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RESUMO 
 

Objetivou-se construir e validar um curso a distância para promoção da saúde 
mamária para os enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família de Fortaleza/CE. 
Trata-se de uma pesquisa de desenvolvimento e criação de coursewares de 
aprendizagem que podem ser aplicados no ensino e na assistência de enfermagem. 
A proposta metodológica foi composta de cinco etapas: 1) análise e planejamento, 2) 
modelagem, 3) implementação, 4) avaliação e manutenção e 5) distribuição. O 
Ambiente Virtual de Aprendizagem da Mama (AVAPMAMA), foi elaborado no 
período de junho a novembro de 2011 e aprovado pelo COMEPE/UFC, sob 
protocolo n° 78/10 e possui na sua página principal: home (apresentação, estrutura e 
cronograma do curso); biblioteca (livros, manuais, referências, glossário); meu 
espaço (agenda, contato, portfólio); equipe de elaboração; instrumentos dos juízes 
de conteúdo e dos enfermeiros da estratégia de saúde da família. Além disso, o 
conteúdo do CASM está disponibilizado em quatro módulos de aprendizagem que 
contempla 15 unidades temáticas, contendo itens e subitens. Participaram da 
validação do curso nove juízes da área da enfermagem, pedagogia e webdesigner 
que atenderam alguns parâmetros de seleção: titulação, produção científica e tempo 
de atuação com a temática. Estes aspectos receberam uma pontuação mínima cinco 
pontos. A partir da análise dos resultados sobre o perfil sociodemográfico dos 
participantes no estudo, observou-se que 44,4% dos especialistas apresentavam a 
idade na época do diagnóstico variando entre 28 a 40 anos; 33,3% possuíam 
especialização e doutorado, 44,4% eram casados, 55,6% possuíam tempo de 
formação variando entre 4 e 13 anos e experiência como tutor em EaD, 66,7% 
referiram tempo de experiência em EaD menor que 4 anos. As variáveis referentes 
às perspectivas técnicas, didático pedagógicas, comunicacionais e sociais que 
apresentaram índice de concordância superior a 65% foram: as informações são 
compatíveis com os objetivos, a aprendizagem autônoma permite ao aluno acessar 
suas próprias fontes ampliando sua aprendizagem, a sequência e coerência dos 
conteúdos e as referências acrescentam valor à informação e favorece a troca de 
experiências e a construção dos conhecimentos, o paradigma da aprendizagem é 
interacionista, construtivista e facilita o processo de aprendizagem, a metodologia é 
cooperativa, interativa e problematizadora e baseada na identificação e resolução de 
problemas e a interação do curso dar-se-á mutuamente. As variáveis que obtiveram 
índice de concordância igual a 50% foram: designer gráfico das páginas favorece o 
aprendizado, o usuário tem facilidade de navegação, o aprendizado parte da 
experiência do aluno, o ambiente propicia a interdisciplinaridade, o conteúdo é 
construído no processo e não há uma sequência única, permite acessar o ambiente 
disponível e realizar uma discussão sobre o assunto. Conclui-se que o curso a 
distância é uma ferramenta que tem o propósito de ampliar e enriquecer os espaços 
de convivência nos quais os enfermeiros podem interagir e construir seu próprio 
conhecimento; favorece a interatividade, a comunicação, a autonomia e a 
cooperação entre os participantes e oferece acesso às tecnologias educacionais. 
Acrescenta-se ainda que o processo de ensino aprendizagem desenvolvem vários 
aspectos do indivíduo (afetivos, cognitivos e psicomotores), que fazem parte da 
construção do conhecimento.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação a distância. Câncer de mama. Promoção da saúde. 
Enfermagem. 
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ABSTRACT 
 

We aimed to construct and validate a distance learning course within the thematic 
“mammary health” for Family Health Strategy (FHS) professionals in Fortaleza-CE. It 
is a research for development and creation of learning coursewares which can be 
applied in nursing teaching and assistance. The methodological proposal has been 
composed of five stages: 1) Analysis and planning; 2) Modelling; 3) Implementation; 
4) Evaluation and maintenance; 5) Distribution. This platform named Breast Learning 
Virtual Environment (AVAPMAMA) has been elaborated during the period from June 
to November 2011 and ethically approved under COMEPE/UFC protocol nº 78/10 
and it shows in its home page: home (presentation, structure and course schedule); 
library (books, manuals, reverences, glossary); my space (agenda, contact, portfolio); 
elaboration group; content judges and FHS nurses instruments. Beyond that, the 
course content is available in four learning modules which addresses 15 thematic 
units which contains items and subitems, discoursing about: cancer: historical 
antecedents and definitions; breast anatomy; cancer physiopathology and 
epidemiology; public policies related to breast cancer control; risk factors; breast 
alterations related to benign lesions and malignant alterations; special situations for 
breast neoplasm screening; recommendation grade; national strategies for breast 
cancer screening and early detection; treatment modalities; bioethical aspects in 
oncologic nursing care; nursing interventions for mastectomized women, exercises 
and study cases. Considering the results analysis on the sociodemographic profile of 
the study participants, we observed that 44,4% of specialists presented age varying 
from 28 to 40 years; 33,3% had specialization and doctorate degree, 44,4% were 
married, 55,6% had graduation time varying from 4 to 13 years and had experience 
as online learning education tutor, 66,7% referred having experience as online 
learning education tutor less than 4 years. The variables related to technical, 
didactic-pedagogic, communication and social perspectives were: 100% of judges 
totally agreed that the information is compatible with the objectives, that the 
autonomous learning allows the student to access her own sources, widening her 
learning, (4) 66,7% totally agreed  with the sequence of the contents and that the 
references add value to information, which helps the experiences exchanging and 
the knowledge construction, (5) 83,3% of judges partially agreed with the content 
coherence, (5) 83,3% referred total agreement that the learning paradigm é 
interacionist, construtivist, which helps the process of learning. They also agreed that 
the methodology is cooperative, interactive , problematized and based on 
identification and resolution of problems and that the course interaction mutually 
occurs. It is concluded that the process of teaching-learning develops several 
aspects of the individual (affective, cognitive and psychomotor), which is part of the 
knowledge construction. In addition, this educative technology has the purpose of 
widening and improve the acquaintanceship places in which the subjects may 
interact and construct their own knowledge; support the interactivity, the 
communication, the autonomy and cooperation among the participants and offer 
access to educational technologies. 
 
KEYWORDS: Education. Distance. Breast neoplasms, Health promotion. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O conhecimento exige uma presença curiosa do 
sujeito em face do mundo. Requer uma ação 
transformadora sobre a realidade. Demanda uma 
busca constante. Implica em invenção e em 
reinvenção. 

(Paulo Freire) 

 

1.1 Trajetória profissional: a gênese da construção do objeto de estudo 

 

Este estudo trata de questões relativas à temática saúde mamária voltada à 

educação permanente de profissionais da Estratégia de Saúde da Família, sob a 

ótica da Educação a Distância (EaD). 

A construção do objeto de pesquisa torna-se compreensível quando se 

observa a trajetória de vida pessoal, profissional e acadêmica do pesquisador, 

contextualizando suas ideologias e convicções, suas inquietudes e as questões 

norteadoras que culminaram na delimitação do foco do estudo. A motivação e o 

contexto desta proposta estão associados diretamente às vivências após a inserção 

em projetos de pesquisa. 

Os estudos em oncologia iniciaram-se no ano de 1998, quando cursava 

Especialização em Saúde da Família. O ingresso no Grupo de Pesquisa Saúde da 

Mulher do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

e no Grupo de Ensino, Pesquisa e Assistência a Mulher Mastectomizada (GEPAM), 

deu-se no mesmo ano, e desde então todos os meus estudos e pesquisas envolvem 

a temática.  

Rotineiramente, nos encontros do projeto, discutem-se temas de interesse 

comum dos docentes e discentes de graduação e pós-graduação em Enfermagem, 

e estes geralmente envolvem a neoplasia mamária e outros temas relacionados à 

saúde da mulher através de artigos, monografias, dissertações e teses apresentadas 

por alunos de Enfermagem. Além de pesquisas, também são desenvolvidas 

atividades de extensão no GEPAM, através de cursos e oficinas socioterapêuticas, 

lúdicas e recreativas, dentre outras. 

A inserção no grupo GEPAM favoreceu afinidade e aproximação com as 

mulheres que vivenciam o câncer de mama. A partir daí iniciaram-se as inquietações 

sobre a temática, desencadeando o processo de produções científicas. A 

monografia de conclusão do curso de especialização foi a primeira construção 
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científica, publicada anos mais tarde com o tema “Beneficio de la terapia grupal en la 

rehabilitación de mujeres mastectomizadas” (BARBOSA et al., 2002). 

Em outro estudo desenvolvido na unidade de internação de um hospital de 

referência em oncologia percebi que a mulher submetida à mastectomia necessita 

de uma rede efetiva de assistência à saúde que envolva os três níveis de atenção: 

primária, secundária e terciária. Além disso, requer uma rede de apoio social 

condizente com as suas necessidades para o enfrentamento da sua nova condição 

(OLIVEIRA et al.,  2005). 

Em pesquisas desenvolvidas anteriormente observei que as mulheres 

mastectomizadas, geralmente, vivem situações traumáticas intensas e costumam 

apresentar sentimentos de tristeza, desânimo, depressão, medo, ansiedade, raiva e 

hostilidade após a confirmação do diagnóstico de câncer e a extirpação da mama. 

Essas e outras emoções variam em intensidade e implicam muitos processos que 

tendem a interferir na sua readaptação, recuperação e reabilitação (BARBOSA, 

2007). 

Durante o curso do mestrado firmou-se a afinidade com a educação 

permanente, já que nesta época atuava como enfermeira da Estratégia de Saúde da 

Família do município de Fortaleza. Notei que os profissionais da ESF representam 

um grande contingente de trabalhadores da rede de atenção primária de saúde. 

Nessa época iniciaram-se minhas inquietações com relação à assistência de 

enfermagem à mulher com câncer de mama na rede de atenção básica. Dessas 

inquietações surgiram alguns questionamentos: Como o enfermeiro interpreta o 

processo saúde-doença (unicausalidade, multicausalidade ou determinação social 

do processo saúde-doença) na sua prática assistencial individual e coletiva? Como 

tem sido a prática dos enfermeiros da ESF (abordagem, escuta, formação de 

vínculos e responsabilização) no que se refere à promoção da saúde mamária, 

considerando o indivíduo, a família e a sociedade? 

Observei que a maioria dos trabalhadores da saúde da atenção primária são 

mulheres que assumem dupla jornada de trabalho, ora exercendo suas atividades 

como enfermeira da ESF, ora em outros serviços de saúde, públicos ou privados, 

com uma carga horária extremamente cansativa, e ainda exercendo serviços 

domésticos e familiares. Essa longa jornada de trabalho tem ocasionado o 

distanciamento desses profissionais de cursos de aperfeiçoamento e capacitação, 
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tendo em vista a pouca disponibilidade de tempo e de recursos financeiros, além do 

desgaste com a locomoção.  

Outro problema evidenciado na prática cotidiana foi que o profissional de 

saúde encontra-se dominado pela tecnologia dura ou leve-dura1, ou seja, não 

considera a singularidade e a subjetividade de cada usuário no processo de trabalho 

em saúde. Valorizar mais o instrumento do que a atitude acolhedora coloca a 

relação, o diálogo e a escuta em segundo plano para dar margem a um processo 

centrado em formulários, protocolos e procedimentos (BRASIL, 2005). 

A produção de cuidados na prática clínica, para ser resolutiva, requer 

combinações de tecnologias de dimensões materiais e não materiais. A educação 

permanente deve trabalhar no sentido de romper com o modo hegemônico de 

produção de cuidados, reduzido ao biologicismo; deve favorecer discussões com os 

profissionais e usuários no que diz respeito à clínica ampliada, que inclui além da 

doença, a pessoa e o seu contexto, e se responsabiliza tanto pela cura como pela 

reabilitação (BRASIL, 2005). 

Para aproximar-se do usuário o profissional de saúde precisa da escuta, do  

estabelecimento de  vínculos,  dos  laços de  confiança,  de acolher  o  outro  e  

oferecer espaços para a fala e o diálogo. Para que isso ocorra os profissionais 

precisam adquirir saberes e recursos tecnológicos de outros campos de 

conhecimento, como a Sociologia, a Antropologia, a Psicologia e a Psicanálise, além 

da educação, da saúde pública e do saber popular, dentre outros. 

Faz parte das competências dos profissionais de saúde buscar oferecer 

cuidados respeitando os aspectos sociais, econômicos e culturais da família, prover 

redes de apoio para a consolidação do processo terapêutico, garantindo a efetivação 

de uma assistência humanizada e com qualidade (BRASIL, 2005). 

Todo processo de trabalho em saúde é permeado por encontros e 

desencontros, pois é constituído de pessoas que trazem vivências, formações, 

saberes, práticas e histórias diferentes que se encontram e desencontram para 

produzir  o  cuidado.  Os conflitos  que  emergem desses encontros nos  movem  do   

                                                 
1
 Conforme Merhy (2002), tecnologias duras são aquelas que estão inscritas nas máquinas e 

instrumentos e têm esse nome porque já estão programadas, a priori, para a produção de 
determinados insumos. As leves-duras são as que se referem ao conhecimento técnico, por ter uma 
parte dura, que é a técnica, definida anteriormente, e uma leve, que é o modo próprio como o 
trabalhador aplica, podendo assumir formas diferentes, dependendo de como cada um trabalha e 
cuida do usuário. 
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lugar de conservação  (de  onde  estávamos)  para o lugar da transformação  (o  que 

queremos), ou seja, saímos da estagnação para o dinamismo e a resolução 

(BRASIL, 2005). 

A educação permanente permite que as Equipes de Saúde da Família 

construam espaços coletivos para resolver os problemas enfrentados no serviço, 

propondo um novo perfil de trabalho e de trabalhadores que adotam o hábito de 

pensar e repensar sobre as vivências e experiências do ambiente de trabalho e o 

próprio sistema de saúde. Desta forma, contribui na produção de alternativas nos 

modos de cuidar e na elaboração e construção de conceitos novos para o 

desenvolvimento em saúde. Além disso, produz diálogo e cooperação entre os 

profissionais da rede básica especializada, as instituições de ensino superior, os 

gestores e o controle social (BRASIL, 2005). 

A educação para a saúde no século XXI tem sido uma das áreas de maior 

atuação do enfermeiro, especialmente daqueles que atuam na atenção primária. No 

entanto, a educação deve ser transformadora, compreendendo o indivíduo como 

agente promotor de sua própria saúde, tanto na perspectiva pessoal como coletiva 

(BONFIM et al., 2009). 

Os resultados da pesquisa de dissertação de mestrado, intitulada “Análise 

das variáveis sociodemográficas, clínico-epidemiológicos das mulheres 

mastectomizadas”, constataram que mesmo com o incremento tecnológico e os 

avanços da medicina nas últimas décadas, que garantiram o aprimoramento dos 

métodos propedêuticos e, em consequência, uma maior efetividade na detecção e 

no diagnóstico precoces do câncer de mama, ainda há um elevado percentual de 

casos tumorais diagnosticados em estágios avançados (BARBOSA, 2007). 

Esses achados remetem à analise do acesso da população aos serviços de 

saúde e à sua rede de cobertura, pois o retardo na implementação da terapêutica 

após a detecção e o diagnóstico precoces do câncer de mama tem favorecido um 

incremento nos casos diagnosticados em estágios II e III, que requerem 

procedimentos mais invasivos e traumáticos. 

O conhecimento das questões básicas da saúde da mulher, a possibilidade 

de o câncer de mama resultar em mastectomia, os fatores de riscos e seus 

determinantes, as principais manifestações clínicas decorrentes da intervenção 

cirúrgica e as inovações de técnicas reconstrutivas são questões que merecem 

destaque para a construção e implementação de uma satisfatória infraestrutura 
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física e organizacional dos serviços de saúde, de uma melhor qualificação da 

assistência prestada pela equipe de profissionais de saúde e de enfermagem 

(BARBOSA, 2007). 

De acordo com o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de 

Saúde (SCNES), do Ministério da Saúde, o Programa de Saúde da Família (PSF), 

em nível nacional, conta atualmente com 29.300 Equipes de Saúde da Família 

atuando em 5.275 municípios brasileiros (BRASIL, 2009). 

Em Fortaleza, até meados de 2009, foram contabilizadas 323 Equipes de 

Saúde da Família (ESF), constituídas por enfermeiros, médicos, dentistas, auxiliares 

de enfermagem, auxiliares de consultório dentário e agentes comunitários de saúde 

que prestam serviços à comunidade com base no modelo do ciclo vital, que 

considera a idade como indicador estratégico de definição e identificação da 

clientela. Essas ESF estão distribuídas em 91 Centros de Saúde da Família (CSF), 

com cobertura de aproximadamente 43%. A média da cobertura nacional da 

Estratégia de Saúde da Família é de 50,1%, até agosto de 2009. 

Essa estratégia surge como uma nova forma de reorganização do modelo 

assistencial da rede de atenção primária de saúde. Sua atenção está voltada para a 

família e a comunidade, apoiando-se em novas bases estruturais, as quais vêm 

alterar o modelo tradicional de cuidado centrado na cura de doenças, substituindo-o 

por um modelo cujo enfoque é a família, que preconiza a intervenção sobre os 

determinantes de riscos aos quais a população está exposta. Apoia-se, ainda, na 

atenção integral e contínua, no atendimento eficiente e resolutivo, mesmo em 

situações de grande iniquidade social (ANDRADE; BARRETO; FONSECA, 2004). 

Busca-se substituir as práticas tradicionais de assistência focadas nas 

doenças por um trabalho de prevenção de doenças e promoção da qualidade de 

vida. Esse novo modelo de atenção deve estar vinculado à rede de serviços de 

saúde, de forma que se garanta atenção integral com referência para clínicas e 

serviços de maior complexidade sempre que o estado de saúde da pessoa assim 

exigir. Dessa forma, percebe-se que a essência da ESF deve ser amparada por 

estudos científicos que proporcionem reflexão e possibilitem a educação 

permanente dos enfermeiros no contexto de trabalho. 

