were observed in 

the creation of virtual lessons and student teachers demonstrated 

significant ability to gather content, upload files and make information 

available, since they are considered as digital fluent. The presence of 

evaluation criteria, in most lessons, indicates the concern of licentiate 

to provide information about how it will measure student 

performance. Conclusions: The quality and diversity of educational 

material produced consisted in a significant pedagogical collection, 

especially for having been produced by teachers on training. Add the 

value of TDIC user experience and authorship of virtual lessons on 

the training of licentiate enhanced the practice of future nursing 

educator. 

 

KEYWORDS: 1. Nursing 2. Health Education 3. Distance education. 

4. Educational technology. 
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APRESENTAÇÃO 

 O INÍCIO DA CAMINHADA... 

 Como aluna do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo - EEUSP, 

desde 2008 sempre busquei aperfeiçoar minhas reflexões acerca do 

ensino em enfermagem. Nesta direção, tive a oportunidade de 

participar como bolsista do Programa de Iniciação Científica do 

Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq/ PIBIC/2009-2010 no 

projeto “Metodologia Dialética: Elaboração e validação de aula virtual 

na plataforma Moodle”. 

Esse estudo tinha por objetivo elaborar e avaliar uma aula 

virtual sobre a “Metodologia Dialética” em ambiente virtual de 

aprendizagem, projeto este vinculado por meio do programa de 

iniciação científica ao Departamento de Orientação Profissional – 

ENO da EEUSP, ao Curso de Licenciatura em Enfermagem da 

EEUSP e ao Grupo de Estudos e Pesquisas de Tecnologia da 

Informação nos Processos de Trabalho em Enfermagem (GEPETE-

EEUSP). 

O resultado do estudo foi o produção tecnológica de material 

educacional online em enfermagem, o qual foi avaliado por uma 

comissão de juízes da área de informática e/ou comunicação, e 

educação em enfermagem qualificando-a para ser disponibilizada 

em ambiente virtual no Curso de Licenciatura em Enfermagem da 

EEUSP. A produção deste material educacional, ao apresentar 

diversas mídias com conteúdos conceituais, reflexivos e lúdicos 

possibilitou uma heterogeneidade de atividades para a efetiva 

mobilização, construção e síntese do conhecimento pelo aluno. 

Após a implementação da aula no curso foi necessário avaliar 

a aprendizagem dos licenciandos nesta temática. Foi então que dei 

continuidade, como bolsista, no Programa de Iniciação Científica do 

Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq/ PIBIC/2010-2011 com o 
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projeto “Avaliação da aprendizagem e análise da experiência de 

licenciandos de enfermagem em aula virtual”. 

Os resultados revelaram que os alunos demonstraram 

capacidade de compreender o tema e associá-lo à prática 

profissional bem como demonstraram alto grau de interação no 

fórum de discussão proposto na aula. Destacaram a importância da 

aula virtual como espaço de aprendizagem significativa e 

colaborativa, levando-os a construir seu próprio conhecimento 

mediado por intervenções do professor. 

Deste modo, guiada pelo ideal de transformações 

significativas na educação em enfermagem construí meu trabalho de 

conclusão de curso – TCC, do Curso de Graduação em 

Enfermagem, intitulado “Aula virtual na licenciatura em enfermagem: 

da elaboração à avaliação da aprendizagem”. 

A construção das primeiras aulas virtuais do Curso de 

Licenciatura da EEUSP foi uma tarefa intensa da qual tive o 

privilégio de participar, pois mesmo sendo um trabalho pioneiro e 

sujeito a inúmeros ajustes, sempre obtivemos avaliações positivas e 

incentivadoras dos alunos e pesquisadores da área. 

Ingressei no curso de pós-graduação da EEUSP no Programa 

de Mestrado do PPGEn e dentro deste no programa de 

aperfeiçoamento de ensino (PAE). O programa destina-se 

exclusivamente aos alunos matriculados nos cursos de mestrado e 

doutorado e objetiva aprimorar a formação docente através de 

atividades didático-pedagógicas supervisionadas.  

Minha escolha por ser aluna do Programa PAE dentro da 

licenciatura foi devido à aproximação que já possuía com as 

disciplinas do curso. Incluí-me, então, como docente e aluna na arte 

de ensinar, ponto relevante, pois, na primeira experiência como 

professora de um curso que corrobora com meus ideais, me permito 
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apreciar, conhecer e refletir sobre os complexos mecanismos do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Por outro lado, pude perceber a importância da formação 

continuada do professor ao auxiliar o aluno no delineamento correto 

da sua experiência de aprendizagem. 

O carinho pela área de educação em enfermagem sempre 

permeou meus pensamentos, por acreditar que é pelo ensino que 

podemos modificar a realidade da profissão. 

Faziam parte como atribuições de aluna do Programa PAE, o 

auxílio aos tutores na plataforma virtual e no desenvolvimento das 

aulas virtuais. A tríade estabelecida entre o licenciando, o tutor e o 

ambiente virtual torna-se produtiva à medida que as interações 

permitem um processo de construção da comunidade, ou seja, 

promover que os alunos criem em conjunto o conhecimento. Para 

tanto, compreendi necessidades e identifiquei potencialidades dos 

alunos que surpreendiam com o excelente desempenho a cada 

atividade. 

Indagações de como se dá o acesso às informações e como 

ocorre o acesso ao conhecimento fizeram parte das minhas 

reflexões acerca do ensino online. O acesso à informação permeia 

qualquer área de conhecimento e, portanto, é inerente à 

enfermagem. 

Uma das motivações para a escolha do tema deste estudo foi 

por acreditar que a educação mediada pela tecnologia, em especial 

o uso dos ambientes virtuais, conduz o aluno a experiências 

educativas positivas e gera uma mobilização para o conhecimento. 

Estes recursos fazem parte do momento histórico que nossos alunos 

vivenciam e, por esta razão, podem tornar a aprendizagem mais 

significativa e prazerosa. 
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Nesse contexto surgem ideias no sentido de investigar que 

conceitos pedagógicos os alunos da licenciatura trazem ao pedirmos 

para que o licenciando construísse sua própria aula virtual. Assim, 

trabalhamos com conhecimentos prévios e trouxemos a experiência 

do que aprenderam enquanto alunos de aulas virtuais anteriores. 

Uma nova experiência ao propormos que futuros docentes 

reflitam sobre a inserção de tecnologias digitais na educação em 

enfermagem e especificamente sobre a possibilidade de serem 

autores de aulas virtuais, por meio do processo de planejamento de 

uma aula online, atividade essa na qual poderá se deparar no futuro 

profissional. 

Portanto, torna-se importante esse projeto à medida que une 

interesses no uso de tecnologias no ensino em enfermagem 

acrescido a formação profissional do enfermeiro docente na era 

digital. 

Dessa forma minhas inquietações dão suporte e força à 

minha motivação para desenvolver essa pesquisa buscando colher 

os frutos de algumas sementes plantadas nos últimos 5 anos junto 

aos alunos do Curso de Licenciatura em Enfermagem da EEUSP. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O ENSINO REFLEXIVO 

A educação tem vivenciado um momento histórico de 

transição, devido a mudanças sociais e novas descobertas 

tecnológicas que acontecem a todo instante nas diferentes áreas de 

conhecimento.  

Essas transformações refletem diretamente nos processos de 

trabalho, exigindo o desenvolvimento de habilidades metacognitivas 

e de competências para aprender cooperativamente, apoiadas em 

conteúdos contextualizados e na experiência individual.  

Ao relacionar metacognição com estratégias de ensino 

aprendizagem, o conceito mais adequado para definir o primeiro 

termo concebe a mente como um sistema cognitivo pelo qual se 

interage com o meio, nesse processo ocorre monitoração, 

autorregulação e potencialização do próprio sistema. A 

metacognição não é apenas um conhecimento sobre a cognição, 

mas uma etapa do processamento de nível elevado, que é adquirida 

e desenvolvida pela experiência e pelo conhecimento específico que 

é armazenado (JOU; SPERB, 2006). 

As modificações na forma de trabalhar, evidentes através da 

automatização dos processos de trabalho e ampla circulação de 

informações, assim como a forma de aprender, emergem uma 

necessidade emancipatória, que busque proporcionar autonomia e 

contribua efetivamente para a formação do indivíduo. 

Os atuais métodos de ensino valorizam a troca de 

informações entre aluno e professor ao invés da transmissão 

unidirecional de informação. No lugar da reprodução passiva de 

informações, exalta-se o estímulo à criatividade dos estudantes. Não 

ao currículo padronizado desconexo da realidade do aluno e de seus 
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interesses, falta de acesso à educação de qualidade, à educação 

bancária. Sim à pedagogia de projetos centralizados na 

aprendizagem significativa, na educação por toda a vida e no aluno 

como protagonista. (SILVA, 2003) 

O enfoque de ensino problematizador tem sido considerado 

uma ferramenta estratégica para compreensão da realidade, para 

intervir e transformá-la. Nessa perspectiva, evidencia-se o aluno 

como sujeito da aprendizagem e o professor como facilitador e 

mediador do processo ensino-aprendizagem.  

A habilidade de problematizar é vista como a capacidade de 

relacionar de forma coerente e sequencial três momentos: 

identificação de um problema, busca de explicação e proposição de 

soluções. (ZANOTTO; ROSE, 2003). 

Para Paulo Freire, grande educador, a educação 

problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica num 

constante ato de desvelamento da realidade. (...) busca emersão 

das consciências, de que resulte sua inserção critica na realidade.  

(FREIRE, 1970, p. 40). 

A educação deve apreciar os interesses dos alunos, ou seja, 

o ensino através de métodos eficazes e dinâmicos, valorizando e 

promovendo a aprendizagem do mesmo através da experiência 

vivenciada no cotidiano e na curiosidade natural em busca da 

construção de novos saberes. Assim, nessas circunstâncias, 

emergem as dimensões problematizadoras, as quais assumem a 

construção do conhecimento como traço definidor da apropriação de 

informações e explicação da realidade, tomando-a como ponto de 

partida e chegada do processo de aprendizagem.  

Identificam-se duas propostas na dimensão 
problematizadora do processo ensino-
aprendizagem: a Pedagogia da Problematização e 
a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). A 
problematização encontra nas formulações de 
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Paulo Freire um sentido de inserção crítica na 
realidade para dela retirar os elementos que 
conferirão significado e direção às aprendizagens. 
No movimento ação-reflexão-ação são elaborados 
os conhecimentos, considerando a rede de 
determinantes contextuais, as implicações pessoais 
e as interações entre os diferentes sujeitos que 
aprendem e ensinam. (BATISTA et al, 2005, p. 
232). 

 

Baseado no percurso educacional que é escolhido, as 

propostas educacionais interferem diretamente na motivação do 

sujeito ao se mobilizar para o aprendizado e na disponibilidade que 

ele demonstrará a experiências futuras. Experiências positivas e 

interativas tem uma maior capacidade de instituir condições e 

estimular competências para experiências futuras.  

Para John Dewey (1938) a crença de que a educação 

genuína surge através da experiência não significa que todas as 

experiências são genuinamente ou igualmente educativas. 

Experiência e educação não podem ser diretamente comparadas 

entre si, pois algumas experiências não são educativas. Qualquer 

experiência não educativa tem o efeito de prender ou distorcer o 

crescimento de uma experiência maior. 

Nesse sentido, as ações do docente devem se pautar no 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio e espírito crítico do 

aluno. Essa compreensão remete a uma prática docente baseada na 

liberdade do aluno para elaborar as próprias certezas, os próprios 

conhecimentos, as próprias regras morais. Isso não significa reduzir 

a importância do currículo ou dos saberes do educador.  

Refletindo a respeito da prática docente, o educador não tem 

que estar somente atento ao princípio geral de que as condições do 

meio modelam o aprendizado do aluno, mas também reconhecer 

que nas situações concretas, as circunstâncias conduzem a 

experiências que produzem o conhecimento.  
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Notamos então a prática reflexiva como postura fundamental 

para quem tem a missão de ensinar.  

Nas sociedades em transformação, a capacidade de inovar, 

negociar e regular a prática é decisiva. Ela passa por uma reflexão 

sobre a experiência, favorecendo a construção de novos saberes. 

(PERRENOUD et al, 2002). 

A prática reflexiva precisa estar vinculada à 
participação critica, ou seja, exige que este 
professor considere-se parte do problema e reflita 
sobre a sua própria relação com o saber, com as 
pessoas, com o poder, com as instituições, as 
tecnologias, o tempo que passa, a cooperação, 
tanto quanto sobre o modo de superar as suas 
próprias limitações. (PERRENOUD, 1999, p. 5). 
 
 

A reflexão é essencial para as mudanças educacionais 

necessárias à evolução do ensino. Cria oportunidades para que os 

educadores adotem uma postura crítica de suas práticas e da 

estrutura na qual estão inseridos. Para tanto, o educador deve ser 

um profissional reflexivo, comprometido com o processo educativo, 

integrado as demandas sociais e, principalmente, um eterno 

aprendiz, aquele que busca inovar e inovar-se.  (VALENTE, 2009). 

