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RESUMO 

 

Introdução: Nos dias de hoje, possibilitar o acesso à informação com os 

mais diferentes meios de comunicação torna-se fundamental e ao mesmo tempo 

desafiador. Deste modo, qualquer estratégia utilizada é importante. A educação 

a distancia figura como a estratégia facilitadora para o acesso de informação, 

informação esta que poderá repercutir na qualidade de vida do indivíduo se 

consideramos, por exemplo, os programas de capacitação com a temática que 

envolve saúde auditiva. Objetivo: Este estudo teve por objetivo criar uma rede 

de aprendizagem colaborativa como modelo de educação em saúde auditiva, por 

meio da Teleducação Interativa e analisar a eficácia do mesmo. Metodologia: o 

estudo foi realizado em 4 escolas da rede pública da cidade de Bauru. 

Participaram dessa proposta 38 alunos do 9º ano, de ambos os sexos, na faixa 

etária entre 14 e 15 anos. O programa de capacitação apresentou duração 

média de 4 meses em cada escola e foi dividido em 2 etapas, a primeira 

englobando a elaboração dos módulos educacionais, desenvolvimento do 

programa de capacitação, atividades presenciais, atividades a distancia e 

atividades práticas na temática de saúde auditiva e, a segunda etapa consistiu 

na avaliação da eficácia do programa. Foi desenvolvido o Cybertutor sobre o 

tema saúde auditiva, com o intuito de complementar o aprendizado, 

disponibilizado na internet, e os participantes tinham livre acesso. A atividade 

presencial continha a apresentação de aulas expositivas, conteúdos gráficos e 

audiovisuais. Na atividade a distância, o conteúdo educacional foi apresentado 

aos alunos por meio da Teleducação Interativa. Nesta fase, os alunos tiveram 

acesso ao Cybertutor. Após o período de capacitação, os estudantes intitulados 

“Jovens Doutores”, realizaram a atividade prática tendo como proposta a 

multiplicação do conhecimento adquirido. Para mensurar a eficácia do programa 

de capacitação foram aplicados os seguintes instrumentos: Questionário 

Situação-Problema, Escala Lickert de Atitudes Sociais em Relação à inclusão 

(ELASI) e Ficha de Pesquisa Motivacional (FPM). Resultados: Os resultados 

das avaliações pré e pós-teste do Questionário Situação-Problema e da ELASI, 

revelaram que o programa de capacitação desenvolvido foi eficaz, pois 

proporcionou à construção do conhecimento e o desenvolvimento de atitudes 

mais favoráveis em relação à inclusão. A FPM demonstrou um índice de 



motivação em relação à participação altamente positivo, avaliando o programa 

como “Impressionante”. Conclusões: O presente estudo permitiu concluir que 

foi desenvolvido um programa educacional utilizando a Teleducação Interativa 

como modelo de educação em saúde auditiva. Este programa foi eficaz, pois 

proporcionou o aprendizado dos alunos das escolas participantes. A elaboração 

deste modelo de capacitação alcançou um índice de motivação em relação à 

participação altamente positivo. Mostrou ser uma proposta eficiente de educação 

na temática sobre a saúde auditiva, podendo ser considerada uma importante 

estratégia de consolidação da inclusão do deficiente auditivo na comunidade. Na 

avaliação realizada nas escolas participantes do projeto, a utilização da 

metodologia do programa Projeto Jovem Doutor estimulou e motivou os 

participantes a realizarem a multiplicação do conhecimento adquirido, portanto, 

evidenciou ser um programa eficaz de educação em saúde auditiva, podendo ser 

utilizado para a capacitação de outras populações. 

 

Palavras-chave: Saúde auditiva, Telessaúde, dispositivos eletrônicos. 



ABSTRACT 

 

Network of collaborative learning in health education from a distance 
 

Introduction: Nowadays, providing access to information with the most 

different types of media becomes crucial and challenging at the same time. 

Therefore, any strategy used is important. The distance education appears as a 

strategy for facilitating access to information, this information that may impact on 

the quality of life for the individual to consider, for example, programs with the 

theme that involves hearing health. Objective: This study aimed to create a 

network of collaborative learning as an educational model for hearing health, tele-

education through interactive and analyze the effectiveness of it. Methodology: 

The study was conducted in four public schools in Bauru. Thirty eight 9th grader 

students participated in this proposal , both male and female, between 14 and 15 

years old. The training program had a mean duration of 4 months in each school 

and was divided into 2 phases, the first covering the development of educational 

modules, development of the training program, classroom activities, distance 

activities and practical activities in the thematic hearing health and the second 

step was to assess the effectiveness of the program. There was a Cybertutor 

developed on the hearing health issue, in order to complement the learning 

available on the Internet, and participants had free access. The classroom activity 

contained presentation of lectures, graphics and audiovisual content. In the 

distance learning activity, the educational content was presented to the students 

through interactive tele-education. At this stage, students had access to 

Cybertutor. After the training period, the students titled "Young Doctors", carried 

out the practical activity proposing multiplication of the acquired knowledge. To 

measure the effectiveness of the training program the following instruments were 

applied: Questionnaire Situation-Problem, Lickert Scale of Social Attitudes 

Toward Inclusion (ELASI) Form and Motivational Research (FPM). Results: The 

results of pre-and post-test of the questionnaire Situation- Problem and ELASI 

revealed that the training program developed was effective because it provided 

for the construction of knowledge and the development of more favorable 

attitudes toward inclusion. The FPM showed an index of motivation in relation to 

highly positive participation, evaluating the program as "impressive". 



Conclusions: This study concluded that an educational program using the 

Interactive Tele-education as hearing health education model was developed . 

This program was effective because it provided the learning of students in the 

participating schools . The development of this training model achieved an index 

of motivation in relation to highly positive participation. It is an efficient education 

proposal on the issue about hearing health and may be considered an important 

strategy to consolidate the inclusion of the hearing impaired community. In the 

evaluation of the project in the participating schools, the use of the methodology 

of program design Young Doctor stimulated and motivated the participants to 

perform the multiplication of the knowledge acquired thus proven to be an 

effective program of health education and can be used for training other 

populations. 

 

Keywords: Hearing health, Telehealth, electronic devices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos principais avanços do século XXI foi o reconhecimento da 

educação como um dos fatores de maior importância para o desenvolvimento 

humano. No panorama internacional, a diferença entre as nações emergentes e 

as estagnadas consiste no grau em que se dedicaram a formar e ampliar seus 

programas de educação (MACÉA et al., 2009). Para Freire (2000), a informação é 

um instrumento modificador da consciência humana relacionado ao 

conhecimento, que só se realiza quando aquela é percebida e aceita. 

O acesso à informação pelos mais diferentes meios de comunicação é 

fundamental. No entanto, podem haver diversas barreiras como a linguagem do 

emissor, a apresentação da informação, o conteúdo do material didático e a 

facilidade de acesso, a disponibilidade de tempo, a motivação e o interesse. 

As modernas tecnologias permitem a fácil difusão de conhecimentos. A 

educação a distância, uma das importantes ferramentas adotadas pelo Ministério 

da Educação, é realidade em todos os níveis de ensino, permitindo o 

desenvolvimento de um núcleo central de conhecimento como base para 

orientação das estratégias educacionais. Em futuro próximo, a televisão digital 

permitirá a associação entre material televisivo e interação, sendo outra vertente 

do processo de educação. Para tanto, a criação de um acervo de material 

educacional de qualidade será determinante para a rápida difusão do 

conhecimento (WEN, 2003; MACÉA et al., 2009). 

Na área da saúde as novas tecnologias de educação e comunicação 

estão sendo cada vez mais utilizadas. Um exemplo disso é o Programa Nacional 

de Telessaúde, criado em 2008, que integra equipes de saúde da família de todas 

as regiões do país com os centros universitários de referência, melhorando a 

qualidade dos serviços prestados (FERRARI et al., 2010; BLASCA et al., 2010a; 

BLASCA et al., 2010b). Neste contexto, o Projeto Jovem Doutor é uma ação da 

universidade para com a sociedade, que estabelece compromisso social em 

diversas regiões e segmentos profissionais por meio da criação de elo de 

responsabilidade e motivação. Utilizando-se de recursos de Telemedicina, 

educação a distância e do Projeto Homem Virtual, a iniciativa visa educar e 

promover o exercício de cidadania e incentivar estudantes à iniciação científica. 

Realizado por meio de atividade multiprofissional e trabalhos cooperados que 
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promovam a saúde e melhoram a qualidade de vida, os alunos, orientados pelos 

professores, aplicam os conhecimentos obtidos em aula, vivenciando a 

compreensão das características da atenção básica em saúde. Isso representa a 

chance de inclusão digital e de aprendizado, desenvolvendo papel social na 

comunidade e aprendendo sobre a dinâmica da universidade. 

Sob outro prisma, frequentemente, observa-se a preocupação com a 

qualidade de vida no que se refere à saúde auditiva. É notório que a exposição a 

níveis elevados de pressão sonora (NPS) por um longo período de tempo 

repercuta em comprometimentos físicos, mentais e sociais ao indivíduo. O dano 

ao sistema auditivo, especificamente, acarreta lesão permanente e irreversível. 

Com esta problemática, evidencia-se que ações de prevenção e promoção da 

saúde auditiva são relevantes e que o aproveitamento das ferramentas 

tecnológicas para difusão de informação e de conhecimento com o 

aprimoramento e capacitação de professores e alunos é oportuno.  

Isso posto, questiona-se se a utilização de uma rede de aprendizagem 

colaborativa como modelo de educação em saúde auditiva é ou não eficaz. 

Assim, busca-se responder a essa problemática, sendo necessário desenvolver e, 

posteriormente, analisar a eficácia de um programa educacional para os alunos 

dos ensinos fundamental e médio utilizando-se a ferramenta de Teleducação 

Interativa, apropriada à atual geração multimidiática adquirir e dissipar 

conhecimento e informação.  

Em suma, toda e qualquer ação, assim como a proposta deste estudo, 

pauta-se na premissa do exercício da cidadania e da promoção da saúde por 

meio de estratégias de ensino a distância estimulando práticas educativas, as 

quais são necessárias especialmente àquelas que abrangem a Teleducação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 TELESSAÚDE 

 

A Telemedicina é a aplicação da medicina sem que haja o contato 

físico direto entre médico-paciente, sendo realizada com o auxílio de um meio de 

comunicação, desde cartas a prontuários de pacientes ligados por rede wireless. 

É importante ressaltar que esse tipo de relação médico-paciente a distância é 

muito comum, por exemplo, para aconselhamento e conhecimento da opinião do 

profissional durante uma viagem ou qualquer motivo que não permita ao médico 

estar próximo de seu paciente (STANBERRY, 2000; SOOD et al., 2007). 

Cabral, Galván e Cane (2008) demonstraram que os cuidados com a 

saúde mudaram nas últimas décadas, criando e promovendo estilos de vida 

saudáveis que proporcionaram a prevenção de doenças. Desse modo, a 

interatividade entre as tecnologias de informação e comunicação favoreceram a 

Telemedicina, que visa fornecer assistência médica para todos os que 

necessitam, ainda que distantes, incluindo a educação em saúde, saúde pública, 

comunitária, desenvolvimento de programas de saúde e de prevenção, estudos 

epidemiológicos, entre outros. 

Os autores discorrem que o uso generalizado da internet tem 

contribuído para ampliar a utilização desses serviços, fazendo nascer um novo 

termo, "e-saúde", isto é, qualquer prática de Telemedicina que se utiliza dos 

recursos virtuais. Compilaram informações sobre a disciplina que se situa entre a 

medicina e a tecnologia, considerando sua contribuição e os sujeitos envolvidos 

na sua implementação. Análises sobre a eficácia da Telemedicina em vários 

países indicam que é um recurso que contribui de forma significativa para a 

melhoria da qualidade dos cuidados e redução do tempo entre o diagnóstico e a 

terapia, assim como a extensão dos serviços de Telemedicina para locais onde 

não existem. Outras vantagens sinalizam para a redução de custos de suporte, 

necessidade de hospitalização, custo de transporte do paciente e pessoal e 

facilitação do atendimento médico em desastres e eventos com grandes 

multidões. (CABRAL; GALVÁN; CANE, 2008). 

Cabral, Galván e Cane (2008) ressaltam a importância da Telemedicina 

como um complemento às estruturas de saúde existentes e um adjuvante para 
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resolver os problemas existentes no sistema atual e não uma infraestrutura de 

tecnologia "obsoleta". Os autores ainda afirmam que o uso da Telemedicina reduz 

as transferências desnecessárias de pacientes, que podem ser atendidos em 

suas localidades; facilita a avaliação deles, por terem agendadas visitas, 

internações, entre outras; e favorece a gestão precoce de indivíduos criticamente 

doentes, antes mesmo da chegada dos serviços de emergência ou de ambulância 

convencional. 

Dependendo do investimento em equipamentos e do número de 

consultas realizadas, a Telemedicina é uma vantagem em custo-efetivo, sendo 

rentável a médio ou longo prazo. Além disso, os pacientes e profissionais têm alto 

grau de satisfação com o seu uso, por promover acesso equitativo aos serviços 

de saúde (CABRAL; GALVÁN; CANE, 2008). 

Já o serviço realizado a distância referente aos cuidados com a saúde 

é conhecido como “Telemedicina”.  No entanto, esse termo foi considerado 

bastante limitador por enfatizar apenas o cuidado médico. A partir de 1978, 

modificações foram propostas para o conceito “Telessaúde” (STANBERRY, 2000; 

SOOD et al., 2007).  

A Telessaúde envolve a transferência de informações de saúde entre 

locais distantes por meio de tecnologias de informação e comunicação, sendo 

considerada uma alternativa para melhorar o cuidado à saúde nos países em 

desenvolvimento, em regiões de baixa densidade populacional ou com acesso 

limitado a serviços de atenção à saúde (CAMPOS, 2011).  

Considerando o desenvolvimento e a aplicação da Telemedicina ao 

longo dos anos, pode-se dizer que ela não é uma atividade exclusivamente 

médica, mas o resultado da união de profissionais de saúde e de tecnologia, que 

forma uma importante sinergia para o desenvolvimento de atividades que visam 

promover o bem-estar físico e mental. Assim, o termo “Telemedicina” torna-se 

limitado considerando a dimensão e a contextualização de sua aplicabilidade, que 

abrange, atualmente, todos os campos da saúde, tecnologia e informação. Por 

isso, aplica-se adequadamente o termo “Telessaúde” (SANTOS et al., 2006; 

GUNDIM; WEN, 2009; BLASCA et al., 2010b, MAXIMINO, 2012). 

Nesse contexto, é importante considerar que as áreas da saúde estão 

cada dia mais envolvidas nessa nova proposta de desenvolvimento de trabalhos 

cooperados, nos quais a multidisciplinaridade exerce uma característica 
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importantíssima de integração, conhecimento e participação colaborativa, sendo 

que cada um exerce seu papel fundamental na formação de uma Cadeia 

Produtiva de Saúde (WEN, 2006). Por Cadeia Produtiva de Saúde entende-se um 

processo no qual as modernas tecnologias são usadas para promover trabalhos 

conjuntos e multiprofissionais, criando uma convergência de resultados que 

melhorando a qualidade de vida de uma população. Além disso, gera ciclos 

positivos na promoção da saúde e do bem-estar de uma comunidade. Esse 

processo envolve desde a educação para a prevenção de doenças, estimulando a 

adoção de hábitos saudáveis, passando pelo diagnóstico e tratamento precoce de 

doenças, até a utilização da Telemedicina de alta complexidade (WEN, 2006). 

Segundo Ascencio (2012), a Telessaúde caracteriza-se pelo uso da 

tecnologia de informação e comunicação na área da saúde. Em fonoaudiologia, 

sua aplicação por meio da Teleducação e Teleassistência se caracteriza como 

uma importante estratégia para levar informação para alunos, profissionais, 

pacientes e comunidade em geral, sendo que o uso da Teleducação minimiza as 

dificuldades encontradas por pacientes no processo de adaptação do AASI. 

O aumento do uso da Telessaúde em fonoaudiologia por meio da 

Teleducação e da Teleassistência demonstra ser uma importante estratégia para 

alunos, profissionais e, em uma abrangência mais ampla, pacientes, familiares e 

comunidade. Percebe-se, portanto, que os Programas de Telessaúde se tornaram 

uma alternativa para promover a atualização profissional continuada e suprir as 

deficiências educacionais de forma mais confiável e mais acessível, criando um 

novo paradigma no processo educacional a distância (BLASCA, 2012; 

ASCENCIO, 2012). 

Para Campos (2011), a teleconsulta consiste na aplicação da 

tecnologia para enviar serviços de saúde a distância, conectando 

profissional/cliente ou profissional/profissional com o intuito de propiciar serviços 

de educação, prevenção, diagnóstico ou intervenção. Assim, diminuem-se os 

custos diretos e indiretos dos atendimentos, facilita-se o acesso para populações 

geograficamente isoladas aos serviços de saúde especializados, permite-se 

reduzir a disparidade entre necessidade e disponibilidade de profissionais e 

serviços. Em sua pesquisa, elaborou uma sistemática de teleconsulta para o 

processo de programação, verificação e adaptação de AASI e verificou sua 

eficácia com estudo prospectivo, randomizado e cego. Concluiu que a técnica é 



2 Revisão de Literatura 32 

um procedimento eficaz para a realização da programação e verificação do AASI, 

bem como para a orientação quando serviços do tipo face a face não estiverem 

disponíveis. 

De acordo com Blasca (2012), o Brasil tem investido em pesquisas 

destinadas à Telessaúde, conforme se vê no "Programa Telessaúde Brasil", 

inicialmente voltado para o apoio à atenção básica e, atualmente, expandido para 

abranger todos os níveis de atenção. 

Especificamente na fonoaudiologia, Spinardi et al. (2009), foi realizado 

um estudo sobre os trabalhos em Telessaúde de 2005 a 2009, sendo que as 

pesquisas nacionais e internacionais encontram-se distribuídas nas seguintes 

áreas de atuação da Telessaúde: Teleassistência (Telerreabilitação e 

Telediagnóstico) e Educação a Distância (Teleducação), revelando resultados 

positivos com a utilização dos novos recursos tecnológicos. Com relação à 

literatura nacional, é evidente a escassez de publicações nessa área, além da 

centralização dos trabalhos em Audiologia e voltados à Educação a Distância. Os 

resultados evidenciaram também a necessidade do desenvolvimento de projetos 

que busquem a melhora na qualidade dos serviços e facilidade de acesso, 

gerando impacto mais efetivo na prevenção, diagnóstico e tratamento dos 

distúrbios da comunicação.  

Zumpano et al. (2009) investigaram os recursos para a viabilização da 

programação remota dos sistemas de Implante Coclear (IC) e verificaram os 

benefícios e limitações para a implementação dos atendimentos nos serviços de 

saúde auditiva, evidenciando as vantagens e as dificuldades relacionadas à 

aplicação da Teleprática. Contaram com dois usuários de IC multicanal, 

acompanhados no Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA) do Hospital de 

Reabilitação das Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo, e dois 

audiologistas, um que estava no CPA - Centro de Referência (CR) e o outro sem 

experiência prévia na programação desse dispositivo, em um centro distante a 

mais de 1500 quilômetros - Área Remota (AR). Houve treinamento do recurso 

selecionado para a programação remota entre o CR e a AR e, após a execução 

da teleconsulta, o profissional da AR e os implantados responderam um 

questionário. Os autores evidenciaram que as vantagens da aplicação desse 

procedimento são: a descentralização dos serviços de saúde auditiva, o 

treinamento e a capacitação de profissionais, a redução de custos para o Sistema 
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Único de Saúde (SUS) e o acompanhamento sistemático dos implantados. 