O ingresso no Curso de Doutorado constituiu-se uma oportunidade ímpar 

para construir o alicerce na produção científica de um ambiente virtual de 
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aprendizagem de educação permanente com a temática saúde mamária para os 

profissionais da ESF do município de Fortaleza. 

1.2 Problema do objeto de estudo 

 

Apesar de toda a evolução tecnológica, da criação e inovação de aparelhos 

que detectam a transformação de células normais em cancerosas, da descoberta de 

novos medicamentos e do avanço da medicina genética, as principais causas de 

morte de mulheres no Brasil continuam sendo os tumores malignos de mama 

(BITTENCOURT; SCALETZKY; BOEHL, 2004).  

De acordo com dados obtidos no Instituto Nacional do Câncer (INCA) do 

Rio de Janeiro, em 2012 estimam-se 52.680 casos novos de câncer de mama no 

Brasil. É o câncer que mais mata as mulheres. Estes números correspondem à taxa 

bruta de incidência de 52,50% para cada 100.000 habitantes. No Ceará, a taxa de 

incidência de casos novos para 2012 é de 39,11% para cada 100.000 habitantes, 

totalizando 1.770 mulheres. Em Fortaleza, estimam-se, para 2012, 720 casos 

novos, com taxa bruta de incidência de 52,68% (BRASIL, 2012). 

Em virtude do crescente número de casos de câncer registrados, uma 

parcela maior dos recursos públicos está sendo destinada para o diagnóstico e a 

terapêutica em oncologia, incrementando exames de alta complexidade e o 

tratamento com a quimioterapia e a radioterapia na rede pública de saúde 

(BITTENCOURT; SCALETZKY; BOEHL, 2004).  

O tratamento do câncer de mama envolve procedimentos cirúrgicos, 

associados às terapias adjuvantes, como a quimioterapia e a radioterapia. Embora 

atualmente seja possível a realização de cirurgias menos agressivas, o impacto 

psicológico do tratamento pode ser devastador.  

O câncer mamário constitui um importante problema de saúde pública no 

Brasil, sendo a neoplasia mais frequente entre as mulheres e a principal causa de 

óbitos por câncer nesse grupo populacional. Na população brasileira a maioria dos 

diagnósticos de câncer de mama é realizada em estágios tumorais avançados, 

sendo necessário instituir tratamentos radicais, com aumento significativo de 

morbidade e perda da qualidade de vida (BERGMANN; MATOS; KOIFMAN, 2004).  

Os sistemas de serviços de saúde têm como objetivo promover a saúde e 

responder às necessidades das populações quanto aos aspectos ambientais, 
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socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde que orientam a organização 

dos serviços de saúde. Com base nessas características foi sistematizada uma 

proposta que vem sendo aperfeiçoada nos últimos 30 anos, e que atualmente é 

adotada por um número cada vez maior de países: a Atenção Primária de Saúde 

(APS). 

A APS é entendida como uma forma de organização dos serviços de saúde, 

uma estratégia para integrar todos os aspectos desses serviços, a partir de uma 

perspectiva da população. No Brasil, essa perspectiva está em consonância com o 

SUS e tem como diretrizes a busca por um sistema que enfatize a equidade social, a 

corresponsabilidade entre a população e o setor público e o conceito ampliado de 

saúde (ANDRADE; BARRETO; FONSECA, 2004). 

A atenção primária apresenta as seguintes características: porta de entrada 

para o sistema de saúde; responsabilidade pelos indivíduos ao longo do tempo, 

independentemente da presença da doença; integralidade da atenção; capacidade 

de coordenar os cuidados com as necessidades de indivíduos, famílias e 

comunidades; centra-se na família, na comunidade e valoriza a cultura (ANDRADE; 

BARRETO; FONSECA, 2004). 

Diante dessa nova estruturação dos serviços de APS, surge a ESF, peculiar 

do SUS brasileiro. Baseia-se em equipes multiprofissionais, compostas por, no 

mínimo, um médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de 

quatro a seis agentes comunitários de saúde responsáveis pela atenção integral e 

contínua à saúde de cerca de 800 famílias (aproximadamente 3.450 pessoas), 

residentes em um território urbano ou rural com limites geográficos bem definidos. 

A ESF caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e, 

principalmente, a promoção da saúde e a prevenção de agravos. Ela deve ser a 

principal porta de entrada do sistema de saúde, ou seja, o local preferencial para o 

primeiro atendimento do usuário.  

A Estratégia de Saúde da Família oferece uma variedade de serviços de 

saúde, como consultas médicas e de enfermagem para todos os ciclos de vida 

(crianças, adolescentes, adultos e idosos), visitas domiciliares, curativos, retiradas 

de pontos, inalações, injeções, vacinas, coleta de sangue para exame, grupos 

operativos (diabetes, hipertensão arterial, gestante), exame preventivo, pré-natal de 

baixo risco, puericultura (acompanhamento da criança), entre outros. 
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Para a organização da ESF se faz necessária a execução de alguns passos: 

1) Definição e descrição do território de abrangência; 2) Adscrição da clientela; 3) 

Diagnóstico de saúde da comunidade; 4) Organização da demanda; 5) Trabalho da 

equipe multiprofissional; 6) Enfoque da atenção à saúde na família e na 

comunidade; 7) Estímulo à participação e ao controle social; 8) Organização de 

ações de promoção da saúde; 9) Resgate da medicina popular; 10) Organização de 

um espaço de cogestão; 11) identificação dos serviços de referência no nível 

secundário e terciário; 12) Monitoramento da situação de saúde no seu território de 

abrangência; e 13) Educação Permanente em Saúde (ANDRADE; BARRETO; 

FONSECA, 2004). 

Desta forma, faz-se necessário um aperfeiçoamento permanente em saúde 

mamária dos profissionais da rede de atenção básica, pois as formas mais eficazes 

para detecção precoce do câncer de mama são o exame clínico e a mamografia. 

Estes são oferecidos na porta de entrada dos serviços de saúde, ou seja, nos 

Centros de Saúde da Família.   

O Exame Clínico das Mamas (ECM), realizado durante as consultas de 

prevenção do câncer de útero e de mama, quando executado por um médico ou 

enfermeiro treinado, pode detectar tumor de até 1 (um) centímetro, se superficial. De 

acordo com Instituto Nacional do Câncer (INCA), a sensibilidade do ECM varia de 

57% a 83% em mulheres com idade entre 50 e 59 anos, e em torno de 71% nas que 

estão entre 40 e 49 anos (BRASIL, 2004a).  

A mamografia é a radiografia da mama que permite a detecção precoce do 

câncer, por ser capaz de mostrar lesões em fase inicial, muito pequenas (de 

milímetros). A sensibilidade varia de 46% a 88% e depende de fatores tais como: 

tamanho e localização da lesão, densidade do tecido mamário (mulheres mais 

jovens apresentam mamas mais densas), qualidade dos recursos técnicos e 

habilidade de interpretação do radiologista. A especificidade varia entre 82%, e 99% 

e é igualmente dependente da qualidade do exame (BRASIL, 2004a).  

A mamografia, por ser um exame específico, é realizada na atenção 

secundária dos serviços de saúde. Embora seja solicitada por profissionais (médicos 

e enfermeiros) da atenção primária, precisa ser referenciada para a atenção 

secundária por sua complexidade. 
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A Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, dispõe sobre a efetivação de ações 

de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos 

cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Essa lei garante, no seu Art. 2º, que o SUS, por meio dos seus serviços 

próprios, conveniados ou contratados, deve assegurar: a realização de exame 

citopatológico do colo uterino a todas as mulheres que já tenham iniciado sua vida 

sexual, independentemente da idade. A realização de exame mamográfico a todas 

as mulheres a partir dos 40 (quarenta) anos de idade, garantindo o encaminhamento 

a serviços de maior complexidade as mulheres cujos exames citopatológicos, 

mamográficos ou observação clínica indicarem a necessidade de complementação 

diagnóstica, tratamento e seguimento pós-tratamento que não puderem ser 

realizados na unidade que prestou o atendimento. 

O Secretário de Saúde do Município de Fortaleza, no uso das atribuições 

legais e de acordo com art. 251 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, e 

considerando a Lei do Exercício da Enfermagem 7.498, de 25 de junho de 1986, e 

conforme a Resolução do COFEN 271, de 12 de julho de 2002, que dispõe sobre as 

ações do enfermeiro na consulta, prescrição de medicamentos e solicitação de 

exames de rotina e complementares, regulamentou a Portaria nº 85/2007, que 

dispõe sobre a prescrição de medicamentos e a solicitação de exames 

complementares e de rotina, por enfermeiros integrantes de equipes de saúde, em 

nível ambulatorial, nos casos de pacientes com patologias específicas dos 

programas de saúde pública executados pela Secretaria Municipal de Saúde 

(FORTALEZA, 2009).  

A Portaria prevê, no Art. 3°, que o enfermeiro poderá solicitar exames 

complementares, de rotina e de seguimento do paciente, desde que enquadrados 

nos programas de saúde pública da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. 

Partindo desse respaldo a solicitação de mamografia pelo profissional de 

enfermagem, em mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos, pelo menos a cada 

dois anos, está prevista no Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, 

contemplado no Art. 5° dessa portaria (FORTALEZA, 2009).  

Para o INCA o Autoexame das Mamas (AEM) não deve ser adotado como 

estratégia isolada de detecção precoce do câncer de mama, pois as evidências 

científicas sugerem que esse exame não é eficiente para o rastreamento e não 

contribui para a redução da mortalidade por câncer de mama. Portanto, o exame das 
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mamas realizado pela própria mulher não substitui o exame físico realizado por 

profissional de saúde (médico ou enfermeiro) qualificado para essa atividade 

(BRASIL, 2004a).  

Diante dos fatos mencionados precisa-se organizar o acesso da população 

aos serviços de saúde da atenção básica e à rede de cobertura dos serviços visando 

à atenção integral à saúde da mulher com neoplasia mamária.  

Para a estruturação dos serviços de saúde percebe-se a necessidade de 

atualização dos profissionais de saúde que atuam na ESF, principalmente 

enfermeiros, de forma a atender as suas necessidades quanto aos conhecimentos 

técnicos, científicos e de habilidades relacionais para garantir uma maior efetividade 

na detecção e diagnóstico precoces do câncer de mama.  

Com isso, busca-se reduzir o elevado percentual de casos diagnosticados 

em estágios tumorais avançados, que requerem tratamentos radicais e, 

consequentemente, um aumento significativo de morbidade.  

Nas últimas décadas a sociedade e os pesquisadores de todo o mundo têm 

acompanhado o incremento tecnológico e a consolidação da internet como meio 

eficiente de comunicação. Esse avanço tem sido considerado como uma 

oportunidade para inovações dos processos educacionais em todas as camadas 

populacionais e em diversos segmentos da sociedade, ocasionando alterações 

profundas nos setores do trabalho, da educação, da saúde, da arte e da cultura, 

dentre outras (DAL SASSO, 2001). 

No Brasil, a partir da década de 1990, inicia-se o uso da informática na área 

da saúde, principalmente na Enfermagem, o que impulsiona a construção de 

recursos tecnológicos a serem utilizados durante as atividades desenvolvidas pela 

Enfermagem (assistência, gerência, ensino e pesquisa). 

Na área da saúde esse avanço tecnológico tem gerado uma busca intensa 

de atualização por parte dos profissionais. Os recursos tecnológicos aplicados na 

informática em enfermagem constituem um alicerce indispensável ao acesso rápido 

às informações e à construção e atualização do conhecimento (DAL SASSO, 2001). 

A tese de doutorado intitulada “Educação a distância: ambientes virtuais 

para o processo de ensino-aprendizagem em enfermagem psiquiátrica” foi um 

estudo que teve como objetivo investigar a compatibilidade dos ambientes virtuais 

com o processo de ensino-aprendizagem em enfermagem psiquiátrica, através do 
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desenvolvimento e da aplicação de um curso a distância sobre transtornos de humor 

e de personalidade disponibilizado no ambiente Teleduc (SILVA, 2007).  

Aguiar e Cassiani (2007) desenvolveram um estudo “Development and 

evaluation of a virtual learning environment in professional nursing courses,” com o 

objetivo de  desenvolver, implementar e avaliar um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) na temática administração de medicamentos a alunos do 

Curso Profissionalizante em Enfermagem de uma escola técnica da universidade 

pública da cidade Curitiba-PR. As autoras utilizaram como referencial a teoria 

histórico-cultural de Vygostky. Os resultados apontaram para a elaboração de novas 

tecnologias educacionais que podem ser úteis no processo de ensino e 

aprendizagem, como também para o desenvolvimento de futuros profissionais de 

Enfermagem. 

Nas últimas duas décadas houve um incremento considerável na produção 

científica da Enfermagem envolvendo as novas tecnologias de informação e 

comunicação e, sobretudo, a educação a distância. Investigações recentes 

realizadas nas principais bases de dados localizaram várias pesquisas nas 

temáticas, a saber: criança, doença arterial coronariana, semiologia e semiotécnica, 

vigilância epidemiológica, feridas e administração de medicamentos, dentre outros. 

No entanto, constatou-se a inexistência de estudos contemplando a saúde mamária, 

até a realização dessa busca. 

Neste contexto surge a Educação a Distância (EaD), que consiste em utilizar 

as tecnologias da internet para propiciar um conjunto de soluções que objetivam 

servir de suporte para que a aprendizagem ocorra.  

Atualmente, diferentes tipos de organização têm utilizado a educação a 

distância como forma de ampliar os espaços educacionais, proporcionando aos 

alunos o acesso à informação a qualquer tempo, independentemente dos limites 

impostos pelo espaço geográfico. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96 define educação como 

“os processos formativos que se desenvolvem na convivência familiar, no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais”. (BRASIL, 1996). 

A educação a distância está regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) nº 9.394/96, os Decretos nº 2.494/98 e 2.561/98 e a Portaria 301 

de 1998.  No artigo 1º do Decreto nº 2.494/99 a educação a distância é citada como 
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uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de 

recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes 

suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos 

diversos meios de comunicação (BRASIL,1998). 

A EaD supera os paradigmas tradicionais do treinamento estímulo-resposta 

representados pela concepção empirista e expressos pelo fornecimento de 

treinamento e instrução, tais como o CBT (Computer Based Training- destinado à 

distribuição de conteúdo), o WBT (Web Basic Training) e o WBI (Web Basic 

Instructions), os dois últimos destinados a oferecer treinamento e instruções. Em 

todas essas modalidades o nível de interação é questionável, enquanto nos modelos 

considerados pelos especialistas como ideais para a educação a distância a 

interação é constante entre os sujeitos e baseia-se na pedagogia construtivista 

(SCHLEMMER, 2005). 

A utilização da web como instrumento da educação a distância favorece 

ações de educação permanente, dentre as quais destacamos: a atualização, a 

capacitação e a formação mediante o armazenamento, a distribuição e o 

compartilhamento instantâneo da informação; a superação dos limites de tempo e 

espaço; a maior autonomia dos sujeitos na construção do seu próprio conhecimento 

permite uma aprendizagem colaborativa e cooperativa através da interatividade pela 

comunicação síncrona e assíncrona; a facilidade do processo de avaliação 

continuada e formativa por meio do uso de portfólios (fóruns, chats, wikis etc.), e 

outras ferramentas de avaliação (SCHLEMMER, 2005). 

Considerando as pesquisas anteriores desenvolvidas na área de saúde da 

mulher e a problemática enfrentada pelas mulheres mastectomizadas e pelos 

enfermeiros da atenção básica, busca-se trilhar novos caminhos na temática de 

educação a distância, visando responder a seguinte indagação: Como um curso a 

distância pode favorecer o processo de educação permanente dos enfermeiros de 

saúde da Estratégia de Saúde da Família?  

Buscando responder a tal questionamento esta pesquisa elaborou uma 

experiência pedagógica de educação a distância na temática saúde mamária 

alicerçada na Teoria de Aprendizagem Significativa, de Ausubel, e na Teoria 

Sociointeracionista de Vygotsky, para os enfermeiros da Estratégia de Saúde da 

Família.  
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Advogamos a seguinte tese: a construção e validação de um curso a 

distância sobre saúde mamária favorece aos enfermeiros da Estratégia de Saúde da 

Família a geração de competências informativas e relacionais. 
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2 OBJETIVOS 

 
O que importa de verdade na vida não são os 
objetivos que nos propomos, mas os caminhos que 
seguimos para consegui-los.  

(Peter Bamm) 

 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Construir e validar um curso a distância de atualização em saúde mamária 

para os enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família de Fortaleza-CE. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar os conteúdos das aulas e das unidades modulares que irão compor 

o curso a distância de atualização em saúde mamária; 

 Produzir as mídias utilizadas na construção do hipertexto, incluindo sons, 

imagens, animações e vídeos utilizando softwares específicos que serão 

inseridos no curso a distância de atualização em saúde mamária; 

 Realizar um levantamento dos direitos autorais das mídias utilizadas com 

inserção dos créditos às fontes citadas; 

 Verificar a concordância entre os juízes especialistas de Enfermagem, 

Educação e Informática sobre o curso a distância de atualização em saúde 

mamária. 
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, 
que me insere na busca, não aprendo nem ensino. A 
educação necessita tanto de formação técnica e 
científica, como de sonhos e utopias. 

(Paulo Freire) 

 

 

Neste capítulo abordam-se as seguintes temáticas: definições e antecedentes 

históricos da EaD, breve histórico da EaD no Brasil, Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), o ambiente Moodle® e as normas técnicas de avaliação de 

softwares. 

 

3.1 Educação a distância: definições e antecedentes históricos 

 

Inicialmente, é importante ressaltar que a educação a distância recebeu 

diversificadas denominações em diferentes países do mundo. No Reino Unido ficou 

conhecida como estudo ou educação por correspondência; nos Estados Unidos, 

como estudo em casa e/ou estudo independente; na Austrália, como estudos 

externos; na França, como tele-ensino ou ensino a distância; na Alemanha, como 

estudo ou ensino a distância; na Espanha, como educação a distância, e em 

Portugal como tele-educação (MAIA; MATTAR, 2007). 

Llamas (1986) explica que a educação a distância é uma estratégia 

educativa baseada na aplicação da tecnologia de aprendizagem que não restringe 

ou limita lugar, tempo, ocupação e idade dos estudantes. Ela implica novas 

modalidades de relações, novas atitudes e novos enfoques metodológicos entre 

educandos e educador.  