A evidente necessidade de atualização profissional é uma 

premissa constante na realidade do profissional egresso dos cursos 

superiores, portanto, deve-se estimular constantemente o 

profissional para que ele seja ativo e busque aprimorar o 

desempenho de suas competências profissionais. 

 

O aprendizado adquirido pela formação acadêmica 
há algumas décadas atrás, era suficiente para cada 
indivíduo desempenhar sua atividade profissional 
até a aposentadoria, contudo hoje é imprescindível 
a procura constante por novos saberes como 
cursos de atualização, especialização, mestrado e 
doutorado para manutenção de suas atividades no 
mercado de trabalho ditado pela nova dinâmica 
mundial do fluxo contínuo de informações 
(RODRIGUES, 2008).  
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Ao analisarmos o ensino universitário especificamente, 

identificamos alguns pressupostos que devem ancorar a 

aprendizagem para que esta se torne significativa na construção de 

saberes de seus sujeitos: o conhecimento prévio para a mediação 

de novas aprendizagens; a diversificação de cenários que facilitem a 

construção de novos conhecimentos; o entendimento de que 

conhecer implica acesso e constante reconstrução das informações; 

a valorização da prática como estrutura para o aprender; a 

compreensão de que a motivação para aprendizagem produz-se no 

cruzamento dos projetos pessoais com as condições 

socioeducativas.  

A formação para a docência é um tema amplamente discutido 

devido a sua importância para o desenvolvimento da sociedade, 

portanto, sofre grande influência na sua forma de organização e de 

reprodução social. 

Sobre a perspectiva da prática pedagógica, Perrenoud (1993) 

afirma que quando os alunos chegam ao curso de formação 

universitária, já aprenderam saberes sobre o que é ser professor, 

pois os saberes de sua experiência de alunos que foram de 

diferentes professores em toda a vida escolar contribuíram para sua 

formação humana. 

Entretanto, a atividade profissional na docência ainda é vista 

como precária no Brasil, especialmente no âmbito da educação 

profissional (PENA, 2011). Segue dessa maneira devido às 

deficiências do sistema de ensino em contemplar aspectos práticos 

das áreas de conhecimento, bem como aspectos pedagógicos do 

ensinar e construir-se docente. 

Faz-se necessário, também, o intercâmbio entre formação 

inicial e formação continuada, de maneira que a formação dos 

futuros professores se nutra das demandas da prática e que os 
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professores em exercício frequentem a universidade para discussão 

e análise de problemas concretos da prática. (LIBÂNEO, 2002)  

De acordo com Piconez e Filatro (2009), a qualidade do 

sistema educativo de um país depende de seus docentes. As 

práticas docentes têm efeito relevante sobre o ensino e a 

aprendizagem. Diante dos desafios e mudanças decorrentes da 

presença das tecnologias de informação e de comunicação faz-se 

necessário que o docente tenha uma formação pedagógica sólida, 

seja capaz de utilizar diferentes métodos de ensino concomitante 

com a capacidade de inovar. Para isso, torna-se necessário um 

ambiente de apoio estrutural e pedagógico. 

O aprendizado eletrônico tem trazido mudanças 

paradigmáticas da teoria e prática educacional. Mediante essa 

realidade, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) sem 

dúvida agregam valor à formação do sujeito crítico e a prática 

docente reflexiva, tornando promissora a trajetória a uma educação 

de qualidade.  

 

1.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO 

 Demandas sociais e expectativas no acesso à informação e 

ao conhecimento são atualmente o grande desafio aos estilos 

formais de ensino, pois a preocupação está em como gerir essa 

grande quantidade de informação. Estes elementos afinam-se com 

os propósitos da educação a distância e impulsionam o seu 

crescimento.  

A integração da aprendizagem a elementos tecnológicos é 

sensível à uma sociedade transformadora, pertinente ao aumento da 

procura dos métodos flexíveis de aprendizagem e de tecnologias de 

informação.  
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O indiscutível avanço das tecnologias digitais provocou 

mudanças consideráveis no processo de comunicação-informação. 

A internet tornou a comunicação mais dialógica e interativa, 

discorremos então sobre a educação online e não somente 

educação à distância, esta última que conglomera o modelo 

analógico de transmissão um-todos, ou um-um, através da televisão, 

rádio, correio, etc. (KRATOCHWILL, 2008). 

A educação online é “uma ação sistemática de uso de 

tecnologias, abrangendo hipertexto e redes de comunicação 

interativa, para distribuição de conteúdo educacional e promoção da 

aprendizagem sem limitação de tempo ou lugar” (FILATRO, 2004, p. 

47). 

A educação online, compreendida dentro da educação à 

distância (EaD), se descortina como um passo além. Emergem 

grandes incentivos ao uso da interatividade da internet na 

aprendizagem e tornam-se obsoletos modelos de transmissão de 

conhecimento unidirecionais. 

A educação online proporciona um universo de 

possibilidades, flexibilidade e contempla necessidades da nova 

tendência mundial. 

A EAD online é exigência da cibercultura, isto é, do 
conjunto imbricado de técnicas, práticas, atitudes, 
modos de pensamento e valores que se 
desenvolvem juntamente com o crescimento do 
ciberespaço, isto é: do novo ambiente 
comunicacional que surge com a interconexão 
mundial de computadores e das memórias dos 
computadores; principal suporte de trocas e de 
memória da humanidade a partir do século XXI; 
novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de 
organização, de informação, de conhecimento e, 
claro, de educação. (SILVA, 2003, pág. 11). 
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A mobilidade de aprendizagem, resultado do novo ambiente 

comunicacional, deve permitir que o aluno desenvolva novas 

competências. 

A introdução de novos objetivos de aprendizagem e 
de novas metodologias de ensino não lhes permitirá 
mais organizar seu ensino em torno de uma 
sucessão rígida de lições e fichas de trabalho, e sim 
os obrigará a inventar permanentemente arranjos 
didáticos e situações de aprendizagem que 
respondam melhor à heterogeneidade de 
necessidades de seus alunos. (PERRENOUD et al. 
2002). 
 
 

Frente a essas novas demandas, a utilização das tecnologias 

como instrumento no processo ensino e aprendizado vem ao 

encontro desses novos paradigmas e surge de maneira expressiva 

nas instituições de ensino superior. 

O artigo 80 das disposições gerais da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LBD), n°9394/96 refere-se à educação à 

distância estabelecendo que o poder público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, 

em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada. Isso reflete uma tendência mundial, onde o crescimento 

da oferta e procura por educação à distância deve-se a esse grande 

potencial para enriquecer e modernizar o processo tradicional 

(presencial) de ensino-aprendizagem, para universalizar e 

democratizar o acesso à educação. (NEVES, 1998) 

Ao ver a educação como um instrumento de crescimento 

humano, enaltecemos o potencial da tecnologia como condutora na 

mudança da condição dos indivíduos. 

Vale então destacar que a inclusão das tecnologias poderá 

possibilitar a individualização do ensino e repensar a natureza da 

aprendizagem, por dissolver a distinção entre educação formal e 

informal, devido a democratização da informação, abrindo novas 
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oportunidades para todos que querem e podem ensinar e aprender. 

Assim, os recursos da informática são realidade nas novas 

perspectivas na educação. 

É fundamental refletir em como as tecnologias são 

disponibilizadas, como seu uso pode, efetivamente, desafiar as 

estruturas existentes em vez de reforçá-las. (SILVA, 2003) 

A escola necessita estar preparada para interagir com um 

aluno autônomo e criativo bem como adotar práticas pedagógicas 

que acompanhem e incentivem esses sujeitos. Neste sentido, as 

tecnologias digitais quando aplicadas a materiais educacionais 

aparecem como uma ferramenta capaz de potencializar a 

reestruturação de práticas pedagógicas, originando novos pensares 

a respeito do uso da comunicação, da ciência da informação da 

construção do conhecimento e sua interação com a realidade. 

(TORREZZAN, 2009) 

Com a intenção de suprir algumas limitações como o pouco 

dinamismo das interações em classe e o incentivo a construção do 

conhecimento individual e coletivo entre esses sujeitos, muitos 

cursos de graduação tem adotado o ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA).   

Almeida (2003, p.331) afirma que os ambientes virtuais de 

aprendizagem,  

[...] são sistemas computacionais disponíveis na 
internet, destinados ao suporte de atividades 
mediadas pelas tecnologias de informação e 
comunicação. Permitem integrar múltiplas mídias, 
linguagens e recursos, apresentar informações de 
maneira organizada, desenvolver interações entre 
pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e 
socializar produções tendo em vista atingir 
determinados objetivos. As atividades se 
desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e espaço 
em que cada participante se localiza, de acordo 
com uma intencionalidade explícita e um 
planejamento prévio denominado design 
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educacional, o qual constitui a espinha dorsal das 
atividades a realizar, sendo revisto e reelaborado 
continuamente no andamento da atividade.  

 

O ambiente virtual de aprendizagem é dito como recurso 

que aperfeiçoa a dinâmica da sala de aula, proporciona aos alunos 

melhor aproveitamento dos conteúdos teóricos que se tornam mais 

atrativos, personalizando sua aprendizagem à medida que podem 

acessar o ambiente em local e tempo a critério de suas 

disponibilidades. (TANAKA, 2010) 

O AVA tem por base princípios educacionais que privilegiam 

a reconstrução do conhecimento, a autoria, a produção de 

conhecimento de forma colaborativa e a aprendizagem significativa 

do aluno, permitindo assim ampliar o espaço físico da sala de aula 

como espaço de aprendizagem, permitindo ainda diferentes formas 

de interação, constituindo-se assim, as redes de aprendizagem. 

Prado et al (2011) ressaltam que o planejamento, feito pelo 

professor, de um curso em AVA deve transpor o modelo utilizado no 

ambiente presencial e proporcionar atividades educacionais 

específicas, que incentivem a colaboração, interação, reflexão e 

construção coletiva do conhecimento, que são estruturalmente 

diferentes de situações em ambientes presenciais. 

O desenvolvimento de objetos educacionais digitais é um 

recurso de apoio ao ensino presencial que respeita a autonomia do 

aluno, restrições de tempo, pois permite o estudo extraclasse por 

meio do ambiente virtual de aprendizagem. (COGO, SILVEIRA, 

CATALAN, 2006) 

A usabilidade de objetos educacionais em ambiente virtual 

de aprendizagem é um recurso possível de ser utilizado na formação 

de enfermeiros. Aos professores, comprometidos com a qualidade 

do ensino, cabe reconhecerem o papel das tecnologias da 
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comunicação e da informação. Isso significa considerar que o 

computador, embora sendo um instrumento versátil e poderoso, sua 

presença, por si só, não garante um processo educacional efetivo. 

(TANAKA, 2010) 

Para tanto, é preciso que sejam feitos investimentos na 

concientização do discente e na preparação para uma experiência 

efetivamente positiva e transformadora.  

Todas as universidades e organizações 
educacionais, em todos os níveis, precisam 
experimentar como integrar o presencial e o virtual, 
garantindo a aprendizagem significativa. 
Precisamos vivenciar uma nova pedagogia do 
presencial e do virtual. [...] É importante que os 
núcleos de educação à distância das universidades 
saiam do seu isolamento e se aproximem dos 
departamentos e grupos de professores 
interessados em flexibilizar suas aulas, que 
facilitem o trânsito entre o presencial e o virtual. 
(MORAN, 2003, pg. 45). 

 

1.3 O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO EM 

ENFERMAGEM 

Os cursos de ensino a distância nas áreas biológicas, 

concentram-se em sua grande maioria no nível de formação pós-

graduação e extensão. Na graduação, ainda demonstram uma 

imaturidade do sistema educacional em lidar com o ensino online ao 

refletir conceitos errôneos acerca do EaD utilizado, muitas vezes, 

como recurso na falta de tempo do profissional para sua formação e 

para complementação da carga horária do curso.  

Apesar da importância dessa apropriação da competência 

tecnológica por parte dos enfermeiros, a inserção da enfermagem no 

panorama do ensino on-line brasileiro ainda é incipiente, havendo 

ainda a necessidade das instituições de ensino superior adotarem 

políticas de investimento na capacitação tecnológica docente e 
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discente, bem como na implementação de infraestrutura para o 

desenvolvimento de projetos de educação à distância estruturada 

em propostas pedagógicas que viabilizem a construção de 

competências, habilidades e conhecimento nas áreas de tecnologia 

da informação e de educação utilizando novas estratégias de ensino. 

(RODRIGUES, PERES, 2008) 

A enfermagem é considerada por muitos uma profissão 

essencialmente prática, porém, este fato não se opõe à utilização da 

EaD como forma ou meio para viabilizar a educação continuada 

através da realização de cursos livres, de extensão e pós-graduação 

online. (RODRIGUES, PERES, 2008) 

O apoio da instituição na utilização do ensino online é 

fundamental, bem como a política sobre a qual essa estratégia será 

vinculada na formação do aluno, para que se configure realmente 

uma estratégia de ensino e não perca seu real sentido e seu 

potencial. 