Percebe-se que a teleconsulta é um modelo de acompanhamento efetivo, viável e 

inovador, porém, é necessário realizar mais pesquisas para viabilizar o seu uso 

em escala nacional. 

Em 2010, Bastos desenvolveu um estudo avaliando os aspectos de 

qualidade técnica e de conteúdo do website Portal dos Bebês Fonoaudiologia, 

seção Aparelho Auditivo por fonoaudiólogos e pais de crianças deficientes 

auditivas usuárias de AASI. Não houve diferenças significantes de satisfação com 

o tempo disponível e o desempenho nas orientações na adaptação entre os 

grupos por região ou local de trabalho e houve satisfação quanto as orientações 

recebidas. Os profissionais avaliaram o conteúdo do site como sendo bom ou 

muito bom e o website foi considerado útil para complementação da orientação 

aos pais de crianças deficientes auditivas usuárias de aparelhos de amplificação 

sonora individuais.  

Assim, na realização de projetos em Telessaúde, vale considerar sua 

ampla abordagem de atuação, que mesma pode ser agrupada em três grandes 

conjuntos, como mencionou Wen (2008): 

1.  Teleducação: corresponde ao desenvolvimento de programas 

educacionais baseados em tecnologia para atualização profissional, treinamento 

de profissionais da área da saúde, informação e motivação da população geral 

para prevenção de doenças (apoio a campanhas de saúde e ao Programa de 

Saúde da Família), bem como para atividades de graduação e pós-graduação em 

saúde; 

2.  Teleassistência/Vigilância Epidemiológica: trata-se do 

desenvolvimento de atividades para disponibilizar a distância uma segunda 

opinião para, por exemplo, as unidades de atendimento básico, primário ou 

secundário; a realização de triagens de pacientes a distância; o apoio ao 

diagnóstico e em tomadas de decisões. Esses sistemas podem ser desenvolvidos 

para permitir a associação das atividades assistenciais com base de dados para 

gestão de informação e acompanhamento epidemiológico; 

3.  Pesquisa Multicêntrica/Comunidades Virtuais: integração de diversos 

centros de pesquisa que permite a otimização de tempo e custos por meio do 

compartilhamento de dados e padronização de formas de estudo. 



2 Revisão de Literatura 34 

Todas essas possibilidades caracterizam a Telessaúde como uma 

importante rede estratégica de ação e decisão multiprofissional, com a finalidade 

de proporcionar melhor qualidade de vida para a população (WEN, 2006). 

 

2.2 TELEDUCAÇÃO 

 

Segundo Blasca (2002), a educação é um dos campos da 

comunicação que mais vem sendo influenciado pelo crescente avanço 

tecnológico, favorecendo as transformações na área da educação e permitindo a 

modalidade de ensino e aprendizagem denominada Educação a Distância (EaD). 

Camacho, Ledo, e Díaz (2008) demonstraram que as universidades 

podem considerar a EaD como método acadêmico eficaz, pois, por meio das 

ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, constitui plataformas 

virtuais em um curso de Tecnologia da Saúde de modalidade semipresencial. Os 

autores perceberam a necessidade de um equilíbrio entre a modalidade 

presencial e virtual, visando à satisfação do processo de aprendizado, lembrando 

que: 

- a dedicação e empenho dos professores são essenciais para o seu 

bom desenvolvimento; 

- o professor deve adaptar sua estratégia de ensino à disponibilidade e 

às circunstâncias de cada aluno; 

- o desenvolvimento de oficinas educativas proporciona um espaço 

propício para o intercâmbio social e acadêmico entre alunos e professores; 

- a qualidade do processo acadêmico deve-se ao rigor científico 

exigido, à ética profissional relativa ao processo de ensino e à motivação com que 

os recursos são utilizados em sala de aula; 

- o corpo docente deve considerar a EaD como um método sistemático 

para desenvolver o ensino/aprendizagem por meio de plataformas virtuais e 

demais ferramentas que hoje se encontram disponíveis. 

Camacho (2009) salienta que a Educação a Distância é uma nova 

dinâmica de ensino relevante, capacitando o individuo e inserindo-o em uma nova 

realidade virtual que permite a interatividade e o conhecimento de novas 

tecnologias, além de constituir um crescente recurso de suporte que fornece o 

processo de aprendizagem. Contudo, sugere que novos estudos sejam 
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concretizados, visando desenvolver ou aprimorar novos métodos de ensino, 

aprendizagem e avaliação dos alunos nos cursos de capacitação profissional e de 

graduação em enfermagem que envolve a EaD nessa área. 

Segundo Spinardi et al. (2009), a EaD tem se tornado uma modalidade 

de impacto significante no ensino superior, oferecendo aos estudantes 

flexibilidade, mobilidade e escolha, tornando-se uma ferramenta de grande 

importância, uma vez que pode atender grandes contingentes de alunos e 

profissionais de forma mais efetiva que outras modalidades de ensino, sem 

reduzir a qualidade dos serviços oferecidos. Todavia, afirmam que o Brasil carece 

de estratégias de educação continuada para atualização dos profissionais de 

saúde, principalmente em fonoaudiologia, causando diferenças importantes na 

capacitação dos especialistas de uma região para outra. 

Em um enfoque mais abrangente da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação direcionadas à saúde, os programas de Telessaúde 

são uma estratégia de longo alcance que visam promover a atualização 

profissional continuada e suprir as deficiências educacionais, sendo que os 

últimos avanços tecnológicos tornaram essa modalidade de educação mais 

confiável e mais acessível, criando um novo paradigma no processo de Educação 

a Distância (BLASCA, 2012). 

Segundo Francisco (2010), o material didático para EaD deve 

configurar-se um conjunto de mídias no qual os conteúdos apresentam-se de 

forma dialógica e contextualizada, favorecendo aprendizagem significativa, 

refletindo a presença metafísica do professor e conduzindo o aprendiz às 

atividades que possam direcioná-lo à construção do seu conhecimento. Quanto 

mais diversificado o material, mais próximo das diferentes realidades dos 

educandos, possibilitando a interação com os conteúdos educacionais. Ressalta 

que o material didático a ser utilizado na EaD não deve se limitar a textos 

estáticos e figuras, mas devem conter recursos de áudio (trilha sonora, ruídos 

especiais, músicas, jingles, falas, verbalização) e recursos visuais (vídeos, 

dramatizações, simulações, gráficos, mapas, fotos, ilustrações animadas e 

inanimadas, charges, hipertextos, efeitos de computação gráfica, entre outros), 

recursos que proporcionem ao aluno a construção do seu próprio conhecimento.  

A concepção de navegabilidade no material didático é um elemento 

relevante na facilitação da aprendizagem pelo aluno, segundo Burgos (2009), pois 
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o conceito de uma boa navegabilidade se constitui na organização da informação 

para que o usuário navegue de forma intuitiva e saiba onde está, de onde veio e 

quais são as suas reais possibilidades de acesso. Ressalta que navegar em um 

conteúdo é imergir em um espaço, não necessariamente real ou físico, no qual a 

leitura está centrada na mentalização de objetivos e na realização de ações. Esse 

círculo de ensino inclui o movimento por meio de espaços cognitivos formados por 

informações e pelo conhecimento que emerge. 

O trabalho realizado por Candido e Furegato (2008) considera como 

fator importante a condição do país em que vivemos quanto às dimensões 

continentais. Ter por missão levar a formação adequada a todos os profissionais 

do SUS pelos meios tradicionais torna-se uma missão cara e de difícil realização. 

Uma das respostas para transpor tal impasse é a Educação a Distância (EaD). 

Conforme Wen (2003), as denominações EaD e Teleducação podem 

ser consideradas sinônimos. No entanto, o conceito de Teleducação Interativa 

trata-se da união dos recursos de informática e telecomunicação, disponibilizando 

informações baseadas em modelos educacionais, cujo objetivo é estimular a 

interatividade e o processo de associação de ideias, despertando o interesse do 

aluno através de meios de comunicação eficientes e dirigidos. Teleducação, para 

Wen (2003), ganha força a partir da junção das tecnologias de telecomunicação 

com as de informática, permitindo a transmissão de informações a pontos 

distantes de forma ágil, podendo ainda ser expandidas e complementadas. 

Segundo o autor, quando essas tecnologias são adequadamente integradas, 

possibilitam a organização de múltiplas ações, pelo fato de a internet ser hoje a 

maior rede mundial de integração de informações. 

Almeida (2001) em seu estudo sobre a Educação a Distância destacou 

o uso das TIC para o desenvolvimento de um processo educacional interativo, o 

qual propicia a produção de conhecimento individual e grupal em processos 

colaborativos favorecidos pelo uso de ambientes digitais e interativos de 

aprendizagem, permitindo romper com as distâncias espaço-temporais e 

viabilizando recursividade, múltiplas interferências, conexões e trajetórias, 

extrapolando a disseminação de informações e tarefas inteiramente definidas a 

priori. 

Para Moran, Masetto e Behrens (2002), a tecnologia amplia o conceito 

de aula, de espaço e de tempo e é cada vez mais difundida. Os autores enfocam 
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as influências que o cotidiano com suas mudanças constantes vêm trazendo para 

a educação, apresentada como o caminho fundamental para transformar a 

sociedade. Ensinar é um processo social, no qual cada um desenvolve um estilo 

próprio dentro do que é traçado para todo o grupo. Educar já é considerado a 

colaboração que se tem para que professores e alunos transformem suas vidas 

em processos permanentes de aprendizagem. Assim, os autores apresentam os 

novos paradigmas da educação, ressaltando a importância de aspectos como a 

aprendizagem colaborativa e a significativa, comparando-o ao ensino tradicional, 

no qual o professor é transmissor de conhecimentos e o aluno é uma central de 

armazenamento e memória de informações. O paradigma emergente da 

educação envolve diferentes pressupostos de novas teorias educacionais, tais 

como a busca de visão de totalidade, o enfoque da aprendizagem e o desafio de 

superação da reprodução para a produção do conhecimento. O computador e a 

rede de informações servem como instrumentos e suportes importantes na ação 

docente necessária aos novos parâmetros educacionais.  

Esses autores analisaram tanto o papel do professor quanto o emprego 

da tecnologia como recurso, voltando a colocá-lo como orientador das atividades 

do aluno, sendo visto como um consultor. Para atingir esse patamar, o professor 

precisa desenvolver algumas características, como: inserir o aluno no centro do 

processo de aprendizagem, perceber suas necessidades; estabelecer parcerias 

com os alunos para o planejamento, a realização e a avaliação das atividades; 

estudar sempre para aprofundar-se nas informações de sua área de 

conhecimento; ser criativo; estar aberto ao diálogo; cuidar de sua comunicação e 

expressão para se fazer entender por meio da máquina e atingir os diferentes 

níveis de compreensão dos alunos. (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2002). 

O estudo de Aragão (2004) refletiu sobre a interatividade e a educação 

no contexto da cibercultura, que constitui em um novo espaço de comunicação, 

de sociabilidade, de informação e de conhecimento, trazendo novas 

configurações ao processo educacional. A cibercultura questiona os paradigmas 

tradicionais da educação e aponta para a criação de espaços que privilegiam a 

co-construção do conhecimento, decorrente da dialogicidade, interatividade, 

intersubjetividade. Isso significa pensar, também, em um novo espaço/tempo para 

a educação, estabelecida por uma “nova lógica”, uma “nova razão”, não mais 
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regida por uma razão instrumental. Essa nova lógica implica em alterações 

radicais para o ambiente educacional. 

Na obra de Mota, Tonomura e Carvalho (2006) encontra-se o estudo 

desenvolvido para estudantes de radiologia, uma fonte de informação e 

ferramenta eficaz de apoio ao ensino que realça a eficácia da aprendizagem. 

Percebe-se aqui a importância do auxilio da tecnologia na educação, pois a 

combinação da tecnologia do computador com a internet facilita a integração e a 

distribuição dos casos de radiologia. O meio digital é uma ferramenta eficaz de 

apoio ao ensino e à aprendizagem, uma vez que, com esses recursos, vários 

alunos podem ver, ao mesmo tempo, as mesmas radiografias, as mesmas aulas e 

os mesmos tópicos, além de poderem ter acesso a eles de suas residências. 

Desta forma, o material complementar auxilia sobremaneira na formação 

pedagógica, principalmente em áreas nas quais o aluno não dispõe desses 

conteúdos. 

Skelton-Macedo et al. (2007) avaliaram o desempenho dos 29 alunos 

de endodontia por meio do ensino presencial suportado pela disponibilização de 

conteúdos em plataforma educacional "TelEduc", além do material de apoio 

(slides do professor, apostilas, links para sites de conteúdos aprovados, 

perguntas frequentes, diretrizes para o desenvolvimento de trabalhos, avaliações 

e tutoriais animados projetados de maneira interativa e sob aspectos 

educacionais adequados à mídia proposta). Com os resultados obtidos, 

concluíram que, ao disponibilizar o material didático de boa qualidade via web, 

motivou-se o estudo individual suportando sua utilização no ensino presencial e 

melhorando seu rendimento no desempenho global. 

Em seu trabalho, Barbosa et al. (2008) elaborou sites adaptativos para 

serem utilizados no treinamento, na aprendizagem colaborativa na EaD e, 

principalmente, na educação continuada, aplicáveis à operação de equipamentos 

médico-hospitalares por profissionais da saúde como um monitor 

multiparamétrico. Como método de avaliação dos resultados, realizou estudo de 

caso utilizando o monitor com o manual de operação implementado em dois sites: 

um “adaptativo” e um “estático”, que dispõe o mesmo conteúdo, possibilitando a 

realização de avaliação motivacional entre as diferentes abordagens. Os 

resultados indicaram que a metodologia é promissora na inserção de qualquer 
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sistema que necessite de adaptação, podendo ser utilizada em sistemas 

educacionais, instrucionais e formais.  

Borges e Fagundes (2009) fizeram uma pesquisa com estudantes de 

pedagogia sobre suas perspectivas na educação à distancia a fim de identificar 

suas concepções. Os resultados apontaram a modalidade a distância como uma 

oportunidade significativa para a formação, especialmente para aqueles que se 

encontram em serviço e que habitam em centros distantes das grandes cidades. 

Nesse estudo, concluiu-se que um mesmo instrumento tecnológico pode ser 

usado tanto numa perspectiva tradicional de educação como numa perspectiva de 

aprendizagem colaborativa (quando, em plataformas virtuais de aprendizagem, o 

professor estimula a produção coletiva em coautoria por meio da consolidação de 

comunidades virtuais de aprendizagem).  

Salgado (2010) fez a analise das aulas disponibilizadas referentes aos 

estudos literários postados por e para professores no Portal do Professor, sítio 

educacional do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Verificou-se a 

reprodução digital dos livros didáticos e as adequações para a web, trazendo 

contribuições para a discussão sobre o ensino e o aprimoramento desse material 

em ambientes virtuais de ensino. Foi observado que o Portal do Professor é um 

ambiente propício para alavancar o uso da tecnologia de informação e 

comunicação (TIC) em sala de aula, tomando o devido cuidado para socialização 

de material que estimula a prática.  

Vale ressaltar que o Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo tem realizado importantes 

trabalhos na área de Teleducação em Fonoaudiologia, objetivando o ensino e a 

aprendizagem da prática fonoaudiológica, tanto no aperfeiçoamento da formação 

dos alunos de graduação como para informar pacientes e familiares e também 

promover a saúde na comunidade, como demonstram vários estudos realizados 

por FREITAS et al., 1996; BEVILACQUA; GONÇALVEZ; MORATA, 2002; 

BLASCA; BEVILACQUA, 2002; BERRETIN-FELIX et al., 2005; BRASOLOTTO et 

al., 2005; FERNANDES et al., 2005; BLASCA; BEVILACQUA, 2006; CAMPOS et 

al., 2006; ALVARENGA et al., 2008; FERRARI et al., 2008; FERRARI; 

MACHADO, 2008; JORGE et al., 2008; PRADO et al., 2008; TOMÉ; FERRARI, 

2008; ALVARENGA, 2009a; ALVARENGA, 2009b; BERRETIN-FELIX et al., 

2009a; BERRETIN-FELIX et al., 2009b; BLASCA et al., 2009; SANTOS et al., 
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2009; SPINARDI, 2009; SPINARDI et al., 2009; BLASCA et al., 2010a; BLASCA 

et al., 2010b; BLASCA et al., 2010c; BLASCA et al., 2010d; CAMPOS; OLIVEIRA; 

BLASCA, 2010; PICOLINI et al., 2010a; PICOLINI et al., 2010b; CAMPOS, 2011; 

BASTOS, 2011; BASTOS; FERRARI, 2011; PICOLINI, 2011. 

(continua) 

AUTOR OBJETO DE APRENDIZAGEM 

Freitas et al. (1996)  CD ROM - O Som e o Silêncio.  

Blasca e Bevilacqua (2002)  CD ROM - A Caminho do Som. 

Bevilacqua, Gonçalves e 

Morata (2002) 
CD ROM - Saúde do Trabalhador. 

Fernandes et al. (2005) CD ROM - O Som e a Psicoacústica.   

Blasca e Ferrari (2005) 
Cybertutor - Aparelho de amplificação Sonora 

Individual. 

Berretin-Felix et al. (2005) 
CD ROM - Homem Virtual – VOZ – 

Fonoaudiologia e Medicina” Vl.1. 

Brasolotto et al. (2005) 
CD ROM - Homem Virtual – VOZ – 

Fonoaudiologia e Medicina” Vl.2. 

Blasca e Ferrari (2008) 
CD ROM - Homem Virtual – Aparelho de 

Amplificação Sonora Individual. 

Campos e Blasca (2008) 
DVD - Conhecendo e Aprendendo mais sobre o 

meu Aparelho Auditivo. 

Spinardi e Maximino (2009) 
CD ROM - Procedimentos terapêuticos no 

Transtorno Fonológico. 

Bevilacqua et al. (2009) 
CD ROM - Desafios na Adaptação do AASI com 

qualidade: medidas com microfone sonda.  

Ferrari e Machado (2008) 
Website - Portal dos Bebes – Fonoaudiologia e 

Odontologia. 

Alvarenga et al. (2009a) CD ROM - Saúde auditiva infantil.  

Alvarenga et al. (2009b) Cybertutor - Saúde auditiva infantil.  
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(conclusão) 

AUTOR OBJETO DE APRENDIZAGEM 

Daré et al. (2009) 

Cybertutor - Teleamamentação para profissionais 

de saúde – Sucção, audição e fonação: 

benefícios e vantagens do aleitamento materno. 

Berretin-Felix et al. (2009a) 

Cybertutor - Teleamamentação para profissionais 

de saúde – 10 passos para comunicação e 

deglutição do bebê. 

Berretin-Felix et al. (2009b ) 

Cybertutor - Teleamamentação para profissionais 

de saúde – Amamentação e desenvolvimento 

auditivo e de linguagem. 