A educação a distância pode ser considerada por si mesma uma inovação 

tecnológica que transcende o contato presencial em sua prática, utiliza-se de 

diversas técnicas de comunicação, as quais determinam suas possibilidades de 

ação (VILLARROEL, 1996). 

Pretti (1996) destaca alguns elementos que contemplam a definição de 

educação a distância, a saber: 

1. Distância física entre professor e aluno: a presença física do professor/tutor/ 

interlocutor com quem o estudante vai dialogar não é necessária para que a 

aprendizagem ocorra. 
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2. Estudo individualizado e independente: reconhece-se a capacidade do 

educando de traçar seu percurso na construção do seu conhecimento, de tornar-

se autoditada, ator e autor de suas práticas e reflexões. 

3. Processo de ensino-aprendizagem mediado: a EaD deve oferecer suportes e 

estruturar um sistema que viabilize e incentive a autonomia dos educandos nos 

processos de aprendizagem. 

4. Uso de tecnologias: os recursos atuais das tecnologias de informação e 

comunicação permitem romper com as barreiras das distâncias, das dificuldades 

de acesso à educação e dos problemas de aprendizagem, e favorecem que o 

interesse possa emergir do aluno, que constrói o seu próprio conhecimento. 

5. Comunicação bidirecional: o educando não deve ser um mero receptador de 

informações e conteúdos. Apesar da distância, devem-se estabelecer relações 

dialógicas, criativas, críticas, participativas e reflexivas. 

Anos mais tarde, o Decreto nº5.622, de 19/12/2005, que revogou o Decreto 

2.494/98, que por sua vez regulamentou o Art. 80 da Lei nº9394/96 (LDB), afirma 

que  a educação a distância é uma “modalidade educacional na qual a mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos.” 

Maia e Mattar (2007) ressaltam que a educação a distância é uma 

modalidade de ensino em que professores e alunos estão separados. É planejada 

por instituições e utiliza diversas tecnologias de comunicação. 

Diante de várias denominações encontram-se também muitas definições 

para educação a distância, mas alguns traços são comuns a praticamente todos os 

conceitos propostos e descritos anteriormente.  

A EaD apresenta-se como uma inovação tecnológica que integra as novas 

tecnologias de informação e comunicação nos processos educacionais; ocorre 

mediante a existência de uma separação espaço-temporal entre professores e 

alunos; o professor/tutor/animador tem papel bem definido; o processo de 

aprendizagem deve ser centrado no aluno, respeitando o ritmo de cada um.  

O conceito fundamental da EaD é relativamente simples: alunos e 

professores estão separados pela distância e algumas vezes pelo tempo. Partindo 

dessa premissa pode-se afirmar que sua gênese e desenvolvimento estão 

estreitamente ligados ao surgimento e desenvolvimento das tecnologias de 
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informação e comunicação. Acrescenta-se, ainda, que o aprendizado seja planejado 

em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do 

curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 

organizacionais e administrativas especiais (MOORE; KEARSLEY; 1996,2007). 

No Brasil, a EaD tem função estratégica no processo de universalização e 

democratização do ensino, principalmente por causa das desigualdades regionais e 

dos déficits educativos. A alfabetização digital tenta resgatar a cidadania negada 

pela exclusão da imensa maioria da sociedade aos benefícios que a tecnologia traz 

aos cidadãos brasileiros (PRATA, 2003). 

O que se denomina formação a distância é definida de maneira geral a partir 

da noção de distanciamento físico, isto é, do espaço geográfico que separa a 

pessoa que aprende dos recursos úteis à sua aprendizagem (PERRATON, 1983; 

KEEGAN, 1996).  

Apesar de muitos estudiosos defenderem que a EaD é contemporânea, ela 

já possui uma longa trajetória. Pode-se até afirmar que a educação a distância tem a 

idade da escrita. Nessa época a comunicação libertou-se no espaço e no tempo e as 

pessoas não precisavam estar presentes, no mesmo momento, para que houvesse 

a comunicação. As primeiras manifestações escritas da humanidade são os 

desenhos de objetos e animais, geralmente em pedras. Dessa forma, os homens 

que viviam nas cavernas já estavam exercendo a comunicação a distância (MAIA; 

MATTAR, 2007). 

Como afirmado anteriormente, a primeira possibilidade de as pessoas se 

comunicarem sem estar face a face foi a escrita. Devido a isto Landim (1997) sugere 

que as mensagens trocadas pelos cristãos para difundir a palavra de Deus são a 

origem da comunicação educativa, por intermédio da escrita, com o objetivo de 

propiciar aprendizagem aos discípulos sem ser fisicamente. Maia e Mattar (2007) 

consideram as cartas de Platão e as epístolas de São Paulo exemplos iniciais de 

exercícios de educação a distância.  

A primeira notícia que se registrou desse método de ensinar a distância foi o 

anúncio das aulas por correspondência ministradas por Caleb Philips (20 de março 

de 1728, na Gazette de Boston, nos Estados Unidos). Ele enviava suas lições todas 

as semanas para os alunos inscritos. Muitos pensadores e cientistas utilizaram a 

troca de correspondência com seus seguidores. Foi o caso de Galileu Galilei e 

Darwin, entre outros, nos séculos XVII e XIX (NUNES, 2009). 
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Moore (2007) traz referências de que o surgimento efetivo da EaD ocorreu 

em meados do século XIX, por volta de 1850, na Europa, e de 1880, nos Estados 

Unidos, em função do desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação 

(como trens e correios), especificamente do ensino por meio de correspondências. 

Surge, então, a primeira geração da EAD, cujos materiais eram impressos e 

enviados pelo correio. 

No entanto, a primeira geração enfrentou inúmeras restrições entre 

educador e educando, a saber: endereçamento incorreto ou ilegível e ansiedade por 

notícias pelo carteiro, uma preocupação constante naquela época. Acrescentava-se 

ainda a grande lacuna de tempo entre as remessas de envio de materiais e a 

devolução das respostas. Esses transtornos iniciais marcaram os primeiros passos 

da EaD (MOORE; KEARSLEY, 2007). 

Alves (1994, p. 10) menciona a Illinois Wesleyan University como a primeira 

Universidade Aberta no mundo, tendo iniciado em 1874 cursos por correspondência. 

Landim (1997, p. 2) considera que a "primeira instituição a fornecer cursos por 

correspondência foi a Sociedade de Línguas Modernas, em Berlim, que em 1856 

iniciou cursos de francês por correspondência". 

Mesmo havendo divergências dos estudiosos quanto à primeira instituição e 

ao primeiro curso a distância, a bibliografia é unânime quanto à importância da Open 

University da Inglaterra, criada em 1969, como um marco e um modelo de sucesso, 

e que tem atuação destacada até hoje (ALVES, 1994; MOORE; KEARSLEY, 1996; 

LANDIM, 1997; NUNES, 1992; HOLMBERG, 1981; PRETI, 1996).  

A novidade foi o surgimento da segunda geração da EaD. De acordo com 

Alves (1994 p.32), esta foi marcada pelo "uso integrado de material impresso, rádio 

e televisão e de contato pessoal, através de centros de atendimento espalhados no 

país, o fato dos alunos não necessitarem apresentar certificado de formação escolar 

anterior (ter 21 anos é suficiente para ingressar na universidade) e o alto nível dos 

cursos".  

Nessa geração os educandos podiam ver e/ou ouvir os educadores, que 

faziam a comunicação educativa através do rádio e da TV. As aulas aconteciam em 

horários pré-estabelecidos e o aluno tinha de estar disponível para assisti-las. Ainda 

que de forma incipiente, o telefone começou a ser utilizado como meio de contato 

entre educador e educando, na tentativa de minimizar os longos lapsos de tempo 

entre os questionamentos e as respostas para as dúvidas. 
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Nas duas primeiras gerações de EaD era evidente a preocupação com a 

elaboração, a produção e a reprodução de materiais didáticos, em detrimento do 

estabelecimento da interação com os alunos e destes com os demais. 

A terceira geração de cursos a distância, também conhecidos como ensino 

telemático, está diretamente ligada ao uso do microcomputador, da tecnologia de 

multimídia, do hipertexto e da rede de computadores, que viabiliza a interação social 

entre alunos e professores e supera a distância social e a distância geográfica, 

favorecendo mecanismos de comunicação síncrona e assíncrona (MCLSAAC; 

RALSTON, 2009).  

Essa geração ficou caracterizada pelo aprimoramento de novas formas e 

recursos para a comunicação em tempo real, enfatizando a interação social entre 

educandos e educadores. 

A quarta geração de EaD surgiu com o advento da World Wide Web (WWW) 

ampliando sua capacidade de encaminhar e disponibilizar materiais de pesquisa 

com o uso das diferentes mídias, favorecendo a interatividade entre os participantes 

do processo educativo (professor-aluno, aluno-aluno, professor-professor, aluno-

conteúdo, professor-conteúdo). Além disso, a web permite que uma mesma mídia 

favoreça a comunicação de uma pessoa com outra pessoa, de uma pessoa com 

muitas pessoas e de muitas pessoas com muitas pessoas (LANDIM, 1997).  

Conforme Taylor (2001), o modelo que permeia essa geração é o da 

aprendizagem flexível, que busca aprimorar a interação, a interatividade e a 

acessibilidade através dos vários recursos oferecidos pela conexão à internet. Para 

o mesmo autor, essa geração impulsionou a interatividade sem prejudicar os 

benefícios do acesso flexível, em qualquer local e horário, respeitando o estilo de 

vida, o seu ritmo de aprendizagem e a conveniência do educando, através da 

comunicação assíncrona. 

Com a evolução tecnológica a sociedade da informação e da comunicação 

se amplia cada vez mais, através das intranets corporativas e da internet, abrindo 

espaço também para a comunicação feita por satélites, associadas a canais 

fechados de televisão.  

A quinta geração, batizada por Taylor (2001) de Aprendizagem Flexível 

Inteligente, é permeada com a adoção de sistemas de resposta automatizada e de 

bases de dados inteligentes que estão ancoradas na internet.  Este autor defende a 

ideia de oferecer simulações de intervenções dos tutores e dos profissionais que 
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fornecem suporte aos alunos para atendimento personalizado por e-mail ou mesmo 

por telefone, ou seja, defende que a EaD deve oferecer ao educando melhor 

qualidade no ensino e no suporte pedagógico e administrativo. 

Nessa geração também se inclui o uso de tecnologias baseadas na telefonia 

móvel, que aponta novos caminhos para a EaD e, consequentemente, para a 

aprendizagem.  Essa modalidade tecnológica permite que os indivíduos utilizem seu 

“tempo morto”, vivenciado diariamente no translado entre trabalho e residência, 

residência e universidade, enfrentando longos engarrafamentos e percursos de 

trânsito, para ouvir a leitura de um texto, de uma notícia ou receber mensagens com 

informações referentes ao curso. 

A evolução da educação a distância identifica a existência de cinco gerações 

descritas no Quadro a seguir:  

Quadro 1- Linha do tempo na Educação a distância 

GERAÇÃO INÍCIO 
PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS 
RECURSOS 

1ª 

Geração 
Textual 

Inicia-se com a 
escrita e se estende 
à década de 1960 

Autoaprendizagem por meio de material 
impresso (texto) 

Cartas, livros, 
revistas, apostilas e 

demais materiais 
impressos que eram 

veiculados na maioria 
das vezes pelo 

correio 

2ª 

Geração 
Analógica 

Inicia na década de 
1960 e se estende  

à de 1980 

Autoaprendizagem desenvolvida por meio 
de textos impressos que eram 
complementados por recursos tecnológicos 
de áudio e vídeo 

Textos impressos, 
programas de rádio e 

TV 

3ª 

Geração 
Digital 

Teve início no fim 
da década de 1980 
e se estende até a 
década de 1990 

Autoaprendizagem desenvolvida por meio 
de recursos diferenciados que vão desde 
simples textos impressos até recursos 
computacionais como a internet  

Textos impressos, 
rádio, TV, telefone, 

fax, computadores e 
internet 

4ª 

Geração 
Virtual 

Teve início no fim 
da década de 1990 

e se estende até 
início do século XXI 

Autoaprendizagem desenvolvida por meio 
de ambientes virtuais de aprendizagem e 
sofisticadas tecnologias como vídeo 
conferência, TV digital baseada em 
comunicação via satélite e internet. 

Ambientes virtuais de 
aprendizagem e 
videoconferência 

5ª Geração 

Virada do século 
XXI e primeira 

década do século 
XXI 

Aprendizagem flexível inteligente é 
permeada da adoção de sistemas de 
respostas automatizadas e de bases de 
dados inteligentes que estão ancoradas na 
internet.   

Tecnologias 
baseadas na telefonia 
móvel (WAP, UMTS, 

etc.) 

     Fonte: Pontes (2004) e Formiga (2009) 

 

 



40 
 

Bartolomé (2004) afirma que “não se trata, em EaD, de aprender mais, pois 

isto está provado que não acontece, mas de aprender  diferente”, isto é, trata-se de 

aprender utilizando e otimizando outros tempos para o estudo. 

Para Moore e Kearsley (2007), a EaD evoluiu ao longo de cinco gerações, 

identificando-se com o uso das principais tecnologias de comunicação, conforme a 

Figura abaixo: 

 

Figura 1- Cinco gerações de educação a distância  

  

11 

 

 

 

 

 

 

  

Analisando a história da EaD percebe-se a existência de várias gerações, 

etapas ou períodos. Evidencia-se, também, a relação da evolução entre a EaD e as 

TICs. As tecnologias comunicativas influenciaram de forma substancial as 

modalidades educativas mediadas pelo computador, viabilizando o fluxo de 

comunicação entre os usuários. Passou da comunicação de “um para um”, através 

da correspondência, para “um para muitos”, baseada na difusão em massa, 

alcançando a comunicação de “todos para todos” mediada pelas novas TICs 

(SARTORI, 2005). 

 

3.2 Breve histórico da educação a distância no Brasil  

 

A educação a distância no Brasil é marcada por uma trajetória de sucessos. 

Há registros que colocam o nosso País entre os principais no mundo em 

desenvolvimento de educação a distância, especialmente até a década de 1970. A 

partir dessa época outras nações avançaram e o Brasil estagnou pela ausência de 

políticas públicas para o setor (ALVES, 2009). 

1ªCorrespondência 

2ª Transmissão 
por televisão 

3ª Universidades 
Abertas 

4ª Teleconferência 

5ª Internet/web 
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A EaD no Brasil, nos primeiros vinte anos, seguiu o padrão internacional, 

com apenas uma modalidade, a oferta de cursos por correspondência. O Jornal do 

Brasil, que iniciou suas atividades em 1891, registra, na sua primeira edição de 

classificados, anúncio que oferece profissionalização por correspondência para 

datilógrafo (MAIA; MATTAR, 2007). 

Pesquisas apontam que poucos anos antes de 1900, no Rio de Janeiro, 

circulavam nos jornais anúncios oferecendo cursos profissionalizantes. Eram cursos 

de datilografia ministrados por professores particulares. Esses cursos eram voltados 

para as pessoas que buscavam ingressar no mercado de trabalho, especialmente 

nos setores do comércio e serviços. O ensino era por correspondência, com 

remessa de material didático pelo correio e transportado por ferrovias (ALVES, 

2009). 

Em 1923, foi fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, de iniciativa 

privada, e que obteve êxito oferecendo cursos de português, francês, silvicultura, 

literatura francesa, esperanto, radiotelegrafia e telefonia. Por outro lado, era motivo 

de grande preocupação por parte dos governantes da época, porque possibilitava a 

transmissão de programas considerados subversivos, especialmente pelos 

revolucionários da década de 1930 (MAIA; MATTAR, 2007; ALVES, 2009). 

Várias iniciativas então se sucederam: em 1927, foi criada no Rio de Janeiro 

a Comissão de Cinema Educação; em 1932, educadores lançaram o Manifesto da 

Escola Nova, propondo o uso de rádio, cinema e impressos na educação brasileira; 

em 1934, Edgard Roquette-Pinto instalou a Rádio-Escola Municipal do Rio de 

Janeiro. Em 1936, a emissora Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi doada ao 

Ministério da Educação e Saúde, e no ano seguinte foi criado o Serviço de 

Radiofusão Educativa do Ministério da Educação (ALVES, 2009). 

A educação via rádio foi, dessa maneira, o segundo meio de transmissão a 

distância do saber, sendo apenas precedida pela correspondência. Inúmeros 

programas privados foram implantados a partir da criação, em 1937, do Serviço de 

Radiofusão Educativa do Ministério da Educação. 

Destacaram-se, entre eles, a Escola Rádio Postal e a Voz da Profecia, 

criada pela Igreja Adventista, em 1943, com o objetivo de oferecer cursos bíblicos 

aos seus ouvintes. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) iniciou 

suas atividades em 1946 e, logo a seguir, desenvolveu no Rio de Janeiro e em São 

Paulo a Universidade do Ar, com o objetivo de oferecer cursos comerciais 
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radiofônicos. Os alunos estudavam em apostilas e corrigiam os exercícios com o 

auxílio de monitores. Em 1950, essa experiência já atingia 318 localidades e 

perdurou até 1961 (MAIA; MATTAR, 2007; ALVES, 2009). 

A igreja católica, por meio da diocese de Natal, no Rio Grande do Norte, 

criou, em 1959, algumas escolas radiofônicas, dando origem ao Movimento de 

Educação de Base (MEB). No Sul do País, destaque para a Fundação Padre Landell 

de Moura, no Rio Grande do Sul, com cursos via rádio e por correspondência. Em 

1967, por iniciativa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), é criado o 

Projeto Saci (Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares), ideia 

inovadora e pioneira, que tinha como objetivo criar um sistema nacional de 

telecomunicações com o uso de satélite. Esse projeto foi encerrado em 1976 (MAIA; 

MATTAR, 2007; ALVES, 2009). 

Projetos como o Mobral, vinculado ao governo federal, prestaram grande 

auxílio e tinham abrangência nacional, especialmente pelo uso da rádio. A revolução 

deflagrada em 1969 abortou grandes iniciativas, e o sistema de censura 

praticamente liquidou a rádio educativa brasileira (MAIA; MATTAR, 2007). 