O apoio institucional se faz presente através de um projeto 

bem delineado, verbas específicas e professores engajados e 

comprometidos em incorporar o uso de tecnologias no seu cotidiano, 

em sua prática profissional docente. 

O uso de tecnologias nas mais variadas áreas do ensino em 

enfermagem demonstra potencial devido à ampliação de recursos 

voltados ao ensino para a prática assistencial, caracterização dos 

discentes e também dos ambientes virtuais utilizados. 

A literatura levanta reflexões a respeito das tecnologias na 

área do ensino em enfermagem como ambiente fértil para a 

promoção e inserção de propostas educacionais utilizando ambiente 

virtual de aprendizagem, visando fomentar o ensino online. A 

evolução seria possibilitar a realização de atividades individuais e 

também o ensino colaborativo, interativo e flexível. 
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É nessa perspectiva desafiadora que se descortina 
a área de educação em Enfermagem, visto o 
avanço das tecnologias da informação e 
comunicação nos espaços acadêmicos. Esse 
enfoque instiga os educadores a conhecerem, 
analisarem e transformarem essas novas 
tecnologias em um instrumento educacional 
articulado às condições políticas, econômicas, 
sociais e culturais nas quais o ensino se insere, 
bem como atenderem as demandas da uma 
clientela universitária considerada de uma geração 
digital. (COSTA et al, 2011) 
 
 

A pesquisa de Costa et al (2011), traz a identificação da 

fluência digital dos alunos do curso de Licenciatura em Enfermagem 

da Escola de Enfermagem da USP – EEUSP, bem como 

identificação do conhecimento, habilidade e interesse no uso do 

AVA. A amostra contou com 51 licenciandos de enfermagem. 

Seus resultados comprovam que 100% dos pesquisados 

afirmaram algum conhecimento em informática, sendo 26,51% em 

nível intermediário, 100% dos licenciandos utilizam a internet e 

possuem e-mail, a grande maioria (92%) informa utilizar diariamente 

tendo como principais locais de acesso a própria residência (85%) e 

a universidade (21%).  

 Nesse estudo, os resultados apontaram que os licenciandos 

de Enfermagem são fluentes digitais, visto que são capazes de 

encontrar, avaliar e utilizar informação digital de forma eficaz, 

eficiente e ética. 

A importância desse estudo sobre a fluência digital se 

configura na necessidade de conhecer o perfil dos alunos com os 

quais se trabalha e de conhecer suas experiências e interesses. 

Espera-se que o professor conduza o processo de ensino-

aprendizagem adequando o ambiente virtual às necessidades dos 

discentes. 
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Para que exista uma evolução do ensino online, o aluno 

virtual precisa acreditar que a aprendizagem de alta qualidade possa 

ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento e não apenas na 

sala de aula presencial. Os alunos virtuais são, ou passam a ser, 

pessoas que pensam criticamente. Eles sabem que o professor atua 

como facilitador do processo de aprendizagem e que para chegarem 

à melhor experiência online, devem ser eles próprios responsáveis 

pelo processo. (PALLOFF e PRATT, 2004) 

O aluno virtual de sucesso possui a mente aberta e 

compartilha sua experiências educacionais e detalhes da vida, além 

do trabalho e suas concepções de mundo.  Para que se tenha 

sucesso no ambiente virtual o aluno precisa ser flexível e aberto a 

novas experiências e idéias. Pode tornar-se alguém que aprende 

durante a vida inteira, incentivado a buscar o conhecimento sempre. 

(PALLOFF e PRATT, 2004) 

Quanto aos aspectos de habilidade no uso de AVA e no 

interesse, 64,7% utilizam frequentemente o Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) e 88,2% gostariam de 

utilizá-lo durante sua formação. Citaram o armazenamento de 

conteúdo das aulas, a otimização do tempo, flexibilidade de acesso, 

e outros meios e ferramentas no processo ensino aprendizagem, 

saindo da monotonia do modelo tradicional. 

A elevada porcentagem de utilização do Moodle reflete a 

divulgação e o acesso à plataforma pela Universidade de São Paulo, 

cada vez mais presente no cotidiano dos docentes. 

A plataforma Moodle é um software livre, ou seja, propicia a 

liberdade de execução, cópia, distribuição, estudo, alteração e 

aperfeiçoamento. (SEGUNDO, 2005) 

A filosofia de software livre, convidando a comunidade a 

interagir e modificar constantemente contribuiu para o crescimento 
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deste ambiente que apresenta uma interface amigável, permitindo 

aos usuários customizá-lo de acordo com os seus interesses e 

propósitos pedagógicos (ALVES, 2009). 

Atualmente o Moodle é bastante conhecido entre estudantes 

e docentes. Teve um crescimento exponencial contando hoje com 

cerca de 62 milhões de usuários e presente em mais de 200 países. 

(Site MOODLE, 2012) 

O criador do Moodle, Martin Dougiamas, tem formação em 

educação. Isto o conduziu a adotar o construcionismo social como a 

estrutura pedagógica em que está baseado o ambiente. Isto é 

inovador uma vez que os ambientes de gerenciamento de cursos 

são, em geral, construídos em torno de ferramentas computacionais. 

Pode-se afirmar que os sistemas de gerenciamento comerciais são 

voltados para ferramentas enquanto o Moodle é voltado para 

aprendizagem. (PULINO, 2007) 

 

1.4 O CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

Na docência voltada a educação profissional técnica de nível 

médio em enfermagem, a deficiência de profissionais com formação 

pedagógica é grande. Essa lacuna diminui a oferta de profissionais 

qualificados para que as instituições estruturem seu corpo docente. 

O que percebemos então são profissionais com grande saber em 

sua área específica da saúde e defasagem no campo da educação.  

O compromisso docente vai além da simples 
reprodução das informações existentes, por mais 
atuais e técnicas que sejam; ele tem a ver com o 
fazer aprender, o deixar aprender, o garantir o 
processo de pensamento crítico, criativo, construtor 
de novas soluções para os novos problemas de 
realidade vivida ou de realidades nem sequer 
imaginadas: nesse contexto se situa a razão de ser 
da licenciatura. (ANASTASIOU, 2011, pág.3). 
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Em pesquisa sobre a temática de enfermeiros docentes na 

educação profissional técnica de nível médio em enfermagem, 

Maissiat e Carreno (2010) buscaram sintetizar e caracterizar os 

artigos científicos encontrados. Pode-se observar a identificação de 

cinco temáticas:  

- Prática pedagógica e/ou processo de ensino-aprendizagem; 

perfil; qualificação profissional (formação/capacitação/competência), 

condições de trabalho e os aspectos positivos. A temática 

qualificação profissional perfez o total de 88% da amostra da 

pesquisa, seguida pela temática prática pedagógica e/ou processo 

ensino aprendizagem, com 66%. Nesse estudo encontrou-se apenas 

uma única pesquisa científica que aborda os aspectos positivos e 

motivadores dos enfermeiros enquanto docentes dos cursos 

técnicos em enfermagem. 

A educação profissional técnica de nível médio em 

enfermagem é abordada por muitos trabalhos científicos, entretanto 

são escassos os estudos que tratam essencialmente do enfermeiro 

em atividade docente do ensino profissionalizante. A importância do 

desenvolvimento desse tema contribui na capacitação e educação 

continuada dos profissionais que atuam nessa área em enfermagem, 

além de mostrar as mudanças da educação, avaliação de seu 

trabalho frente ao que se encontra em evidência enquanto didática e 

pedagogia. (MAISSIAT; CARRENO, 2010) 

A formação do enfermeiro voltada para a docência implica na 

ampliação de competências para atuar na educação profissional 

técnica de nível médio. Os cursos de Licenciatura em Enfermagem, 

ou equivalente, levarão o enfermeiro ao desenvolvimento do 

conhecimento em didática e pedagogia. Nas competências do 

docente esses conhecimentos são fundamentais para que se 

formem profissionais de nível médio capacitados a atender as 
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necessidades diárias decorrentes de suas funções (VALENTE; 

VIANA, 2006) 

A graduação em enfermagem requer a apropriação de 

conhecimentos vastos na área da saúde, para o ensino em 

enfermagem não é diferente. É necessária a construção contínua de 

saberes pedagógicos para o exercício competente através da busca, 

elaboração e avaliação de ações educativas relacionadas à prática 

de saúde. 

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo, pela 

Indicação CEE nº.64/2007, explicitou as exigências em relação aos 

docentes da educação profissional técnica de nível médio. Em 

decorrência, ficou definido que somente estão habilitados a lecionar 

os licenciados nos termos do Artigo 62 da LDB. São considerados 

licenciados os graduados em Enfermagem, com Licenciatura Plena. 

(COREN, 2008). 

O Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola de 

Enfermagem da USP foi criado em 12 de março de 1974, como um 

curso vinculado à Faculdade de Educação e passou a ser de 

responsabilidade da Escola de Enfermagem no ano de 2005. Seu 

objetivo é formar professores para atuar no ensino médio, na 

educação profissional técnica de nível médio em Enfermagem e na 

formação continuada, como sujeitos de transformação, 

comprometidos com a busca de respostas a desafios e problemas 

existentes no âmbito do ensino profissional em Enfermagem 

(EEUSP, 2013). 

Segundo a nova proposta do Projeto Político-Pedagógico 

(EEUSP, 2013), a incorporação das tecnologias educacionais é 

concebida como uma ferramenta facilitadora na construção da 

aprendizagem dos licenciandos, que lhes possibilita atuar no ensino 

mediante uma ação pedagógica participativa, compartilhando 



37 

 

conhecimentos, em prol da melhoria do ensino e, 

consequentemente, do atendimento à saúde da população. 

Nessa perspectiva, o Curso de Licenciatura em Enfermagem 

da EEUSP vem utilizando, desde 2008, a tecnologia digital na 

formação de professores críticos, éticos e comprometidos com uma 

proposta diferenciada de recursos humanos em enfermagem para 

atender as demandas do mundo do trabalho.  

Dessa maneira, ao utilizarmos a educação presencial e a 

distância em uma mesma disciplina, optamos por um processo 

educacional híbrido ou semi-presencial, vindo ao encontro das 

propostas de inovações pedagógicas preconizadas pela literatura.  

Para tal, é preciso instrumentalizar o discente para o uso das 

tecnologias ampliando suas possibilidades de formação pedagógica 

para atuar nos cursos de formação de auxiliares e técnicos de 

enfermagem bem como para desenvolver educação permanente 

com vistas à promoção e a prevenção dos agravos à saúde da 

população.  

A produção de objetos virtuais de aprendizagem ainda é 

incipiente na enfermagem, provável reflexo da estrutura rígida e 

prática com que o ensino nessa área se configurou durante muito 

tempo. 

Atualmente, em disciplinas da licenciatura da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo são utilizadas aulas 

virtuais sobre diferentes temas pertinentes à formação do professor, 

como por exemplo: Metodologia Dialética, Portfólio, Teoria da 

Aprendizagem Significativa, Professor Reflexivo e Andragogia. 

As aulas virtuais aplicadas na licenciatura da EEUSP 

apresentam grande participação dos alunos e contribuições 

significativas. Os comentários sobre a experiência da aula em 
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ambiente virtual é de que os conteúdos e as estratégias utilizadas 

foram pertinentes, produtivas e criativas, constituindo excelente 

material para o aperfeiçoamento deste método de ensino. 

Cabe salientar que, que projetos pedagógicos inovadores têm 

como meta criar e utilizar estratégias pedagógicas que envolvam e 

mantenham a mobilização não só de docentes, corpo técnico e 

administrativo da escola, mas também dos alunos, na perspectiva da 

melhoria da qualidade do curso. 

Portanto, acreditamos que essa proposta privilegia a 

formação do docente em enfermagem de forma crítica e reflexiva, 

tendo como um dos componentes de seu perfil a perspectiva de 

buscar e utilizar novos conhecimentos para o desenvolvimento da 

prática profissional, especialmente no uso de tecnologias. 

Dessa discussão emerge o seguinte questionamento: 

O licenciando em enfermagem é capaz de, através da 

utilização de conhecimentos prévios construídos no curso, produzir 

uma aula virtual criativa, adequada ao AVA e à educação 

profissional técnica de nível médio em enfermagem? 
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2. OBJETIVO 

Descrever e analisar, conforme a matriz de design 

instrucional, aulas virtuais construídas por licenciandos de 

enfermagem. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 O modelo de Design Instrucional (DI) pode ser definido como 

a ação intencional e sistemática de ensino que envolve o 

planejamento, desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, 

atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações 

didáticas específicas, a fim de promover, a partir de metodologias de 

ensino, a aprendizagem humana. Em outras palavras, como o 

conjunto de atividades que visa identificar um problema (uma 

necessidade) de aprendizagem e desenhar, implementar e avaliar 

soluções pertinentes para esse problema. (FILATRO, 2008) 

 O Design Instrucional é uma teoria, além de um processo, e 

um corpo de conhecimentos voltado a pesquisa e teorização das 

estratégias instrucionais. Este se dedica a construir conhecimento 

sobre os princípios e os métodos de instrução mais adequados a 

diferentes tipos de aprendizagem visando garantir a qualidade desta 

aprendizagem (FILATRO, 2008).  Portanto, o Design Instrucional 

fundamenta o referencial teórico desta pesquisa tornando possível a 

análise sistemática das aulas virtuais construídas pelos licenciandos 

de forma coesa e clara. 