Gonçalvez e Crenitte (2009) CD ROM - Distúrbio da Linguagem Escrita. 

Blasca e Campos (2010) 
DVD - Conhecendo e aprendendo sobre o 

aparelho auditivo. 

Lima, Oliveira e Blasca (2010) 
DVD - Protocolo de seleção, verificação e 

validação do AASI para indivíduo idoso. 

Blasca, Ascencio e Panelli 

(2011) 

Cybertutor - Programa de Capacitação em saúde 

auditiva – Aparelho de Amplificação Sonora 

Individual. 

Picollini et al. (2011) 
Cybertutor - A elaboração de um ambiente virtual 

de aprendizagem em síndromes genéticas. 

Zabeu, Dutka e Blasca (2011) Cybertutor - A Fissura Labiopalatina 

Blasca et al. (2011) DVD - A comunicação com o aparelho auditivo. 

 

Fonte: BLASCA, 2012. 

Quadro 1 - Objetos de aprendizagem desenvolvidos pelo Departamento de Fonoaudiologia da 

FOB-USP 

 

 

Especificamente na área da audiologia, muitos trabalhos estão sendo 

desenvolvidos por meio de Teleducação. Blasca (2002) elaborou um material 

didático em multimídia específico dessa área sobre o “Molde Auricular”, a fim de, 
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posteriormente, utilizar em EaD e avaliar sua efetividade. Participaram dez alunos 

do segundo ano do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de 

Bauru, que realizaram avaliações escritas (questionário de múltipla escolha) e 

práticas (impressão do molde auricular e análise e resolução de quatro casos 

clínicos) aplicadas na situação de pré e pós-testes. Os resultados mostraram que, 

na avaliação escrita, verificou-se diferença estatisticamente significante entre as 

avaliações pré e pós-teste. Na avaliação prática, os resultados demonstraram que 

os alunos realizaram adequadamente a impressão do molde auricular, bem como 

conseguiram resolver os problemas relacionados aos casos clínicos. Assim, 

conclui-se que o material didático apresentou, de forma interativa e abrangente, o 

conteúdo necessário ao aprendizado do aluno. 

Em 2008, Alvarenga et al. promoveram a capacitação de agentes 

comunitários de saúde na área de saúde auditiva para dois grupos por meio de 

aulas expositivas que permitissem acompanhar as atividades realizadas de forma 

interativa e com o objetivo de verificar sua efetividade. Os temas versavam sobre 

audição e deficiência auditiva (tipo, prevenção e causas, técnicas de identificação 

e diagnóstico e aspectos gerais). Validou-se por meio de questionário pré e pós-

capacitação com perguntas sobre os assuntos que foram abordados no decorrer 

do curso, a fim de analisar a assimilação do conteúdo ministrado. Os resultados 

comprovaram a eficácia do programa de capacitação com utilização de material e 

abordagem interativa.  

Melo (2010) realizou a avaliação de um programa de capacitação em 

saúde auditiva para agentes comunitários de saúde. Participaram do projeto 50 

profissionais, 31 deles de forma presencial e 19 por meio de videoconferência. Os 

resultados demonstraram que ambos os grupos apresentaram melhor 

desempenho quando comparados os momentos pré e pós-capacitação. No 

entanto, os resultados foram melhores para o grupo que realizou a capacitação 

presencial. 

Em 2012, Ascencio elaborou um programa de capacitação sobre o 

AASI por meio da Teleducação Interativa e analisou sua eficácia quanto ao 

aprendizado e à motivação dos profissionais. A primeira etapa compreendeu a 

elaboração do programa de capacitação, na qual foi desenvolvido o Cybertutor 

sobre o tema AASI e as ferramentas fórum de discussão e webconferência, com o 

intuito de complementar o aprendizado. Na segunda etapa, referente à análise do 
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programa, verificou-se que não houve significância estatística no aspecto 

relacionado ao aprendizado do conteúdo, na avaliação pré e pós-teste. A 

elaboração do Programa de Capacitação mostrou que, embora os resultados da 

comparação da avaliação da situação problema pré e pós-teste não fossem 

estatisticamente significantes, o programa obteve resultado satisfatório, 

alcançando índice de motivação altamente positivo em relação à participação.  

Blasca (2012) analisou a eficácia de um Programa de Capacitação em 

Saúde Auditiva – Aparelho de Amplificação Sonora Individual por meio da 

Teleducação Interativa, direcionado a profissionais que trabalham com deficientes 

auditivos para expandir o intercâmbio técnico-científico na área da deficiência 

auditiva. Na comparação das diferentes áreas de atuação, houve diferença 

estatisticamente significante para as áreas da saúde e de humanas, no entanto, 

para os fonoaudiólogos não houve diferença. A conclusão foi que o programa de 

capacitação mostrou-se eficaz, alcançando índice de satisfação altamente 

positivo devido à Teleducação Interativa, que possibilitou o intercambio técnico-

cientifico entre profissionais dos centros de referência com outros radicados em 

lugares distantes. 

 

2.3 PROJETO JOVEM DOUTOR 

 

Hoje, acredita-se que desenvolver educação é criar novas estratégias 

de acesso à informação, proporcionando maior interação do aluno com o 

conhecimento. Assim, outro importante projeto em Telessaúde é o Projeto Jovem 

Doutor, uma atividade multiprofissional que utiliza recursos de Telessaúde, 

Teleducação Interativa e do Projeto Homem Virtual com o propósito de incentivar 

os estudantes do ensino fundamental, médio e superior a realizarem trabalhos 

cooperados, que promovam a saúde e melhorem a qualidade de vida das 

comunidades pela tutoria acadêmico-universitária (WEN, 2008).  

Trata-se de uma oportunidade de exercício de cidadania e de iniciação 

científica, com aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula sob 

a orientação dos professores. Proporciona aos alunos do ensino superior a 

compreensão das características da atenção básica em saúde. Para os alunos do 

ensino médio e do ensino fundamental, o projeto representa uma chance de 
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inclusão digital e de aprendizado sobre saúde por meio de cursos formativos e 

atividades de extensão das universidades (WEN, 2006). 

Em um estudo, profissionais de saúde e estudantes de ensino superior 

desenvolveram materiais educacionais sobre vários temas de saúde em formato 

de vídeos e tutor eletrônico online, gerenciado por website (Cybertutor). Para 

tanto, utilizaram iconografias em computação gráfica 3D do Projeto Homem 

Virtual. As interações de estudantes do ensino médio com seus tutores foram 

realizadas semanalmente via Cybertutor e de listas de discussão offline, além de 

interações presenciais e online por meio de webconferências e chats, com o 

objetivo de desenvolver e sanar dúvidas. Do total de estudante que participaram 

do projeto (32), sete foram selecionados inicialmente por duas escolas e, após um 

ano e meio de atividades, permaneceram no projeto multiplicando o conhecimento 

para 5234 pessoas da comunidade. Do estudo, conclui-se que a combinação de 

interações presenciais e a distância, juntamente com os programas de 

intervenção, direcionaram resultados mais efetivos na educação dos estudantes e 

também da comunidade quanto às questões de saúde (RONDON et al., 2009). 

Os autores Toassa et al. (2010) desenvolveram um Projeto Jovem 

Doutor com 17 alunos, com idade entre 15 e 17 anos, de duas escolas estaduais 

de ensino médio. O objetivo do projeto foi descrever as atividades lúdicas 

utilizadas para orientação nutricional dos adolescentes. Para a metodologia foram 

desenvolvidas atividades lúdicas com temas sobre qualidade de vida e nutrição 

por meio de dramatização e dinâmica de grupo. Os autores realizaram a 

avaliação do conhecimento por meio da observação do envolvimento dos 

participantes nas atividades propostas, sendo que os resultados revelaram 

participação ativa dos adolescentes sobre alimentação e nutrição na dinâmica de 

“Mitos e Verdades”. Com o estudo, houve aprofundamento da temática e reflexão 

sobre outros mitos e tabus quanto à alimentação. Os resultados demonstraram 

que os alunos se autoclassificaram conforme os personagens, sendo que a 

maioria se identificou com a representação do comportamento alimentar 

inadequado. Dessa forma, os métodos lúdicos mostraram-se eficazes como 

incentivadores ao aprendizado de nutrição, pois, ao longo do estudo, observou-se 

a atenção dos participantes à dramatização e a identificação deles com os 

personagens da história. 
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Picolini (2011) teve como objetivo de estudo desenvolver e avaliar a 

efetividade de um programa de capacitação em síndromes genéticas para 21 

alunos do 9º ano do ensino fundamental, em escolas da rede pública e privada da 

cidade de Bauru. O programa de capacitação ocorreu durante três meses e foi 

realizado em três etapas: atividade presencial, onde ocorria a apresentação de 

aulas expositivas, conteúdos gráficos e audiovisuais; atividade a distância, com a 

apresentação do conteúdo educacional por meio da Teleducação Interativa; e 

atividade prática, onde ocorria recreação entre os alunos, pacientes e seus 

familiares. Para o programa de capacitação, utilizou-se a metodologia do Projeto 

Jovem Doutor. A autora obteve como resultado que o programa de capacitação 

mostrou-se efetivo para a aquisição do conhecimento e propiciou atitudes mais 

favoráveis à inclusão de indivíduos com síndromes genéticas. 

Em 2011, Brito et al. mostraram a importância e a originalidade do 

Projeto Jovem Doutor no que se refere à realização da promoção do aprendizado 

por meio da multiplicação cultural. Entre os participantes do estudo, havia 

professores e alunos do ensino médio indicado por suas respectivas escolas. 

Estes contribuíam de diferentes formas, ministrando palestras e desenvolvendo 

atividades junto à comunidade com a utilização de materiais educacionais, como 

DVD da Geração Saúde da TV Escola e do Projeto Homem Virtual, Kit Série 

Juventude 1 e outros. Alunos do ensino superior fizeram o papel de tutores, 

interagindo e acompanhando as atividades dos grupos de alunos do ensino 

médio. A implantação inicial do projeto em escolas de ensino fundamental e 

médio, doações dos Kits para 180 escolas públicas e o recebimento de quatro 

importantes premiações foram os resultados gerados pela iniciativa. Também 

promoveu o exercício de cidadania e de iniciação científica com a aplicação 

prática dos conhecimentos obtidos durante as atividades em sala de aula. Além 

disso, gerou compreensão das características da atenção básica em saúde, 

representou a chance de inclusão digital e de aprendizado sobre a dinâmica de 

uma universidade, auxiliou na escolha profissional, possibilitou a formação de 

agentes multiplicadores, a constituição da noção de voluntariado e atuou na 

formação de um cidadão que conhece a realidade de sua comunidade. 

Carvalho (2012) avaliou um programa de capacitação em síndromes 

genéticas destinado a alunos do ensino fundamental, cujo objetivo foi a promoção 

da saúde e a inclusão do portador de necessidade especial no âmbito escolar. 
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Foram incluídos 24 alunos do 9º ano de duas escolas da rede pública e a uma da 

rede particular de ensino fundamental. O tempo médio adotado para desenvolver 

o programa de capacitação foi do Projeto Jovem Doutor, sendo que a duração do 

programa foi de três meses dividido em atividades presenciais I e II e uma 

atividade a distância englobando o tema sobre síndrome genética e inclusão 

social. Para verificar a efetividade do programa, os instrumentos Questionário 

Situação-Problema (QSP), Escala Lickert de Atitudes Sociais em Relação à 

Inclusão Social (ELASI) e Ficha de Pesquisa Motivacional (FPM) foram utilizados. 

O autor observou que o programa de capacitação apresentou resultados efetivos 

para a aquisição do conhecimento e propiciou atitudes favoráveis ante a inclusão 

dos indivíduos com necessidades especiais. Além disso, os alunos foram 

motivados a realizar a multiplicação do conhecimento adquirido em suas escolas, 

utilizando a metodologia do Projeto Jovem Doutor. 

Em 2012, Maximino apresentou uma comparação dos resultados 

obtidos em estudos aplicados nos estados de Manaus e São Paulo. Esses 

achados demonstraram que o programa de capacitação desenvolvido foi efetivo 

para a aquisição do conhecimento em 80% dos grupos avaliados e que 

proporcionou atitudes mais favoráveis em relação à inclusão de indivíduos com 

síndrome genética em todas as escolas. Por fim, observou que houve alto índice 

de satisfação dos participantes quanto à Teleducação Interativa. 

Em 2012, Oliveira elaborou um material e analisou um programa 

educacional com a Teleducação Interativa por meio do Projeto Jovem Doutor, que 

teve como proposta a promoção da saúde auditiva e a inclusão em âmbito escolar 

do deficiente auditivo com a malformação de orelha externa e/ou média. Para 

tanto, aplicou-se o conteúdo do material educacional para 18 alunos, a princípio 

informando a dinâmica do curso e introdução do tema. Depois, foi realizada a 

apresentação online do roteiro e, por fim, a utilização dos instrumentos de 

avaliação sobre o conhecimento dos alunos mediante ao conteúdo apresentado. 

Além disso, foi proposto aos estudantes que desenvolvessem estratégias e 

repassassem o conteúdo aos colegas de escola. Os resultados apontam que a 

elaboração do material apresentou apreciações positivas, considerando a 

qualidade do roteiro como “excelente” e “muito boa”. Com o auxilio do 

Questionário Situação-Problema, observou-se que a aplicação do programa 

produziu efeito positivo para o aumento dos conhecimentos. A análise da Ficha 
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Motivacional apontou o programa como “impressionante”. O questionário do 

professor chamado Crenças e Sentimentos foi avaliado como sendo de alta 

importância para o repertório de habilidades sociais, enquanto um possível fator 

para desenvolvimento socioemocional e desempenho dos alunos. A autora 

concluiu que a implementação do programa para a promoção da saúde auditiva e 

a inclusão do deficiente auditivo com malformação de orelha externa e/ou média é 

uma proposta viável. 

Blasca et al. (2013) apresentaram como objetivo elaborar um programa 

de capacitação para alunos do ensino médio sobre o tema saúde auditiva. Para 

tanto, selecionaram 14 estudantes do ensino médio de duas escolas da rede 

pública para participarem do programa, com as atividades presenciais, tutoração 

online e atividade prática. Na atividade presencial, ocorreu a aula expositiva 

ministrada pelos tutores aos alunos participantes; depois, na tutoração online os 

alunos tiveram acesso ao Cybertutor, tutor eletrônico baseado na internet; e, por 

fim participaram de atividades práticas com a proposta da multiplicação do 

aprendizado adquirido anteriormente. Os autores concluíram que o programa 

favoreceu o aprendizado dos alunos quanto ao tema Saúde Auditiva. O Projeto 

Jovem Doutor proporcionou a multiplicação do conhecimento e possibilitou a 

integração dos alunos com a Universidade e, principalmente, desta para com a 

comunidade, constituindo uma rede de aprendizagem colaborativa. 

 

2.4 SAÚDE AUDITIVA 

 

Analisando a percepção auditiva e o aspecto de evolução dos seres 

humanos, é relevante considerar que a música sempre representou um papel 

importante na expressão de sua cultura e suas origens, permitindo a interpretação 

das histórias de vida e fazendo uma conexão entre a arte e os indivíduos através 

dos sentidos e prazeres. Geralmente se pensa na música como um ruído, mas 

como um som agradável. Entretanto, para El Dib et al. (2008), quando tocada em 

forte intensidade, pode tornar-se uma ameaça ao ouvido humano. 

Sant'Ana (2012) alerta que, atualmente, é preocupante e crescente a 

popularização de equipamentos sonoros portáteis individuais entre crianças e 

adolescentes, favorecendo ando a PAINPSE (perda auditiva induzida por nível de 

pressão sonora elevada). Tais equipamentos são de baixo custo e de fácil 
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acesso, em geral, popularizando sua aquisição. Esse hábito tornou-se tão natural 

que poucos se dão conta de seus reais perigos, uma vez que constitui uma nova 

modalidade de causas de perdas auditivas.  

Com o aumento da popularidade de aparelhos de MP3 portáteis, a 

exposição dos jovens e adolescentes, principalmente, a altos níveis de pressão 

sonora aumentou de forma rápida e gradativa. Vários estudos relataram que um 

número crescente de adolescentes e jovens experimenta sintomas indicativos de 

problemas de audição, como distorção, zumbido, hiperacusia ou mudanças do 

limiar. Como exemplo, 15% dos jovens apresentam níveis de perdas auditivas 

iguais ou maiores que a de seus pais. Atualmente, sabemos que as causas da 

alteração auditiva são diversas, porém, um dos mais importantes fatores de risco 

de perda de adição induzida pelo ruído em crianças e adolescentes pode ser o 

uso de dispositivos sonoros portáteis individuais (VOGEL et al. 2009). 

Segundo Antonio (2010), em função da inovação tecnológica, o mundo 

é muito mais ruidoso do que antigamente, expondo os indivíduos constantemente 

a elevados níveis de pressão sonora: no trabalho, nas ruas ou até mesmo nas 

despretensiosas atividades de lazer. Nesse ínterim, os jovens são os mais 

prejudicados, e, cada vez mais cedo, apresentam lesões irreversíveis com relação 

à audição, uma vez que são os que mais se expõe aos altos níveis de pressão 

sonora, principalmente quando fazem o uso indiscriminado de estereofônicos 

pessoais e se expõem à música em alto volume.  

Em 2006, o Ministério da Saúde informou que a exposição aos 

elevados níveis de pressão sonora (NPS) por um longo período de tempo pode 

determinar comprometimentos físicos, mentais e sociais no indivíduo. Entre essas 

consequências encontram-se os danos ao sistema auditivo (KRAFT, 2010). Sobre 

isso, a autora mencionada afirmou que a exposição ao ruído intenso leva à lesão 

permanente e irreversível, que depois de existente não pode ser resolvida. 

Portanto, essa lesão pode piorar com o tempo e só poderá ficar estável quando a 

exposição ao ruído for controlada. Nos casos de exposição contínua ao ruído, não 

há como prever quando a lesão ocorrerá. Pesquisas recentes indicam que o uso 

excessivo de fone de ouvido, como o uso de MP3 durante muito tempo e em 

volume alto, pode provocar a perda da audição. Para a autora, a expectativa é 

que os jovens correm sério risco de ficarem surdos antes mesmo de seus pais. 
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Essas pesquisas revelam também que a poluição sonora ocupa a terceira posição 

entre as doenças ocupacionais. 

De acordo com Caldas, Lessa e Caldas Neto (1997), a relação nexo-

causal entre ruído e surdez teria sido muito estudada, sobretudo o ruído enquanto 

risco ocupacional. No entanto, os danos à saúde produzidos pelo ruído presente 

na atividade de lazer não foi muito explorado. De tal modo, se faz necessária a 

preocupação com os efeitos dos ruídos de lazer para a audição, principalmente os 

produzidos pela música comumente encontrada em concertos, boates, eventos 

culturais de rua com presença de caminhões com alto-falantes. 

No Brasil, ainda não há legislação, diretriz ou norma específica que 

trate do risco de perda auditiva entre os músicos ou sobre o controle do ruído em 

atividades de lazer, como festas ou atividades carnavalescas. Por isso, tem 

surgido a necessidade de programas de prevenção a perdas auditivas nesse 

contexto. Para o ambiente industrial, a norma regulamentadora 15 (NR 15) em 

seu anexo um estipula o máximo de 85 dB(A) para uma exposição de oito horas 

diárias ao ruído contínuo ou intermitente. De acordo com a pesquisa, aumentar 

em apenas 5 dB(A) a partir do limite máximo estipulado na intensidade sonora 

reduz o tempo de exposição recomendado para quatro horas. Quando o ruído for 

de 115 dB(A), o tempo de exposição permitido é de sete minutos e acima desse 

nível é aconselhável o uso de proteção auditiva (MENDES; MORATA, 2007; 

SANT'ANA, 2012). 