Em 1970, teve início o Projeto Minerva, convênio entre o Ministério da 

Educação, a Fundação Padre Landell de Moura e a Fundação Padre Anchieta, cuja 

meta era a utilização do radio para a educação e a inclusão de adultos. O telecurso 

surge em 1977, com cursos supletivos a distância oferecidos por fundações privadas 

e organizações não-governamentais, a partir da década de 1970 e 1980, utilizando 

tecnologias de tele-educação, satélite e materiais impressos (ALVES, 2009). 

Na década de 1970, a Fundação Roberto Marinho lançou o programa de 

educação supletiva a distância para 1º e 2º graus, conhecido atualmente como 

Telecurso 2000, que utiliza livros, vídeos e transmissão por TV. Estima-se que mais 

de quatro milhões de pessoas, já foram beneficiadas pelo Telecurso (MAIA; 

MATTAR, 2007). 

Em 1972, o Governo federal enviou à Open University da Inglaterra, recém-

criada na época, um grupo de educadores liderados pelo Conselheiro Newton 

Sucupira, que elaborou um relatório considerado por muitos autores um marco 

reacionário em relação às mudanças no sistema educacional brasileiro. Tal relatório 

culminou com obstáculos substanciais à implantação da Universidade Aberta e a 

Distância no Brasil (MAIA; MATTAR, 2007). 
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A Universidade de Brasília é pioneira no uso da EaD no ensino superior, 

com o Programa de Ensino a Distância (PED), que ofereceu um curso de extensão 

universitária em 1979. Essa universidade, em 1989, criou o Centro de Educação 

Aberta, Continuada a Distância (Cead-UNB), que hoje utiliza diversas mídias como 

correio, telefone, fax, CD-ROM, e-mail e internet. Atualmente, é a instituição com 

maior número de alunos EaD no País: 75.683, em 2006, de acordo com o Anuário 

Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (ABRAED, 2007).  

O Centro Internacional de Estudos Regulares (CIER) do Colégio Anglo-

Americano, fundado em 1981, oferece o ensino fundamental e médio a distância. 

Seu objetivo é permitir às crianças cujas famílias estejam temporariamente no 

exterior continuarem a estudar pelo sistema educacional brasileiro (MAIA; MATTAR, 

2007). 

A partir da década de 1990, as instituições de ensino superior introduziram 

novas tecnologias de informação e comunicação e iniciaram cursos a distância. No 

Brasil, a efetivação da EaD se consolida oficialmente com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.384, de 20 de dezembro de 1996), sendo 

normatizada pelo Decreto nº.2.494 (de 10 de fevereiro de 1998), pelo Decreto nº. 

2.561 (de 27 de abril de 1998) e pela Portaria Ministerial nº. 301 (de 7 de abril de 

1998) (BRASIL, 2009). 

O programa Jornal da Educação – Edição do Professor, concebido e 

produzido pela Fundação Roquette Pinto – teve início em1991. Em 1995, com o 

nome Salto para o Futuro, foi incorporado à TV Escola, tornando-se um marco na 

EaD nacional, na formação continuada e no aperfeiçoamento de professores 

(principalmente do ensino fundamental) e alunos do magistério. Utiliza diversas 

mídias, como material impresso, TV, fax, telefone e internet, além de encontros 

presenciais nas telessalas, que contam com a presença do mediador de 

aprendizagem. Os programas são ao vivo e permitem a interação entre os 

professores presentes nas telessalas e os alunos. Por ano atingem mais de 250 mil 

docentes em todo o País (MAIA; MATTAR, 2007). 

O relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil aponta que no 

cenário brasileiro existem 179 instituições que oferecem cursos de graduação e pós-

graduação em EaD. Atualmente, existem quatro mestrados na modalidade a 

distância autorizados e reconhecidos pelo governo federal, mas não há nenhum 

doutorado (ABED, 2012).  
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3.3 Ambientes virtuais de aprendizagem 

 

Nos últimos anos a sociedade acadêmica vem discutindo a viabilidade de 

tornar a EaD uma modalidade de ensino significativa. Nesta perspectiva é que, 

atualmente, há um grande movimento para a consolidação dos ambientes virtuais de 

aprendizagem para administração, criação, uso e disseminação dessa categoria de 

ensino que são resultantes de um processo histórico que vem sendo desencadeado 

ao longo dos anos.  

Franco, Cordeiro e Castilo (2003) apontam que na metade da década de 

1990 surgiram os primeiros AVAs, em decorrência de a internet deixar de ser 

utilizada meramente como rede acadêmica. Ao passar a incorporar atividades 

empresariais, a internet sofreu modificações significativas com a criação do primeiro 

navegador da Web2. 

Os mesmos autores mencionam que as primeiras versões dos AVAs 

possuíam quatro aspectos fundamentais: 1) incorporavam elementos existentes na 

web (correio eletrônico e grupos de discussão); 2)agregavam elementos específicos 

da informática (gerência de arquivos e cópias de segurança); 3) criavam módulos 

para o conteúdo e avaliação; e 4) adicionavam elementos de administração 

acadêmica sobre cursos, alunos, avaliações e relatórios.  

No contexto atual os AVAs agregam um mister de dados e informações 

disponibilizados em diferentes ferramentas (textos, hipertextos3, imagens, sons, 

áudios, vídeos etc.), conectadas  em links que tanto podem direcionar o usuário 

dentro do próprio ambiente  quanto no ambiente externo (ALMEIDA,2003). 

Esses ambientes são considerados dinamizadores do processo de ensino e 

aprendizagem. Alunos e mediadores redimensionam o ensinar e o aprender, 

ampliando a aprendizagem nas dimensões espaciais e temporais. Além disso, 

ocorre uma mudança nos papéis do aluno e do professor que faz com que eles 

alcancem um novo patamar: o aluno passa a ter mais autonomia para aprender e o 

professor  passa a ser um  moderador/facilitador  do  processo  de  aprendizagem 

                                                 
2 Web ou WWW (World Wide Web) – conjunto interligado de documentos em linguagem HTML (Hiper 
Text Markup Language) armazenados em servidores HTTP (Hiper Text Tranfsfer Protocol) ao redor 
do mundo (PELEGRINA, 2012). 
 
3 Hipertexto- Acrônimo formado pela junção das palavras Hiperlink + texto. Modo de apresentação de 
informações escritas, que utilizam hiperlinks para acessar trechos de um mesmo ou outro documento 
(PELEGRINA, 2012). 
 



45 
 

durante  a  interação através das redes que permitem discussões síncronas e 

assíncronas (BARRETO; GUIMARÃES; MAGALHÃES; LEHER, 2006). 

Os primeiros ambientes virtuais de aprendizagem começaram a ser 

utilizados como uma mera extensão da sala de aula presencial, isto é, era um 

ambiente em formato eletrônico cujo objetivo era o envio e o recebimento de 

material entre o professor e os alunos. No entanto, não havia uma preocupação com 

a fundamentação teórica e metodológica desses ambientes. Essas primeiras 

experiências, embora tímidas, sem dúvida já podem ser consideradas mudanças 

significativas (ARAÚJO JÚNIOR; MARQUESI, 2009). 

Na utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem, como ferramenta 

potencializadora do processo de ensino e aprendizagem, o primeiro e mais 

importante passo a ser analisado é o critério didático-pedagógico do ambiente, pois 

a base do processo educacional deve estar alicerçada em duas premissas: como se 

dá a aquisição do conhecimento e como o sujeito aprende (SCHLEMMER, 2005). 

A concepção interacionista defende que o conhecimento ocorre em um 

processo de interação entre sujeito e objeto de conhecimento, entre o indivíduo e o 

meio no qual está inserido. Becker (1993, p.122) afirma que “a aprendizagem do 

aluno só acontece na medida em que este age sobre os conteúdos específicos e 

age na medida em que possui estruturas próprias, previamente construídas ou em 

construção”.  

Partindo desta concepção o professor deve ser mediador, problematizador, 

instigador, orientador e articulador do processo de aprendizagem. Deve, ainda, 

favorecer o acesso às informações para que o aluno possa se apropriar delas e 

construir seu próprio conhecimento (SCHLEMMER, 2005). 

Os ambientes virtuais de aprendizagem potencializados pelas tecnologias de 

informação e comunicação favorecem experiências inovadoras de ensino e 

aprendizagem diferentes das vivências presenciais. Leite et al. (2006) enumera 

diversas possibilidades da comunicação mediada pelo computador, a saber:  

o Comunicação altamente interativa: aquela que favorece os processos de 

interação entre educandos-educandos, educandos-educador; 

o Comunicação ponto a ponto: esta se utiliza do correio eletrônico, listas de 

discussão, chats etc.; 

o Comunicação síncrona: nesta as informações ocorre simultaneamente, face a 

face, exige que os interlocutores estejam conectados ao serviço ao mesmo 
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tempo para que haja a troca de mensagens e pode ser representado pelo 

ensino presencial, bate-papo (IRC-Chat); teleconferências, internet phone e 

videoconferências.  

o Comunicação assíncrona: caracterizada pela comunicação entre tutores e 

alunos que não ocorre exatamente ao mesmo tempo, isto é, não é em tempo 

real (online). Possui momentos para envio e recepção de mensagens em 

diferentes tempos.  

Quadro 2- Modalidades da comunicação na EaD 
 

 
TIPO DE 

COMUNICAÇÃO 

 
NATUREZA DA 
COMUNICAÇÃO 

 

 
 

SUPORTE TECNOLÓGICO 

Um-para-um Síncrona Telefone, videofone 

Um-para-um Assíncrona E-mail, FTP 

Um-para-muitos Síncrona Transmissão interativa por satélite 

Um-para-muitos Assíncrona Listas de discussão 

Muitos-para-muitos Síncrona Transmissão interativa por satélite 

Muitos-para-muitos Assíncrona Reuniões através do Computador 

 Fonte: Santos e Rodrigues (1999). 

 

Para facilitar a compreensão dessas modalidades de comunicação na EaD 

faz-se necessário descrevê-las, conforme fundamentação em Mehelcke e Tarouco 

(2003), Leite et al. (2006), Moore e Kearsley  (2007):   

 Correio eletrônico (e-mail): forma digital de correspondência enviada pela 

internet. Permite o envio e o recebimento de mensagens eletrônicas digitalizadas, 

mediadas pela internet e trocadas entre tutores e alunos, sendo imprescindível que 

ambos possuam um endereço eletrônico. 

 Fóruns de discussão: aplicativos que permitem a comunicação, o registro e 

a disponibilização de mensagens. Os fóruns estimulam a troca de informações 

através das mensagens entre os vários membros de uma comunidade virtual que 

têm interesses afins. Também são conhecidos como listas de discussão. 

 FTP e download: disponibilização de arquivos contendo áudio, texto, 

imagens e ou vídeos. 

http://ensinoadistancia.wikidot.com/bate-papo-irc-chat
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 Vídeo e áudio sob demanda: permite assistir, assincronamente, vídeos ou 

áudios previamente gravados e armazenados no servidor. 

 Chats ou conversações: Aplicativo para comunicação em tempo real 

(online) entre duas ou mais pessoas. Também é conhecido como bate-papo. 

 Videoconferência: também denominada de televisão interativa (ITV- 

Interactive Television), permite a transmissão em dois sentidos de imagens 

televisadas via satélite ou a cabo, ou seja, comunicação bidirecional através de 

envio de áudio e vídeo em tempo real via Web, por meio de câmeras, que capturam 

e enviam imagens de vídeo pela internet em qualquer lugar do mundo, monitor (que 

mostra as imagens), microfones que captam e enviam o som como áudio e caixas 

de áudio acopladas ao computador que reproduzem o som. 

 Teleconferência: todo tipo de conferência a distância em tempo real, por 

meio de alguma forma de tecnologia de telecomunicação interativa. Envolve a 

transmissão e recepção de diversos tipos de mídia e suas combinações. Existem 

quatro tipos dessa tecnologia: áudio, audiográfica, vídeo e computador.  Nessa 

situação, existe um mediador para facilitar a aprendizagem e intermediar a 

comunicação. 

 Audioconferência: sistema de transmissão de áudio conectado por linhas 

telefônicas recebido por um ou mais usuários simultaneamente. 

 Audiográfico: agrega imagens visuais ao áudio e também é transmitida por 

linhas telefônicas. Os quadros negros eletrônicos podem ser usados, pois 

transmitem qualquer item escrito ou desenhado em um local para telas de televisão 

ou unidades de exibição visual. 

 Nesta perspectiva, as teorias de aprendizagem e as estratégias de ensino 

utilizadas como referencial didático-pedagógico desses ambientes precisam ser 

revistas e reformuladas (ARAÚJO JÚNIOR; MARQUESI, 2009). 

Pastore (2005) afirma que o ensino e a aprendizagem se apresentam como 

processos constituídos de elementos sensoriais diversificados. As pessoas 

aprendem 10% do que leem e 90% do que realizam. 

Em 1964, Edgar Dale elaborou uma classificação de recursos didáticos 

conhecida mundialmente sob a denominação de “Cone das Experiências”. O autor 

enfatiza que o ensino puramente teórico (simbólico-abstrato) deve ser evitado, 

enfocando que a aprendizagem mais efetiva ocorre através das práticas e 

experiências diretas com a realidade (SANTOS, 2009). 
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Figura 2- Cone da experiência de Dale

 

Fonte: Araújo Júnior e Marquesi (2009) 

 

Pode-se constatar, através da Figura do Cone de Dale, que embora existam 

diversos meios de aquisição de aprendizagem, alguns fatores podem influenciar 

substancialmente na retenção do conhecimento. Percebe-se que se aprende mais 

com a visão do que com os demais sentidos. Retém-se mais conhecimento quando 

se verbaliza algo que foi resultado de uma ação. 

Neste sentido, pode-se inferir que os ambientes virtuais de aprendizagem 

são estratégias em potencial para a aprendizagem, pois ao transitar pelo ambiente o 

educando tem a oportunidade de visualizar, participar, interagir, cooperar e construir 

ativamente seu próprio conhecimento. 

 Desta forma, os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser definidos, 

sob a ótica do usuário, como ambientes que simulam situações práticas de 

aprendizagem utilizando recursos das tecnologias de informação e comunicação.  

Polo de máximo simbolismo 

Polo máximo de realismo 
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Para Schlemmer (2002), ambientes virtuais de aprendizagem, ambientes de 

aprendizagem online, sistemas gerenciadores de educação a distância e software de 

aprendizagem colaborativa são denominações utilizadas para softwares 

desenvolvidos para o gerenciamento da aprendizagem via web. Eles são sistemas 

que sintetizam a funcionalidade de software para a Comunicação Mediada por 

Computador (CMC) e métodos de entrega de material online. 

Apesar da diversidade dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem disponíveis 

tanto no mercado quanto como ferramentas livres, e algumas vezes gratuitas, nota-

se que muitas características são comuns a todos esses ambientes. 

 
[...] percebe-se que existem características comuns entre elas: permitem 
acesso restrito a usuários previamente cadastrados; disponibilizam espaço 
para a publicação de material do professor e espaço destinado ao 
envio/armazenamento de tarefas realizadas pelos alunos; possuem um 
conjunto de ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, como chat 
e fórum de discussões. [...] (BASSANI; BEHAR, 2009, p.93). 

 

Conforme Silva (2003), o “ambiente virtual de aprendizagem é uma sala de 

aula online, composta de ferramentas decisivas para a construção da interatividade 

e da aprendizagem”. Ele acomoda a web roteiro com sua trama de conteúdos e 

atividades propostas pelo professor, bem como acolhe a atuação dos alunos e do 

professor, seja na modalidade individual ou colaborativa. 

Pontes (2004) enumera alguns atributos necessários aos ambientes virtuais 

de aprendizagem para que possam favorecer os processos educativos: permitir a 

criação e a oferta de material hipermídia; avaliar o progresso do aluno; aplicar testes 

e exercícios; fornecer links para sites correlatos; facilitar a criação de páginas na 

web; fornecer infraestrutura para comunicação e interação através de e-mails, sala 

de chats; lista de discussões, newsgroups; quadro de avisos e videoconferências. 

Atualmente, existem três modalidades de ambientes virtuais de 

aprendizagem disponíveis no mercado: sistemas de autoria ou de desenvolvimento 

(fornecem recursos que auxiliam na criação ou desenvolvimento dos cursos); 

sistemas de gerenciamento (fornecem recursos que auxiliam no gerenciamento dos 

cursos) e sistemas mistos (fornecem recursos tanto para a autoria quanto para o 

gerenciamento) (PONTES, 2004). 

Nas diversas instituições de ensino e nos diferentes níveis de educação de 

dezenas de países, independentemente do seu grau de desenvolvimento 

econômico, é cada vez mais comum o uso do ambiente virtual de aprendizagem 
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como ferramenta de educação a distância. Essa mudança da modalidade de ensino 

presencial para virtual afeta os atores envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, ou seja, alunos, professores e instituições de ensino que precisam se 

reavaliar diante dessa nova modalidade de educação. 

Mesmo reconhecendo as potencialidades do AVA é necessário avaliar o 

currículo, as metodologias pedagógicas, as modalidades de comunicação e de 

aprendizagem empregadas pelos autores e gestores da comunidade de 

aprendizagem. Acrescenta-se, ainda, que o item mais importante a ser avaliado é o 

critério didático-pedagógico, pois não se pode negar que esse produto tecnológico 

de educação deve nortear os educandos e os demais envolvidos no processo de 

aquisição de conhecimento.  

No entanto, os demais aspectos como a usabilidade, a confiabilidade, a 

funcionalidade, a eficiência, a manutenibilidade e a portabilidade não devem ser 

desprezadas, para que não inviabilizem o uso da ferramenta como facilitador do 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

3.4 O ambiente MOODLE 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle é um dos mais utilizados no 

cenário mundial, adotado por suas características e qualidades. A plataforma 

Moodle, cujo termo foi originalmente utilizado como um acrônimo para Modular 

Object-Orientend Dynamic Learning Environment, é um projeto de desenvolvimento 

contínuo que ainda se encontra em andamento pelo seu idealizador Martin 

Dougiamas, que o iniciou na década de 1990 (MOODLE, 2012). Nessa época, o 

mesmo trabalhava como webmaster na Curtin University of Technology e como 

administrador dos sistemas de instalação deles do WebCT®, concebido para apoiar 

a Filosofia Moodle dentro de um quadro social construtivista de educação.  