 A utilização do DIC na elaboração de um ambiente virtual de 

aprendizagem permite aos usuários a utilização de recursos diversos 

e flexibilidade na maneira de apresentar e acessar informações 

contidas no ambiente virtual. (HEIMANN, 2012) 

Apoiado por tecnologias, o design instrucional 
admite mecanismos de efetiva contextualização, 
caracterizados por: maior personalização aos 
estilos e ritmos individuais de aprendizagem; 
adaptação às características institucionais e 
regionais; atualização a partir de feedback 
constante; acesso a informações e experiências 
externas à organização de ensino; possibilidade de 
comunicação entre os agentes do processo 
(professores, alunos, equipe técnica e pedagógica, 
comunidade); e monitoramento automático da 
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construção individual e coletiva de conhecimentos. 
(FILATRO e PICONEZ, 2007) 

 

As metodologias de desenvolvimento de materiais 

educacionais devem contemplar princípios pedagógicos, visando 

estruturar e atender as necessidades do processo de ensino e 

aprendizagem, tornando o processo educacional mais colaborativo, 

interativo, atraente e dinâmico (HEIMANN, 2012). 

A divisão do processo de design instrucional em fases é 

conhecida como o modelo ADDIE, amplamente aplicado no ensino 

online, caracteriza-se por ser um modelo que possibilita visualizar a 

ação educativa como um todo. 

As fases de análise, design, desenvolvimento, implementação 

e avaliação, não são independentes, mas se constituem de 

sobreposições de etapas que representam uma rede que se 

conectam umas às outras. (FILATRO, 2004). 

 

Figura 1: Fases do processo de design instrucional do modelo Addie. 
(FILATRO, 2008) 

 

Diante dessa perspectiva, Filatro (2008) define as fases de 

análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação como: 
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3.1 FASE DE ANÁLISE 

Na perspectiva do DIC, a fase de análise consiste em 

entender o problema educacional e projetar uma solução pertinente, 

que deve ser aprimorada constantemente. É a etapa inicial do 

desenvolvimento de um sistema de aprendizagem online.  

Um aspecto relevante do design instrucional e que precede a 

construção da matriz da unidade de aprendizagem é a presença do 

conceito de análise contextual. Assim, considerando a metodologia 

de Andrea Filatro (2008), a análise contextual consiste em examinar 

os diferentes níveis de contexto e identificar as necessidades de 

aprendizagem através da caracterização do público-alvo, restrições 

técnicas, administrativas e culturais.  

Os contextos podem ser divididos em: 

- Contexto de orientação: anterior à aprendizagem, influencia 

a motivação futura do aluno e o prepara para aprender; 

- Contexto de aprendizagem: determinado pela situação 

didática em si (curso, programa, aula), envolve as pessoas e os 

recursos físicos, sociais e simbólicos reunidos em dado momento 

com o objetivo de aprender; 

- Conceito de transferência: posterior à aprendizagem, 

engloba o ambiente ou a situação em que aprendizagem é aplicada. 

3.2 FASE DE DESIGN 

No design é especificado o cenário, a concepção pedagógica 

a ser utilizada para fundamentar a aprendizagem do aluno, bem 

como serão definidos os objetivos de aprendizagem, conteúdos, 

estratégias, estrutura de navegação e apresentação. (HEIMANN, 

2012) 
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Essa fase do design instrucional caracteriza-se por ser mais 

duradoura e trabalhosa, abrange o planejamento e o design 

propriamente dito, com o mapeamento e sequenciamento do 

conteúdo, a definição das estratégias e atividades de aprendizagem 

para alcançar os objetivos traçados, a seleção de mídias e 

ferramentas mais apropriadas e a descrição dos materiais que 

deverão ser produzidos. 

Em alguns contextos educacionais de grandes instituições, 

essa fase pode ser desenvolvida por uma equipe multiprofissional, 

orientada para o alcance dos objetivos educacionais propostos. 

3.3 FASE DE DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento instrucional compreende a produção e a 

adaptação de recursos e materiais didáticos impressos e/ou digitais, 

a parametrização de ambientes virtuais e a preparação dos suportes 

pedagógico, tecnológico e administrativo. 

A fase de desenvolvimento demanda um maior tempo para 

selecionar e editar o material apropriado, é portanto, um exercício 

contínuo de adequação do material selecionado à carga horária do 

curso ou da aula virtual. 

A adesão à padrões de catalogação de metadados, na fase 

de desenvolvimento, é essencial para que os objetos de 

aprendizagem possam ser utilizados em outras unidades ou outros 

cursos. 

3.4 FASE DE IMPLEMENTAÇÃO 

A implementação constitui a situação didática propriamente 

dita, e no aprendizado eletrônico pode ser dividida em duas fases: a 

de publicação e a de execução.  

Disponibilizar o acesso ao ambiente e as unidades de 

aprendizagem aos alunos caracteriza a fase de publicação. Isso 
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envolve o carregamento de arquivos no ambiente virtual, 

configuração de ferramentas, datas limites de tarefas e definição de 

papéis e tipos de permissões de acesso. 

É na fase de execução que os alunos realizam as atividades 

propostas, navegam pelo ambiente, interagem com os recursos, 

ferramentas, educadores e outros alunos. 

3.5 FASE DE AVALIAÇÃO 

Como definição mais ampla da fase de avaliação, pode-se 

entender que nela avalia-se tanto a solução educacional 

apresentada quanto os resultados de aprendizagem dos alunos, 

que, em última instância, refletirão a adequação do design 

instrucional. 

A fase de avaliação no design instrucional deve permear todo 

o processo de construção da unidade de aprendizagem, através 

dessa ação realiza-se diagnósticos da adequação do conteúdo aos 

sujeitos e os conhecimentos e habilidades necessários. 

Assim como em qualquer processo educacional, a concepção 

de avaliação está atrelada à abordagem pedagógica utilizada. 

O designer instrucional deve acompanhar os resultados das 

atividades e da unidade de aprendizagem como um todo, 

registrando e analisando os dados, dessa maneira aprendendo com 

o sucesso e o fracasso de determinada estratégia, portanto, 

aperfeiçoando a experiência do design instrucional em futuras aulas 

virtuais ou cursos. 

3.6 MATRIZ DE DESIGN INSTRUCIONAL 

A matriz de design instrucional é o principal produto do 

processo de design instrucional. Em outras palavras a matriz é a 

proposição que permitirá uma visão panorâmica de cada unidade de 

aprendizagem, onde são elencados os objetivos, conteúdos, 
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ferramentas e mecanismos de avaliação que serão disponibilizados 

aos usuários para que estes realizem as tarefas propostas e 

construam seu processo de aprendizagem. Esta ferramenta ainda 

permite a verificação dos níveis de interação professor-aluno 

propostos bem como o tempo de duração da unidade de 

aprendizagem (FILATRO, 2008) 

A descrição das unidades de aprendizagem se torna mais 

clara com a construção da matriz, englobando todos os itens: 

Objetivos, papéis, atividades, carga horária, ferramentas, conteúdos 

e avaliação.   

 
Figura 2: Elementos da matriz de design instrucional. (FILATRO, 2008) 

 

Objetivos: são listados os objetivos educacionais da aula, o 

que se espera que o aluno seja capaz de realizar ao fim da aula 

Papéis e atividades: define quem são os responsáveis por 

atividades dentro da unidade para que os objetivos sejam 

alcançados. 
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Carga horária: refere-se à duração da unidade de 

aprendizagem, no caso deste estudo, a duração foi estipulada 

anteriormente para 4 horas de aula. 

Ferramentas: itens disponibilizados pelo ambiente virtual ou 

selecionados pelo designer. 

Conteúdos: Todos os objetos de aprendizagem utilizados. 

Avaliação: Mecanismos e critérios explícitos para que se 

verifique se os objetivos foram alcançados. 

Dentro do design de unidades de aprendizagem, conteúdos e 

ferramentas são organizados em um ambiente. Segundo Filatro 

(2008), o ambiente pode ser definido como um conjunto de 

ferramentas e conteúdos utilizados durante a execução das 

atividades. 

Dentro deste projeto, conteúdos e ferramentas foram 

considerados conforme as definições: 

- Conteúdos incluem amplos recursos de aprendizagem 

digitais, como páginas web, arquivos em formatos variados (doc, xls, 

ppt, pdf) e objetos de aprendizagem.   

Existem diversos conceitos que definem o termo objetos de 

aprendizagem, o mais comumente citado é o de Wiley (2000) que os 

define como qualquer recurso digital que pode ser reutilizado para 

dar suporte à aprendizagem e distribuído pela rede. Existem muitas 

oportunidades para objetos de aprendizagem tornarem-se 

ferramentas produtivas em facilitar a aprendizagem. 

- As ferramentas do aprendizado incluem serviços ou 

funcionalidades de comunicação (e-mail, fórum, chat), aplicativos 

para edição de textos, apresentação de slides e manipulação de 

planilhas eletrônicas e mecanismos de busca e organização do 
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conhecimento, além de recursos de monitoramento e avaliação 

(FILATRO, 2008). 

Evidencia-se que o significado dos conceitos aqui utilizados, 

seguem especificamente o referencial do modelo de Design 

Instrucional. Portanto, ao citar conteúdo, por exemplo, refere-se ao 

conteúdo dentro dos objetos de aprendizagem e não ao pensamento 

de conteúdo programático dentro da lógica pedagógica de um plano 

de aula.  

. 
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4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
_______________________________________________ 
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4. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, do tipo 

documental. 

Para Silva e Menezes (2001) a pesquisa descritiva se propõe 

a descrever as características de determinado fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 

observação sistemática.  

A pesquisa documental corresponde a toda informação 

coletada, seja de forma oral, escrita ou visualizada. Abrange a 

coleta, classificação, seleção difusa e utilização de toda espécie de 

informações, como também as técnicas e os métodos que facilitam a 

sua busca e identificação. (FACHIN, 2006) 

 

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido na Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (EEUSP), no curso de Licenciatura em 

Enfermagem, na disciplina ENO0336 - Seminários de Educação: 

Vivenciando o Processo de Educação na Enfermagem, oferecida 

pelo Departamento de Orientação Profissional. 

Possui carga horária total de 30 horas e é realizada 

semestralmente, ocorre concomitante com a última disciplina do 

curso de licenciatura, ENO0436 – Metodologia do Ensino em 

Enfermagem II. 

São objetivos gerais da disciplina: 
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• Articular de forma crítica os conhecimentos da área de 

educação em saúde com o processo educacional profissionalizante 

de enfermagem, a partir das vivências dos alunos pautadas em 

situações práticas de aprendizado; 

• Integrar experiências educativas às ações no âmbito da 

atenção à saúde. 

 

4.3 OBJETOS DO ESTUDO 

 A pesquisa teve como objetos de estudo 33 aulas virtuais 

construídas pelos licenciandos de enfermagem e inseridas na 

plataforma Moodle no ano de 2012. 

O acesso ao Moodle é livre ao público, entretanto o acesso à 

disciplina ENO0336 é restrito aos alunos que estiveram 

matriculados. A senha de acesso foi fornecida aos participantes. 

Os alunos construíram as aulas virtuais de acordo com as 

orientações realizadas e disponibilizadas no ambiente virtual e 

enviaram os arquivos por e-mail. O upload dos arquivos à plataforma 

foi realizado pela pesquisadora deste estudo e aluna do Programa 

PAE da licenciatura, para que o conteúdo fosse organizado somente 

por um perfil de administrador. 

Para a elaboração das aulas virtuais, foram utilizados 

recursos próprios dos alunos sem a necessidade de aquisição de 

material extra, além do que já utilizavam para o preparo de suas 

atividades e aulas do curso da licenciatura.  

No ambiente virtual de aprendizagem também foram 

disponibilizados fórum de dúvidas e notícias, tutorial da plataforma 

Moodle, diário de avaliação da experiência do curso, instruções 

gerais e critérios de avaliação da aula virtual. 
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Na perspectiva do gerenciamento da disciplina ENO0336, as 

aulas virtuais dos alunos foram avaliadas segundo critérios 

construídos pelas docentes (APÊNDICE B) e foi atribuída uma nota 

a cada aluno, contabilizada como única atividade para a aprovação 

do licenciando na disciplina. 

 

4.4 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

A coleta de dados ocorreu por meio da análise documental 

das aulas desenvolvidas pelos licenciandos e recuperadas no 

ambiente virtual de aprendizagem. 

O acesso aos documentos se efetuou na plataforma Moodle, 

página da disciplina ENO0336, ambiente onde as aulas virtuais 

foram reunidas. Acesso através dos seguintes passos: 

- Acesso ao Moodle no endereço: 

http://moodle.redealuno.usp.br 

- Preenchimento de usuário e senha 

- Acesso à disciplina: ENO0336 - Seminários de Educação – 

2012. 

- Acesso às 33 aulas virtuais dos licenciandos. 