Alguns dos fatores que têm contribuído para que usuários de 

dispositivos portáteis individuais façam uso frequente e por muitas horas 

seguidas, muitas vezes com uma intensidade não aconselhável, foram 

apresentados por Keppler et al., (2010). Um desses fatores é a evolução e a 

popularização tecnológica dos dispositivos sonoros portáteis individuais. Houve 

não só a miniaturização dos dispositivos, mas também uma melhoria na 

capacidade de armazenamento e de duração da bateria, bem como a 

disponibilidade online de músicas. 

Segundo Lacerda et al. (2011), a maioria dos jovens de seu estudo não 

considera importante o uso de protetores auriculares em situações de intensidade 

sonora elevada. Devido ao fato de a perda auditiva não se manifestar durante os 

primeiros anos de exposição ao som intenso, jovens e adolescentes demonstram 

falta de interesse e de conhecimento sobre as medidas de prevenção auditiva. A 
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maioria das pessoas com perdas auditivas leves em altas frequências não está 

ciente do problema, não usa proteção adequada e também não imagina o impacto 

que isso pode causar em sua qualidade de vida.  

Para alterações e perdas permanentes da audição decorrente da 

exposição excessiva aos níveis de ruído, não há um tratamento. O 

comportamento de jovens e adolescentes relacionado aos hábitos auditivos pode 

ser nocivo à saúde auditiva e, portanto, recomendam-se campanhas e estudos 

que possam realizar o acompanhamento auditivo de público visando observar 

possíveis alterações nos limiares auditivos, bem como para uma maior 

conscientização e mudanças de hábitos e adoção de medidas de prevenção com 

programas de conservação auditiva (LACERDA et al., 2001; EL DIB et al., 2008). 

Em vista disso, Kraft (2010) investigou a audição e o conhecimento dos 

adolescentes sobre a utilização de aparelhos portáteis de música com fones 

individualizados. Os resultados demonstraram que todos os participantes 

apresentaram queixas de saúde: 100% disse sentir dor de ouvido, taquicardia e 

desconforto a sons; 88,6% relatou ter insônia e zumbido; 85,7% mencionou que 

sente coceira no ouvido; 80,7% têm a sensação de ouvido tampado e dor de 

cabeça; 74,3% informou que fica irritado com facilidade e sofrem de ansiedade. 

Dos participantes, 100% apresentaram audição normal. A autora concluiu que 

esta população está habituada à exposição à música com níveis elevados de 

pressão sonora sem consciência dos danos auditivos futuros que isso deve 

causar.  

Um estudo foi desenvolvido por Caldas, Lessa e Caldas Neto (1997) na 

cidade de Recife, em Pernambuco, durante a realização de um evento cultural, 

em outubro de 1995, com a participação de 23 trios elétricos e 14 blocos. O 

objetivo foi identificar os riscos aos quais estão submetidos três grupos de 

expostos (indivíduos residentes na avenida onde os trios elétricos e blocos 

passavam; foliões e músicos), medindo a intensidade do ruído ambiental. Para 

tanto, foram utilizados quatro decibelímetros operados no filtro de ponderação A e 

circuitos de resposta lenta. Os resultados obtidos apontaram riscos à audição 

diferenciados para os foliões e músicos que acompanharam os trios elétricos, os 

foliões em camarotes e os residentes em apartamentos situados no trajeto, de 

acordo com os níveis de pressão sonora registrados e o tempo de exposição.  
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Antonio (2010) realizou um estudo em uma empresa visando analisar 

os efeitos auditivos e extra-auditivos em trabalhadores que fazem uso 

indiscriminado dos estéreos pessoais por meio de fones de ouvido. Participaram 

da pesquisa um total de 40 jovens, entre 18 a 30 anos, de ambos os sexos Foi 

aplicado um questionário contendo um total de 15 questões de múltipla escola e 

uma dissertativa, com o intuito de coletar dados sobre os hábitos auditivos, perfil 

auditivo e queixas auditivas e extra-auditivas dessa população. Depois, foram 

realizados testes audiométricos. Todos os candidatos foram submetidos ao 

repouso acústico mínimo de 14 horas e inspeção do meato acústico externo antes 

da realização da audiometria tonal. Os resultados demonstraram que os 

participantes não possuíam conhecimento sobre o assunto, encarando o ruído 

ambiental de forma natural, sem se preocuparem com os prejuízos. Como 

conclusão, verificou-se a importância de ações direcionadas a orientação sobre 

prevenção e cuidados com a saúde auditiva. 

No estudo de Sant'Ana e Lopes (2009) foram aplicados mil 

questionários a adolescentes, ouvintes ou não de música amplificada, 

evidenciando-se que eles fazem uso incorreto e indiscriminado de sons elevados, 

mas afirmam que não percebem que isso prejudique a saúde auditiva. Mostrando 

o desconhecimento sobre o que é a deficiência auditiva, quais os riscos e 

prejuízos que ela pode causar, bem como suas formas de tratamento. 

Frente a esses resultados em 2012, Sant'Ana (2012), desenvolveu 

material hipermídia sobre dispositivos sonoros portáteis individuais e seus efeitos 

à saúde auditiva para educação e conscientização de crianças e adolescentes. A 

produção do material seguiu as fases de desenvolvimento de design instrucional 

contextualizado. Foram definidos 11 tópicos para abordar, reforçar e divulgar o 

conteúdo. Mídias audiovisuais foram selecionadas para serem utilizadas como 

ferramentas de apoio e interação do conteúdo teórico. O CD-ROM foi escolhido 

como mídia de implementação e programado para ser aplicado com fones 

auriculares, a fim de facilitar a compreensão das partes que envolvem a 

demonstração da forma adequada de utilização dos dispositivos. Identificar as 

necessidades de aprendizagem do público-alvo foi imprescindível para a definição 

dos objetivos instrucionais que nortearam o conteúdo elaborado.  

Em uma análise mais direcionada, as pesquisas demonstraram a falta 

de interesse e de conhecimento dos jovens em relação aos aspectos relevantes 
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de prevenção e cuidados com a saúde auditiva, enfatizando a importância de 

incentivar jovens e adolescentes a adotarem práticas de segurança ao utilizarem 

os dispositivos eletrônicos. Nesse aspecto, faz-se necessário informá-los quanto 

aos perigos dos elevados níveis de pressão sonora e as consequências 

incapacitantes de uma perda auditiva. Contudo, a contribuição das diferentes 

mídias, a elaboração de objetos de aprendizagem e a criação de programas 

educacionais podem alcançar resultados bastante satisfatórios em um contexto 

social diversificado no qual o conhecimento é o caminho a ser percorrido 

(SANT’ANA, 2012; ANTONIO, 2010; KRAFT, 2010; BLASCA et al., 2013). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo do presente trabalho é criar uma Rede de aprendizagem 

colaborativa como modelo de educação em saúde auditiva.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Desenvolver um programa educacional utilizando a Teleducação 

Interativa como modelo de educação em saúde auditiva.  

 Analisar a eficácia do programa educacional para os alunos do 

ensino fundamental. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Primeiramente o projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos Nacional, sendo aprovado sob o número 

do CAAE: 04438612.7.0000.5417. Após essa etapa, realizou-se contato com a 

Secretaria de Ensino Estadual do município de Bauru com o objetivo de expor o 

projeto e obter a autorização para a realização do mesmo nas escolas. 

 

4.1 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

 

As escolas foram escolhidas aleatoriamente para visitação e 

apresentação da proposta do projeto. Posteriormente, foram selecionadas quatro 

delas de acordo com a disponibilidade, o interesse e, principalmente, a 

infraestrutura de computadores e acesso a internet disponível. 

O estudo foi realizado em quatro escolas estaduais: Escola Estadual 

Mercedes Paz Bueno (G1 - EEMPB), Escola Estadual Professor José Viranda (G2 

- EEPJV), Escola Estadual Professor Christino Cabral (G3 - EEPCC) e Escola 

Estadual de Primeiro e Segundo Grau Joaquim Rodrigues Madureira (G4 - 

EEJRM). 

 

4.2 CASUÍSTICA 

 

A realização do estudo contou com a concordância expressa dos pais 

dos alunos, que foram informados claramente sobre os detalhes da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1).  

O projeto de pesquisa e a proposta do estudo foram apresentados para 

todos os alunos do 9º ano das quatro escolas estaduais. O critério de escolha dos 

alunos foi estabelecido pelas escolas e a participação foi mediante ao interesse, à 

disponibilidade e à responsabilidade apresentada pelo aluno durante o ano letivo, 

informada pela escola à pesquisadora, que apenas estabeleceu a quantidade 

máxima de dez alunos por instituição de ensino. 

A amostra foi constituída por 38 alunos do 9º ano, de ambos os sexos, 

na faixa etária entre 14 e 15 anos, como mostra o quadro a seguir. 

 



4 Material e Métodos 60 

(continua) 

PERFIL DOS PARTICIPANTES 

Participantes Escola Idade Sexo Grau de escolaridade 

1 E.E.M.P.B. 14 Feminino 9º ano 

2 E.E.M.P.B. 14 Feminino 9º ano 

3 E.E.M.P.B. 14 Feminino 9º ano 

4 E.E.M.P.B. 15 Feminino 9º ano 

5 E.E.M.P.B. 15 Masculino 9º ano 

6 E.E.M.P.B. 14 Masculino 9º ano 

7 E.E.M.P.B. 15 Feminino 9º ano 

8 E.E.M.P.B. 14 Feminino 9º ano 

9 E.E.M.P.B. 14 Masculino 9º ano 

10 E.E.M.P.B. 14 Feminino 9º ano 

11 E.E.M.P.B. 15 Feminino 9º ano 

12 E.E.M.P.B. 14 Feminino 9º ano 

13 E.E.M.P.B. 14 Feminino 9º ano 

14 E.E.P.J.V. 14 Masculino 9º ano 

15 E.E.P.J.V. 14 Feminino 9º ano 

16 E.E.P.J.V. 14 Feminino 9º ano 

17 E.E.P.J.V. 15 Feminino 9º ano 

18 E.E.P.J.V. 14 Feminino 9º ano 

19 E.E.P.C.C. 14 Masculino 9º ano 

20 E.E.P.C.C. 14 Feminino 9º ano 

21 E.E.P.C.C. 15 Masculino 9º ano 

22 E.E.P.C.C. 14 Feminino 9º ano 

23 E.E.P.C.C. 14 Feminino 9º ano 

24 E.E.P.C.C. 14 Feminino 9º ano 

25 E.E.P.C.C. 14 Masculino 9º ano 

26 E.E.P.C.C. 15 Masculino 9º ano 

27 E.E.P.C.C. 15 Feminino 9º ano 

28 E.E.P.C.C. 14 Feminino 9º ano 

29 E.E.P.C.C. 14 Feminino 9º ano 

30 E.E.J.R.M. 14 Feminino 9º ano 
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(conclusão) 

Participantes Escola Idade Sexo Grau de escolaridade 

31 E.E.J.R.M. 15 Masculino 9º ano 

32 E.E.J.R.M. 14 Feminino 9º ano 

33 E.E.J.R.M. 14 Feminino 9º ano 

34 E.E.J.R.M. 14 Masculino 9º ano 

35 E.E.J.R.M. 15 Feminino 9º ano 

36 E.E.J.R.M. 14 Feminino 9º ano 

37 E.E.J.R.M. 14 Feminino 9º ano 

38 E.E.J.R.M. 15 Masculino 9º ano 

Quadro 2 – Perfil dos participantes 

 

 

4.3 PROGRAMA EDUCACIONAL EM SAÚDE AUDITIVA  

 

Visando uma melhor compreensão do estudo, as atividades 

desenvolvidas serão apresentadas em etapas. 

Esse trabalho faz parte de um projeto de pesquisa realizado sob a 

coordenação da Profa. Dra. Wanderléia Quinhoneiro Blasca em parceria com a 

Disciplina de Telemedicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. 

A metodologia deste projeto estabeleceu como meta aplicar e envolver 

a dinâmica do Projeto Jovem Doutor, que tem como importante característica a 

aproximação da Universidade junto à comunidade. 

 

4.3.1 Escolha do tema 

 

Para a escolha dos temas abordados foram analisadas as 

necessidades relativas à faixa etária dos alunos que participaram da proposta. 

Considerando o aspecto do desenvolvimento social, mercado de trabalho e 

cuidados com a saúde, definiu-se por trabalhar o tema Saúde Auditiva.  
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4.3.2 Dinâmica do Jovem Doutor 

 

O Fluxograma abaixo demonstra de forma detalhada todas as etapas 

do projeto (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do programa de capacitação em saúde auditiva 

 

 

A dinâmica do Projeto Jovem Doutor trata da capacitação de 

estudantes sobre temas relacionados à área da saúde auditiva e educação. Os 

recursos de Telessaúde com a Teleducação Interativa e o Projeto Homem Virtual 

foram utilizados como materiais educacionais. 

Após o período de capacitação, utilizando-se o Cybertutor, os 

estudantes tiveram, por meio de uma ação sustentada (palestra, atividade 

expositiva, realização de feira de ciências, teatro ou qualquer outra estratégia por 

eles escolhida), que multiplicar o conhecimento adquirido com o restante da 

escola e/ou comunidade em que estavam inseridos. E, uma vez alcançado o 

desempenho, os alunos participantes da iniciativa foram intitulados Jovens 

Doutores e receberam um certificado pelo trabalho desenvolvido. 
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4.3.3 Sistemática de atividades  

 

1. Realização do cadastramento e pactuação com as Escolas da 

cidade de Bauru. 

2. Constituição dos grupos do Projeto Jovem Doutor na Faculdade de 

Odontologia de Bauru/USP, com formação de grupos de estudantes da 

graduação, pós-graduação e profissionais. 

3. Organização dos materiais didáticos. 

4. Elaboração e realização das atividades presenciais (semanal, 

quinzenal ou mensal) para estabelecimento de vínculo de relacionamento entre os 

estudantes participantes (motivação) através de palestras e trabalhos conjuntos. 

5. Continuação do aprimoramento dos estudantes do ensino médio e 

fundamental por meio da Teleducação Interativa e incentivo à formação de uma 

comunidade virtual e rede de conhecimento. 

6. Certificação das competências adquiridas pelos estudantes (ensinos 

superior, médio e fundamental), avaliados de forma presencial e por meio de 

apresentação dos temas pelos alunos do ensino médio durante a participação no 

projeto. 

7. Formalização dos trabalhos desenvolvidos no projeto como parte 

integrante de atividades de extensão universitária e formação de uma rede de 

conhecimentos entre a Universidade e a comunidade. 

 

4.4 ETAPAS 

 

4.4.1 1ª Etapa: Elaboração dos módulos educacionais 

 

O objeto de aprendizagem utilizado no projeto foi o Cybertutor, um tutor 

eletrônico inserido na internet cuja finalidade é proporcionar ou complementar o 

aprendizado, garantindo maior interatividade entre os participantes e os tutores 

através das listas e fóruns de discussão. Como demonstram alguns estudos 

(CORRÊA, 2008; PAIXÃO et al., 2009; BLASCA et al., 2010b), o Cybertutor 

demonstra ser uma excelente opção para a aquisição do conhecimento, podendo 

ser utilizado não apenas pelos programas de EaD, mas também para 
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complementar o aprendizado em salas de aulas tradicionais (FERRARI et al., 

2010). 

O Projeto Homem Virtual (www.projetohomemvirtual.org.br), 

desenvolvido pela Disciplina de Telemedicina da FMUSP, foi criado em 2002 com 

o objetivo de transmitir conhecimentos sobre saúde. Ele desenvolve modelos em 

computação gráfica, tecnologia 3D e movimentos realistas do corpo humano no 

que se refere aos aspectos tanto anatômicos quanto fisiológicos. Portanto, facilita 

o entendimento sobre um assunto específico e pode ser visto como uma 

ferramenta de democratização do conhecimento, uma vez que, por meio dos 

recursos gráficos, facilita a compreensão das informações mais complexas. 

Representa a modernização da iconografia e pode ser utilizado nos mais diversos 

propósitos educacionais. 

 

4.4.2 Desenvolvimento 

 

Inicialmente, realizou-se o levantamento científico para a elaboração 

dos materiais educacionais; desenvolvimento do conteúdo teórico do programa de 

capacitação com elaboração das aulas presenciais; organização do conteúdo do 

Cybertutor e do programa de capacitação, juntamente com a equipe e as escolas 

previamente selecionadas. 

 

4.4.3 Atividade presencial  

 

A etapa presencial foi a primeira do programa de capacitação, por meio 

da qual a pesquisadora estabeleceu contato com os participantes e apresentou o 

conteúdo da aula presencial sobre Saúde Auditiva. Essa etapa foi realizada em 

quatro encontros em cada uma das quatro escolas. Cada aula teve duração 

média de uma hora, devido ao tempo cedido para a pesquisadora. Nesse período, 

foram dadas as aulas presenciais desenvolvidas anteriormente e aplicados os 

questionários necessários para a avaliação na situação pré-teste do programa. O 

material educacional desta etapa foi elaborado com o programa Microsoft Office 

Power Point, em formato de apresentação expositiva com a temática Saúde 

Auditiva. Abordou-se, principalmente, o tema relacionado à prevenção aos males 

da saúde auditiva, à exposição aos sons de alta intensidade e à utilização de 
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dispositivos eletrônicos portáteis individuais. Os conteúdos gráficos utilizados 

nessa etapa foram produzidos por uma equipe especializada da Disciplina de 

Telemedicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(DTM/FMUSP).  

 

4.4.4 Atividade a distância 

 

Na atividade a distância, o conteúdo educacional elaborado foi 

apresentado aos alunos por meio da Teleducação Interativa e disponibilizado aos 

participantes pela plataforma do Projeto Jovem Doutor 

(www.projetojovemdoutor.org.br). 

O material elaborado nessa etapa foi o Cybertutor sobre Saúde 

Auditiva, objeto de aprendizagem desenvolvido pela Disciplina de Telemedicina 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (DTM/FMUSP). 

Os alunos participantes receberam uma senha de acesso e o prazo de 

um mês para utilizar o Cybertutor. Vale ressaltar que durante esse processo os 

alunos eram tutorados pela pesquisadora por meio de uma ferramenta inserida na 

própria plataforma virtual, pela qual a pesquisadora foi capaz de acompanhar 

quais alunos utilizaram-no ou não e também por troca de e-mails com os alunos. 

 

4.4.5 Atividade prática  

 

Nessa atividade foi organizada a elaboração das estratégias que os 

alunos utilizaram para o desenvolvimento da proposta. 

A atividade prática foi realizada pelos alunos em suas próprias escolas, 

onde multiplicaram o conhecimento adquirido por meio de apresentações 

auxiliadas por Power Point, elaboração de teatro e aula explicativa. 