O Moodle é um software livre para produzir cursos baseados na Internet e 

websites, fornecido gratuitamente, sob a licença GPL (Gnu Public License), que 

permite alterações e customizações pelas instituições educacionais nacionais e 

internacionais privadas sem fins lucrativos (MOODLE, 2012). 

Na maioria das vezes essas instituições constroem os seus ambientes 

combinando as características padrão existentes e customizando outras de acordo 

com suas necessidades. Cabe destacar que sempre enfatizam a aprendizagem 

http://www.curtin.edu.au/
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socioconstrutivista, onde os alunos possam construir o saber em contato com os 

outros agentes presentes. 

Após o desenvolvimento de vários protótipos que foram descartados, a 

primeira versão do Moodle® (versão 1.0) foi lançada, mundialmente, no dia 20 de 

agosto de 2002. Essa versão estava direcionada a um pequeno grupo de 

universitários, como uma pesquisa piloto que analisava a colaboração e a reflexão 

entre os estudantes participantes. Atualmente, encontra-se disponível a versão 2.0 

do Moodle®  (MOODLE, 2012). 

Outro destaque relevante tem sido a modalidade de difusão do projeto 

Moodle® através do próprio sítio de hospedagem na Internet (www.moodle.org), que 

permite e favorece um ponto crucial de extrema importância para informação, 

discussão e colaboração entre os usuários Moodle®, incluindo aqui os 

administradores de sistemas, os professores, os pesquisadores, os desenhistas 

instrucionais e os desenvolvedores (MOODLE, 2012). 

Assim sendo, tanto o Moodle® (software) como o sítio (aberto e gratuito) que 

hospeda a difusão do Moodle® estão em um processo contínuo e dinâmico de 

evolução adaptando-se às necessidades dos seus usuários. Um ano mais tarde, em 

2003, foi criada a empresa moodle.com, para dar suporte adicional, em termos 

comerciais, àqueles que precisassem, e para oferecer hospedagem gerenciada, 

consultoria e outros serviços (MOODLE, 2012). 

O eixo do Moodle® são os cursos, que contêm aproximadamente vinte 

diferentes tipos de atividades disponíveis e inúmeros recursos, a saber: fóruns, 

glossários, chats, wikis (textos colaborativos), tarefas, testes, escolhas (sondagens), 

banco de dados, leitores de SCORM (Sharable Content Object Reference Model), 

que garantem a exportação e importação de conteúdos e a mudança relativamente 

fácil para outras plataformas do Sistema de Gerenciamento de Cursos (CMS) e 

Learning Management System (LMS) que obedeçam ao mesmo padrão.  

Existe, ainda, uma série de outras ferramentas que facilitam a construção de 

comunidades de aprendizagem, incluindo blogs, diários, tarefas, questionários, 

mensagens e listas de participantes, bem como ferramentas úteis de aspectos 

gerenciais que fornecem planilhas de classificação e de relatórios e ainda permitem 

a integração com outros sistemas. 

Desde 1999, Martin Dougiamas possui o direito autoral, isto é, o software 

Moodle® é Copyright©, de acordo com os termos do GPL. Esse programa é 

http://moodle.org/
http://moodle.com/
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software livre e pode ser redistribuído, modificado respeitando-se os termos da 

GNU4 – General Public License, publicada pela Free Software Foundation, versão 2 

ou qualquer versão anterior (SARDO, 2007). 

O nome Moodle é uma marca registrada por Moodle Pty Ltd. Quando 

utilizado para promover serviços comerciais referentes ao Moodle, como 

hospedagem ou assistência técnica, deve-se se obter a permissão de Martin 

Dougiamas, conforme preconizam as normas Trademark (marca registrada). Cabe 

ressaltar que não existem restrições de uso do nome quando se tratam de textos de 

cursos, teses e dissertações (SARDO, 2007). 

Em decorrência das inúmeras funcionalidades que o Moodle possui, é 

considerado um sistema de gestão de ensino e aprendizagem que recebe várias 

outras denominações: Sistema de Gerenciamento de Cursos (CMS), Sistema de 

Gerenciamento de Aprendizagem (LMS) ou Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(VLE) (MOODLE, 2012). 

Em termos tecnológicos, o Moodle é uma ferramenta que utiliza a Web e 

possui dois componentes interligados: um servidor central em uma rede IP, que 

agrega softwares, diretórios e banco de dados, e os usuários com acesso a um 

ambiente virtual. É necessário apenas um navegador, que pode ser o Internet 

Explorer®, o Nestcape Communicator® ou o Mozila Firefox®.   

 

3.5 Normas técnicas de avaliação de softwares 

 

Quando se trata de avaliar a qualidade dos softwares, constatam-se duas 

perspectivas: processo e produto. No que se refere ao processo, vários são os 

modelos, como CMMI, SPICE, NORMAS ISO/IEC 12207 e a ISO 9000, que buscam 

as modificações necessárias para a obtenção de melhorias do processo de 

                                                 
4
 A GNU General Public License (Licença Pública Geral), GNU GPL ou simplesmente GPL, é a 

designação da licença para software livre, idealizada por Richard Matthew Stallman, em 1989, no 

âmbito do projeto GNU da Free Software Foundation (FSF). Em termos gerais, a GPL baseia-se em 4 
liberdades: 1)A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 0); 2) A 
liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades (liberdade nº 1); 3) 
A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade nº 2); e 
4) A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a 
comunidade se beneficie deles (liberdade nº 3) (FREE SOFTWARE FOUNDATION, 2007). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Matthew_Stallman
http://pt.wikipedia.org/wiki/GNU
http://pt.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
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desenvolvimento do software. A qualidade do produto está subsidiada pelas regras 

contidas nas NORMAS ISO/IEC 9126, 9241, 12119 e 14598. 

Cabe ressaltar que ambas as perspectivas não se anulam, ao contrário, 

complementam-se. As duas visões, processo e produto, estão relacionadas, pois 

objetivam garantir a qualidade do software e interferem diretamente no processo de 

desenvolvimento através da retroalimentação dos resultados obtidos. 

Segundo Tsukumo (1997), as duas visões são distintas no que tange à 

utilização de técnicas e métodos específicos, mas ao mesmo tempo são 

complementares, uma vez que a visão do processo como um todo gera uma 

expectativa de produtos melhores, embora não garanta a qualidade do produto final. 

Os aspectos técnicos para a avaliação da qualidade do produto de software 

estão fundamentados em três normas gerais, a saber:  

 ISO/IEC 9126 - Características de qualidade de software (NBR 13596); 

 ISO/IEC 14598 - Guias para avaliação de produto de software (ISO 14598); 

 ISO/IEC 12119 - Requisitos de qualidades e testes de pacotes de software 

(NBR 12119). 

Essas Normas estão constantemente sofrendo revisões pelo ISO/IEC 

(International Organization for Standardization) e são traduzidas e adotadas pela 

Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT). Muitas vezes a versão 

brasileira sofre mudança de códigos, como, por exemplo, ISO/IEC 9126, que foi 

traduzida com o código NBR 13596 (ANJOS; MOURA, 2009; AGUADO, 2009). 

A Norma ISO/IEC 9126 divide-se em quatro partes: 

ISO/IEC 9126 -1:2001- Parte 1 - Modelo de Qualidade 

ISO/IEC TR 9126-2:2003- Parte 2 - Métricas externas 

ISO/IEC TR 9126-3:2003- Parte 3 - Métricas internas 

ISO/IEC FDTR 9126-4:2004- Parte 4 - Qualidade em uso 

As Normas da ABNT (1999), desmonstradas na Figura 03, categoriza os 

atributos do modelo de qualidade de software em seis caracterísicas (funcionalidade, 

confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade), sendo que 

cada uma delas apresenta subcaracterísticas. 
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Figura 3– Atributos do modedo de qualidade de software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABNT (1999, p.24) 

 

Atualmente, existem diversas propostas metodológicas de modelos de 

avaliação de ambientes virtuais de aprendizagem. Cada proposta contempla 

aspectos técnicos e pedagógicos específicos. Nesta tese utilizou-se um modelo 

interacionista/construtivista para a avaliação de ambientes virtuais, que será descrito 

mais adiante, proposto por Schlemmer (2005), que engloba as seguintes 

perspectivas: técnica, didático-pedagógica, comunicacional social e administrativa. 
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4 ESTADO DA ARTE 

 

Não existe um só método que tenha dado o mesmo 
resultado com todos os alunos [...] o ensino torna-se 
mais eficaz quando o professor conhece a natureza das 
diferenças entre seus alunos. 

(Wilbert J. Mckeachie) 

 

4.1 Estudos desenvolvidos na área da enfermagem sobre softwares, 

coursewares e ambientes virtuais de aprendizagem utilizados na educação 

permanente em saúde 

 

 O objetivo deste subcapítulo é explicitar o estado da arte das 

publicações nacionais e internacionais sobre o desenvolvimento de softwares5, 

coursewares6, web sites7 e ambientes virtuais de aprendizagem no âmbito da 

Enfermagem. Este último já foi mencionado no capítulo anterior. 

Sabe-se que essa atividade será muito difícil de ser cumprida à risca em 

consequência da velocidade das informações com o advento da internet. As 

inovações tecnológicas no processo de ensino, pesquisa, gerência e assistência em 

Enfermagem empregam a tecnologia da informática e da comunicação, e estas, por 

sua vez, concebem as novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).  

Por outro lado, não se pretende aqui esgotar as possibilidades de se 

identificarem todas as publicações relacionadas à temática, mas, sim, realizar o 

                                                 
5 Software – programas executáveis destinados a auxiliar o usuário na realização de determinadas 
tarefas num computador. Conjunto de instruções, programas e dados a eles associados, empregados 
durante a utilização do computador (PELEGRINA, 2012). 
 
6 Courseware – são softwares educacionais clássicos que promovem uma aprendizagem interativa 
entre o aluno e o problema, levando aquele resolvê-lo. As atividades propostas são variadas, sendo 
cada sequência fechada por respostas interpretáveis pelo programa. Essa concepção de ambiente 
pressupõe o diálogo interativo e a ação do aprendiz, realizando a sequência de procedimentos 
associados a determinados conceitos. Trata-se de ambiente que favorece pouco a iniciativa do 
aprendiz devido à sua especialização em relação aos objetivos pedagógicos (BREZOLIN, 2004). 
 
7 Website - o mesmo que site. Web - forma reduzida de se referir a WWW. Site - conjunto de 
documentos escritos em linguagem HTML (Hiper Text Markup Language), pertencentes a um mesmo 
endereço (URL), disponível na Internet. Erroneamente é empregado como sinônimo de homepage 
(PELEGRINA, 2012). 
 

http://www.dicweb.com/dd.htm#documento
http://www.dicweb.com/hh.htm#html
http://www.dicweb.com/ee.htm#endereco
http://www.dicweb.com/uu.htm#url
http://www.dicweb.com/ii.htm#internet
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levantamento de alguns estudos sobre educação a distância ocorridos nos últimos 

anos na área de Enfermagem. 

Percebe-se que nas duas últimas décadas houve um incremento nas 

publicações da área da Enfermagem no que concerne à introdução da informática, 

com ênfase na elaboração e criação de novas tecnologias (coursewares, softwares e 

ambientes virtuais de enfermagem). Estas utilizam ferramentas e recursos 

tecnológicos inovadores aplicados na Enfermagem, o que constitui um alicerce 

indispensável para o acesso rápido às informações para a construção e a 

atualização do conhecimento da Enfermagem.  

O marco inicial deu-se na década de 1990, quando se esboça a conexão 

das tecnologias da informação (computadores pessoais e as estações de trabalho) 

com as tecnologias da comunicação (as redes locais e a rede a distância). Esse fato 

culmina numa nova modalidade de interação entre cliente/servidor, mediada pela 

internet, facilitando o acesso dos usuários na busca e na troca incessante de 

informações, impulsionando o desenvolvimento da educação a distância no Brasil. 

Apoiando-se em investigações realizadas na literatura nacional e 

internacional sobre a temática nota-se que várias pesquisas envolveram a 

enfermagem na área da informática e sua aplicabilidade no ensino, na pesquisa, na 

administração e na assistência de enfermagem.  

Para a realização do levantamento da literatura científica produzida sobre a 

temática acessou-se inicialmente o Portal de Periódico da CAPES a partir do 

endereço eletrônico http://www.periodicocapes.gov.br. Após, obteve-se acesso às 

seguintes bases de dados: CINAHL Information Systems (Cumulative Index to 

Nursins and Allied Health Literature); LILACS (Literatura Latino Americana e do 

caribe em Ciências da Saúde); PUBMED (National Library of Medicine) e o Banco de 

teses da CAPES.  

Adotou-se todo o período de abrangência dessas fontes e foram empregados 

os seguintes descritores: educação a distância, enfermagem, informática e seus 

respectivos correspondentes na língua inglesa (education distance, nursing, 

informatics) e na língua espanhola (educación a distancia, enfermería, informática). 

Esses descritores foram selecionados a partir da base de dados BIREME, disponível 

em http://www.decs.bvs.br.  

Os critérios de inclusão das publicações nesta pesquisa foram: artigos, 

dissertações ou teses que abordassem educação a distância, informática e 

http://www.periodicocapes.gov.br/
http://www.decs.bvs.br/
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enfermagem, disponíveis eletronicamente e na íntegra, nos idiomas português, 

inglês e espanhol, independentemente do ano de publicação. O levantamento 

desses estudos foi realizado no período de janeiro a fevereiro de 2012. O Quadro a 

seguir apresenta os estudos encontrados e a sua aplicabilidade na Enfermagem. 

 

Quadro 3 - Produção científica encontrada na literatura relacionada às Tecnologias 

Educacionais de Informação e Comunicação, segundo a aplicabilidade, os autores, o 

ano de publicação e o título, no período de 1991 a 2012. Fortaleza-CE, 2012. 

 

TÍTULO AUTORES 
PERIÓDICO 

ANO 
ÁREA DA 

ENFERMAGEM 

O computador como instrumento de 
apoio na assistência e administração 
de enfermagem. 

ÉVORA, Y.D.M.; SCOCHI, 
C.G.S.; SANTOS, B.R.L. 

1991 
Rev.Gaúcha de 

Enfermagem 

Administração e 
Assistência  

A informática na prática de 
enfermagem: um novo desafio para o 
enfermeiro. 

SCOCHI, C.G.S.; SANTOS, 
B.R.L.; ÉVORA, Y.D.M. 

1991 
Rev.Gaúcha de 

Enfermagem 

Administração e 
gerenciamento  

Reflexões sobre a inserção da 
informática na profissão de 
enfermagem. 

LUIS, M.V.; SCOCHI, C.G.S.; 
VON ATZINGEN, R.H.V. 

1992 
Rev.Gaúcha de 

Enfermagem 
Assistência  

O ensino de atenção primária à saúde: 
avaliação diagnóstica e formativa 
através de microcomputadores. 

SANTOS, B.R.L.; 
FUNCKE,L.B.; CHNEIDER,J.B. 
et al. 

1992 
Rev.Gaúcha de 

Enfermagem 
Ensino  

Análise da utilização da sala de 
cirurgia com o apoio da informática. 

COLOGNA, M.H.Y.T.; 
DALLORA, M.E.L., 
HAYASHIDA, M. et al. 

1996 
Revista Latino- 

Am. Enfermagem 

 
Administração e 
gerenciamento 

Desenvolvimento e avaliação de um 
software educacional sobre 
administração de medicamentos em 
pediatria. 

ZEM-MASCARENHAS, S.H.; 
CASSIANI, S.H.B. 

2001 
Rev.Latino-Am 
Enfermagem 

 

Ensino  

A internet e a enfermagem: construção 
de um site sobre administração de 
medicamentos. 

SILVA,F.B.; CASSIANI, S.H.B.; 
ZEM-MASCARENHAS, S.H. 

2001 
Revista Latino- 

Am. Enfermagem 

Ensino e 
Assistência 

Enfermagem na Web: o processo de 
criação e validação de um Web site 
sobre doença arterial coronariana. 

MARQUES,I.R.;MARIN,H.F. 2002 
Rev.Latino-Am 
Enfermagem 

Assistência  

Construindo um aplicativo multimídia 
para o ensino de administração de 
medicamentos por via intramuscular. 

BENEDITO, G.A.V.; 
SILVA,B.A.; JESUS, H.P.; 
SANTOS, 

2003 
Texto & contexto 

enferm. 
Assistência  

Tecnologia educacional: produção e 
avaliação do site escala de pessoal de 
enfermagem. 

JULIANI,C.M.C.M. 2003 
Interface 

Comunic. Saúde, 
Educ. 

 
Ensino e 

Assistência  

Educação a distância na área da 
enfermagem: relato de um experiência. 

BASTOS,M.A.R.;GUIMARÃES,
E.M.P. 

2003 
Rev.Latino-am 
Enfermagem 

Assistência  

Relato de uma experiência de ensino 
de enfermagem na saúde coletiva: a 
informática no ensino de vigilância 
epidemiológica. 

 
NICHIATA, L.Y.I.; 
TAKAHASHI,R.F.; 
FRACOLI,L.A.;  GRYSCHEK, 
A.L.F.P. 

2003 
Rev.Esc. Enferm 

USP 
Ensino 

Implantação de sistema de 
videoconferência aplicado a ambientes 
de pesquisa e de ensino de 
enfermagem. 

SEIXAS, C.A.; MENDES, 
I.A.C.;GODOY,S.;COSTA,A.L. 

2004 

Revista Brasileira 
de Enfermagem 

 

Pesquisa e 
ensino  

Administração de medicamentos: 
aquisição de conhecimentos e 
habilidades requeridas por um grupo 

TELLES FILHO, P.C.P.; 
CASSIANI, S.H.B. 

2004 
Revista Latino- 

Am. Enfermagem 

Ensino e 
assistência 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Texto%20%26%20contexto%20enferm
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Texto%20%26%20contexto%20enferm
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de enfermeiros. 

Educação de enfermagem sem 
distâncias – uma ruptura espaço 
temporal. 