Os dados foram armazenados em banco de dados 

informatizado, e posteriormente submetidos à análise e tabulação. 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

As aulas virtuais foram analisadas segundo o modelo do 

Design Instrucional Contextualizado (DIC).  
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O design de unidades de aprendizagem é utilizado neste 

projeto através da construção de matrizes para cada aula virtual do 

licenciando, portanto, foram construídas 33 matrizes individuais. Por 

meio da matriz teremos uma visão panorâmica de cada unidade de 

aprendizagem, bem como de suas potencialidades ou fragilidades.  

A descrição quantitativa do número de ferramentas utilizadas, 

por exemplo a quantidade de fóruns e slides em PowerPoint, será 

apresentada através da tabulação dos dados em banco de dados e 

posterior produção de gráficos. Também foi verificada a adequação 

aos requerimentos mínimos da aula virtual bem como a avaliação da 

qualidade pedagógica e técnica das aulas virtuais. 

Para que o aluno da licenciatura da EEUSP fosse bem 

sucedido na construção da sua aula virtual, esperava-se que ele 

utilizasse conhecimentos prévios construídos ao longo do curso, 

fosse capaz de organizar e planejar o conteúdo de forma criativa, 

adequasse o tema da aula para o público alvo e propusesse 

atividades que tornassem possível o acompanhamento do 

desempenho do aluno no ambiente virtual. 

Uma ressalva importante é que nesta pesquisa os 

licenciandos de enfermagem construíram as aulas virtuais mas não 

chegaram a implementar aos alunos da educação profissional 

técnica de nível médio em enfermagem, pois esse não era o objetivo 

da disciplina. Dessa maneira, torna-se pertinente a análise das aulas 

virtuais de acordo somente com as fases de concepção do design 

instrucional (análise, design e desenvolvimento), sendo que o nível 

de execução (fases de implementação e avaliação) não será 

contemplado no presente estudo. 
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4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação da Diretoria, 

à Comissão de Pesquisa e ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem da USP e foi aprovado, sob processo 

número 403.389/2013/CEP/EEUSP – SISNEP CAAE: 

18557713.8.0000.5392, em 23 de setembro de 2013 (ANEXO A) . 

O procedimento de coleta de dados foi iniciado após 

aprovação do estudo no Comitê de Ética em Pesquisa e autorização 

da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.  

Ressalta-se ainda que, quando houve necessidade de 

transcrever registros dos licenciandos coletados no ambiente virtual, 

o anonimato dos alunos foi preservado através da substituição de 

seus nomes por letras seguidos de numeração arábica crescente.  
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5. RESULTADOS 

Os alunos da licenciatura produziram 33 aulas virtuais 

abordando diversos temas da área da saúde e pertinentes 

à educação profissional técnica de nível médio em enfermagem.  Os 

temas foram definidos pelos próprios licenciandos que, durante a 

carga horária de prática em campo, ministraram aulas aos auxiliares 

e técnicos de enfermagem em formação em um momento anterior a 

esta atividade de desenvolverem as aulas virtuais. 

Todo o conteúdo produzido foi inserido na plataforma Moodle, 

página da disciplina ENO 0336 – Seminários de Educação: 

Vivenciando o processo de educação na enfermagem. 

 

Figura 3: Página Inicial da disciplina no Moodle  
(Fonte: Moodle EEUSP) 

No início da página também foi disponibilizado um fórum de 

notícias, orientações para elaboração da aula virtual (APÊNDICE A), 

critérios de avaliação da aula virtual (APÊNDICE B), um tutorial do 

Moodle e uma ferramenta diário para a avaliação da experiência da 

construção da aula virtual pelo licenciando. 
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O fórum de notícias é um eficiente canal de comunicação entre 

docentes e alunos, foram contemplados tópicos sobre prazos e 

dúvidas acerca da atividade proposta. 

As orientações para a elaboração da aula virtual que os 

licenciandos receberam guiou todo o processo de construção do 

material educacional no ambiente virtual, como se segue: 

Figura 4: Destaque das orientações para elaboração da aula virtual 
(Autoria: Claudia Prado e colaboradores; 2012) 

 

Os critérios de avaliação da aula virtual foram construídos 

pelos docentes da disciplina e serviram de apoio para avaliar o 

desempenho dos alunos somente no contexto desta disciplina da 

licenciatura. Portanto, esses critérios não foram utilizados para o 

alcance do objetivo deste projeto. 

Para realizar essa atividade você precisará: 

 Escolher uma das aulas ministradas por você no Curso de 

Licenciatura. 

 Construir, a partir desse conteúdo teórico, sua aula virtual. 

 Organizar a aula através de uma rota de aprendizagem. 

 Como requisitos mínimos a aula deverá conter: objetivos, 

critérios de avaliação, um objeto virtual de aprendizagem, 

uma ou mais atividades para nota e bibliografia de apoio. 

 Enviar a rota de aprendizagem, os arquivos, objetos de 

aprendizagem e links para Vanessa 

(vanessa.lopes.munhoz@usp.br) até o dia 22 de Outubro. 

 A aula será disponibilizada no Moodle pela Vanessa. 

 Apresentar a estrutura da aula no dia 01 de Novembro. 

Obs: Para que você possa escolher ferramentas do Moodle 

para utilizar na aula disponibilizamos um tutorial sobre o 

mesmo explicando as ferramentas disponíveis. 
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O ambiente virtual de aprendizagem Moodle permite que o 

design seja realizado diretamente na ferramenta. O ambiente 

proporciona ao designer diversas opções de configuração visual da 

página e inúmeras possibilidades de ferramentas, como por exemplo 

o fórum, chat, envio de tarefas e diário. A flexibilidade de criação 

também concretiza-se através do upload de links da internet e 

arquivos em diversos formatos. O idealizador da aula virtual 

especifica o cenário, abordagem pedagógica, objetivos, conteúdos, 

fluxo de atividades, formas de avaliação, entre outros. 

Os alunos da licenciatura foram contextualizados com a 

realidade dos educandos para o qual prepararam as aulas virtuais, 

uma vez que, durante a carga horária de prática em campo, 

conhecem a instituição e os alunos da educação profissional técnica 

de nível médio em enfermagem. Também tiveram a oportunidade de 

conhecer o projeto político-pedagógico da instituição e acompanham 

auxiliares e técnicos de enfermagem em campo, ministram aulas 

para essas mesmas turmas, sempre supervisionados por docentes 

do ensino profissionalizante. Conhecer o perfil dos alunos é um 

processo e não uma etapa única, esse processo torna-se essencial 

para a definição de estratégias pedagógicas. 

O aluno da licenciatura, na posição temporária de “designer 

instrucional” (devido à atividade que lhes foi solicitada) têm, nesse 

contexto, um “briefing” ou uma ideia inicial do que pode ser 

alcançado com a ação educacional que propõe através da aula 

virtual. 

Dessa maneira, as aulas desenvolvidas são pertinentes ao 

perfil dos alunos da educação profissional técnica de nível médio em 

enfermagem para o qual foram idealizadas devido à qualidade do 

conteúdo de enfermagem presente. Também são pertinentes ao 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle devido à escolha de 
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recursos tecnológicos disponíveis e adequados ao ensino online na 

plataforma. 

[...] O docente de Enfermagem tem autonomia para 
incluir, como ferramenta dos processos de ensino-
aprendizagem, novas tecnologias da informação e 
comunicação, a depender da disponibilização 
institucional e da capacitação tecnológica que 
possui para operá-las. (PRADO et al, 2011). 
 
 

 Agregar o valor da experiência no uso de TDIC, mesmo que 

inicial, e estabelecer contato com novas estratégias de ensino na 

formação do docente de enfermagem potencializa o desempenho 

profissional do educador. 

 O educador que é submetido a uma nova estratégia de ensino 

com o uso de tecnologia, sendo essa uma experiência positiva, 

tende a reproduzi-la no seu exercício profissional. Esse processo em 

cascata é favorável a modernização e progresso do ensino em 

enfermagem. 

5.1 A CONSTRUÇÃO DAS MATRIZES 

Para a construção da matriz de design instrucional, os itens de 

cada aula foram categorizados segundo as ferramentas do Moodle 

que mais se assemelhavam com a atividade proposta pelo 

licenciando. Por exemplo: Itens presentes na matriz, como objetivos 

e atividades, foram retirados da rota de aprendizagem construída 

pelos próprios alunos. 

A dificuldade para o agrupamento dos dados na construção da 

matriz se deu, em parte, devido à dificuldade do futuro docente em 

nomear corretamente a atividade educativa proposta. Verificou-se a 

generalização das palavras questionário, tarefa e exercício, por 

exemplo. Surge então o questionamento se o futuro docente sabe 

nomear corretamente as atividades que ele mesmo propõe no 

contexto educacional. 
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Devido à essa dificuldade dos alunos, em nomear 

corretamente a atividade selecionada, durante a análise dos 

resultados a pesquisadora deste estudo utilizou o mesmo critério 

para todas as aulas. 

O critério de agrupamento dos dados para a construção da 

matriz seguiu rigorosamente conceitos da teoria de design 

instrucional e definições da matriz segundo Filatro (2008). 

O conjunto obtido através das 33 matrizes possibilitaram uma 

visão ampla e elucidativa de como o futuro docente de enfermagem 

reflete e organiza o material didático em um ambiente virtual de 

aprendizagem. 
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MATRIZ AULA 1 
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MATRIZ AULA 2 
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MATRIZ AULA 3 
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MATRIZ AULA 5 
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MATRIZ AULA 8 
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MATRIZ AULA 9 
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MATRIZ AULA 10 
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MATRIZ AULA 11 
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MATRIZ AULA 12 
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MATRIZ AULA 13 
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MATRIZ AULA 14 
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MATRIZ AULA 15 
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MATRIZ AULA 16 
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MATRIZ AULA 17 
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MATRIZ AULA 18 
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MATRIZ AULA 19 
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MATRIZ AULA 20 
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MATRIZ AULA 21 
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MATRIZ AULA 22 
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MATRIZ AULA 23 
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MATRIZ AULA 24 
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MATRIZ AULA 25 
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MATRIZ AULA 26 
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MATRIZ AULA 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ AULA 28 
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MATRIZ AULA 29 
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MATRIZ AULA 30 
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MATRIZ AULA 31 
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MATRIZ AULA 32 
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MATRIZ AULA 33 
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A apresentação dos dados desta pesquisa seguirá a ordem dos 

itens da matriz de design instrucional: Objetivos, papéis, atividades, 

carga horária, ferramentas, conteúdos e avaliação. 

 

Figura 5:  Representação gráfica da ordem de apresentação dos dados segundo a 
matriz de design instrucional. 

(Autoria: Vanessa L.M. Afonso, 2014). 

 

5.2 OBJETIVOS 

Entendemos por objetivos educacionais formulações explícitas 

das mudanças que, se espera, ocorram nos alunos mediante o 

processo educacional. A formulação de objetivos educacionais deve 

vislumbrar uma escolha consciente do docente, e ainda, um reflexo 

da aplicação de princípios da teoria de aprendizagem que o docente 

emprega (BLOOM, 1973). 

No contexto do uso de tecnologias no ensino, a construção de 

objetivos educacionais almeja guiar o design instrucional em um 

processo de avaliação do conhecimento de forma mais precisa. 

Ainda segundo Bloom (1973) a taxonomia de objetivos 

educacionais é constituída de três categorias - domínios cognitivo, 

afetivo e psicomotor. Para a análise dos resultados desta pesquisa, 

somente será considerado o domínio cognitivo. Este, inclui os 

objetivos vinculados à memória ou cognição e ao desenvolvimento 

de capacidades e habilidades intelectuais. 

Os objetivos cognitivos envolvem o conhecimento de 

informações, ideias e conceitos. Bloom divide o domínio cognitivo 

em seis níveis de aprendizagem que se sucedem na seguinte 



96 

 

ordem: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese, 

avaliação (PERES; LEITE,2000). 
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Figura 6: Estruturação da Taxonomia de Bloom no domínio cognitivo. (Fonte: FERRAZ; 
BELHOT, 2010). 
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Ao fundamentarmos a análise dos dados no domínio cognitivo 

da Taxonomia, busca-se obter uma melhor compreensão sobre o 

que era pretendido com a aula virtual construída pelo licenciando 

nessa perspectiva. O objetivo do uso da taxonomia de Bloom é 

mensurar o nível de congruência entre o que era proposto na aula 

virtual, atividades instrucionais e métodos de avaliação do 

conhecimento. 

A Taxonomia de Bloom não está limitada a nenhuma 

modalidade educacional específica, ela não está relacionada à 

modalidade na qual a educação acontece (presencial ou a 

distância), e, sim, à efetividade do processo educacional, pois é o 

“como” implementar objetivos, estratégias e conteúdo que realmente 

importa, e não a forma ou o ambiente na qual a aprendizagem 

ocorrerá (FERRAZ; BELHOT, 2010). 

Das 33 aulas virtuais, somente uma aula não continha os 

objetivos expressos, isso reflete a preocupação do licenciando em 

determinar objetivos para ações educativas. Embora, através da 

análise das matrizes construídas, torna-se evidente a dificuldade dos 

licenciandos em expor os objetivos da aula adequados à modalidade 

online. 