Nessa fase, foram aplicados os instrumentos de avaliação na situação 

pós-teste.  
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4.5 2ª ETAPA: INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

4.5.1 Questionário Situação-Problema 

 

O Questionário Situação-Problema (Apêndice 2) foi elaborado para 

mensurar o conhecimento teórico do aluno, sendo aplicado em dois momentos 

distintos, antes e depois do programa de capacitação. A avaliação do 

desempenho do aluno no momento pré e pós-teste torna-se fundamental para 

analisar a sua eficácia. 

O questionário foi formado por cinco situações problematizadoras de 

múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma e das quais apenas uma está a 

correta. O número de acertos do questionário poderia variar, com pontuação 

mínima de 0 e máxima de 5. 

 

4.5.2 Escala Lickert de Atitudes Sociais em Relação à Inclusão 

 

A Escala Lickert de Atitudes Sociais em Relação à Inclusão – ELASI 

(OMOTE, 2005) (Anexo 1) foi utilizada para mensurar as atitudes sociais dos 

alunos frente ao processo da inclusão. Ela foi aplicada em dois momentos 

distintos, especificamente, antes e após o programa de capacitação. 

A ELASI foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa Diferenças, Desvio e 

Estigma e é composta por duas formas equivalentes, forma A e forma B, devido à 

necessidade da aplicação em estudos que utilizam duas avaliações similares, 

como pré e pós um programa de intervenção. 

Cada uma das formas da ELASI contém 35 enunciados, 15 referem-se 

a aspectos positivos, 15 a aspectos negativos e 5 correspondem à escala de 

mentira. 

Nos enunciados positivos, a concordância com o seu conteúdo 

expressa atitudes sociais favoráveis à inclusão e vice-versa (OMOTE, 2005). 

Cada enunciado é seguido de cinco alternativas: concordo 

inteiramente, concordo mais ou menos, nem concordo nem discordo, discordo 

mais ou menos e discordo inteiramente. 

Para a pontuação da escala, consideraram-se os itens favoráveis 

(positivos) e os desfavoráveis (negativos) em relação à inclusão. Nos itens 
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positivos, a alternativa “concordo inteiramente” valia 5 pontos; “concordo mais ou 

menos”, 4 pontos; “nem concordo nem discordo”, 3 pontos; “discordo mais ou 

menos”, 2 pontos; e “discordo inteiramente”, 1 ponto. Nos itens negativos, o 

sentido de atribuição de pontos é invertido, ou seja, a alternativa “concordo 

inteiramente” vale 1 ponto, “concordo mais ou menos”, 2 pontos, “nem concordo 

nem discordo”, 3 pontos; “discordo mais ou menos”, 4 pontos; e a alternativa 

“discordo inteiramente” valia 5 pontos. O escore total da escala é a somatória dos 

itens positivos e negativos, podendo variar de 30 a 150 pontos. 

A escala de mentira serve para verificar alguma tendência a falsear o 

resultado ou qualquer outra ocorrência que possa interferir na resposta à ELASI. 

Com relação à escala de mentira, a pontuação é de 0 para as alternativas a e b, e 

de 1 para as alternativas d e e. O escore total variou de 0 a 5, sendo que, quanto 

menor a pontuação final, maior é a confiabilidade das respostas. 

 

4.5.3 Ficha de Pesquisa Motivacional – FPM 

 

A Ficha de Pesquisa Motivacional (Anexo 2) foi utilizada, mediante 

autorização do autor (Paixão et al., 2009), para avaliar subjetivamente os 

aspectos motivacionais do programa de capacitação.  

A FPM é uma adaptação do instrumento Web Site Motivational 

Analysis Checklist (WebMAC) Professional (SMALL E ARNONE, 1999). Esse 

instrumento foi desenvolvido para a avaliação de website e, após adaptação, 

tornou-se aplicável para a avaliação subjetiva motivacional de cursos e programas 

que envolvam educação a distância. 

A FPM é composta por 32 enunciados. Numericamente, cada 

enunciado é pontuado da seguinte maneira: 3, “concordo completamente”; 2, 

“concordo parcialmente”, 1, “discordo parcialmente” e 0, “discordo 

completamente”. 

Os enunciados da FPM são agrupados em quatro domínios: 

“ESTIMULANTE”, “SIGNIFICATIVO”, “ORGANIZADO” E “FÁCIL DE USAR”. O 

domínio “ESTIMULANTE” é pelos enunciados 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29. O 

domínio “SIGNIFICATIVO” pelos enunciados 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30. O 

domínio “ORGANIZADO” pelos enunciados 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 e 31. O 

domínio “FÁCIL DE USAR” pelos enunciados 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, e 32. 
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Depois de realizada a pontuação de cada domínio individualmente, 

eles foram agrupados conforme a expressão V= E+S; XS= O+F, isto é, a 

pontuação V é a soma dos domínios “ESTIMULANTE” e “SIGNIFICATIVO”, que 

reflete a dimensão “Valor”, o quanto é valioso este programa de capacitação. A 

pontuação XS é a soma dos domínios “ORGANIZADO” e “FÁCIL DE USAR” e 

reflete a dimensão “Expectativa para o Sucesso”. 

Para finalizar a pontuação, os autores do WebMAC recomendam a 

utilização de uma projeção cartesiana, como demonstrado e adaptado na Figura 

2. A abscissa (eixo X) é a pontuação que corresponde à dimensão “Valor” e a 

ordenada (eixo Y) é a pontuação correspondente à dimensão “Expectativa para o 

Sucesso”. 

Se os pontos ou uma grande quantidade de pontos individuais se 

localizarem dentro da área em cinza, significa que o programa de capacitação é 

um “Curso impressionante”, avaliando-o positivamente. 

 

Fonte: SMALL; ARNONE (1999). 

Figura 2 - Critério de classificação baseado no WebMAC Professional (SMALL; ARNONE, 1999) 

 

 

A FPM foi aplicada aos alunos participantes no término do programa de 

capacitação. Ressalta-se que a pesquisadora estava presente no momento da 

aplicação, assegurando aos participantes a compreensão de todos os enunciados 

do instrumento.  
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4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Realizou-se a análise estatística descritiva dos dados do 

desenvolvimento e a execução do programa apresentados em valor absoluto “n” e 

em percentagem. A análise estatística dos instrumentos de avaliação considerou 

a média, a mediana e o desvio padrão no desempenho dos alunos. 

A comparação entre as escolas foi realizada pelo Teste de Tukey e 

considerados dados com distribuição normal aqueles com p≥0,05. 
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5 RESULTADOS  

 

De maneira didática, os resultados serão apresentados em duas 

etapas. Na primeira será descrita a elaboração e organização do Programa de 

Capacitação em Saúde Auditiva. Na segunda etapa serão apresentados os 

resultados referentes à Avaliação do Programa. 

 

5.1 1ª ETAPA 

 

5.1.1 Elaboração e organização do programa de capacitação 

 

Inicialmente, buscou-se selecionar o conteúdo educacional do 

Cybertutor de acordo com orientações de profissionais da área de saúde auditiva. 

As fontes primárias de informação constituíram-se de livros, artigos de periódicos 

nacionais e internacionais e informações disponibilizadas na web, desde que 

procedentes de sites de instituições educacionais, dissertações e teses 

disponíveis on-line. A partir da análise detalhada das informações selecionadas, 

foi elaborado um roteiro com o conteúdo programático e imagens relacionados ao 

tema. 

Dessa forma, o Cybertutor foi didaticamente organizado em dois 

módulos e nos seguintes tópicos: 

Módulo 1 - Saúde Auditiva 

a. Audição 

 Natureza do som 

 Como nós ouvimos os sons 

b. Habilidades auditivas 

c. Deficiência auditiva 

 O que pode causar a deficiência auditiva? 

 Classificação da deficiência auditiva 

 Perda auditiva e linguagem 

 Prevenção e cuidados 

 Otites 

 Sons de alta intensidade 



5 Resultados 74 

 Na escola 

 Higiene e cuidados 

 Procure ajuda! 

 Prevenção 

 

Módulo 2 - Tratamento e reabilitação 

a. Tratamento 

 Aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) 

 Implante coclear (IC) 

b. Aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) 

 O que é AASI e qual a sua função? 

 Mas, como funciona o AASI? 

 Quem pode se beneficiar com o uso do AASI? 

 O AASI precisa de cuidados? 

 

Após a elaboração, o conteúdo teórico do Cybertutor e as imagens 

ilustrativas foram enviadas para a equipe de Telemedicina, que inseriu o material 

na web na plataforma do Projeto Jovem Doutor (www.jovemdoutor.com.br) 

(Figura 3). 
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Figura 3 - Plataforma do projeto 

 

 

5.1.2 Atividade presencial 

 

Foi preciso estruturar e definir o que abordar na elaboração das aulas 

presenciais para conseguir alcançar áreas carentes de informação e 
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conhecimento que, por isso e muitas vezes, levam a população a fazer uso 

inadequado de dispositivos sonoros portáteis, como equipamentos de lazer e 

entretenimento, sem entender a necessidade de prevenção à saúde auditiva e 

alerta quanto à exposição a sons de alta intensidade. 

Proposta pela dinâmica no Programa de Capacitação do Jovem 

Doutor, as aulas presenciais foram realizadas pela pesquisadora nas quatro 

escolas em dias diferentes, sendo necessários quatro encontros em cada um dos 

locais. Todos os alunos participantes do programa estavam presentes nas aulas 

presenciais, ou seja, 100% do total. Cada uma das aulas teve duração de 1h 

devido ao tempo disponibilizado à pesquisadora pelas escolas.  

Após a finalização das aulas presenciais, os alunos tiveram acesso ao 

Cybertutor por um mês, como demonstrado e descrito acima. A Figura 4 ilustra 

uma das aulas presenciais nas escolas.  

 

Figura 4 - Aula presencial 
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5.1.3 Atividade a distância 

 

Após a conclusão da aula presencial, o site foi disponibilizado aos 

alunos na plataforma do Projeto Jovem Doutor mediante cadastro individual com 

identificação e senha. Todas as escolas foram cadastradas. Neste período, os 

alunos tiveram o prazo de um mês para acessar o Cybertutor de suas casas, da 

escola ou outro local que dispusesse de conexão à internet. (Figura 5)  

 

 

Figura 5 - Tela de acesso ao Cybertutor 
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Era possível ao aluno direcionar seu próprio aprendizado, pois os 

módulos foram estruturados em tópicos, facilitando o controle de acesso aos 

textos. No Cybertutor, estavam disponíveis os conteúdos elaborados, ou seja, o 

conteúdo teórico, figuras ilustrativas e audiovisuais. A Figura 6 demonstra os dois 

módulos inseridos no Cybertutor. 

 

Figura 6 - Página representativa do conteúdo teórico do Cybertutor 
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O Cybertutor também possibilitava ao tutor a verificação do 

desempenho e acesso dos participantes. Por meio dessa ferramenta, (Figura 7) o 

tutor monitorava se o participante já havia finalizado a atividade a distancia 

durante o programa de capacitação. 

Todos os participantes, ou seja, 100% da amostra completaram esta 

atividade com sucesso.  

 

 

Figura 7 - Ferramenta de verificação do empenho e acesso 
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5.1.4 Atividade prática 

 

As atividades práticas foram desenvolvidas pelos alunos em suas 

respectivas escolas, divulgando o curso e iniciando a ação social. Todos os 

alunos participantes do programa se envolveram em elaborar e realizar as 

atividades nas escolas. 

Seguindo a metodologia do Projeto Jovem Doutor, após as atividades 

desenvolvidas nas escolas, os participantes foram intitulados “Jovens Doutores” e 

multiplicaram o conhecimento adquirido, transmitindo a informação para os 

demais alunos da escola, professores, funcionários e para a comunidade em 

geral. Os alunos receberam um certificado de participação no programa de 

capacitação. 

 

Figura 8 - Entrega dos certificados nas escolas 
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Com relação às atividades programadas: 

 Os alunos do G1(EEMPB) se organizaram em duas atividades. 

Primeiramente, realizaram uma apresentação expositiva na sala de vídeo da 

escola sobre o tema saúde auditiva, enfatizando a importância do cuidado e da 

prevenção dos problemas auditivos. Depois, elaboraram uma dinâmica com os 

alunos da escola expondo como um deficiente auditivo se sente ao ser excluído 

da comunidade.  

 Os alunos do G2 (EEPJV) realizaram uma apresentação expositiva 

na sala de vídeo para toda a escola. Em outro momento, alunos, professores e 

funcionários foram convidados para assistirem a um teatro elaborado pelos 

Jovens Doutores sobre como sons altos e a falta de prevenção podem prejudicar 

a saúde auditiva.  

 Os alunos do G3 (EEPCC), durante o período de atividade pratica, 

demonstraram para os alunos dos outros anos, professores e funcionários, por 

meio da elaboração de dinâmicas interativas com sons e imagens, como é a vida 

de um deficiente auditivo.  Em outro momento, na disciplina de biologia, 

realizaram uma aula expositiva sobre cuidados e prevenção à saúde auditiva.  

 Os alunos do G4 (EEJRM) preocuparam-se com o aspecto da 

inclusão do deficiente, realizando uma dinâmica com os colegas de classe e 

também com funcionários e professores, demonstrando como um deficiente 

auditivo se sente ao ser taxado de surdo e excluído da sociedade. Em outro 

momento, participaram de aulas expositivas sobre saúde auditiva e a importância 

da prevenção envolvendo os alunos da escola. 

A Figura 9 demonstra a atividade realizada pelos alunos nas escolas. 

Ressalta-se que esta atividade foi desenvolvida e elaborada pelos próprios 

participantes com orientação e assessoria da tutora nas escolas, tanto no que 

tange à elaboração quanto à própria atuação. 
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Figura 9 - Atividades prática nas escolas 

 

5.2 2ª ETAPA: AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Em cada escola participante, foram convidados dez alunos para 

participarem do projeto, totalizando 40 alunos.  No entanto, tivemos a participação 
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de 13 alunos do G1 (EEMPB), 5 alunos do G2 (EEPJV), 11 alunos do G3 

(EEPCC) e 9 alunos do G4 (EEJRM), finalizando em 38 participantes que 

finalizaram o programa de capacitação e realizaram todas as atividades 

propostas. 

 

5.2.1 Questionário Situação-Problema 

 

O Questionário Situação-Problema foi utilizado para mensurar o 

conhecimento teórico prévio e adquirido ao longo do programa pelos 

participantes. O desempenho dos alunos em relação ao conteúdo teórico 

encontra-se descrito nas tabelas 1, 2, 3 e 4, em números de acertos, em cada 

uma das escolas, respectivamente. 

 

G1 (EEMPB) 

Número de alunos 

Acertos Pré-teste Acertos Pós-teste 

N                     (%) N                    (%) 

1 0 0% 4 80% 

2 0 0% 5 100% 

3 3 60% 5 100% 

4 3 60% 4 80% 

5 1 20% 3 60% 

6 2 40% 4 80% 

7 2 40% 4 80% 

8 1 20% 4 80% 

9 2 40% 4 80% 

10 0 0% 4 80% 

11 1 20% 4 80% 

12 2 40% 4 80% 

13 3 60% 5 100% 

Legenda: N = número de acertos; (%) = porcentagem. 

Tabela 1 - Desempenho dos alunos do G1 (EEMPB) no Questionário Situação-Problema na 

avaliação pré e pós-teste 
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G2 (EEPJV) 

Número de alunos 

Acertos Pré-teste Acertos Pós-teste 

N                      (%) N                       (%) 

1 3 60% 5 100% 

2 1 20% 5 100% 

3 2 40% 5 100% 

4 2 40% 5 100% 

5 3 60% 5 100% 

Legenda: N = número de acertos; (%) = porcentagem. 

Tabela 2 - Desempenho dos alunos G2 (EEPJV) no Questionário Situação-Problema na avaliação 

pré e pós-teste 

 

 

G3 (EEPCC) 

Número de alunos 

Acertos Pré-teste Acertos Pós-teste 

N                     (%) N                    (%) 

1 2 40% 5 100% 

2 3 60% 4 80% 

3 3 60% 4 80% 

4 2 40% 5 100% 

5 2 40% 5 100% 

6 3 60% 5 100% 

7 1 20% 5 100% 

8 3 60% 4 80% 

9 3 60% 5 100% 

10 2 40% 5 100% 

11 1 20% 4 80% 

Legenda: N = número de acertos; (%) = porcentagem. 

Tabela 3 - Desempenho dos alunos G3 (EEPCC) no Questionário Situação-Problema na avaliação 

pré e pós-teste 
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G4(EEJRM) 

Número de alunos 

Acertos Pré-teste Acertos Pós-teste 

N                     (%) N                    (%) 

1 2 40% 5 100% 

2 3 60% 4 80% 

3 2 40% 5 100% 

4 3 60% 5 100% 

5 3 60% 4 80% 

6 1 20% 5 100% 

7 2 40% 4 80% 

8 3 60% 5 100% 

9 3 60% 5 100% 

Legenda: N = número de acertos; (%) = porcentagem. 

Tabela 4 - Desempenho dos alunos G4 (EEJRM) no Questionário Situação-Problema na avaliação 

pré e pós-teste 

 

A Tabela 5 demonstra a análise da comparação dos resultados do 

Questionário Situação-Problema nas situações pré e pós-teste nas escolas e 

entre as escolas avaliadas. Com relação à comparação entre as situações pré e 

pós-teste em cada escola separadamente, houve diferença estatisticamente 

significante em todos os grupos. No que diz respeito à comparação entre as 

situações pré e pós-teste entre as escolas, houve diferença estatisticamente 

significante entre o grupo G1 (EEMPB) e os demais grupos, G2 (EEPJV), G3 

(EEPCC) e G4 (EEJRM). 

(continua) 

 Pontuação Total 

 

Escolas 

Pré-Teste Pós-Teste 

Média DP Média DP 

G1 (EEMPB) 1,5aB 1,1 3,9bB 0,6 

G2 (EEPJV) 2,2aA 0,8 5bA 0 

G3 (EEPCC) 2,2aA 0,7 4,6bA 0,5 
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(conclusão) 

 Pontuação Total 

 

Escolas 

Pré-Teste Pós-Teste 

Média DP Média DP 

G4 (EEJRM) 2,4aA 0,7 4,6bA 0,5 

DP = desvio padrão; Valores sobrescritos com as letras minúsculas a ou b, representam os resultados de grupos com 

diferença estatisticamente significante. (Valores com a mesma letra representam dados semelhantes); Valores sobrescritos 

com as letras maiúsculas A ou B, representam os resultados de grupos com diferença estatisticamente significante. 

(Valores com a mesma letra representam dados semelhantes). 

Tabela 5 - Valores da média e desvio padrão da pontuação do Questionário Situação-Problema 

 

 

5.2.2 Escala Lickert de Atitudes Sociais em Relação à Inclusão 

 

A ELASI foi aplicada com o intuito de verificar o resultado desta 

intervenção sobre as atitudes sociais dos alunos em relação à inclusão, antes e 

após o Programa de Capacitação, individualmente, a fim de garantir mais 

fidedignidade nas respostas, levando em média 20 minutos para aplicação da 

Escala. O escore total de cada aluno foi calculado somando-se as notas obtidas 

em cada um dos 30 itens da Escala, que pode variar de 30 a 150. Os outros cinco 

itens correspondem à Escala de mentira e não são pontuados. 