DIAS, C.D.; CASSIANI, S.H.B. 2004 
Rev.Esc.Enferm 

USP 
Ensino 

O ser docente de enfermagem frente 
ao mundo da informática. 

PERES, H.H.C.; KURGANT, P. 2004 
Rev.Latino-Am 
Enfermagem 

Ensino 

O agir comunicativo na construção do 
conhecimento de enfermagem. 

NASCIMENTO, S.R.; PRADO, 
M.L. 

2004 
Rev.Esc.Enferm 

USP 
Pesquisa 

Formação pedagógica em educação 
profissional da área da enfermagem: 
expectativas dos alunos. 

LIMA, R.C.D.;OLIVEIRA,E.R.A.; 
BRINGUENTE,M.E.O.; 
RAMOS,M.C.; MARGOTO,L.R. 

2004 
R.Enferm UERJ  

Ensino e 
Assistência 

Uma proposta de educação a 
distância: capacitando enfermeiros 
tutores no programa de triagem 
neonatal 

SILVA, M.B.G.M. 
2004 
Tese 

Assistência 

Avaliação de sites sobre a história da 
enfermagem brasileira. 

SILVA, E.O.B.; RAMPONI, K.P. 
SANNA, M.C. 

2005 
Esc.Anna Nery R. 

Enferm 
Ensino 

Nursing informatics: learning from the 
past to build a new future. 

MARIN,H.F. MARQUES,E. 2005 
Rev.Bras.Enferm. 

Pesquisa 

Desenvolvimento, aplicação e 
avaliação de um curso a distância 
sobre tratamento de feridas. 

RIBEIRO,M.A.S.; 
LOPES,M.H.B.M. 

2006 
Rev.Latino-Am 
Enfermagem 

 

Ensino  

A construção de um software 
educativo sobre ausculta dos sons 
respiratórios. 

MELO, F.N.P.; DAMASCENO, 
M.M.C. 

2006 
Rev.Esc.Enferm 

USP  
Ensino  

A simulação assistida por computador: 
a convergência no processo de 
educar-cuidar na enfermagem.  

DAL SASSO, G. T.M.; SOUZA, 
M.L. 

2006 
Texto &Contexto 

Enferm 
Ensino  

Cooperação versus colaboração: 
conceitos para o ensino de 
enfermagem em ambiente virtual. 

COGO, A.L.P. 
2006 

Rev.Bras.Enferm. 
Pesquisa 

Criação de um Web Site para 
enfermeiros sobre pé diabético. 

ALVES,V.L.S.;CUNHA,I.C.K.O.;
MARIN,H.F.;OLIVEIRA,O. 

2006 
Acta Paul Enferm. 

Assistência 

Ensino de didática em enfermagem 
mediado pelo computador: avaliação 
discente. 

PERES, H.H.C; MEIRA, K.C.; 
LEITE,M.M.J. 

2007 
Rev.Esc.Enferm. 

USP 
Ensino  

Metodologia para estruturação de 
hipertexto aplicado ao ensino de 
enfermagem. 

CAETANO,K.C.,PERES,H.H.C. 2007 
Acta Paul. 
Enferm. 

Ensino  

Educação a distância na informação 
em saúde: o ensino do EPI INFO. 

FIGUEIREDO, M.A. 2007 
Dissertação 

Ensino  

Grupos de discussão virtual: uma 
proposta para o ensino em 
enfermagem. 

DAL PAI, D.;LAUTERT,L. 2007 
Rev.Esc.Enferm. 

USP 
Ensino  

Educação a Distância como estratégia 
para a educação permanente em 
saúde: possibilidades e desafios. 

OLIVEIRA, M.A.N. 
2007 

Rev.Bras.Enferm. 
Ensino e 

Assistência  

E-learning: estudo comparativo da 
apreensão do conhecimento entre 
enfermeiros. 

PADALINO,Y.;PERES,H.H.C. 2007 
Rev.Latino-Am 
Enfermagem 

Assistência 

Desenvolvimento e avaliação de um 
ambiente virtual de aprendizagem em 
um curso profissionalizante de 
enfermagem. 

AGUIAR, R.V.; CASSIANI, 
S.H.B. 

2007 
Rev.Latino-Am 
Enfermagem 

 

Ensino e 
Assistência 

Educação a distância: ambientes 
digitais para o processo ensino 
aprendizagem em enfermagem 
psiquiátrica. 

SILVA, E.C. 
2007 
Tese 

Ensino 

Tele-education and competencies 
assessement to Brazilian’s auxiliary 
nurse. 

MARQUES, C.M.S.; 
EGRY,E.Y.; SILVA, M.B.; 
RIBEIRO, 
M.R.;COELHO,M.P.P. et al. 

2007 
Rev.Esc.Enferm 

USP 
Ensino 
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Educação a distância em processos de 
esterilização de materiais. 

QUELHAS,M.C.F.;LOPES, 
M.H.B.M.;ROPOLI,E.A. 

2008 
Rev.Esc.Enferm 

USP 
Ensino  

Desenvolvimento de software para 
organização da informação de saúde 
ocupacional hospitalar. 

PARRO,MC. 
2008 Assistência  

Panorama brasileiro do ensino de 
enfermagem on-line. 

RODRIGUES,R.C.V.;PERES,H.
H.C. 

2008 
Rev.Esc.Enferm 

USP 
Pesquisa 

A tecnologia computacional móvel na 
sistematização da assistência de 
enfermagem: avaliação de um 
software protótipo. 

SPERANDIO,D.J. 
2008 
Tese 

Administração e 
assistência  

Avaliação de um Curso de Educação a 
Distância sobre Hepatite C. 

JACOMINI,R.A.;PIAI, T.H.; 
FIGUEIREDO, R.M. 

2008 
Rev.Investigación 
y Educación em 

Enfermería 

Ensino 

Ciclo de criação e avaliação do módulo 
de administração de medicamentos 
para ensino a distância. 

TELLES-FILHO, P.C.P.; 
CASSIANI, S.H.B. 

2008 
Rev.Latino-am 
Enfermagem 

Ensino 

Informática em enfermagem: facilitador 
na comunicação e apoio para a 
prática. 

LLAPA RODRIGUEZ, E.O; 
ECHEVARRIA GUANILO, M.E.; 
MAGNANI FERNANDES, L.;  

CANDUNDO, G. 

2008 
Rev.Investigación 
y Educación em 

Enfermería 

Pesquisa 

Construção de uma práxis educativa 
em informática na saúde para ensino 
de graduação. 

CARDOSO, J;P.; ROSA,V.A.R.; 
LOPES, C.R.S. et al. 

2008 
Rev.Ciência & 
Saúde Coletiva 

Ensino  

Semiotécnica e Semiologia do recém- 
nascido pré-termo: avaliação de um 
software educacional. 

FONSECA, L.M.M.; LEITE, 
A.M.MELLO,D.F. et al. 

2008 
Acta Paul Enferm 

Ensino 

Transtornos depressivos: material 
didático para educação a distância. 

CANDIDO, M.C.C.F.S; 
FUREGATO, A.R.F. 

2008 
Esc.Anna Nery 

Rev.Enferm 
Assistência 

Análise das publicações nacionais 
sobre educação a distância na 
enfermagem. 

CAMACHO, A.C.L.F. 
2009 

Rev.Bras.Enferm. 
Pesquisa 

Simulação baseada na web: uma 
ferramenta para o ensino de 
enfermagem em terapia intensiva. 

BARBOSA,S.F.M.B.; 
MARIN,H.M. 

2009 
Rev.Latino-am 
Enfermagem 

Ensino  

Proposta educacional on line sobre 
úlcera de pressão para alunos e 
profissionais de enfermagem. 

COSTA,J.B.; PERES,H.H.C.; 
ROGENSKI,N.M.B.; 
BAPTISTA,C.M.C. 

2009 
Acta Paul. 
Enferm. 

Ensino e 
Assistência 

Avaliação de mapas conceituais 
elaborados por estudantes de 
enfermagem como apoio de software. 

COGO, A.L.P.; 
PEDRO,E.N.R.;SILVA, 
A.P.S.S.; SPECHI,A.M. 

2009 
Texto Contexto 

Enferm 
Ensino 

Metodologia de utilização do chat na 
enfermagem. 

PRADO, C.; MARTINS, C.P.; 
FRANÇA,L. et al. 

2009 
Rev.Bras.Enferm 

Pesquisa  

Objetos educacionais digitais em 
enfermagem: avaliação por docentes 
de um curso de graduação. 

COGO, A.L.P.; PEDRO, E.N.R.; 
SILVA, A.P.S.S. et al. 

2009 
Rev.Esc.Enferm 

Ensino 

Desenvolvimento de sistema eletrônico 
de documentação clínica de 
enfermagem estruturado em 
diagnósticos, resultados e 
intervenções. 

PERES, H.H.C.;CRUZ, 
D.A..L.M.;LIMA,A.F.C. et al 2009 

Rev.Esc.Enferm.U
SP. 

Gerência e 
Assistência 

Aprendizagem de sinais utilizando 
objetos educacionais digitais: opinião 
de estudantes de enfermagem. 

COGO, A.L.P.; SILVEIRA,D.T.; 
PEDRO,E.N.R. et al. 

2010 
Rev. Gaúcha 
Enfermagem 

Ensino 

Objeto educacional digital: avaliação 
da ferramenta para a prática de ensino 
em enfermagem. 

TANAKA,R.Y.; CATALAN,V.M.; 
ZEMIACK,J. et al. 

2010 
Acta Paul.Enferm. 

Ensino 

Autonomia do processo de construção 
do conhecimento de alunos de 
enfermagem: o chat educacional como 
ferramenta de ensino. 

SILVA,,A.P.S.,PEDRO, E.N.R. 
2010 

Rev.Latino-Am 
Enfermagem 

Ensino 

Avaliação da Webquest gerenciamento PEREIRA, M.C.A.; MELO, 2010 Ensino 
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de recursos materiais em enfermagem 
por alunos do curso de graduação. 

M.R.A.C.; SILVA, A.S.B.; 
ÉVORA, Y.D.M. 

Rev.Latino-Am 
Enfermagem 

Indicativos e características da 
aprendizagem em uma comunidade 
virtual de aprendizagem. 

FERRAZ,V.M.; PEIXOTO, 
M.A.P.P.; BRANDÃO,M.A.G.,M 
MARTINS, J.S.A. 

2010 
Esc.Anna Nery  

E 
Nsino 

Informática em enfermagem: 
desenvolvimento de software livre com 
aplicação assistencial e gerencial. 

SANTOS, S.R. 2010 
Rev.Esc.Enferm 

USP 

Administração e 
assistência 

Avaliação do objeto virtual de 
aprendizagem raciocínio diagnóstico 
em enfermagem aplicado ao 
prematuro. 

GOES, F.S.N.; FONSECA, 
L.M.M.; FURTADO,M.C.C, et 
al. 

2011 
Rev.Latino-Am 
Enfermagem 

Ensino 

Chat educacional em enfermagem: 
possibilidades de interação no meio 
virtual. 

SILVA, 
A.P.S.S.;PEDRO,E.N.R.; 
COGO,A.L.P. 

2011 
Rev.Esc.Enferm 

USP 
Ensino 

Competência social para interagir em 
ambientes virtuais de aprendizagem. 

SILVA, E.C.; CORRADI-
WESTER,C.M. 

2011 
Rev.Invest.Educ.E

nferm. 
Ensino 

Construção e avaliação de software 
educacional sobre cateterismo urinário 
de demora. 

LOPES, 
A.C.C.;FERREIRA,A.A.; 
FERNANDES, J.A.L. et al. 

2011 
Rev.Esc.Enferm 

USP 
Ensino 

Conhecimento e barreiras na utilização 
de recursos da tecnologia da 
informação e comunicação por 
docentes de enfermagem. 

SILVA,I.S.A.; MARQUES,I.R. 
2011 

J.Health Inform. 
Ensino 

Desenvolvimento de um ambiente 
virtual de aprendizagem em eventos 
adversos em enfermagem. 

XELEGATI, R.; ÉVORA, Y.D.M. 2011 
Rev.Latino-Am 
Enfermagem 

 

Ensino e 
Assistência 

Avaliação por graduandos de 
enfermagem de ambiente virtual de 
aprendizagem para o ensino de 
fisiologia endócrina. 

RANGEL,E.M.L.; 
MENDES,I.A.C.; CARNIO,E.C. 
et al 

2011 
Acta Paul Enferm 

Ensino 

Ensino da informática na graduação 
em enfermagem de instituições 
públicas brasileiras. 

SANCHES,L.M.P.;JENSEN,R.;
MONTEIRO,  M.I. et al 

2011 
Rev.Latino-Am 
Enfermagem 

Pesquisa 

Las TIC em la Escuela de enfermeira 
de la Universidad del Valle: Uma 
experiência transformadora. 

TOVAR,M.C.;ARGOTE, 
L.A.;OCAMPO,M.P. 

2011 
Colomb Med. 

Ensino 

Ensino do processo de enfermagem a 
graduandos com apoio de tecnologias 
da informática. 

GOYATÁ, S.L.T.; CHAVES, 
E.C.L.; ANDRADE, M.B.T. et al. 

 2012 
Acta Paul. enferm 

Ensino 

Espaço virtual de um grupo de 
pesquisa: olhar dos tutores. 

PRADO,C.; CASTELI, C.P.M.; 
LOPES, T.O. et al. 

2012 
Rev.Esc. Enferm. 

USP 
Pesquisa 

 

O levantamento bibliográfico mostra que no final da década de 1980 e no 

início dos anos 1990 os enfermeiros começam a investigar, mesmo que de forma 

tímida e incipiente, as possibilidades de usar as ferramentas oferecidas pelo  

computador e a informática para facilitar a gerência e administração dos serviços de 

enfermagem. Este fato é evidenciado nos estudos de Évora, Scochi e Santos (1991), 

que introduziram algumas aplicações específicas do uso do computador nas 

atividades assistenciais, gerenciais e administrativas de Enfermagem, demonstrando 

as várias maneiras de utilizá-lo para otimizar a assistência prestada ao paciente.  

As autoras destacam a relevância do envolvimento dos enfermeiros na 

aquisição de conhecimento e domínio sobre a tecnologia da informática para 
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implantar os sistemas de dados informatizados, com o propósito de utilizar como 

instrumento de trabalho e agilizar o processo de decisão e racionalizar o cuidado de 

enfermagem (SCOCHI; SANTOS; ÉVORA, 1991). 

Anos mais tarde, após a imersão e a solidez do conhecimento do uso do 

computador e da área da informática por parte dos enfermeiros, iniciam-se as 

inquietações que resultam e fomentam as pesquisas direcionadas à produção, à 

criação e à construção de novas tecnologias no campo do ensino, da assistência e 

da pesquisa da Enfermagem. Dessas inquietações emergem no campo da 

Enfermagem propostas de modelo de criação e validação de websites educativos e 

sua utilização como recurso instrucional no ensino de disciplinas do curso de 

Graduação em Enfermagem e na Educação Permanente em Saúde de profissionais 

de Enfermagem. Além disso, surge a construção de aplicativos de multimídia, 

softwares e propostas de implantação de projetos de pesquisa/ensino/educação 

permanente baseado em tecnologia por videoconferência e em cursos de educação 

a distância (MARQUES; MARIN, 2002; JULIANI, 2003; BENEDITO et al., 2003; 

ALVES et al., 2004; SEIXAS et al., 2004; PERES; MEIRA; LEITE, 2007).  

Posteriormente, com o avanço das pesquisas e a evolução das ferramentas 

tecnológicas utilizadas em EaD, inicia-se um novo enfoque de estudos. Dessa vez 

os enfermeiros direcionam as pesquisas para traçar e propor metodologias de 

construção e de aplicação de softwares, coursewares, websites, ambientes virtuais 

de aprendizagem, ferramentas de processos mediados por computador, bem como 

adoção de modelos de processos de avaliação norteados pela ISO/IEC 91268 nas 

propostas tecnológicas implementadas no âmbito da Enfermagem (CAETANO; 

PERES, 2007; SPERANDIO, 2008; BARBOSA; MARIN, 2009; PRADO et al., 2009, 

SILVA; PEDRO; COGO, 2011; PRADO et al., 2012). 

Percebe-se que, nas últimas duas décadas, a maioria dos estudos de 

Enfermagem na área da informática na saúde tem dado ênfase à elaboração e 

criação de novas tecnologias (coursewares, softwares, websites e ambientes virtuais 

de enfermagem) com a utilização de ferramentas e recursos tecnológicos inovadores 

                                                 
8 Esta parte da NBR ISO/IEC 9126 cancela e substitui a NBR 13596:1996 e define as características de 

qualidade do produto de software referidas nesta parte da NBR ISO/IEC 9126. Pode ser usada para especificar 
requisitos funcionais e não funcionais do cliente e do usuário. A NBR ISO/IEC 9126, sob o título geral 
"Engenharia de software - Qualidade do produto” consiste nas seguintes partes: Parte 1: Modelo de qualidade; 
Parte 2: Métricas externas; Parte 3: Métricas internas e Parte 4: Métricas de qualidade em uso. 
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aplicados em Enfermagem (ensino, pesquisa, assistência e gerência) e que 

constituem um alicerce indispensável ao acesso rápido às informações para a 

construção e atualização do conhecimento de Enfermagem.  

Dentre as várias estratégias de aplicabilidade encontra-se a educação a 

distância e as inúmeras possibilidades da utilização de ferramentas das tecnologias 

de informação e comunicação. É notória a ênfase dada pelos pesquisadores e 

estudiosos da área, especificamente no que diz respeito à educação em 

Enfermagem. Destaca-se que a maioria dos estudos selecionados enfoca o cunho 

educacional, seja no ensino de graduação de enfermagem, seja na educação 

continuada ou, ainda, na educação permanente em saúde dos enfermeiros. 

Conforme Leite et al. (2006), os avanços tecnológicos no cenário atual irão 

contribuir de forma significativa na revolução das dimensões de atuação da 

Enfermagem nas instituições educacionais e nos serviços de saúde. A tendência da 

Informática em Enfermagem (IE) para o século XXI aponta as áreas clínicas e 

educacionais como sendo o eixo integrador do conhecimento e da informação.  