Nenhuma aula virtual atingiu os seis níveis propostos segundo 

a taxonomia de Bloom, a grande maioria se situou nos níveis iniciais 

de conhecimento e compreensão, como exemplifica a figura a 

seguir. 
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Figura 7: Exemplos de objetivos selecionados das matrizes. 

 

Outro aspecto relevante é que os objetivos das aulas são, 

dentro da perspectiva da formação de futuros docentes de 

enfermagem, mal formulados pois não são específicos acerca das 

habilidades e competências para o público da aula virtual. 

O desafio de avaliar o que foi aprendido pelo aluno torna-se 

ainda maior quando os objetivos não são bem formulados. 

Ansiedade e frustração surgem quando os docentes não possuem 

uma compreensão adequada do objetivo pretendido, da importância 

do conteúdo abordado e das técnicas instrucionais utilizadas, além 

da concordância desses itens com os critérios de avaliação do 

aprendizado (FERRAZ; BELHOT, 2010). 

A deficiência na formulação de objetivos educacionais reflete 

o despreparo do futuro docente no planejamento de uma ação 

educativa, isso não somente em ambiente virtual mas também em 

aulas presenciais.  

Portanto, não basta apenas ter uma vaga noção dos 

objetivos, é necessário especificá-los de maneira clara e precisa, 

para que possam, efetivamente, orientar e direcionar atividades de 

ensino aprendizagem (HAIDT, 2002). 
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Evidencia-se a necessidade de aperfeiçoamento e 

familiarização do profissional educador com instrumentos, como por 

exemplo a taxonomia de Bloom, para auxiliar na definição de 

objetivos para as atividades que pretende realizar. 

 

5.3 PAPÉIS 

Esse item define quem são os responsáveis pelas atividades 

dentro da unidade de aprendizagem, orientados para que os 

objetivos sejam alcançados. Neste item tornam-se pertinentes as 

ações docentes e as ações discentes. 

Haviam dois papéis possíveis dentro das aulas virtuais 

criadas: o papel de apoio e o de aprendizagem. Todas as unidades, 

através da análise das matrizes, apresentaram o papel de apoio e de 

aprendizagem. O primeiro relacionado à ação docente (no caso, 

licenciando em enfermagem) e o segundo papel, o de 

aprendizagem, para alunos da educação profissional técnica de nível 

médio em enfermagem, público alvo das aulas virtuais.  

A concepção pedagógica que o professor carrega é o 

determinante que subsidia as suas ações, norteia sua prática, seja 

em qual modalidade de ensino for, presencial ou à distância, o 

professor e suas concepções sempre serão a chave do processo. 

(PEREIRA, RESENDE, 2013). As tecnologias e o ambiente virtual 

subsidiam o docente na tarefa de organizador das atividades de 

ensino, mas não o isentam da ação de desenvolver um processo de 

ensino aprendizagem. 

Quando a ação docente é realizada no ambiente virtual, pode 

evidenciar a necessidade de apoio de um maior número de 

professores, devido ao grande volume de material educativo para 

ser administrado e a dinâmica do conteúdo online. 
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5.4 ATIVIDADES 

Os licenciandos planejaram atividades diversificadas e 

criativas, tiveram como disparadores cognitivos atividades práticas 

relacionadas ao contexto social, acadêmico e de saúde do público-

alvo. As atividades, de complexidade variada, contemplaram leituras 

de artigos, visualização de slides, a resolução de estudo de caso e 

até a pesquisa online.  

Ao propor atividades práticas, que abordam questões 

frequentemente encontradas na área da saúde, o exercício de 

reflexão durante as atividades desempenhadas pelo licenciando 

mobiliza o aluno para a construção de seu conhecimento. 

 

Figura 8: Exemplo da ordem das atividades apresentadas em aula virtual. Fonte: Moodle, 
2014. 
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Figura 9: Exemplo da ordem das atividades apresentadas em aula virtual. Fonte: 
Moodle, 2014. 

 

Nota-se que emerge um padrão na sequência das atividades 

propostas para a maioria das aulas. Dentro do design instrucional, a 

estrutura que mais se repetiu nas matrizes de cada aula foi: 

Apresentação, vídeo, fórum virtual, tarefa e avaliação. A estrutura 

formulada para a aula virtual reflete a metodologia de ensino que o 

licenciando buscou utilizar. 

Segundo Prado (2013 apud Rego, 2011) é interessante 

destacar o papel da imitação no aprendizado, pois Vygotsky 

considera que esta oferece a oportunidade de reconstrução interna 

daquilo que o indivíduo observa externamente, em um processo de 

internalização. Pode também assumir um papel estruturante, pois 

amplia a capacidade cognitiva individual.  

Este fato pode ser constatado em diversas aulas virtuais 

construídas pelos licenciados através da análise da semelhança 

destas com as aulas que os próprios alunos tiveram previamente 

durante o curso de licenciatura, configurando a imitação no 

aprendizado. 
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5.5 CARGA HORÁRIA 

A duração da unidade de aprendizagem virtual, 4 horas, havia 

sido estipulada e informada aos licenciandos anteriormente, sendo 

obrigatório que as aulas virtuais respeitassem esse limite. 

Na maioria das aulas, o tempo estabelecido para realização 

das atividades foi respeitado. A dificuldade no ajuste à carga horária 

se faz presente quando quantificamos o número de atividades 

propostas em relação à carga horária máxima estipulada.  

 

Figura 10: Matriz da aula virtual 17, duração da carga horária prevista excedente. 

 

A aula virtual 17 é um exemplo da dificuldade de ajuste do 

número de atividades propostas à carga horária de 4 horas prevista. 
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Percebe-se nesses casos que o licenciando não contabilizou o 

tempo que seria gasto para que a tarefa fosse realizada dentro da 

carga horária total. 

Ao analisarmos a matriz da aula 17, dentro do item atividades, 

foram propostas 9 atividades que se desdobram em outras ações e 

incluem elaboração de tarefas, visualização de vídeos, leitura de 

textos e discussão em fórum, todas atividades que demandam muito 

tempo do aluno para a sua finalização.  

Em contrapartida, temos o exemplo da aula virtual 14 onde 

foram propostas somente 4 atividades, sendo que o item 4 

(Pesquisar artigos direcionados para discussão em um segundo 

momento) infere que este item será realizado posteriormente e não 

dentro das 4 horas previstas. 

 

Figura 11: Matriz da aula virtual 14, duração da carga horária prevista incipiente. 

 

Aula virtuais elaboradas somente com vídeos e a 

apresentação do conteúdo através de slides, oferecem poucas 



105 

 

oportunidades de reflexão dentro da unidade, dessa maneira ficaram 

aquém da carga horária esperada. 

A carga horária incipiente impacta na aprendizagem do 

conteúdo, em especial na adesão e comprometimento do aluno para 

o qual a unidade foi proposta, assim torna-se muito difícil avaliar se 

os objetivos propostos foram alcançados. 

A adequação da carga horária em ambientes virtuais de 

aprendizagem é um dos aspectos mais difíceis no uso de 

tecnologias educacionais, devido à complexidade de o docente 

calcular o tempo para que o aluno realize cada atividade proposta. 

Deve-se levar em consideração que o ambiente virtual é dinâmico e 

o acesso à internet influencia muito no número de atividades 

concomitantes que o aluno desempenha junto com a aula virtual. 

Além é claro da individualidade, disponibilidade de tempo e ritmo 

pessoal de cada estudante. 

Atualmente, existe muita dificuldade em encontrar referencial 

teórico para embasar o planejamento adequado da carga horária em 

ambientes virtuais de aprendizagem.  

Portanto, é preciso que o docente esteja ciente e utilize-se de 

treinos prévios e estimativas de tempo de execução da tarefa, tanto 

no âmbito individual como coletivo. 

Em algumas unidades de aprendizagem foram propostas 

atividades em dupla sem nenhum planejamento especial em relação 

ao tempo gasto para que isso se tornasse possível, ficando evidente 

a dificuldade de adequação da carga horária pré-determinada ao 

tempo real da atividade online.  

Para que o trabalho colaborativo seja eficiente no ambiente 

virtual é imprescindível um controle rigoroso da carga horária para 

cada atividade prevista. 
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A prática tem mostrado que o trabalho em 
colaboração é muito mais produtivo para a 
aprendizagem dos alunos: especialmente as duplas 
(mas também os trios e grupos de quatro) têm se 
revelado uma boa opção se os critérios de 
agrupamento forem adequados. Esse tipo de 
agrupamento favorece que os alunos socializem 
seus conhecimentos, podendo confrontar e 
compartilhar suas hipóteses, trocando informações, 
aprendendo diferentes procedimentos, defrontando-
se com problemas sobre os quais não haviam 
pensado... (SOLIGO, 2012, pag. 10) 

 
Para organizar os agrupamentos é preciso considerar os 

objetivos da atividade proposta, o conhecimento que os alunos 

possuem e a natureza da atividade (SOLIGO, 2012). Nas aulas 

virtuais, a proposta também deve se adequar à possibilidade dos 

alunos em se reunirem virtualmente ou o docente apresentar outras 

soluções para que a socialização se concretize. 

  

5.6 AMBIENTE: FERRAMENTAS E CONTEÚDOS 

Dentro do item ambiente foram listados quais os recursos e 

materiais necessários para desenvolver determinada atividade.  

A apresentação quantitativa dos objetos de aprendizagem 

utilizados pelos licenciandos visa oferecer uma compreensão 

ampliada da estrutura das aulas virtuais, buscando identificar 

padrões na escolha de recursos didáticos pelos licenciandos. 

A construção do gráfico abaixo buscou elucidar os objetos de 

aprendizagem utilizados. Todos os itens foram acessados e 

agrupados segundo o objetivo de cada item proposto pelo 

licenciando. 

Os itens em destaque na Tabela 1 (vídeo no Youtube, slides 

em PowerPoint ou PDF e fórum virtual) apresentaram utilização 

maior do que somente um item por aula, ou seja, em algumas aulas 
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virtuais mais de um objeto de aprendizagem deste tipo foi utilizado 

dessa maneira justificando a porcentagem acima de 100%. 

 O elevado percentual de utilização destes três itens reflete as 

concepções pedagógicas e experiências prévias dos licenciandos 

com estes objetos de aprendizagem no ambiente virtual. 

Objeto de 
aprendizagem 

Total utilizado Média de uso 

Vídeo no Youtube 72 218,2% 

Slides em PowerPoint 
ou PDF 

44 133,3% 

Fórum 36 109,1% 

Artigo Científico 31 93,9% 

Rota de Aprendizagem 30 90,9% 

Avaliação da aula virtual 26 78,8% 

Envio de Tarefa online 24 72,7% 

Referências 
Bibliográficas 

23 69,7% 

Critérios para Avaliação 22 66,7% 

Personagem Tutor 
Virtual 

10 30,3% 

Pesquisa online 9 27,3% 

Documento no Word 8 24,2% 

Ilustrações 7 21,2% 

Estudo de caso 6 18,2% 

Texto online 6 18,2% 

Recurso audiovisual de 
autoria própria 

4 12,1% 

Chat 3 9,1% 

Quizz 3 9,1% 

Atividade educativa 
palavras-cruzadas 

2 6,1% 

Biblioteca virtual 
colaborativa 

2 6,1% 

Atividade educativa 
frases embaralhadas 

1 3,0% 

Glossário 1 3,0% 

Planilha de atividades 1 3,0% 

Plano de aula disponível 1 3,0% 
  

Tabela 1-  Número de objetos de aprendizagem utilizados: total e média de uso 
nas 33 aulas virtuais 
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Conforme demonstram os dados retirados das matrizes, os 

recursos que apareceram com maior frequência de utilização foram: 

Vídeo (218,2%), slides em powerpoint ou pdf (133,3%), fórum 

(109,1%), artigo cientifico (93,9%), avaliação da aula virtual (78,8%), 

envio de tarefa online (72,7%) e referências bibliográficas (69,7%). 

O objeto de aprendizagem construído e utilizado como 

recurso pedagógico interativo engloba imagens, textos, áudios, 

vídeos, exercícios e páginas da web (ALMEIDA, 2013).  

Os objetos de aprendizagem (...) possibilitam uma 
facilidade no processo de ensino à medida que 
estendem as percepções dos cinco sentidos, 
representando mais concretamente o real estado 
das coisas. Esses novos recursos fazem com que o 
conhecimento passe a ser construído buscando-se 
a informação e explorando-se um dado como se de 
fato ele existisse, fazendo-o concreto e autêntico 
com relação e utilidade no mundo real, o que pode 
proporcionar mais motivação ao estudante (PRADO 
et al, 2011, pág. 86). 

A elaboração e construção das ferramentas necessita de 

grande dedicação de tempo do licenciando e articulação para a 

realidade do ambiente virtual. 