Os resultados da ELASI dos alunos do G1 (EEMPB), G2 (EEPJV), G3 

(EEPCC) e G4 (EEJRM) estão descritos nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, respectivamente. 

 

(continua) 

G1 (EEMPB) 

Número de alunos 

Escore total Pré-teste 

N 

Escore total Pós-teste 

N 

1 90 105 

2 84 87 

3 90 99 

4 92 101 

5 88 139 

6 98 115 

7 97 132 
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(conclusão) 

G1 (EEMPB) 

Número de alunos 

Escore total Pré-teste 

N 

Escore total Pós-teste 

N 

8 85 98 

9 95 100 

10 87 96 

11 99 144 

12 93 106 

13 90 131 

ELASI= Escala Lickert de Atitudes Sociais em Relação à Inclusão 

Tabela 6 - Escore total obtido pelos alunos do G1 (EEMPB) na aplicação da Escala Lickert de 

Atitudes Sociais em Relação à inclusão 

 

 

G2(EEPJV) 

Número de alunos 

Escore total Pré-teste 

N 

Escore total Pós-teste 

N 

1 98 138 

2 103 117 

3 124 140 

4 138 139 

5 116 142 

ELASI= Escala Lickert de Atitudes Sociais em Relação à Inclusão 

Tabela 7 - Escore total obtido pelos alunos do G2 (EEPJV) na aplicação da Escala Lickert de 

Atitudes Sociais em relação à Inclusão 

 

(continua) 

G3 (EEPCC) 

Número de alunos 

Escore total Pré-teste 

N 

Escore total Pós-teste 

N 

1 
99 88 

2 
97 89 

3 
98 90 

4 
89 124 

5 
102 121 

6 
104 134 
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(conclusão) 

G3 (EEPCC) 

Número de alunos 

Escore total Pré-teste 

N 

Escore total Pós-teste 

N 

7 
109 97 

8 
98 89 

9 
88 120 

10 
90 119 

11 
92 141 

ELASI= Escala Lickert de Atitudes Sociais em Relação à Inclusão 

Tabela 8 - Escore total obtido pelos alunos do G3 (EEPCC) na aplicação da Escala Lickert de 

Atitudes Sociais em relação à Inclusão 

 

 

G4 (EEJRM) 

Número de alunos 

Escore total Pré-teste 

N 

Escore total Pós-teste 

N 

1 93 138 

2 90 126 

3 99 139 

4 90 99 

5 101 95 

6 104 93 

7 90 120 

8 99 143 

9 89 104 

ELASI= Escala Lickert de Atitudes Sociais em Relação à Inclusão 

Tabela 9 - Escore total obtido pelos alunos do G4 (EEJRM) na aplicação da Escala Lickert de 

Atitudes Sociais em Relação à Inclusão 

 

 

A Tabela 10 descreve uma análise estatística da avaliação da Escala 

ELASI de todas as escolas avaliadas. Houve diferença estatisticamente 

significante entre as situações pré e pós-teste em todas as escolas. No entanto, 

quando observada a relação entre as escolas, a análise demonstrou que apenas 

o grupo G2 (EEPJV) apresentou diferença estatisticamente significante, ou seja, 
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os resultados demonstraram atitudes mais favoráveis em relação à inclusão social 

do que os outros grupos avaliados. 

 

 

 Pontuação Total 

 

Escolas 

Pré-Teste Pós-Teste 

Média DP Média DP 

G1 (EEMPB) 91,3aA 4,8 111,7bA 18,5 

G2 (EEPJV) 115,8aB 16,1 135,2bB 10,2 

G3 (EEPCC) 96,9aA 6,6 110,1bA 19,9 

G4 (EEJRM) 95aA 5,7 117,4bA 20,1 

DP = desvio padrão; Valores sobrescritos com as letras minúsculas a ou b, representam os resultados de grupos com 

diferença estatisticamente significante. (Valores com a mesma letra representam dados semelhantes); Valores sobrescritos 

com as letras maiúsculas A ou B, representam os resultados de grupos com diferença estatisticamente significante. 

(Valores com a mesma letra representam dados semelhantes). 

Tabela 10 - Valores de média e desvio padrão do escore total da Escala Lickert de Atitudes 

Sociais em Relação à Inclusão 

 

 

Os resultados da ELASI demonstraram atitudes favoráveis em relação 

à inclusão em todas as escolas.  

 

5.2.3 Ficha de Pesquisa Motivacional 

 

A Ficha de Pesquisa Motivacional (FPM) foi respondida por todos os 

alunos que participaram do programa de capacitação. Eles demoraram, em 

média, 20 minutos para responder a este instrumento. 

O Gráfico 1 apresenta a distribuição da pontuação obtida 

individualmente por aluno do G1 (EEMPB) por dimensão da FPM. 
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Gráfico 1 - Pontuação obtida por aluno do G1 (EEMPB) em cada dimensão avaliada na Ficha de 

Pesquisa Motivaciona 

 

 

A Tabela 11 apresenta uma análise estatística descritiva dos valores da 

média, mínimo, máximo e desvio padrão por dimensão avaliada. 

Domínio Média Mínimo Máximo DP 

Estimulante 21,23 18 24 2,14 

Significativo 20,61 18 23 1,99 

Organizado 20.84 17 24 2,15 

Fácil de usar 22,53 20 24 1,31 

DP = Desvio padrão. 

Tabela 11 - Valores da média, mínimo, máximo e desvio padrão por dimensão avaliada da Ficha 

de Pesquisa Motivacional pelos alunos do G1 (EEMPB) 

 

 

O Gráfico 2 apresenta a distribuição da pontuação obtida 

individualmente por aluno do G2 (EEPJV) por dimensão da FPM. 

 
Gráfico 2 - Pontuação obtida por aluno do G2 (EEPJV) em cada dimensão avaliada da Ficha de 

Pesquisa Motivacional 
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A Tabela 12 apresenta uma análise estatística descritiva dos valores de 

média, mínimo, máximo e desvio padrão por dimensão avaliada da Ficha de 

Pesquisa Motivacional pelos alunos do G2 (EEPVJ). 

Domínio Média Mínimo Máximo DP 

Estimulante 21,8 20 23 1,29 

Significativo 22,4 20 24 1,89 

Organizado 20,4 18 22 1,85 

Fácil de usar 20,4 18 22 1,85 

DP = Desvio padrão. 

Tabela 12 - Valores da média, mínimo, máximo e desvio padrão por dimensão avaliada da Ficha 

de Pesquisa Motivacional pelos alunos do G2 (EEPJV) 

 

 

O Gráfico 3 apresenta a distribuição da pontuação obtida 

individualmente por aluno do G3 (EEPCC) por dimensão da FPM.  

Gráfico 3 - Pontuação obtida por aluno do G3 (EEPCC) em cada dimensão avaliada da Ficha de 

Pesquisa Motivacional 

 

A Tabela 13 apresenta uma análise estatística descritiva dos valores de 

média, mínimo, máximo e desvio padrão por dimensão avaliada da Ficha de 

Pesquisa Motivacional pelos alunos do G3 (EEPCC). 

Domínio Média Mínimo Máximo DP 

Estimulante 20,6 18 24 2,01 

Significativo 21,5 18 24 1,96 

Organizado 20,4 17 24 2,11 

Fácil de usar 21,2 18 24 1,97 

Tabela 13 - Valores da média, mínimo, máximo e desvio padrão por dimensão avaliada da Ficha 

de Pesquisa Motivacional pelos alunos do G2 (EEPJV). 
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O Gráfico 4 apresenta a distribuição da pontuação obtida 

individualmente por aluno do G4 (EEJRM) por dimensão da FPM.  

 

Gráfico 4 - Pontuação obtida por aluno do G4 (EEJRM) em cada dimensão avaliada da Ficha de 

Pesquisa Motivacional. 

 

 

A Tabela 14 apresenta uma análise estatística descritiva dos valores de 

média, mínimo, máximo e desvio padrão por dimensão avaliada da Ficha de 

Pesquisa Motivacional pelos alunos do G4 (EEJRM). 

Domínio Média Mínimo Máximo DP 

Estimulante 20,7 17 24 2,10 

Significativo 20,6 17 24 2,00 

Organizado 21,5 18 24 2,18 

Fácil de usar 21,2 18 24 1,98 

Tabela 14 - Valores da média, mínimo, máximo e desvio padrão por dimensão avaliada da Ficha 

de Pesquisa Motivacional pelos alunos do G2 (EEPJV) 

 

 

A Tabela 15 apresenta uma análise estatística por dimensão da Ficha 

de Pesquisa Motivacional comparando as quatro escolas avaliadas. Na análise 

entre as escolas com relação aos aspectos estimulante, significativo, organizado 

e fácil de usar, não se observou diferença estatisticamente significante. Portanto, 

não houve diferença entre as instituições de ensino avaliadas ou entre os 

aspectos avaliados por esta ferramenta. 
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 Pontuação Total 

 

Escolas 

Estimulante Significativo Organizado Fácil de usar 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

G1 

(EEMPB) 
21,2 2,0 20,6 1,6 20,8 2,0 22,5 1,2 

G2 (EEPJV) 21,8 1,3 22,4 1,8 20,0 1,5 20,4 1,8 

G3 

(EEPCC) 
20,8 2,0 21,5 1,9 20,4 2,1 21,0 1,9 

G4 

(EEJRM) 
20,7 2,1 20,6 2,0 21,5 2,1 21,2 1,9 

Tabela 15 - Valores de média e desvio padrão por dimensão avaliada da Ficha de Pesquisa 

Motivacional de cada escola 

 

 

Seguindo a recomendação dos autores do WebMAC Professional, 

Small e Arnone (1999), elaborou-se uma projeção cartesiana para avaliar o 

programa de capacitação.  

De acordo com o Gráfico 5, 100% dos participantes do G1 (EEMPB) 

consideraram o Programa de Capacitação como sendo um “Curso 

Impressionante!”, avaliando-o positivamente. 

 

Gráfico 5 - Classificação do programa de capacitação, segundo avaliação dos alunos do G1 

(EEMPB) 
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De acordo com o Gráfico 6, 100% dos participantes do G2 (EEPJV) 

consideraram o Programa de Capacitação como sendo um “Curso 

Impressionante!”, avaliando-o positivamente. 

 

 

 

Gráfico 6 - Classificação do Programa de Capacitação, segundo avaliação dos alunos do G2 

(EEPJV). 

 

 

De acordo com o Gráfico 7, 100% dos participantes do G3 (EEPCC) 

consideraram o programa de capacitação como sendo um “Curso 

Impressionante!”, avaliando-o positivamente. 
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Gráfico 7 - Classificação do Programa de Capacitação, segundo avaliação dos alunos do G3 

(EEPCC). 

 

 

De acordo com o Gráfico 8, 100% dos participantes do G4 (EEJRM) 

consideraram o programa de capacitação como sendo um “Curso 

Impressionante!”, avaliando-o positivamente. 

 

Gráfico 8 - Classificação do Programa de Capacitação, segundo avaliação dos alunos do G4 

(EEJRM) 
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6 DISCUSSÃO  

 

Este estudo alertou sobre a crescente popularização de equipamentos 

sonoros portáteis individuais, os quais predispõem os adolescentes a 

experimentarem e fazerem uso indiscriminado de níveis de pressão sonora 

elevados. Esse hábito tão comum é justificado pela facilidade do acesso devido 

ao baixo custo. 

Em decorrência da contínua exposição a níveis de pressão sonora 

elevado, podem ocorrer alguns sintomas indesejáveis como zumbido, 

sensibilidade excessiva a sons (hiperacusia), perda auditiva temporária ou 

permanente. Este alerta foi confirmado pela pesquisadora Kraft em 2010, que, ao 

investigar a audição e o conhecimento dos adolescentes sobre a utilização de 

aparelhos portáteis de música com fones individualizados, demonstrou por meio 

dos resultados que todos os participantes de seu estudo apresentaram queixas de 

dor de ouvido e desconforto a sons, zumbido, coceira e sensação de ouvido 

tampado. A autora concluiu que esta população está habituada à exposição à 

música com níveis elevados de pressão sonora sem consciência dos danos 

auditivos futuros que isso deve causar.  

Quando permanente, a perda auditiva é conhecida como PAINPSE 

(perda auditiva induzida por nível de pressão sonora elevada) e o tratamento é a 

utilização de aparelho de amplificação sonora individual. O caráter irreversível do 

dano auditivo é preocupante e, além disso, com o passar dos anos, somam-se 

outros fatores ambientais que se agregam à predisposição genética, 

intensificando a possibilidade de maior dano auditivo. 

É visto que o dano à saúde auditiva produzido por níveis elevados de 

pressão sonora presente na atividade de lazer não foi muito explorado e, tão 

pouco no Brasil, não há legislação, diretriz ou norma específica que trate do risco 

de perda auditiva entre os músicos ou sobre o controle do ruído em atividades de 

lazer, como festas ou atividades carnavalescas. Um estudo realizado por Lacerda 

et al. (2011) analisou os danos auditivos provocados pelo nível de pressão sonora 

elevado, os resultados demonstram que a maioria dos jovens não considera 

importante o uso de protetores auriculares em situações de intensidade sonora 

elevada. Tal despreocupação se explica devido ao fato de a perda auditiva não se 

manifestar durante os primeiros anos de exposição ao som intenso. Assim sendo, 
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os adolescentes demonstram falta de interesse e de conhecimento sobre as 

medidas de prevenção auditiva. Eles não usam proteção adequada e não 

imaginam o impacto que isso pode causar na qualidade de vida ao longo do 

tempo. 

Inúmeros estudos, como os realizados por Caldas, Lessa e Caldas 

Neto (1997), apontaram riscos à audição diferenciados para os foliões e músicos 

que acompanharam os trios elétricos, os foliões em camarotes e os residentes em 

apartamentos situados no trajeto, de acordo com os níveis de pressão sonora 

registrados e o tempo de exposição.  

Em 2010, Antonio analisou os efeitos auditivos e extra-auditivos em 

trabalhadores que fazem uso indiscriminado dos estéreos pessoais por meio de 

fones de ouvido e concluiu que os participantes não possuíam conhecimento 

sobre o assunto, encarando o ruído ambiental de forma natural, sem se 

preocuparem com os prejuízos. Enfatizou sobre a importância de ações 

direcionadas à prevenção e aos cuidados com a saúde auditiva. 

Outro estudo confirma a necessidade de informar os adolescentes 

quanto aos danos auditivos dos níveis de pressão sonora elevados, como o de 

Sant'Ana e Lopes em 2009, que, após aplicar questionários a adolescentes 

ouvintes ou não de música amplificada, evidenciou que os mesmos fazem uso 

indiscriminado de sons elevados. Os autores afirmaarm que tais indivíduos não 

percebem que isso prejudica a audição e evidenciando o desconhecimento sobre 

o que é deficiência auditiva, quais os riscos e prejuízos que pode causar, bem 

como suas formas de tratamento.  

As pesquisas demonstraram a falta de interesse e de conhecimento 

dos adolescentes em relação aos aspectos relevantes de prevenção e cuidados 

com a saúde auditiva, enfatizando a importância de incentivá-los a adotarem 

práticas de segurança ao utilizarem os dispositivos eletrônicos. Nesse aspecto, 

faz-se necessário informá-los quanto aos perigos dos elevados níveis de pressão 

sonora e as consequências incapacitantes de uma perda auditiva.  

Pensando na necessidade demonstrada, tornou-se motivador elaborar 

um Programa de Capacitação para adolescentes abordando o assunto prevenção 

e saúde auditiva. Desse modo, a criação de programas educacionais podem 

alcançar resultados bastante satisfatórios num contexto social diversificado, no 
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qual o conhecimento é o caminho a ser percorrido (SANT'ANA, 2012; ANTONIO, 

2010; KRAFT, 2010; BLASCA et al., 2013). 

De tal modo, se faz necessária a preocupação com os efeitos dos 

níveis elevados de pressão sonora para a audição nas diversas situações de 

lazer, principalmente os ruídos produzidos pela música comumente encontrada 

em concertos, boates, eventos culturais de rua com presença de caminhões com 

alto-falantes. Assim, nesse contexto, tem surgido a necessidade de programas de 

prevenção a perdas auditivas. 

É desafiador trabalhar com adolescentes, por se tratar de uma fase da 

vida caracterizada por mudanças comportamentais, emocionais, sociais, 

cognitivas e biológicas. Segundo Saito (2000), a adolescência é considerada uma 

fase significativa para a adoção de novos hábitos. Com o intuito de criar uma rede 

de aprendizagem colaborativa, foi proposto nesse trabalho desenvolver e analisar 

a eficácia de um programa educacional, utilizando a Teleducação Interativa como 

modelo de educação e prevenção em saúde auditiva. 

Considerando todo o processo de desenvolvimento da proposta 

educacional, é importante enfatizar a dificuldade de participação das escolas, ou 

seja, 10 escolas foram convidadas a participar do programa, porém apenas 4 

demonstraram interesse, justificando que o Projeto Jovem Doutor não estava 

inserido no cronograma das atividades de ensino. 

O programa educacional foi elaborado seguindo a dinâmica do Projeto 

Jovem Doutor com a elaboração do Cybertutor (tutor eletrônico), atividade 

presencial na qual havia atividade prática e, por fim, atividade a distancia, 

concordando com trabalhos realizados por Piccolini (2011), Brito et al. (2012), 

Maximino (2012) e Blasca et al. (2013). 

Quanto ao processo de elaboração do material educacional, foi 

desenvolvido o Cybertutor, disponibilizado na internet, o qual se trata de um tutor 

eletronico online desenvolvido sobre vários temas de saúde, gerenciado por 

website do Projeto Jovem Doutor da Disciplina de Telemedicina da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Os participantes podiam acessar esse 

material educacional em qualquer horário, sendo essa característica vantajosa, 

uma vez que alcança a disponibilidade de tempo e interesse de cada participante, 

corroborando com a citação de Eskenazi (2010), que aponta a flexibilização dos 
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horários, de acordo com a disponibilidade de tempo dos alunos, como motivo a 

tornar os cursos realizados a distância interessantes. 

O trabalho foi divido em duas etapas. A primeira etapa envolveu a 

elaboração dos módulos educacionais, desenvolvimento do programa de 

capacitação, atividades presenciais, atividade a distancia e atividade prática. A 

segunda etapa envolveu as avaliações do Programa de Capacitação e 

investigação da motivação em participar do programa. Nos programas 

educacionais que se utilizam da Educação a Distância (EaD), um bom 

planejamento detalhado em todas as etapas é essencial, pois não existe a 

possibilidade de modificar as estratégias de ensino, podendo isso influenciar no 

objetivo e resultado final do projeto. 

As atividades presenciais foram ministradas separadamente em cada 

escola, em dias e horários diferentes, e foram necessários 4 encontros em cada 

escola, devido ao tempo cedido à pesquisadora. Nesse momento, ela teve um 

primeiro contato com os participantes para apresentar a temática do programa 

"Saúde auditiva". A participação efetiva dos alunos durante os encontros, a 

grande quantidade de perguntas e o interesse pelas imagens e vídeos 

demonstraram que a atividade presencial apresentou grande valia para a 

aprendizagem e retenção do conhecimento deles. Esse primeiro contato foi 

importante para a motivação dos alunos para as próximas fases do Programa de 

Capacitação. O resultado aqui obtido concordou com os achados de Melo et al. 