Partindo deste contexto, o Ministério da Saúde tem desenvolvido ao longo 

do tempo várias estratégias e políticas voltadas à adequação da formação e 

qualificação dos trabalhadores de saúde às necessidades de saúde da população e 

ao desenvolvimento do SUS. Os debates que envolvem a educação e a qualificação 

dos recursos humanos nos sistemas de saúde já evidenciaram a existência de duas 

correntes denominadas de Educação Continuada e Educação Permanente (BRASIL, 

2009). 

Campos (1999) argumenta que a reforma do ensino depende da reforma 

tanto de saberes quanto das práticas. Neste sentido, reconhece-se que os 

processos de mudanças nos modelos pedagógicos de formação e nos modelos de 

atenção à saúde para serem efetivos, é necessário que tais mudanças ocorram em 

múltiplas dimensões, a saber: políticas, ideológicas, jurídico-legais e 

organizacionais, estas mudanças devem abranger tanto o nível macro, como 

também a nível micro, isto é, no locus onde são desenvolvidas as práticas de saúde 

(CARVALHO et al., 2011). 

Outro ponto a ser destacado diz respeito às duas modalidades distintas e 

com diferentes lógicas que são utilizadas para gerar mudanças na qualificação e 

desempenho dos profissionais e na capacitação em serviço para os trabalhadores 

do SUS.  
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A primeira envolve as ações pontuais de Educação Continuada. Conforme 

Roschke et al. (1993), objetiva atualizar e melhorar a competência técnica e articula-

se com a carreira individual dos sujeitos envolvidos. Além disso, estabelece 

sequências de fluxogramas de atendimento e identifica as lacunas nas quais os 

profissionais precisam ser capacitados (BATISTA; GONÇALVES, 2011).  

Ricas (1994) vai além quando diz que a “educação continuada engloba as 

atividades de ensino cursadas após a graduação que tem como finalidade a 

atualização e aquisição de novas informações e/ou atividades de duração definida, 

através de metodologias tradicionais”.  

Desta forma, emerge aqui que o repasse de conhecimento não favorece a 

interação entre o sujeito e o objeto a ser aprendido. Essa forma de educar, para 

Freire (2006), é denominada de educação bancária. Os conhecimentos são 

meramente depositados nos educandos pelo professor, que se julga possuidor do 

saber.  

O mesmo autor acrescenta que no processo de ensino o educador aprende 

ao ensinar e o educando ensina ao aprender, isto é, tanto educando como educador 

são educados, ambos são sujeitos do processo, pois constroem o conhecimento 

mutuamente. 

A outra proposta se dá através do processo de reorientação da educação 

permanente em saúde, cujas necessidades são detectadas no processo de trabalho 

dos profissionais de saúde, que são instigados a refletir e a repensar sobre sua 

prática. Ambas apresentam estratégias amplas e articuladas para o desenvolvimento 

dos serviços e das políticas de saúde (BATISTA; GONÇALVES, 2011). No entanto, 

a primeira tende a partir de políticas centrais para direcionar os serviços buscando 

atingir uma cobertura, enquanto a segunda se baseia nas propostas de 

desenvolvimento que partem das necessidades do processo de trabalho em saúde 

vivenciadas no contexto dos serviços de saúde, ou seja, preconiza a 

descentralização das políticas (BATISTA; GONÇALVES, 2011). 

Davini (2009) caracteriza a educação continuada como: 1) continuidade do 

modelo escolar que destaca a atualização de conteúdos baseada em técnicas de 

transmissão de informações; 2) desconexão do saber como solução de problemas 

da prática como base dos currículos universitários; 3) são cursos sem sequência; e 

4) centrada na categoria médica, em detrimento das demais categorias, 

desconsiderando a perspectiva de equipes e dos demais trabalhadores da saúde. 
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Contrapondo-se a essa modalidade, a educação permanente representa 

uma relevante ruptura na concepção e nas práticas de capacitação dos 

trabalhadores no seu ambiente de trabalho. Destacam-se no processo: 1) agregação 

do ensino à rotina dos trabalhadores de saúde no seu contexto de trabalho; 2) 

enfoque da prática diária como fonte inegável de conhecimento dos problemas, o 

que permite a reflexão sobre a práxis; 3) os sujeitos do processo de trabalho são 

colocados como atores reflexivos, e não meros espectadores; 4) ruptura com o 

trabalho individual e fragmentado trazendo a abordagem da equipe e do grupo; e 5) 

ampliação os espaços educativos para fora do contexto institucional, favorecendo a 

aprendizagem nas organizações das redes sociais de apoio existentes (DAVINI, 

2009). 

Para se alcançarem mudanças que tragam impactos na formação dos 

profissionais primeiramente é necessário elaborar e construir propostas baseadas 

nas realidades locais dos processos de trabalho em saúde, rompendo com as ações 

pontuais e verticalizadas elaboradas por indivíduos que desconhecem e não 

vivenciam o cotidiano dos profissionais e que, muitas vezes, estão distantes da 

realidade e da problemática vivenciada pelos sujeitos envolvidos nesse processo. 

Partindo dessa perspectiva, percebe-se a necessidade de mencionar os 

achados de Rovere (1994) sobre as controvérsias que as publicações encontradas 

trazem sobre o termo “educação permanente”, que inclui a alfabetização de adultos, 

o ensino profissionalizante, a atualização profissional e a educação no trabalho, 

dentre outros. 

Uma das principais limitações experienciadas pelo Deges para a 

disseminação da Educação Permanente em Saúde (EPS) refere-se à falta de 

domínio conceitual e operativo em relação à educação permanente (BRASIL, 

2004b). 

Neste sentido, a Organização Pan-Americana da Saúde realizou um estudo 

sobre as produções publicadas ao longo de dez anos do seu programa de 

desenvolvimento de recursos humanos e elaborou uma síntese operativa definindo-a 

como “la educación en el trabajo, por el trabajo y para el trabajo em los diferentes 

servicios, cuya finalidade es mejorar la salud de la población” (ROVERE, 1994). 

 Para Nunes (2008), a educação permanente em saúde é um processo, e 

não uma capacitação estanque. Portanto, a formação de facilitadores não deve se 

encerrar como mais um curso para profissionais. A educação permanente está 
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relacionada à teoria baseada na psicologia da aprendizagem, denominada de 

aprendizagem significativa, proposta por Ausubel, que pressupõe três condições: o 

material a ser aprendido seja potencialmente significativo ao aprendiz; o aprendiz 

deve possuir conhecimento prévio relevante; o aprendiz deve manifestar uma 

disposição de se relacionar com o novo (MOREIRA; MASINI, 2001; NOVAK; 

CÃNAS, 2010). 

Partindo do que foi exposto acima, optou-se por construir um curso a 

distância voltado à educação permanente dos enfermeiros da ESF, por se 

reconhecer a necessidade de atualizações e capacitações aos trabalhadores da 

saúde no seu cotidiano de trabalho, ampliando as possibilidades dos espaços 

educativos coletivos que favoreçam a troca de experiências e vivências. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO PEDAGÓGICO 

 

O homem, ser de relações, e não só de contatos, não 
apenas está no mundo, mas com o mundo 

(Paulo Freire) 

 

 

5.1 Teoria da aprendizagem significativa 

 

David Paul Ausubel, filho de família pobre e judia, imigrantes da Europa 

Central, nasceu em 25 de outubro de 1918, na cidade de Nova York, e faleceu em 

09 de julho de 2008, na mesma cidade. Graduou-se em Psicologia Educacional, 

Psicopatologia e Desenvolvimento do Ego. Trabalhou durante toda a vida, 

aposentando-se aos 75 anos, em 1994 (GOMES et al., 2008). 

Acredita-se que de alguma forma Ausubel recebeu influência da teoria do 

desenvolvimento cognitivo de Piaget, pois se baseou na corrente cognitivista e 

construtivista da aprendizagem para elaborar sua proposta de modelo de 

aprendizagem. Ausubel apresentou sua Teoria da Aprendizagem Significativa Verbal 

Receptiva em 1963, no seu livro intitulado The Psychology of Meaning Verbal 

Learning, aprimorando suas ideias no livro publicado em 1968, Educational 

Psychology: A Cognitive View  (PRAIA, 2000). 

A ideia norteadora da teoria de Ausubel refere-se ao fator mais importante da 

aprendizagem, ou seja, aquilo que o aprendiz já sabe ou conhece. Na aprendizagem 

significativa as novas ideias e informações interagem com um conhecimento prévio 

existente na estrutura cognitiva do indivíduo, definido por Ausubel como sendo 

ideias-âncora (subsumers).Trata-se de uma ideia (conceito ou proposição) mais 

ampla, que funciona como subordinador de outros conceitos na estrutura cognitiva 

como ancoradouro, no processo de assimilação. Como resultado dessa interação 

(ancoragem) a própria ideia-âncora é modificada e diferenciada (NOVAK, 1977; 

MOREIRA; MASINI,2001). 

Para facilitar a compreensão, a Figura 4 mostra o processo de subsunção de 

Ausubel, uma representação simbólica do princípio da assimilação que media a 

subsunção. 
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Figura 4 - Processo de subsunção de Ausubel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Moreira e Masini (2001) 

 

 Exemplificando, se o conceito da teoria de Enfermagem deve ser aprendido 

pelo aluno que já assimilou o conceito de teoria em sua estrutura cognitiva, o novo 

conceito específico “teoria de Enfermagem” será assimilado pelo conceito mais 

inclusivo “teoria” adquirido previamente. 

Ausubel coloca como o conceito mais relevante da sua teoria a aprendizagem 

significativa definida como “um processo pelo qual uma nova informação se 

relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo”, ou 

seja, nesse processo a nova informação interage com uma estrutura de 

conhecimento específico, a qual Ausubel define como conceito subsunçor ou 

simplesmente subsumer, existente na estrutura cognitiva do indivíduo (MOREIRA; 

MASINI, 2001). 

A teoria do processo de aprendizagem humana de Ausubel tem o seu 

enfoque nos princípios da cognição, valorizando as informações que são 

armazenadas de modo sistematizado na mente do indivíduo que aprende, e não 

simplesmente memoriza (decora), o que ele denomina de memorização mecânica. 

David Ausubel elaborou uma distinção entre os processos através dos quais 

se adquirem as classes de aprendizagem no modelo escolar: 1) Aprendizagem por 

repetição/aprendizagem significativa (ambas se relacionam com a formação de 

conceitos); e 2) Aprendizagem verbal/aprendizagem não verbal (estão relacionadas 

à resolução de problemas). O autor vai além quando enumera as seguintes 

modalidades de processos de aprendizagem citadas por Praia (2000): 
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 Aprendizagem por repetição: ocorre através do conteúdo a ser aprendido, 

apresentando uma forma mais ou menos final, ou seja, um processo automático, 

mas que também pode se revestir de caráter significativo. 

 Aprendizagem por descoberta: sua principal característica é que o conteúdo 

principal a ser aprendido pelo aluno não é dado, mas deve ser descoberto pelo 

educando antes que possa ser incorporado de forma significativa. Esta 

modalidade de aprendizagem é comum nas fases iniciais de desenvolvimento 

cognitivo e nos problemas do cotidiano. 

 Aprendizagem mecânica ou repetitiva: aquisição de informações com pouca ou 

nenhuma interseção entre os conceitos ou proposições relevantes existentes na 

estrutura cognitiva. O conhecimento é armazenado de forma arbitrária e não há 

conexões com os conceitos prévios. 

 Aprendizagem significativa: aquisição de novos significados; pressupõe a 

existência de conceitos e preposições relevantes na estrutura cognitiva prévia do 

educando, uma predisposição para aprender e uma tarefa de aprendizagem 

potencialmente significativa. 

Ausubel (1968) define três tipos de aprendizagem significativa: a 

representacional, de conceitos e proposicional, a saber: 

1. Aprendizagem representacional: tipo básico de aprendizagem que norteia os 

outros dois tipos. É aprendizagem de símbolos individuais (geralmente 

palavras) ou do que eles representam, isto é, tudo tem um nome e o nome 

significa aquilo que o seu referente significa para determinada pessoa. 

2. Aprendizagem de conceitos: resultante das ideias gerais e dos conceitos. É a 

aprendizagem do que significam os conceitos, objetos e acontecimentos que, 

por sua vez, se representam por nomes e palavras. Trata-se de aprender que 

o conceito está representado por uma palavra específica, ou ainda aprender 

que existe uma equivalência entre a palavra que representa o conceito e o 

próprio conceito. 

3. Aprendizagem proposicional: consiste em aprender significados das ideias 

expressas por grupos de palavras (geralmente representados pelos 

conceitos), combinadas as proposições ou sentenças. 

Cabe destacar, aqui, que quando se comparam esses três tipos de 

aprendizagem significativa, percebe-se, como mencionado por Ausubel, que tanto a 
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aprendizagem de proposições quanto a aprendizagem de conceitos estão 

subsidiadas pela aprendizagem representacional. 

Os critérios de competência para que de fato ocorra a aprendizagem 

significativa, de acordo com o modelo ausubeliano, são: 1) que o indivíduo manifeste 

uma disposição para a aprendizagem, ou seja, uma disposição para relacionar de 

forma não arbitrária (não aleatória) e substantiva (significado da nova informação) o 

novo material à sua estrutura cognitiva; 2) que o material seja potencialmente 

significativo, relacionável com a sua estrutura cognitiva de modo intencional, e não 

arbitrário. Deve apresentar, ainda, ideias-âncora específicas com as quais o novo 

material é relacionável (PRAIA, 2000). 

Cabe referenciar os mapas conceituais, técnica desenvolvida em meados da 

década de 1970, por Joseph Novak e seus colaboradores, na Universidade de 

Cornell, nos Estados Unidos. Ao contrário do que muitos acreditam, Ausubel nunca 

teceu nenhum comentário sobre mapas conceituais em sua teoria cognitiva de 

aprendizagem. Entretanto, sua teoria fundamentou a elaboração dos mapas 

conceituais. 

Moreira e Masini (2001) definem mapas conceituais ou mapas de conceitos 

como diagramas de relações entre conceitos ou palavras que se utilizam para 

representar os conceitos de relações significativas. Não existe uma sequência 

temporal nem uma direção pré-definida. Também não devem ser confundidos com 

organogramas ou diagramas de fluxo. Podem ser traçados para uma disciplina 

inteira, uma subdisciplina ou para um item específico de uma mesma disciplina.  

Para traçar esses mapas de conceitos utilizam-se figuras geométricas 

(elipses, retângulos, círculos), além de setas, linhas e traçados para a representação 

diagramática. No entanto, as figuras geométricas utilizadas não possuem nenhuma 

significação nos mapas conceituais. A utilização de linhas e traçados para unir 

conceitos dá ao leitor a compreensão de que existe uma relação entre estes.  

É importante destacar que não há regras específicas para o traçado de 

mapas conceituais. Geralmente, na parte superior do mapa constam os conceitos  

amplos e na parte inferior os conceitos específicos. Trata-se apenas de um modelo 

de mapas conceituais. O que deve estar perceptível na visualização dos mapas são  

os conceitos que são mais relevantes e específicos (MOREIRA, 1988). A Figura 5 

abaixo mostra um modelo de mapeamento conceitual. 
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Figura 5- Modelo de mapeamento conceitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Moreira e Masini (2001). 

 

Esta Figura exemplifica o princípio de diferenciação progressiva da teoria da 

aprendizagem significativa de Ausubel. Ele explica que os conceitos que interagem 

com o novo conhecimento e servem de base para a atribuição de novos significados 

vão também se modificando em função dessa interação, isto é, vão adquirindo 

novos significados e se diferenciando progressivamente (MOREIRA; MASINI, 2001). 

Portanto, entende-se que os mapas conceituais são instrumentos que 

permitem ao educador a identificação dos prováveis subsunçores, sobre 

determinada temática, na estrutura cognitiva prévia dos educandos. A identificação 

dos subsunçores permite aos professores organizar os conceitos imprescindíveis 

que devem ser estudados pelos alunos. Além disso, os mapas são capazes de 

evidenciar os significados atribuídos a conceitos e a relação entre conceitos no 

contexto do corpo de conhecimentos de uma disciplina (MOREIRA, 1988). 

Moreira (1988) afirma que os mapas conceituais foram desenvolvidos para 

promover a aprendizagem significativa. Quando se fala da análise do currículo e do 

ensino, na perspectiva ausubeliana quanto aos significados, tem-se: 

 Identificar a estrutura de significados aceita no contexto da matéria de ensino; 

 Identificar os subsunçores (significados) necessários para a aprendizagem 

significativa da matéria de ensino; 

 Identificar os significados pré-existentes na estrutura cognitiva do aprendiz; 

 Organizar sequencialmente o conteúdo e selecionar matérias curriculares, 

usando as ideias de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa 

como princípios programáticos; 

Conceitos superordenados;  

gerais e inclusivos 

Conceitos subordinados; 

intermediários 

Conceitos específicos; 

pouco inclusivos, 

exemplos 
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 Ensinar usando organizadores prévios para fazer ponte entre os significados 

que o aluno já tem e os que ele precisa ter para aprender significativamente a 

matéria de ensino, bem como para o estabelecimento de relações explícitas 

entre o novo conhecimento e aquele já existente e adequado para dar 

significado aos novos materiais de aprendizagem. 

Moreira e Masini (2001) enumeram as vantagens e as desvantagens do uso 

de mapas conceituais. As vantagens são: 1) enfatizar a estrutura conceitual de uma 

disciplina e o papel dos sistemas conceituais no seu desenvolvimento; 2) mostrar os 

conceitos de certa disciplina diferem quanto ao grau de inclusividade e generalidade 

e apresentar esses conceitos numa ordem hierárquica de inclusividade que facilite a 

aprendizagem e a retenção dos mesmos; 3) prover uma visão integrada do assunto 

e uma espécie de listagem daquilo que foi abordado nos materiais instrucionais. 

Como desvantagens destacam-se: 1) os mapas devem ter significado para 

os alunos, ao contrário estes poderão utilizá-los apenas para memorização; 2) os 

mapas podem ser complexos e confusos, dificultando a aprendizagem ao invés de 

facilitá-la; 3) há inibição dos alunos para construir suas próprias hierarquias 

conceituais, pois na maioria das vezes os alunos já recebem prontas as estruturas 

propostas pelo professor. 