Para desenvolver a educação a distância com 
suporte em ambientes digitais e interativos de 
aprendizagem torna-se necessária a preparação de 
profissionais que possam implementar recursos 
tecnológicos (software) condizentes com as 
necessidades educacionais, o que implica 
estruturar equipes interdisciplinares constituídas por 
educadores, profissionais de design, programação 
e desenvolvimento de ambientes computacionais 
para EaD, com competência na criação, 
gerenciamento e uso desses ambientes (ALMEIDA, 
2003, pág.335). 
 
 

 A rota de aprendizagem também surge como item expressivo. 

A rota de aprendizagem é uma ferramenta utilizada para que 

apresente cada atividade a ser realizada e para que se possa sugerir 

o caminho que o aluno possa percorrer na aula virtual. A finalidade é 
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estruturar o caminho a ser trilhado pelo estudante no decorrer da 

aula estabelecendo uma comunicação tridimensional entre 

aluno/professor/conhecimento (PRADO et al, 2011). 

Em análise quantitativa, a rota de aprendizagem foi utilizada 

em 30 aulas (90,9%). Dentre as hipóteses levantadas para essa alta 

porcentagem de utilização podemos citar: 

1. Era um item obrigatório informado aos alunos durante o 

início do planejamento da atividade. 

2. Reflete uma necessidade dos licenciandos, pois como a 

aluna do Programa Aperfeiçoamento do Ensino era responsável pela 

inserção do conteúdo na plataforma virtual, tornou-se uma estratégia 

de orientação para que o conteúdo ficasse como planejado. 

3. A rota de aprendizagem é presente nas aulas virtuais 

desenvolvidas pelos docentes da disciplina ao longo do semestre, 

com o qual os alunos desenvolveram certa similaridade, e portanto 

tornou-se um modelo ao licenciandos. 

O amplo domínio do manejo da internet, de encontrar 

recursos audiovisuais, de criar apresentações concretiza-se através 

da apresentação concisa do conteúdo articulado com ferramentas 

como o fórum, chat e envio de tarefas online. 

Ensinar em ambientes digitais e interativos de 
aprendizagem significa: organizar situações de 
aprendizagem, planejar e propor atividades; 
disponibilizar materiais de apoio com o uso de 
múltiplas mídias e linguagens; ter um professor que 
atue como mediador e orientador do aluno, 
procurando identificar suas representações de 
pensamento; fornecer informações relevantes, 
incentivar a busca de distintas fontes de 
informações e a realização de experimentações; 
provocar a reflexão sobre processos e produtos; 
favorecer a formalização de conceitos; propiciar a 
interaprendizagem e a aprendizagem significativa 
do aluno (ALMEIDA, 2003, pág. 334). 
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Em plena era de surpreendentes avanços tecnológicos, os 

futuros docentes demonstraram fluência digital ao lidar com as 

ferramentas necessárias para produzir o conteúdo digital. 

 A seguir, os itens mais utilizados serão descritos 

individualmente.  

5.6.1 Vídeos 

Utilizado 72 vezes dentro das 33 aulas virtuais, com uma 

média de uso de 218,2%, foi o objeto de aprendizagem mais 

selecionado pelos licenciandos. 

Recursos audiovisuais evocam a imaginação, e esta se liga 

intimamente à afetividade, fazendo com que estudantes jovens e 

adultos respondam sensivelmente a essa linguagem (Moran, 2000).  

O vídeo é um recurso presente no dia a dia do estudante e 

em especial do licenciando, pois é trabalhado em diversas aulas 

virtuais do curso de licenciatura e apresenta significativo potencial 

para instigar a reflexão e o debate. 

Considerando que os estudantes têm diferentes estilos de 

aprendizagem, o uso do vídeo em educação respeita os múltiplos 

estilos de aprendizagem e de inteligência (Mattar, 2009). Respeita 

também a individualidade e os diferentes ritmos de aprendizagem, 

pois tem a possibilidade de ser assistido diversas vezes e no 

momento desejado.  

Uma dificuldade encontrada na análise dos vídeos foi em 

visualizar sua articulação com o conteúdo, pois muitas vezes os 

vídeos escolhidos não agregaram informações ou propuseram novas 

reflexões, mas sim repetiram informações já contidas nos slides da 

aula ou nos textos disponíveis. Percebe-se que em algumas aulas o 

enfoque fugiu do potencial do recurso audiovisual na aprendizagem, 

situando-se no enfoque conteudista. 
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Outros aspectos como qualidade do vídeo, linguagem, idioma 

e tempo de duração não foram considerados por alguns licenciandos 

na escolha do material. 

 

Figura 12: Tela do vídeo de demonstração de procedimento em inglês, 
aula virtual 3. (Fonte: Youtube, 2014) 

 

A aula virtual 3 é destacada nesse aspecto para elucidar a 

discussão devido à linguagem do vídeo selecionado pelo 

licenciando, que está em inglês. Embora a escolha pelo vídeo como 

objeto de aprendizagem em uma aula de técnica e demonstração de 

procedimento seja correta devido ao potencial visual, o idioma deve 

ser levado em consideração e somente utilizado em língua 

estrangeira se for pertinente ao público alvo da aula virtual. 

Em contraposição, a aula virtual 6, que aborda a temática da 

visibilidade social da enfermagem e marketing profissional, iniciou 

corretamente a aula com um vídeo de um programa de televisão 

para incitar a discussão no chat proposto em seguida. O vídeo 

selecionado tem duração de seis minutos, em linguagem adequada, 

boa qualidade de imagem e potencializa a discussão dos alunos no 

chat. 
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5.6.2 Slides 

A apresentação de slides é um recurso amplamente utilizado 

no âmbito acadêmico presencial e na realidade da universidade na 

qual os licenciandos estão inseridos.  

A média de utilização do recurso de apresentação de slides 

foi de 133,3%. Os alunos construíram, no total, 44 apresentações 

em PowerPoint ou PDF. 

Segundo Prado et al (2011) a elaboração de slides deve 

considerar a utilização de cores (plano de fundo), favorecendo a 

leiturabilidade e legibilidade; o pensamento visual: transformação de 

conceitos em imagens; de fotos ou imagens que representem 

conceitos; de metáforas; disposição das imagens nos slides de 

forma a criar um dinamismo na apresentação e vinculação da 

imagem a algum ponto do texto. 

Os licenciandos demonstraram habilidade e discernimento 

através da construção de apresentações concisas, com conteúdo 

legível, formatação visualmente agradável e lógica na sequência de 

apresentação dos conceitos. 

 

5.6.3 Fórum Virtual 

Dentro das 33 aulas virtuais, foram propostos 36 fóruns 

(109,1%). Em comparação entre as matrizes, os fóruns foram 

utilizados tanto na perspectiva de mobilização inicial do estudante 

para o conhecimento quanto na perspectiva de trabalhar a síntese 

do que foi aprendido. 

Nas aulas propostas pelos licenciandos, o fórum foi uma 

atividade útil no desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. Os fóruns propostos tinham questões norteadoras, 

que instigavam a discussão, apoiadas na mediação do docente, e 
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portanto, sendo considerada uma ferramenta de crescimento e 

amadurecimento acadêmico. 

O fórum virtual promove a interação social, visto que é uma 

das principais ferramentas desencadeadoras do aprendizado 

coletivo. Estimula ainda a cooperação e possibilita uma reelaboração 

do conhecimento por meio do processo de mediação. Constitui-se 

em um espaço privilegiado de aprendizagem e construção do 

conhecimento para que os participantes possam interagir com os 

demais. É o momento em que o participante supera as etapas 

anteriores de apropriação e análise do objeto do conhecimento e 

quando ocorre a sistematização, expressa a respeito do objeto 

apreendido, a consolidação dos conceitos (FARIA, 2010). 

Em pesquisa realizada por Pereira e Resende (2013), o fórum 

é a ferramenta mais apreciada pelos professores pesquisados, 

porque é prático para o aluno tirar dúvidas; permite a interação entre 

os envolvidos; é lugar legítimo e democrático para o debate; espaço 

em que o professor avalia a organização do ensino realizada por ele 

para introduzir outros recursos mediadores. 

Cabe ao professor saber lidar com a heterogeneidade das 

pessoas, saberes e experiências, diferentes ritmos, valores e 

atitudes, para que ocorram as interações na prática escolar, 

considerando sempre o sujeito ativo e interativo nesse complexo 

processo (PRADO, 2013). 

Corroborando com o que preconiza a literatura, o fórum virtual 

foi uma ferramenta importante de interação social presente nas 

aulas virtuais pois foi sinalizada como principal forma de contato 

entre o docente e o aluno. 
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 5.6.4 Referências Bibliográficas 

 

As referências bibliográficas das aulas virtuais eram 

atualizadas e pertinentes à temática proposta. Das 33 aulas virtuais, 

23 (69,7%) tinham as referências disponíveis para consulta. 

Em ambiente virtual de aprendizagem, onde o aluno está 

conectado à internet, a disponibilização de referências bibliográficas 

facilita a busca por ampliar o conhecimento em determinada fonte de 

interesse. 

  

5.6.5 Glossário e Webquest: Potencial 

subaproveitado 

 
A ferramenta glossário e a ferramenta de pesquisa online, ou 

também denominada Webquest, são exemplos de ferramentas 

utilizadas em algumas aulas virtuais (embora em pequena 

quantidade) que merecem destaque devido ao grande potencial no 

ambiente virtual.  

O uso do glossário é útil para o compartilhamento de palavras 

cujo significado seja desconhecido ou ressignifique para criação de 

significados compartilhados, que facilitem o diálogo. (Santos, 2006). 
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Figura 13: Glossário criado e preenchido para aula virtual 17. 

 Dentro da aula virtual 17, o licenciando elaborou o glossário, 

propôs 26 termos iniciais e convidou os alunos a participarem da 

atividade contribuindo com mais palavras.  

 Em relação à proposição da realização de pesquisa online, 

que também pode ser denominada Webquest, ocorreu em 9 aulas 

(27,3%).  

O conceito de Webquest foi desenvolvido em 1995 por Bernie 

Dodge, na Califórnia, EUA, como uma proposta metodológica para 

direcionar o bom uso da internet para informação, pesquisa e 

desenvolvimento de atividades que são orientadas por um professor, 

requerem uma elevação na forma de pensar, incluem senso crítico, 

síntese, análise, resolução de problemas e criatividade (Webquest, 

2014). 
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Embora a pesquisa online proposta pelos licenciandos não 

caracterize inteiramente uma Webquest, a iniciativa de propor uma 

pesquisa online, ampliando as possibilidades dentro do ambiente 

virtual, é muito interessante e condizente com o ensino reflexivo. 

 

Figura 14: Tela da aula virtual 1, proposição de pesquisa online. 

 

5.6.6. Plano de aula: Utilização incipiente 

 

A preocupação em torno da formação do licenciando, para 

uma atuação competente em docência, evidencia-se quando este 

mostra dificuldades em fazer uso de recursos que o auxiliem a 

organizar e planejar uma atividade educativa. 

Dentre todas as aulas virtuais, somente uma apresentou o 

plano de aula disponível (3,0%) demostrando uma escassa 

utilização deste importante recurso. 

O plano de aula tem como finalidade assegurar um 
ensino de qualidade, evitar a improvisação e a 
rotina pela organização e coordenação do trabalho 
docente; prever objetivos, conteúdos e métodos 
com base nas exigências da realidade social, do 
nível de preparo e das condições socioeconômicas 
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e culturais dos educandos; garantir economia de 
tempo e energia; promover a eficiência do ensino 
(PRADO, 2013, p. 105)  
 

Sua importância se reforça à medida que é um instrumento 

valioso ao licenciando, ainda inexperiente na docência e em especial 

no ensino online.  

A atividade docente precisa ser organizada e planejada a fim 

de atingir os objetivos propostos para a construção do saber. O 

plano de aula não é uma ferramenta pedagógica isolada, deve ser 

compreendida como parte integrante do universo dos instrumentais 

didático‐pedagógicos (OLIVEIRA, 2011). 

Portanto, planejar a atividade educativa impacta na qualidade 

de seu resultado final. 

O conteúdo apresentado nas aulas foi muito criativo. Surgiram 

aulas virtuais surpreendentes, de alta qualidade e muito bem 

trabalhados dentro das perspectivas andragógicas e dialéticas, por 

exemplo. 

A variedade dos temas reflete a amplitude da atuação do 

licenciando de enfermagem frente à educação profissional técnica 

de nível médio em enfermagem.  

O banco de dados das aulas produzidas é um excelente 

material para estudantes de enfermagem. 
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Figura 15: Tela de vídeo selecionado no Youtube para a aula virtual 6 sobre a 

temática Hanseníase. 

 

Os licenciandos comprovaram que não somente conseguem 

selecionar bom conteúdo, mas também conseguem produzir 

conteúdo online. Não foram observadas dificuldades técnicas na 

criação das aulas, comprovando que a fluência digital observada 

anteriormente é pertinente. Os futuros docentes demonstraram 

ampla capacidade de buscar conteúdo online, visualizar vídeos, 

carregar arquivos, disponibilizar informações. 