(2011), que afirma que as atividades presenciais com aulas expositivas, vídeos, 

imagens e interação entre aluno e pesquisador são fatores determinantes para o 

êxito da capacitação. Outros estudos que utilizaram a dinâmica mista (presencial 

e a distância) demonstraram em seus resultados que o contato pessoal é decisivo 

para a aprendizagem, bem como para a criação de vínculos, estabelecimento de 

confiança e empatia. (SEQUEIRA, 2009; PICOLINI, 2011). 

Para a atividade a distância, utilizou-se da ferramenta da Teleducação 

Interativa, que, segundo Wen (2003), é a otimização dos recursos tecnológicos e 

educacionais desenvolvidos para estimular a interatividade e manter o interesse 

do aluno.  

Como demonstrado nos resultados, o conteúdo educacional foi 

disponibilizado na plataforma do Projeto Jovem Doutor 

(www.jovemdoutor.com.br). Todos os participantes da amostra realizaram o 
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cadastro na plataforma e o acesso em computadores domiciliares ou na própria 

escola.  

O conteúdo sobre saúde auditiva, prevenção e tratamento, por ser 

disponibilizado em site, como o Cybertutor, foi didaticamente organizado em dois 

módulos e fragmentado em tópicos, tornando-se mais fácil aos alunos 

direcionarem sua aprendizagem. 

Em relação ao desempenho e acesso dos participantes, o Cybertutor 

permitiu concluir que 100% dos alunos realizaram essa tarefa com sucesso. A 

verificação do desempenho e acesso dos participantes é uma ferramenta 

importante para garantir o sucesso desta fase. Assim, o tutor do programa 

conseguiu monitorar e motivar os participantes que não apresentavam acesso 

concluído. 

A atividade prática ou ação social foi a oportunidade de o aluno 

desenvolver e aplicar cada módulo e cada tópico aprendido pelo Cybertutor. Os 

participantes desenvolveram aulas expositivas e também realizaram teatros e 

dinâmicas que demonstram como o deficiente auditivo se sentiria ao ser excluído 

da comunidade. Essas atividades foram a forma de apresentar iniciativas para 

divulgar o curso e iniciar a ação social de inclusão dentro das respectivas escolas 

participantes do projeto. No estudo de Picolini (2011), verificou-se que, para 

favorecer a inclusão, é também necessário estimular a interação por meio de 

atividades práticas e conjuntas. Para modificar as concepções sobre a inclusão 

social, somente o contato entre as pessoas não é o suficiente, muitas vezes é 

necessário que ocorra paralelamente atividades informativas, educativas e 

práticas. 

Outra preocupação com o material foi utilizar uma linguagem acessível 

ao público escolar, ou seja, de fácil compreensão, sendo que esses achados 

corroboram com os estudos de Spinard (2009), Soirefmann et al. (2010), Campos 

(2011), Picolini (2011), Ascencio (2012) e Maximino (2012).  

Estudos em educação em saúde proporcionam uma análise mais 

detalhada de que o envolvimento da escola deve ser integral, ou seja, com o 

envolvimento de alunos, professores e funcionários, para que, assim, a própria 

escola possa dar continuidade nas mudanças de comportamentos que devem 

acontecer, tanto dos alunos, quanto da comunidade (VIEIRA, 2008). 



6 Discussão 104 

Após as atividades desenvolvidas nas escolas, os participantes foram 

intitulados “Jovens Doutores” e receberam certificado de participação no 

Programa de Capacitação. Essa certificação foi motivadora para o participante e 

instigadora de aquisição de novos conhecimentos ou participações em novos 

projetos, bem como no cumprimento dos objetivos propostos.    

Com a conscientização de que o reconhecimento da educação é um 

dos fatores de maior importância para o desenvolvimento humano, um 

instrumento capaz de modificar a consciência do homem relacionado ao 

conhecimento é a informação, a qual se realiza apenas quando é aceita e 

percebida. 

Concluindo, o comportamento de adolescentes relacionado aos hábitos 

auditivos pode ser nocivo à saúde auditiva e, portanto, recomendam-se 

campanhas e estudos que possam realizar o acompanhamento auditivo desse 

público, visando observar possíveis alterações nos limiares auditivos, bem como 

para uma maior conscientização sobre mudanças de hábitos e adoção de 

medidas de prevenção com programas de conservação auditiva conforme 

ressaltam Lacerda et al., 2001 e El Dib et al. (2008). Espera-se que, com a 

implantação de programas educativos de prevenção elaborados para 

adolescentes, a incorporação precoce de hábitos saudáveis provoque mudança 

de comportamento na população. (RONDON et al., 2009; MACÉA et al., 2009; 

BLASCA et al., 2010a; PICOLINI et al., 2010a.  

A validação do programa de capacitação consta de etapa pré e pós 

para mensurar a aquisição de conhecimento. A forma de verificação ocorreu por 

meio da aplicação do questionário de situação-problema, da Escala Lickert de 

Atitutes Sociais em relação à inclusão e da Ficha de Pesquisa Motivacional, para 

verificar a eficácia do programa, as atividades sociais dos alunos frente ao 

processo da inclusão e a motivação dos participantes, respectivamente. Isso 

porque, para elaborar e desenvolver uma proposta educacional, é importante que 

se analise os aspectos relacionados ao aprendizado individual de cada aluno 

sobre o conteúdo, disponibilizado para que possam desenvolver o programa 

adequadamente. 

Com relação à avaliação do aprendizado do aluno, a pesquisadora 

deste estudo elaborou um questionário intitulado Questionário Situação-Problema 

(Apêndice 2), cuja temática era saúde auditiva. Este foi aplicado em dois 
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momentos distintos, antes e depois do programa de capacitação, com o intuito de 

mensurar o conhecimento prévio e o adquirido pelos participantes. 

As Tabelas 1, 2, 3 e 4 demonstram que houve diferença significativa 

estatisticamente na aplicação do questionário nas situações pré e pós-teste em 

todas as escolas, e por todos os alunos, ou seja, 100% da amostra apresentou 

melhora na situação pós-teste. Essa diferença demonstra que o Programa de 

Capacitação proporcionou um aprendizado satisfatório, porém não se pode 

garantir que tenha sido de fato efetivo para a mudança de comportamento e 

construção de hábitos saudáveis. 

Houve diferença estatisticamente significante encontrada na 

comparação entre as situações pré e pós-teste em cada escola separadamente e 

em todos os grupos, porém, comparando-se as situações entre as escolas, a 

Tabela 5 demonstra diferença estatisticamente significante entre o grupo G1 

(EEMPB) e os demais grupos, G2 (EEPJV), G3 (EEPCC) e G4 (EEJRM). 

Ascencio (2012) enfatiza que ocorre uma escassez de trabalhos na 

audiologia que se utilizem da Teleducação e que optem pela metodologia do 

Questionário Situação-Problema, por tratar-se de uma nova abordagem. 

Na audiologia, alguns estudos utilizam a Teleducação como ferramenta 

de ensino abrangente e a distancia, mas também são poucos os que empregam o 

Questionário Situação-Problema como instrumento de avaliação para mensurar a 

aprendizagem de novas temáticas. O Questionário Situação-Problema expõe um 

enunciado com uma situação problematizadora sobre o tema abordado para 

reflexão e apresenta possiveis alternativas de respostas, sendo umas coerentes e 

outras não. Hoje, já se sabe que o questionário situação-problema apresenta 

precisão e confiabilidade ao mensurar a obtenção de informação/conhecimento 

por uma população específica sobre determinado assunto. Neste estudo, 

especificamente, pode-se afirmar que seu emprego foi oportuno e satisfatório, 

pois se observou que os resultados entre os adolescentes, população estudada, 

diferenciam-se estatiticamente nos dois momentos (pré e pós Programa de 

Capacitação), indicando que houve absorção de conhecimento/informação sobre 

o tema dano auditivo em decorrência de níveis elevados de pressão sonora. 

Vários autores, como Picolini (2011), Maximino (2012) e Blasca (2012), utilizaram 

o questionário situação-problema. No entanto, somente esta última autora o 
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empregou na área da audiologia, especificamente para a saúde auditiva ao 

relacionar o tema AASI e seu emprego para a reabilitação da deficiência auditiva. 

As Tabelas 6, 7, 8 e 9 apresentam os resultados obtidos na avaliação 

da Escala ELASI, em cada uma das escolas avaliadas separadamente. A ELASI 

foi aplicada antes e após o Programa de Capacitação para mensurar a influência 

dele nas atitudes sociais dos adolescentes em relação à inclusão. 

Os dados apresentados na Tabela 10 descrevem uma análise 

estatística da avaliação da Escala ELASI de todas as escolas avaliadas, revelam 

que houve diferença estatisticamente significante entre as situações pré e pós-

teste em cada escola, separadamente, nos 4 grupos (G1, G2, G3 e G4), assim 

como mostram os resultados encontrados nos estudos desenvolvidos por Picolini 

(2011) e Maximino (2012). Omote et al., (2005) utilizou a ELASI antes e após um 

programa de intervenção, verificando atitudes mais favoráveis após o programa. 

No entanto, quando analisada a relação entre as escolas, observou-se que 

apenas o grupo 2 (G2 EEPJV) apresentou diferença estatisticamente, ou seja, os 

resultados demonstraram atitudes mais favoráveis em relação à inclusão social do 

que nos outros grupos avaliados. 

Nessa perspectiva, cabe descrever que a pontuação obtida pelos 

alunos de todos os grupos foi considerada alta, tanto na avaliação pré como na 

pós-teste, com melhora nesta última. 

Promover condições e estratégias de educação para que a escola se 

transforme em um ambiente favorável para o desenvolvimento da criança com 

necessidades especiais, no sentido de favorecer mudanças nas suas relações 

interpessoais e impulsionar a consolidação da sua inclusão na comunidade, é, 

sem duvida, papel do fonoaudiólogo, conforme salientam Gertel e Maia (2011).  

Sabe-se que a organização do material educacional é importante, pois 

o planejamento, a elaboração e a disposição das informações são pré-requisitos 

determinantes, podendo influenciar no aprendizado e, consequentemente, no 

resultado final de um programa educacional. Por isso a aplicação da ficha 

motivacional foi outro instrumento subjetivo utilizado para verificar esses aspectos 

do programa em relação à Teleducação Interativa. 

Os Gráficos 1, 2, 3 e 4 e as Tabelas 11, 12, 13 e 14 apresentam as 

pontuações da ficha de pesquisa motivacional. Neste estudo, a FPM foi 

respondida por todos os alunos que participaram do Programa de Capacitação, já 
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indicando a motivação para a participação nele e, consequentemente, para a 

aquisição de informação que resultasse em aprendizado. 

Como demonstrado na Tabela 15 foi possível cerificar que na análise 

entre as escolas separadamente, com relação aos aspectos estimulante, 

significativo, organizado e fácil de usar, não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos. 

De acordo com os resultados apresentados nos Gráficos 5, 6, 7 e 8, 

todos os grupos estudados manifestaram alto índice de satisfação motivacional 

com o programa, considerando-o como "Impressionante". Esses achados são 

concordantes com os encontrados por Paixão, Miot e Wen, (2002), que enfatizam 

que a FPM é um instrumento de alta validade para mensurar o aspecto 

motivacional de cursos a distância. 

Pontuam-se com os resultados encontrados neste estudo que o 

desenvolvimento de programas educacional em saúde auditiva, principalmente 

aquelas que utilizam a Teleducação Interativa. Sob esta perspectiva, a 

composição do programa de capacitação com atividade presencial, atividade a 

distancia e atividade prática, somado à utilização da metodologia do Projeto 

Jovem Doutor, foram estratégias favoráveis para a efetividade da educação.  

Acredita-se que o presente trabalho colaborou para a multiplicação do 

conhecimento entre os adolescentes sobre a temática saúde auditiva dos danos 

auditivos decorrentes do uso indiscriminado e abusivo dos dispositivos sonoros 

portáteis e individuais sob níveis elevados de pressão sonora. Apontou-se 

também como programas educacionais com essa vertente devem ser 

disseminados entre os jovens estudantes. 
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7 CONCLUSÃO 
 

O presente estudo, cuja finalidade foi criar uma rede de aprendizagem 

colaborativa com uso de Teleducação Interativa, baseado nos alicerces do Projeto 

Jovem Doutor, visando promover melhoria da prevenção em saúde auditiva, 

avaliando os aspectos motivacionais que envolvem a participação dos alunos do 

ensino fundamental em um programa educacional, permitiu concluir que:  

Foi desenvolvido um programa educacional utilizando a Teleducação 

Interativa como modelo de educação em saúde auditiva. 

O programa educacional em saúde auditiva foi eficaz, pois 

proporcionou o aprendizado dos alunos das escolas participantes,  

A elaboração deste modelo de capacitação alcançou um índice de 

motivação em relação à participação altamente positivo. Mostrou ser uma 

proposta eficiente de educação na temática sobre a saúde auditiva, podendo ser 

considerada uma importante estratégia de consolidação da inclusão do deficiente 

auditivo na comunidade. 
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Caro responsável,  

Estamos convidando seu filho a participar da pesquisa “Rede de 

aprendizagem colaborativa de educação em saúde auditiva”. 

A referida pesquisa tem como objetivo capacitar os alunos do ensino 

médio das escolas estaduais, a saber, Escola Estadual Mercedes Paz Bueno, 

Escola Estadual Professor José Viranda, Escola Estadual Professor Christino 

Cabral e Escola Estadual Joaquim Rodrigues Madureirax sobre temas 

relacionados à Saúde Auditiva.  

Para tanto, seu filho irá participar de um programa de capacitação, ou 

seja, realizará um treinamento para adquirir conhecimento e habilidade sobre os 

temas abordados, utilizando-se de recursos tecnológicos, como a educação a 

distância e o uso da internet. Com essa proposta, os alunos, previamente 

selecionados, responderão a um questionário sobre a audição e, posteriormente, 

participarão de um programa de capacitação por meio de aulas presenciais, a 

distância (tutor eletrônico) via internet e atividades práticas.   

O participante terá possibilidade de estudar o material em sua 

disponibilidade de horário e pelo tempo que julgar necessário. Após o estudo do 

material, será aplicado um questionário, com o objetivo de avaliar a efetividade do 

programa de capacitação na formação dos alunos do ensino médio sobre a saúde 

auditiva. 

Após o programa, todos os alunos participantes receberão um 

certificado de participação simbolizando a formatura dos “Jovens Doutores”. Em 

continuidade a proposta, os alunos deverão elaborar estratégias para compartilhar 

todo conteúdo aprendido com os outros alunos da escola e com a comunidade, 

por meio de palestras e oficinas que serão ministradas pelos mesmos, mas com o 

acompanhamento dos professores e pesquisadores.  

Informamos que esta pesquisa não proporciona riscos ao seu filho e 

que sua participação é voluntária, podendo também ser interrompida a qualquer 

momento. Os resultados serão utilizados em aulas e publicados em revistas ou 

outros meios de divulgação, porém com a garantia de sigilo quanto à identificação 

do seu filho. Qualquer dúvida referente aos procedimentos, benefícios e outros 

assuntos relacionados à pesquisa será prontamente esclarecida.  
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Desde já agradecemos a sua colaboração e colocamo-nos à 

disposição para mais esclarecimentos que se fizerem necessários. 

“Se restar dúvidas, o participante poderá entrar em contato com a 

orientadora da pesquisa Profa. Dra. Wanderléia Quinhoneiro Blasca pelo telefone 

(14) 3235 8332, ou caso queiram apresentar alguma reclamação favor entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, da FOB-USP, 

pelo endereço da Al. Dr. Octávio Pinheiro Brizolla, 9-75 Bauru/SP (sala no prédio 

da Biblioteca, FOB-USP) ou pelo telefone (14) 3235-8356.” 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 

_________________________________________________________________

_, 

portador da cédula de identidade __________________________, após leitura 

minuciosa das informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada pelos profissionais em seus 

mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, 

não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da 

pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a 

qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e 

deixar de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações 

prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional 

(Art. 9o do Código de Ética Odontológica ou Art. 29o do Código de Ética do 

Fonoaudiólogo). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

Bauru-SP, ________ de _______________ de______ . 

________________________________ 

Responsável/Sujeito da Pesquisa 

 

                                                                                                                                                                                                

____________________________                            
_________________________ 
Profa. Dra. Wanderléia Quinhoeiro Blasca                                   Adriana Pessutto Montilha Falsetti 
                    Orientadora                                                                   Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE 2 – Questionário Situação-Problema 

 

1 - Um adolescente está acostumado a usar fones de ouvido para tudo, 

para ouvir música, para falar ao telefone, para conversar pela internet, etc. Diz 

que nunca sentiu dores de ouvido e que nunca teve queixas relacionadas à 

audição. Porém, após certo tempo começou a sentir que as pessoas falavam, ele 

ouvia, porém não entendia. Então resolveu procurar um profissional da área. O 

que pode ter acontecido? 

a) O adolescente pode estar desenvolvendo uma perda de audição 

induzida pelo ruído, pelo tempo de uso de fones de ouvido. 

b) Nada, pois nosso ouvido suporta sons de fortes intensidades, 

mesmo durante um longo período de tempo, sem intervalos e até mesmo 

tornando-se um hábito. 

c) O adolescente apenas não está mais aprestando atenção nas 

pessoas a sua volta. 

d) Ele está passando por um período de crescimento e com isso todos 

os seus sentidos e órgãos estão em mudança. 

 

2 - Aline e Gustavo estão casados há 9 anos e possuem uma filha de 5 

anos. Quando Aline engravidou, tinha 22 anos e Gustavo tinha 27 anos. Aline fez 

todo o acompanhamento médico gestacional, não teve nenhum problema durante 

a gestação e, realizou parto normal, sem nenhuma intercorrência. Isabela nasceu 

de 9 meses. Na família de Aline e Gustavo, não tem antecedentes com problemas 

de audição. Isabela fez o teste da orelhinha e não apresentou nenhum problema. 

Porém quando Isabela foi para a escola, a professora começou a perceber que 

Isabela apresentava certa dificuldade para acompanhar a turma e aprender a ler e 

escrever. Isabela também apresenta trocas na fala. A mãe de Isabela relatou que 

a filha apresentou por muitas vezes otites recorrentes. O que pode estar 

ocorrendo com Isabela? 

a) Isabela não gosta de estudar e por isso não quer aprender a ler, 

escrever e também tem preguiça de falar. 

b) Isabela apresenta um atraso no desenvolvimento motor, ou seja, 

apresenta uma dificuldade de coordenação motora, e por isso escreve, lê e fala 

errado.  



Apêndices 
 

128 

c) Isabela apresenta uma perda de audição moderada condutiva que a 

leva ter dificuldades em aprender a ler, escrever e falar corretamente. 

d) Isabela apresenta uma perda de audição profunda neurossensorial 

bilateral, que a permite aprender pouco na escola. 

 

3 - José, hoje com 54 anos, nunca havia reclamado de dificuldades em 

ouvir, nunca apresentou grandes intercorrências de doenças no ouvido ou 

queixas para ouvir. José conta que sempre trabalhou em uma fábrica de 

refrigerantes, que é uma empresa com muito ruído e que não fez exames 

periódicos e nem usava protetores auriculares para prevenir a perda de audição. 