 

 

Figura 16: Ilustração do vídeo animado produzido pelo licenciando na aula virtual 
17 
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Fica claro, através das ferramentas utilizadas, que os alunos 

conhecem as facilidades do ambiente virtual MOODLE, familiaridade 

esta adquirida quando eles realizaram anteriormente aulas virtuais 

do curso. Por exemplo, sabem quando utilizar a ferramenta fórum e 

quando utilizar o chat e adequam a aula com a necessidade de 

ferramentas síncronas ou assíncronas. 

 

 
Figura 17: Tela inicial da aula virtual número 13. 

  

A criação de personagens para serem tutores virtuais, a 

atribuição de nomes e caracterização ao personagem de excelente 

qualidade demonstram o interesse do licenciando em criar um 

vínculo com o aluno para qual propõe a aula, estabelecendo um elo 

mais forte e atraente.  



120 

 

 

Figura 18: Tutora virtual criada para auxiliar na explicação da rota de aprendizagem. 

 

A busca pelo vínculo com o educando é recorrente na aula 

dos licenciandos. Seja por meio da criação de personagens como 

tutores virtuais, seja por meio da linguagem utilizada.  

A facilidade demonstrada em criar proximidade com o público 

através do uso da linguagem é admirável. Os licenciados utilizaram 

expressões como a tarefa intitulada “Agora é sua vez!”. Diferentes 

títulos criativos foram atribuídos aos fóruns:  

Por que devo? 

Fala que eu te escuto 

O que eu vejo? 

O que sei e o que quero saber. 

 

5.7 AVALIAÇÃO 

 

O item avaliação exemplificou o desafio de realiza-la em 

ambiente virtual através da dificuldade apresentada pelos 
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licenciandos em propor estratégias e/ou instrumentos para a 

avaliação do conteúdo aprendido. 

A avaliação, independente se no ambiente virtual ou no 

ambiente presencial, continua sendo uma grande dificuldade do 

docente. 

O que ocorre entre os indivíduos de um curso na 
cibercultura não pode ser comparado com as 
avaliações tradicionais, nas quais critérios são 
fixados rigidamente de forma unidirecional pela 
escola. Ao contrário, a avaliação deve acompanhar 
a dinamicidade da rede que, por ser 
descentralizada e incontrolável, permite trocas de 
igual para igual. Podemos dizer, assim, que 
surgem, portanto, com a comunicação 
informatizada, novos modelos cibernéticos de 
avaliação cujas conexões favorecem controles 
individuais e coletivos da construção de 
conhecimentos (PRADO, 2013, pág. 228). 
 
 

A presença de critérios de avaliação em 22 aulas (66,7%), 

indica a preocupação do licenciando em fornecer informações sobre 

como mensurar o desempenho do aluno. 
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Figura 19: Critérios de avaliação de aula virtual 17. 

A aula 17 surge como exemplo da capacidade do licenciando 

em propor modelos de avaliação. Os critérios foram aplicados 

através do fórum, palavras-cruzadas e situação problema. 

Dentro da perspectiva de avaliação em ambiente virtuais, 

existem diferentes aspectos a serem analisados. Alguns 

licenciandos sugeriram a autoavaliação do aluno, outros a avaliação 

do design instrucional da própria aula virtual e a maioria se dedicou 

a tentar mensurar o desempenho do aluno frente ao conteúdo 

apresentado. Com a intenção de acompanhar o processo de 

aprendizagem dos estudantes, algumas formas de avaliação foram 

propostas como resumo de leituras e submissão de tarefas. 

A proposta para a avaliação da própria aula virtual, foi feita 

pelos licenciandos em 26 unidades (78,8%). Essa elevada taxa de 
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utilização reafirma a importância de uma avaliação contínua como 

estratégia para a melhoria do design instrucional da aula. 

 

(...)  os alunos e suas avaliações não devem ser os 
únicos objetos da avaliação escolar se a concepção 
que se tem de avaliação atender tanto a função 
formativa quanto somativa, oferecendo informações 
relevantes para o planejamento ou aprimoramento 
do design instrucional contextualizado. Do mesmo 
modo, os resultados ou impactos não devem ser o 
único fator a ser examinado durante a avaliação de 
um programa, projeto ou qualquer outro objeto de 
avaliação dentro da educação. (PICONEZ, s.d, pág. 
17) 

  

5.8 POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DA FORMAÇÃO 

DOCENTE 

Ao buscar responder o objetivo desta pesquisa, outros 

aspectos da formação docente em enfermagem tornaram-se 

evidentes e geraram inquietação: as potencialidades e também as 

lacunas na formação do licenciando. 

As potencialidades apresentadas pelos licenciandos no 

decorrer da análise das aulas virtuais foram demonstradas através 

da habilidade no uso da tecnologia, a criatividade na proposição de 

materiais educacionais inovadores e o discernimento no uso de 

diferentes ferramentas que permitiram interação entre os sujeitos. 

Dessa maneira, a competência tecnológica demonstrou 

agregar valor significante à qualidade da formação docente do 

enfermeiro. 

Atualmente, para as organizações de saúde os profissionais 

devem ser cada vez mais qualificados, dinâmicos e atualizados. O 

desenvolvimento da competência tecnológica pode minimizar 

distâncias entre o ensino e o trabalho, pela possibilidade de se 

investir na formação e na educação permanente destes enfermeiros. 

(KOBAYASHI; LEITE, 2010) 
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Entretanto, o projeto também evidenciou as lacunas da 

formação docente. Através da análise dos dados encontrados no 

item formulação de objetivos, dificuldade no ajuste a carga horária, 

critérios de escolha de ferramentas para auxiliar na avaliação da 

atividade educativa. 

A preocupação se faz presente à medida que a análise 

demonstrou a ausência de instrumentos importantes da prática 

docente. A deficiência em propor objetivos educacionais, um 

requisito primordial do docente, atingiu a totalidade dos licenciandos. 

Assim como a dificuldade em ajustar a quantidade de conteúdo à 

carga horária pré-determinada e o uso incipiente do plano de aula. 

 Fica evidente que essas fragilidades permeiam o ensino em 

saúde como um todo e não somente na vertente da tecnologia 

educacional. 
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6. CONCLUSÕES 

Tornando a abordagem mais ampla, os licenciandos foram 

estimulados a, através da atividade prática de produzir uma aula 

virtual, resgatar conceitos pedagógicos e também experiências 

educativas. Portanto, a construção de cada aula virtual por parte do 

licenciando, necessariamente, permitiu o exercício da competência 

tecnológica do futuro docente de enfermagem, bem como sua 

criatividade e capacidade de inovação.  

O uso do design instrucional como referencial teórico 

possibilitou a construção das matrizes o que foi um ponto 

determinante para visualizar a construção dos licenciandos em uma 

esfera mais ampla.  

A matriz de design instrucional funcionou como guia no 

caminho a ser percorrido para a compreensão da atividade 

educativa proposta, levantando potencialidades e dificuldades, 

sendo essencial para o alcance do objetivo proposto nesta pesquisa. 

A ação pedagógica no ambiente virtual mostra-se complexa e 

por meio dos pontos evidenciados nesta pesquisa, respondo ao meu 

questionamento inicial afirmando que o licenciando em enfermagem 

deste estudo foi capaz de, através da utilização de conhecimentos 

prévios construídos no curso, produzir uma aula virtual criativa, 

adequada ao AVA e à educação profissional técnica de nível médio 

em enfermagem. 

Através dos resultados obtidos evidencia-se que o conteúdo 

produzido nessa disciplina é de uma diversidade e riqueza 

inigualável por se tratar de material educacional produzido por 

educadores em formação e embasado na tecnologia. 

Considero que a experiência da construção das aulas virtuais 

pelos 33 licenciandos que cursaram essa disciplina será de grande 

valia para a sua prática profissional e que independente de suas 
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concepções pedagógicas ou áreas de interesse dentro do ensino em 

enfermagem, terão a consciência de que o uso de tecnologias no 

ensino é uma realidade sobre a qual eles tem condições de manejar 

e implementar em sua prática profissional como docente. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A permanente reflexão da prática pedagógica aliada à busca 

pelo aperfeiçoamento no uso de tecnologias no ensino em 

enfermagem fortalece a formação de qualidade do futuro docente de 

enfermagem, com a mente aberta a novos desafios, disposto e 

preparado para lidar com as dificuldades do cenário atual do ensino 

em enfermagem. 

É necessário inovar ao instrumentalizar docentes no uso de 

tecnologias, para que estas efetivamente impactem na qualidade do 

ensino e da aprendizagem em enfermagem. 

Como continuidade desta pesquisa, é possível vislumbrar um 

momento de grande desafio onde as aulas virtuais seriam 

implementadas na educação profissional técnica de nível médio em 

enfermagem. Os licenciandos então estariam sujeitos ao processo 

de mediar, mobilizar e avaliar o desempenho dos alunos, bem como 

a própria aula virtual produzida no AVA, todas as fases do design 

instrucional se fariam presentes na experiência da licenciatura. 
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“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção.” (Paulo Freire) 
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APÊNDICE A 

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DA AULA 
VIRTUAL 

 
ELABORAÇÃO DAS AULAS VIRTUAIS 

2º. SEMESTRE – 2012 

As transformações que se fazem presente nos diversos campos da 

sociedade, em conjunto com o desenvolvimento tecnológico exigem 

da escola e do professor novas posturas e a necessidade da 

incorporação dos avanços tecnológicos nas áreas de comunicação e 

informação à prática educativa. O domínio das linguagens utilizadas 

pelas tecnologias pode levar o docente, juntamente com os alunos, a 

descobrir novas formas de aprender e ensinar, a partir de um 

processo colaborativo.  

 

Em seu livro - 10 novas competências para ensinar - Perrenoud 

aponta como uma das competências necessárias para ensinar na 

atualidade a utilização das novas tecnologias expressa através da 

utilização de editores de texto, a exploração das potencialidades 

didáticas dos programas em relação aos objetivos do ensino, a 

comunicação à distância por meio da telemática e a utilização das 

ferramentas multimídia no ensino. 

 

Pesquisas demonstram que professores não preparados para o uso 

das tecnologias em sua formação acadêmica se sentem 

desencorajados a utilizá-las em suas aulas e àqueles que tiveram 

esse preparo têm maior facilidade de incorporá-las a sua prática 

docente. 

 

Assim, o planejamento e desenvolvimento da aula virtual busca o 

desenvolvimento dessa competência tecnológica e visa à formação 

do futuro enfermeiro e docente de enfermagem, de forma crítica e 
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reflexiva, tendo como um dos componentes de seu perfil a 

perspectiva de buscar e utilizar novos conhecimentos e recursos 

tecnológicos no desenvolvimento de sua prática profissional.  

 

Para realizar essa atividade você precisará: 

 

 Escolher uma das aulas ministradas por você no Curso de 

Licenciatura. 

 Construir, a partir desse conteúdo teórico, sua aula virtual. 

 Organizar a aula através de uma rota de aprendizagem. 

 Como requisitos mínimos a aula deverá conter: objetivos, 

critérios de avaliação, um objeto virtual de aprendizagem, 

uma ou mais atividades para nota e bibliografia de apoio. 

 Enviar a rota de aprendizagem, os arquivos, objetos de 

aprendizagem e links para Vanessa 

(vanessa.lopes.munhoz@usp.br) até o dia 22 de Outubro. 

 A aula será disponibilizada no Moodle pela Vanessa. 

 Apresentar a estrutura da aula no dia 01 de Novembro. 

 

Obs: Para que você possa escolher ferramentas do Moodle para 

utilizar na aula disponibilizamos um tutorial sobre o mesmo 

explicando as ferramentas disponíveis. 

 

Qualquer dúvida entre em contato com Denise ou Vanessa. 

Bom trabalho!!!! 
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APÊNDICE B 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA AULA VIRTUAL 
 

*CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA AULA VIRTUAL PARA A NOTA DO ALUNO NA 

DISCIPLINA ENO336 

Público-alvo da aula virtual: Estudantes de educação profissional técnica 

de nível médio. 

Duração da aula: 4 horas            

Aluno: ___________________________________________________               

 

INDICADORES 

NOTA 

(até 1,0 cada 

item) 

1.  Objetivos: claros e podem ser alcançados? 
 

2.  Conteúdos: adequados quanti e qualitativamente para o público-

alvo? 

 

3.  Estratégias de ensino: eficazes para a apreensão dos conteúdos? 
 

4.  Atividades de aprendizagem: favorecem o alcance dos objetivos da 

aula? 

 

5.  Equilíbrio entre atividades individuais e coletivas: as atividades 

propostas contribuem para o aprendizado individual e coletivo? 

 

6.  Pertinência das referências bibliográficas: coerentes com o 

conteúdo e atualizadas? 

 

7.  Carga horária da aula em relação às atividades propostas: A CH 

estipulada para cumprimento das atividades e estudo está 

adequada? 

 

8.  Qualidade dos recursos audiovisuais: São de boa  qualidade 

técnica os recursos no ambiente (figuras, fotos, animação, som e 

links)? 

 

9. Interatividade do ambiente: A aula possibilita a interatividade do 

aluno com outros alunos e com o professor? 

 

10. Avaliação da aprendizagem: Os critérios da avaliação estão bem 

distribuídos? 

 

TOTAL 
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ANEXO A 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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