Após um tempo de aposentadoria José começou a se queixar de que ouve o que 

as pessoas falam, porém não as entende. Sabe que tem alguém falando ao seu 

lado, no entanto não sabe quem e nem o que está sendo falado. Diz que sua 

esposa fala enrolado e “para dentro”, pois quando conversa com seus amigos 

entende melhor do que quando a esposa fala. O que pode ter acontecido com a 

audição de José? 

a- Não gosta de conversar com a esposa, pois sua voz é muito aguda, 

por isso a queixa maior é que não entende quando ela fala. 

b- Por causa da falta de proteção e prevenção, hoje José apresenta 

perda de audição induzida pelo ruído e pelo tempo de exposição onde trabalhava, 

em que acomete as frequências altas principalmente 4kHz e 6kHz. 

c- Já está com a idade avançada e então tem preguiça de ouvir tudo o 

que está sendo falado ao seu lado. 

d- Mesmo que José tivesse feito a prevenção, exames periódicos e uso 

de protetores auriculares durante o seu tempo de serviço, hoje apresentaria a 

mesma perda de audição. 

 

4 - Andréia e Rodrigo são casados há 10 anos e têm um menino de 5 

anos, o Augusto. A gestação foi ótima, Andréia não apresentou nenhuma 

intercorrência e o parto também foi normal. Augusto nasceu de 9 meses, fez o 

teste da orelhinha, passou e ambos tiveram alta juntos do hospital. Durante os 

dois primeiros anos de vida, Augusto apresentou muitas infecções de ouvido, mas 

como Andréia e Rodrigo eram cuidadosos e tinham um bom entendimento do 
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assunto, sempre fizeram os tratamentos necessários. Como pode estar Augusto 

hoje com 5 anos, com relação à audição. 

a- Mesmo que os pais de Augusto não tivessem o levado ao médico 

para o devido tratamento, Augusto estaria ouvindo normalmente hoje. 

b- Augusto escuta bem, não apresenta mais as infecções e não tem 

nenhuma queixa de audição ou fala. 

c- Augusto poderia apresentar perda de audição, pois seus avós 

apresentaram depois de idosos. 

d- Augusto somente apresentaria uma perda de audição se seus pais 

também tivessem. 

 

5 - Marcelo tem dez anos de idade, segundo relato de mãe sua 

gestação foi tranquila e não houve nenhuma intercorrência durante o parto. 

Entretanto, não foi vacinado contra a meningite quando bebê e aos sete anos 

adquiriu a doença, já com o desenvolvimento da linguagem completo. Esta teve 

como consequência perda auditiva de grau severo. Atualmente, Marcelo usa 

aparelho auditivo, consegue se comunicar bem, está bem adaptado e não possui 

nenhuma queixa em relação ao seu AASI. 

Em relação ao Marcelo podemos afirmar que: 

a) Marcelo, mesmo se optasse por não utilizar o aparelho auditivo, 

seria capaz de ouvir todos os sons da fala sem solicitar repetição das pessoas e 

nem aumentar o volume da televisão. 

b) Mesmo sem o uso do aparelho auditivo e nem outra forma de 

tratamento, Marcelo ainda seria capaz de ouvir alguns sons como de guitarra, 

cortador de grama, helicóptero e bomba, ou seja, sons mais fortes. 

c) Marcelo, mesmo com perda auditiva de grau severo, como ele 

adquiriu a doença aos sete anos de idade, não há necessidade da utilização de 

aparelho auditivo, visto que ele já havia desenvolvido linguagem. 

O fato de estar usando o aparelho auditivo faz com que Marcelo escute 

perfeitamente bem todos os sons. 
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ANEXO 1 – Escala Lickert de Atitudes Sociais em Relação à Inclusão – Forma A 

 

Caro (a) Colega 

Como parte do projeto integrado sobre a inclusão escolar, estamos 

construindo uma escala para mensuração de atitudes sociais em relação à 

inclusão. Assim, solicitamos sua imprescindível colaboração, no sentido de 

responder ao presente questionário. São apresentados, nas páginas seguintes, 

35 enunciados, cada um seguido de cinco alternativas que indicam a extensão em 

que você concorda com o enunciado ou discorda do seu conteúdo. A sua tarefa 

consiste em ler atentamente cada enunciado e assinalar uma das alternativas, 

aquela que expressa melhor o seu grau de concordância ou discordância. As 

alternativas são: 

(a) Concordo inteiramente 

(b) Concordo mais ou menos 

(c)  Nem concordo nem discordo 

(d) Discordo mais ou menos 

(e) Discordo inteiramente 

 

Cada enunciado vem acompanhado das letras (a), (b), (c), (d) e (e). 

Veja o seguinte exemplo: 

1. A pena de morte deve ser instituída no Código Penal Brasileiro. 

             (a)      (b)      (c)      (d)      (e) 

 
Se você concorda inteiramente com o enunciado de que a pena de 

morte deve ser instituída no Código Penal Brasileiro, deve assinalar a letra (a); se 

concorda mais ou menos (apenas em parte), deve assinalar a letra (b); se nem 

concorda nem discorda (é indiferente, não tem opinião formada a esse respeito, 

está completamente indeciso ou não compreendeu direito o enunciado), deve 

assinalar a letra (c); se discorda mais ou menos (em parte), deve assinalar a letra 

(d); e se discorda inteiramente do enunciado, deve assinalar a letra (e).  

Responda a todas as questões e em cada questão assinale apenas 

uma alternativa. Na absoluta impossibilidade de responder a alguma questão, 

assinale a letra (c). Não há resposta certa nem errada. Portanto, responda de 

acordo com a sua própria opinião, baseando-se na primeira impressão. 
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Pedimos que inicialmente preencha o quadro abaixo.  

Muito obrigado! 

 

 

Nome: .................................................................................... 

Data de Nascimento: .............................................................. 

Sexo:     (    )  masculino       (    )  feminino 

Escolaridade: .......................................................................... 

Ocupação: ............................................................................... 

Localidade: ............................................................................  

********************************************************************** 

(a) = concordo inteiramente 

(b) = concordo mais ou menos 

(c)  = nem concordo nem discordo 

(d) = discordo mais ou menos 

(e) = discordo inteiramente 

********************************************************************** 

 

 

1. Devemos aceitar e conviver com a singularidade das pessoas. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

2. O currículo deve ser adaptado para garantir ao aluno deficiente a 

sua participação em classe comum. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

3. Com a inclusão, o deficiente não tem o direito de optar por estudar 

em classe especial. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

4. Dentro do processo de escolarização, os alunos devem ser 

separados em categorias, de acordo com o nível de aproveitamento. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

5. As escolas públicas devem adaptar-se ao sistema de educação 

inclusiva. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 
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6. A participação de alunos diferentes, inclusive deficientes, na mesma 

sala de aula, é benéfica para todos. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

7. Deve ser favorecida a convivência das pessoas deficientes e não 

deficientes. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

8. A educação inclusiva tem princípios democráticos e pluralistas, 

garantindo a igualdade de oportunidades educacionais a todos os alunos. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

9. Não é saudável a convivência de deficientes com os normais. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

10. O aluno deficiente tem o direito de receber apoio pedagógico como 

forma de responder às suas necessidades educacionais. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

11. Todos temos direitos e deveres apesar das diferenças. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

12. Os alunos deficientes não devem frequentar classe comum. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

13. Pessoas com deficiência não devem chegar à universidade porque 

não têm condições de cumprir com os compromissos acadêmicos. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

14. A escola deve promover a convivência solidária entre os alunos 

deficientes e não deficientes. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

15. Os direitos de cidadania devem ser garantidos a todos. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

16. As sociedades, em geral, devem ser favoráveis à inclusão. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

17. A interação entre as pessoas com as mais variadas diferenças é 

sempre vantajosa para todos. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

18. Não há benefícios com a inclusão, ela prejudica tanto alunos 

deficientes quanto os normais. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 
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19. Aquele que é muito diferente deve ter seu próprio mundo. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

20. As universidades devem ter garantida a autonomia de somente 

atender a alunos que possam adequar-se à sua estrutura em todos os aspectos. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

21. A sociedade deve exigir que as pessoas deficientes sejam 

atendidas em seus direitos. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

22. Os alunos com deficiência auditiva possuem diferenças 

significativas que os impedem de aprender junto com os alunos não deficientes. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

23. O melhor local de atendimento educacional para o deficiente é na 

instituição especializada. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

24. Todas as pessoas deficientes, independentemente do grau de 

comprometimento, devem ter garantidos os seus direitos de cidadania.  

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

25. O direito ao atendimento das necessidades básicas deve ser 

assegurado a todos. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

26. Uma sociedade inclusiva deve estar estruturada para atender as 

necessidades de todos os cidadãos, por mais diferentes que sejam. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

27. Os alunos com deficiência mental possuem diferenças significativas 

que os impedem de aprender junto com os alunos não deficientes. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

28. Não devem ser atendidos os alunos surdos no ensino universitário, 

uma vez que não são oferecidos serviços de apoio. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

29. O deficiente deve ter direito às mesmas oportunidades de emprego 

que os demais cidadãos. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

30. As universidades não devem adaptar seus recursos para o 

atendimento de alunos com deficiências. 
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(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

31. Não existe nenhuma possibilidade de troca de experiências 

positivas entre aluno comum e aluno especial. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

32. O serviço de apoio ao educando com deficiência para a 

implantação de uma pedagogia inclusiva é um gasto injustificado. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

33. As escolas particulares devem adaptar seus recursos para o 

atendimento de alunos com deficiência. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

34. O sistema de saúde deve estar preparado para atender com 

qualidade toda e qualquer pessoa que necessita de seus serviços. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

35. A reforma agrária é uma medida necessária para a construção de 

uma sociedade inclusiva.  

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 
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Escala Lickert de Atitudes Sociais em Relação à Inclusão – Forma B 

 

Caro (a) Colega 

 

Como parte do projeto integrado sobre a inclusão escolar, estamos 

construindo uma escala para mensuração de atitudes sociais em relação à 

inclusão. Assim, solicitamos sua imprescindível colaboração, no sentido de 

responder ao presente questionário. São apresentados, nas páginas seguintes, 

35 enunciados, cada um seguido de cinco alternativas que indicam a extensão em 

que você concorda com o enunciado ou discorda do seu conteúdo. A sua tarefa 

consiste em ler atentamente cada enunciado e assinalar uma das alternativas, 

aquela que expressa melhor o seu grau de concordância ou discordância. As 

alternativas são: 

(a) Concordo inteiramente 

(b) Concordo mais ou menos 

(c)  Nem concordo nem discordo 

(d) Discordo mais ou menos 

(e) Discordo inteiramente 

Cada enunciado vem acompanhado das letras (a), (b), (c), (d) e (e). 

Veja o seguinte exemplo: 

1. A pena de morte deve ser instituída no Código Penal Brasileiro. 

             (a)      (b)      (c)      (d)      (e) 

 

Se você concorda inteiramente com o enunciado de que a pena de 

morte deve ser instituída no Código Penal Brasileiro, deve assinalar a letra (a); se 

concorda mais ou menos (apenas em parte), deve assinalar a letra (b); se nem 

concorda nem discorda (é indiferente, não tem opinião formada a esse respeito, 

está completamente indeciso ou não compreendeu direito o enunciado), deve 

assinalar a letra (c); se discorda mais ou menos (em parte), deve assinalar a letra 

(d); e se discorda inteiramente do enunciado, deve assinalar a letra (e).  

Responda a todas as questões e em cada questão assinale apenas 

uma alternativa. Na absoluta impossibilidade de responder a alguma questão, 

assinale a letra (c). Não há resposta certa nem errada. Portanto, responda de 

acordo com a sua própria opinião, baseando-se na primeira impressão. 
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Pedimos que inicialmente preencha o quadro abaixo.  

Muito obrigado! 

 

 

Nome: .................................................................................... 

Data de Nascimento: .............................................................. 

Sexo:     (    )  masculino       (    )  feminino 

Escolaridade: .......................................................................... 

Ocupação: ............................................................................... 

Localidade: .............................................................................  

********************************************************************** 

(a) = concordo inteiramente 

(b) = concordo mais ou menos 

(c)  = nem concordo nem discordo 

(d) = discordo mais ou menos 

(e) = discordo inteiramente 

********************************************************************** 

 

 

1. Não se deve envolver toda a sociedade para o objetivo comum da 

prática da inclusão. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

2. A classe heterogênea tem a vantagem de permitir que cada aluno 

contribua para a aprendizagem dos demais. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

3. Todos os indivíduos em todos os setores da sociedade devem fazer 

parte do movimento de inclusão. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

4. Promover a inclusão de deficientes é responsabilidade única e 

exclusiva das escolas. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

5. Modificar a estrutura física da escola para o atendimento de alguns 

poucos alunos deficientes é um gasto orçamentário prejudicial. 
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(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

6. Os alunos diferentes devem ser separados, no processo de 

aprendizagem, de acordo com suas potencialidades. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

7. Não é possível garantir a participação de qualquer tipo de aluno na 

mesma sala de aula porque é mais fácil ensinar para uma classe homogênea. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

8. A sociedade deve criar meios de promover o aprendizado de todos, 

de acordo com as necessidades de cada um. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

9. Deve ser assegurado o convívio de alunos deficientes e não 

deficientes na mesma sala de aula, ainda que sejam necessárias profundas 

modificações na escola. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

10. A sociedade deve adequar-se para garantir a todos, inclusive aos 

deficientes, o acesso a qualquer órgão ou instituição pública. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

11. No convívio com crianças deficientes, as crianças normais têm o 

seu desenvolvimento global prejudicado. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

12. Colocar alunos deficientes em classes regulares prejudica a 

aprendizagem dos alunos normais. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

13. As pessoas comuns não precisam esforçar-se para melhorar o 

relacionamento com pessoas deficientes. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

14. Todos os alunos devem ter participação efetiva na vida da escola. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

15. A inclusão deve ser praticada para beneficiar o deficiente. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

16. É justificável qualquer investimento para evitar que as vias públicas 

se constituam em obstáculos para a locomoção de pessoas com deficiência. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 
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17. A educação inclusiva deve ocorrer em qualquer nível de ensino, do 

maternal à pós-graduação. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

18. O deficiente não tem nada a ensinar aos normais. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

19. As diferenças entre as pessoas são vantajosas para a existência 

humana. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

20. Os familiares da pessoa com deficiência devem lutar pela 

participação dela nas atividades festivas, esportivas e de lazer. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

21. O deficiente mental severo tem o direito de ser atendido nas 

escolas comuns, mesmo que para isso sejam necessárias profundas 

modificações em sua estrutura física e em seu projeto pedagógico. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

22. Por mais diferentes que as pessoas sejam umas das outras, 

sempre é possível uma boa convivência entre elas. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

23. O lugar mais adequado de aprendizagem para o deficiente é a 

classe especial. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

24. Se o aluno não consegue acompanhar as atividades dos colegas, 

deve mudar para a classe especial. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

25. Os exames vestibulares devem ser adaptados para oferecer a 

todos os candidatos oportunidades iguais de acesso à universidade. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

26. O mercado de trabalho deve absorver a mão-de-obra dos 

deficientes. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

27. A participação plena das pessoas deficientes deve ser garantida 

em todos os contextos sociais. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 
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28. Os alunos deficientes só são beneficiados se permanecerem em 

instituições especializadas para atender mais adequadamente suas limitações. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

29. A inclusão pressupõe o direito de igualdade de oportunidades para 

escolarização de deficientes e não-deficientes. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

30. A exclusão de determinados grupos improdutivos é necessária para 

a sobrevivência de toda e qualquer sociedade. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

31. Apenas os alunos com deficiência deverão fazer uso de recursos 

do ensino especializado. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

32. A lei deve determinar que, se um deficiente quiser estudar em uma 

escola pública, esta deverá oferecer a vaga. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

33. O Estado deve conferir todos os direitos à pessoa com deficiência 

na forma da lei. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

34. A sociedade deve selecionar aqueles que possuem melhores 

condições de aproveitamento das oportunidades. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 

35. Qualquer sociedade inclusiva deve estar estruturada para atender 

às necessidades de todos os cidadãos. 

(a)        (b)        (c)        (d)        (e) 
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ANEXO 2 – Ficha de Pesquisa Motivacional – FPM 

(continua) 

QUESTÕES 
Concordo 

completamente 

Concordo 

parcialmente 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

completamente 

1-A exibição (layout) do curso foi 

atraente. 
    

2-Existiu menu ou mapa no site 

descrevendo o conteúdo que foi 

abordado no curso. 

    

3-A informação audiovisual 

disponibilizada no curso ajudou a 

esclarecer ou descrever o conteúdo. 

    

4-A navegação no curso não exigiu 

habilidades especiais, maiores 

habilidades ou experiência. 

    

5-Existiu um título chamativo e/ou 

visual na página inicial do curso que 

atraiu a atenção dos participantes. 

    

6-O curso possui links, ou 

referências práticas, incluindo 

páginas da web. 

    

7-A proposta do curso foi clara.     

8-O curso contou com uma função 

que permitiu receber ajuda. 
    

9-O curso foi interessante para os 

participantes. 
    

10-A informação do curso veio de 

fontes reconhecidas. 
    

11-As orientações no curso foram 

simples e claras. 
    

12-Foi possível se mover, todas às 

vezes, dentro do curso para o local 

que desejado, incluindo os acessos 

aos recursos(*) do curso. 

    

13-A informação contida no curso foi 

interessante. 
    

14-A informação contida no curso 

estava atualizada. 
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(continua) 

QUESTÕES 
Concordo 

completamente 

Concordo 

parcialmente 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

completamente 

15-Existiu informação prática em 

cada um dos recursos do curso. 
    

16-Os recursos utilizados no curso 

foram consistentes e facilmente 

visualizáveis. 

    

17-A variedade de formatos usados 

nos recursos ajudou a manter a 

atenção. 

    

18-A informação disponibilizada no 

curso foi correta e não tendenciosa. 
    

19-Toda a informação usada no 

curso foi apresentada usando um 

formato e com uma linguagem clara 

e consistente. 

    

20-Todos os recursos do curso 

estavam ativos e funcionaram. 
    

21-O curso possui características 

novas e inéditas tornando-o mais 

interessante para os alunos. 

    

22-Existiu pouca informação 

redundante ou sem importância no 

curso. 

    

23-O conteúdo do curso foi escrito 

sem erros gramaticais ou outros 

erros. 

    

24-Foi possível controlar no curso, a 

todo instante, o acesso à informação 

desejada. 

    

25-Não houve surpresas no curso.     

26-O curso ofereceu oportunidade 

para a interação engajando os 

participantes. 

    

27-O curso forneceu uma quantidade 

apropriada de informação nos seus 

recursos. 
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(conclusão) 

28-Todos os recursos e mecanismos 

de navegação no site funcionaram 

da maneira que deveriam funcionar. 

    

29-O padrão de cores e os demais 

padrões usados na página do curso 

foram adequados. 

    

30-O curso ofereceu oportunidades 

de se comunicar com 

coordenadores, organizadores e 

equipe técnica. 

    

31-Não importou o lugar do curso 

onde o participante estivesse ainda 

assim foi possível acessar os 

recursos, a página inicia ou sair do 

curso. 

    

32-Houve tempo necessário para 

aprender a usar os recursos do 

curso. 

    

Nota: Os recursos (*) serão as ferramentas interativas usadas no curso: lista de discussão, chat, 

etc. 
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