Moreira e Masini (2001) ressaltam que os mapas conceituais são 

instrumentos de utilidade inegável em todas as etapas, desde a elaboração da 

proposta educacional até a obtenção de evidências de aprendizagem significativa. 

Além disso, podem ser usados em diversas situações e com diversas finalidades, 

como, por exemplo, como técnica de análise de currículos, técnica didática, recurso 

de aprendizagem e meio de avaliação. 

Por ser uma técnica flexível e de fácil aplicabilidade, defende-se que esta 

proposta pode e deve ser utilizada na educação permanente dos profissionais das 

Equipes de Saúde da Família. Porém, é imprescindível considerar o contexto do 

ambiente de trabalho desses profissionais e os problemas vivenciados nos espaços 

coletivos para promover uma aprendizagem significativa.  

Esta proposta de pesquisa enfatiza a construção de um ambiente virtual de 

aprendizagem, que pode favorecer situações rotineiras de construção coletiva de 

significados e conhecimentos, promovendo a aprendizagem. Além disso, adota a 

Teoria Vygotskyana para fundamentar a tese, já que considera o outro (pai, amigo, 
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professor) o mediador da aprendizagem e da socialização, uma espécie de elo entre 

o indivíduo e o ambiente. 

 Levy e Santo (2006, p.19) afirmam que a aprendizagem é um ato social, 

pois sem mediação e sem objeto não haveria “como” nem “o quê” o sujeito 

internalizar. Neste sentido, torna-se necessário expor a Teoria Sociointeracionista de 

Vygotsky. 

 

5.2 Concepções da teoria sociointeracionista de Vygotsky 

 

A impossibilidade de separar ciência e cientista obriga o pesquisador a 

conhecer o cientista para identificar suas bases teóricas, suas ideologias, sua 

filiação, suas inclinações filosóficas, suas convicções religiosas, suas normas e seus 

valores (VIEGAS, 2007). 

Partindo desta perspectiva percebe-se a necessidade de aprofundar e 

compreender o contexto de vida e da obra de Vygotski.  A influência da família e dos 

amigos durante seu percurso intelectual e social e as condições econômicas e 

políticas da Rússia pós-revolucionária influenciaram suas ideias e contribuíram para 

a formulação de suas teorias.  

Lev Semenovich Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896, na cidade 

de Orsha, próxima a Mensk, capital de Bielarus país da hoje extinta União Soviética. 

Viveu, com seus pais e sete irmãos, grande parte de sua vida em Gomel, a cerca de 

650 Km a oeste de Moscou. Seus pais eram judeus de classe média e lhe 

proporcionaram um ambiente desafiador, em termos intelectuais, e ao mesmo tempo 

estável quanto ao aspecto econômico. Seu pai, pessoa culta, trabalhava num banco 

e numa companhia de seguros. Sua mãe, apesar de ter dedicado grande parte de 

sua vida à educação dos filhos, era professora formada (OLIVEIRA, 2000; 

LEFRANÇOIS, 2008; ANTUNES, 2008). 

A ascendência judaica impôs significativas limitações às suas possibilidades 

de educação e carreira.  Sua educação processou-se em casa, através do tutor 

Salomn Ashpiz, um matemático judeu que regressara do exílio na Sibéria. Ingressou 

aos 15 anos num colégio privado em Gomel, onde frequentou os dois últimos anos 

do secundário, formando-se em 1913, e recebendo uma medalha pelo seu 

desempenho. Ávido por informações, gostava de literatura e assuntos relacionados 

às artes em geral. Estudava sozinho e com amigos. Seu gosto pela leitura o 
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estimulou a aprender várias línguas: alemão, latim, hebraico, francês e inglês 

(REGO, 2001; LEFRANÇOIS, 2008). 

O fato de ter sido admitido na Universidade de Moscou foi atribuído à sorte, 

pois naquela época imperava um sistema de sorteio pelo qual apenas um restrito 

número de judeus ingressava a cada ano na universidade. Por insistência dos pais, 

matriculou-se em Medicina, mas, após um mês de aulas, trocou-a por Direito e, 

simultaneamente, estudou História e Filosofia na Universidade Popular de 

Shanyavskii.  

Após alguns anos, devido ao seu crescente interesse em compreender as 

bases neurofisiológicas para o desenvolvimento psicológico do ser humano,  

especialmente as anormalidades físicas e mentais, Vygotski retomou os estudos de 

Medicina, parte em Moscou e parte em Kharkov (REGO, 2001; LEFRANÇOIS, 

2008). 

Seu percurso acadêmico foi marcado pela interdisciplinaridade, já que 

transitou por áreas do conhecimento como Artes, Literatura, Linguística, 

Antropologia, Cultura, Ciências Sociais, Psicologia, Filosofia, História e Medicina. A 

atuação profissional também foi eclética e intensa e esteve sempre associada ao 

trabalho intelectual (REGO, 2001). 

Casou-se, aos 28 anos, com Rosa Smeknova, com quem teve duas filhas. 

Faleceu em Moscou, em 11 de junho de 1934, vítima de tuberculose, doença com 

que conviveu por catorze anos (REGO, 2001; LEFRANÇOIS, 2008). 

Embora Vygotsky tenha tido uma vida curta, é vasta a sua produção 

científica. O interesse diversificado e a formação interdisciplinar definiram a natureza 

dessa produção. Escreveu aproximadamente 200 trabalhos científicos, que vão de 

neuropsicologia a crítica literária, passando por deficiência, linguagem, psicologia, 

educação e questões teóricas e metodológicas relativas às ciências humanas 

(OLIVEIRA, 2000). 

Vygotsky, Luria e Leontiev faziam parte de um grupo de jovens intelectuais 

da Rússia pós-revolução que trabalhavam com grande idealismo intelectual, 

buscando “o novo” com ânsia de ligar a produção científica ao regime social recém-

implantado. Buscavam a construção de uma nova psicologia que consistisse numa  
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síntese9  entre as duas correntes psicológicas da época: a Psicologia como ciência 

natural e a Psicologia experimental, que procurava explicar os processos 

elementares sensoriais e os reflexos, preocupando-se com a quantificação de 

fenômenos observáveis, tomando o homem como corpo e a psicologia como ciência 

mental que descrevia os processos mentais superiores. O homem era tido como 

mente, consciência e espírito, aproximando-se da filosofia e das ciências humanas, 

com abordagem descritiva, subjetiva e dirigida a fenômenos globais (OLIVEIRA, 

2000). 

O mesmo autor destaca as três ideias centrais que podem ser consideradas 

como pressupostos básicos do pensamento de Vygotsky: 

1. As funções psicológicas têm um suporte biológico, pois são produtos da 

atividade cerebral. Cabe aqui destacar que o cérebro é um sistema aberto, 

de grande plasticidade, cuja estrutura e modos de funcionamento são 

moldados ao longo da espécie e do desenvolvimento individual, sem que 

sejam necessárias transformações no órgão físico. 

2. O funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre o 

indivíduo e o mundo exterior, as quais se desenvolvem num processo 

histórico. O homem transforma-se de biológico em sócio-histórico, num 

processo em que a cultura é parte essencial da constituição da natureza 

humana. 

3. A relação homem/mundo é mediada por sistemas simbólicos, que são 

elementos intermediários entre o sujeito e o mundo. 

 

A principal preocupação de Vygotsky não era a construção de uma teoria do 

desenvolvimento infantil, mas, sim, a compreensão do comportamento humano 

geral. Para responder suas questões ele estudava a criança, que para ele estaria no 

centro da pré-história do desenvolvimento cultural devido ao surgimento do uso de 

instrumentos e da fala humana (REGO, 2001). 

                                                 
9
 Para Vygotsky, a síntese de dois elementos não é a simples soma ou a justaposição desses 

elementos, mas a emergência de algo novo anteriormente não existente. Esse componente novo não 
estava presente nos elementos iniciais e foi tornado possível pela interação entre esses elementos, 
num processo de transformação que gera novos fenômenos. Assim, a abordagem que busca uma 
síntese para a Psicologia integra, numa mesma perspectiva, o homem enquanto corpo e mente, 
enquanto ser biológico e ser social, enquanto membro da espécie humana e participante de um 
processo histórico (OLIVEIRA, 2000). 
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Apesar de não ter alcançado plenamente suas complexas metas, ele foi 

considerado o primeiro psicólogo moderno a apontar os mecanismos pelos quais a 

cultura se torna parte inerente da natureza de cada pessoa (REGO, 2001).  

Um dos pontos centrais de sua teoria é que as funções psicológicas 

superiores são de origem sociocultural e emergem de processos psicológicos 

elementares, de origens biológicas, ou seja, a complexidade da estrutura humana 

deriva do processo de desenvolvimento enraizado nas relações entre história 

individual e história social (REGO, 2001). 

O tema singular mais relevante da Teoria de Vygotsky pode ser resumido 

em uma frase: “A interação social está fundamentalmente envolvida no 

desenvolvimento da cognição.” Por interação social Vygotsky entende a interação da 

criança com aquilo que ele chama de cultura. O homem se diferencia dos outros 

animais porque usa ferramentas e símbolos e, como resultado disso, cria-se a 

cultura (LEFRANÇOIS, 2008). 

Para o autor, a cultura desempenha uma enorme influência sobre os 

indivíduos, modelando o seu funcionamento mental. Para ele, cada função do 

desenvolvimento cultural de uma criança aparece duas vezes: primeiro, no nível 

social, entre pessoas (interpsicológico) e, mais tarde, no nível individual, dentro da 

criança (intrapsicológico), ou seja, a aprendizagem acontece inicialmente de forma 

interpsíquica, (no contexto coletivo) para depois ocorrer a construção intrapsíquica 

(no contexto individual).  Isso também se aplica à atenção voluntária, à memória 

lógica e à formação de conceitos (LEFRANÇOIS, 2008). 

Partindo deste ponto de vista pode-se inferir que o conhecimento 

(aprendizagem) é construído pela interação entre os sujeitos envolvidos. Mediante 

essas interações sociais ocorre o aprendizado. Então o processo de mediação se 

estabelece na presença de duas ou mais pessoas que executam uma atividade em 

colaboração (interatividade), favorecendo uma reelaboração (intrapessoal) 

(PONTES, 2004). 

A relevância da cultura na Teoria de Vygotsky é destacada pela distinção 

entre duas funções: as funções mentais elementares e as funções mentais 

superiores.  A primeira se refere às tendências individuais e aos comportamentos 

naturais, que não são aprendidos, como por exemplo: sugar, balbuciar, chorar, e as 

reações reflexas. À medida que nos desenvolvemos, principalmente por influência 

da interação social, essas funções elementares se transformam em funções mentais 
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superiores, que incluem todas as atividades como pensamento, resolução de 

problemas e imaginação, a exemplo de pensar em objetos ausentes, imaginar 

eventos nunca vividos, planejar ações a serem executadas em momentos 

posteriores (LEFRANÇOIS, 2008). 

Cabe aqui destacar o conceito de mediação, considerado o conceito central 

da concepção de Vygotsky sobre o funcionamento psicológico. O autor define 

mediação como um processo de intervenção de um elemento intermediário numa 

relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse 

elemento, que oferece apoio ao aprendiz na aquisição de novos conhecimentos e 

habilidades. Principalmente nos primeiros estágios de aprendizagem esse suporte e 

orientação são essenciais (OLIVEIRA, 2001; LEFRANÇOIS, 2008). 

Exemplificando, quando um indivíduo aproxima sua mão da chama de uma 

vela e a retira rapidamente ao sentir dor, está estabelecida uma relação direta entre 

o calor da chama e a retirada da mão. Se o indivíduo retirar a mão quando apenas 

sentir calor e se lembrar da dor sentida em outra ocasião, a relação entre a chama 

da vela e a retirada da mão está mediada pela lembrança da experiência anterior, 

ou, ainda, quando o indivíduo retirar a mão quando alguém o avisar que pode se 

queimar, a relação estará mediada pela intervenção de outra pessoa (OLIVEIRA, 

2001).  

Dessa forma o processo simples estímulo-resposta é substituído por um ato 

complexo, mediado, que representamos na Figura 6 da seguinte forma:  

 

Figura 6 - Processo Simples Estímulo- Resposta 

                      

 

 

 

 

 

 

  

 

Vygotsky observou no trabalho humano e no uso de instrumentos que o 

homem transforma a natureza e transforma a si mesmo. Para ele o traço 

S=Estímulo R=Resposta 

X= Elo intermediário ou elemento mediador 
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fundamental da atividade humana é a mediação de instrumentos técnicos e 

psicológicos. Os instrumentos técnicos têm a função de regular as ações sobre os 

objetos, e os psicológicos regulam as ações sobre o psiquismo das pessoas, como 

cálculos e numeração, mapas e desenhos (MENDONÇA; MILLER, 2006). 

Para o autor, as funções mentais superiores são fruto do desenvolvimento 

cultural, e não derivadas do desenvolvimento biológico, pois a aprendizagem está 

ancorada no desenvolvimento humano, não ocorrendo o contrário. Os processos 

superiores se dão pela atividade instrumental e prática, em interação e cooperação 

social com outros indivíduos. As estruturas psicológicas ordenam e reposicionam a 

informação através da inteligência, memória, atenção e linguagem (MENDONÇA; 

MILLER, 2006; FILATRO, 2009). 

 Os processos mentais superiores caracterizam o pensamento tipicamente 

humano, a saber: ações conscientes controladas, atenção voluntária, memorização 

ativa, pensamento abstrato e comportamento intencional (OLIVEIRA, 2001). 

A teoria sociointeracionista destaca a relevância da cultura e do seu 

instrumento principal, a linguagem. Ambas removem os indivíduos da esfera animal, 

dos reflexos e reações, e tornam possíveis os processos mentais superiores. 

Lefrançois (2008) afirma que sem a linguagem a inteligência da criança 

permaneceria centrada na prática natural, semelhante à dos animais. 

Vygotsky afirma que a criança, por força da interação social, apresenta três 

estágios de desenvolvimento da linguagem, descritos no Quadro 4, a seguir:  
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Quadro 4 - Estágios de desenvolvimento da linguagem 

    Fonte: Oliveira (2000). 

 

 Durante o desenvolvimento da criança, marcado pela interação verbal com 

adultos e as crianças mais velhas, a criança vai ajustando seus significados de 

modo contínuo, buscando aproximá-los dos conceitos predominantes do grupo 

cultural e linguístico do qual faz parte. As transformações de significado ocorrem não 

apenas a partir das experiências vividas, mas, principalmente, a partir das 

definições, referências e ordenações de diferentes sistemas conceituais, mediadas 

pelo conhecimento já consolidado na cultura (OLIVEIRA, 2001). 

Vygotsky distingue dois componentes do significado da palavra: o significado 

propriamente dito e o sentido. O primeiro se refere às relações objetivas que se 

formaram no processo de desenvolvimento da palavra compartilhada por todas as 

pessoas do grupo. O segundo se refere ao significado da palavra para cada 

indivíduo e ao contexto do seu uso nas vivências afetivas do indivíduo (OLIVEIRA, 

2001). 

Para exemplificarmos, a palavra carro tem o significado objetivo de “veículo 

de quatro rodas, movido a combustível, utilizado para o transporte das pessoas”. O 

sentido, no entanto, irá variar de acordo com a pessoa que utiliza o carro e com o 

seu contexto. Para um motorista de táxi significa instrumento de trabalho; para um 

adolescente significa uma forma de lazer (OLIVEIRA, 2001). 

 

ESTÁGIOS 
IDADE 

APROXIMADA 
FUNÇÃO 

1º Fala social 

ou fala 

externa 

Até os 3 anos Controle do comportamento dos outros; 

expressão de pensamentos e emoções simples. 

2º Fala 

egocêntrica 

3 a 7 anos Controle do comportamento da própria criança, 

mas é frequentemente falado em voz alta. 

3º Fala 

interior ou 

fala interna 

Após  7 anos Silencioso, fala para si mesmo; é possível dirigir 

o pensamento e o comportamento envolvido em 

todo o funcionamento mental superior. 
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A teoria de Vygotsky apoia-se no conceito da Zona de Desenvolvimento 

Proximal10 (ZDP), que pode ser definida como a distância entre o nível de resolução 

de um problema (ou uma tarefa) que uma pessoa pode alcançar atuando 

independentemente, e o nível que pode alcançar com a ajuda de outra pessoa (pai, 

professor, colega etc.) mais competente ou mais experiente nessa tarefa 

(ANTUNES, 2008). A Figura 7 mostra uma esquematização da ZDP. 

 

Figura 7- Esquematização da ZDP 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A interação entre as pessoas pode ser modulada, de maneira que a mais 

experiente possa atuar no que Vygotsky denominou de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP): “A distância entre o nível de desenvolvimento atual, determinado 

pela resolução de problema independente, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da resolução de problema sob auxílio do adulto ou em 

colaboração com colegas mais capazes” (VALENTE, 2009). 

Campos (2003) expõe que Vygotsky identifica três estágios de 

desenvolvimento em qualquer aprendiz, a saber:  

1. Nível de desenvolvimento real: determinado pela capacidade do indivíduo 

de solucionar independentemente as atividades que lhe são propostas. 

2. Nível de desenvolvimento potencial: determinado pela solução de 

atividades realizadas e mediadas por outra pessoa mais capaz. 

                                                 
10

 O termo proximal também pode ser traduzido como potencial. 

 

Zona de desenvolvimento real 

Zona de desenvolvimento potencial 

Mediador (pai, professor, colega) ZDP 



80 
 

3. Nível de desenvolvimento proximal: considerado um nível intermediário 

entre o nível real e o potencial. 

O conceito de ZDP ajuda a compreender a efetividade educacional no 

processo de interação entre pessoas e a distinção entre um dado e uma informação. 

Quando se fornece algo no nível de desenvolvimento real de um indivíduo isso pode 

ser visto como uma informação redundante, ou seja, ele já sabe o que está sendo 

proposto. Quando se fornece algo além do nível potencial, esse indivíduo não será 

capaz de entender o que está sendo fornecido e, portanto, será um dado. Dessa 

forma, pode-se considerar que uma informação é relevante no processo de 

construção do conhecimento quando essa informação está entre o que o indivíduo já 

sabe e o que ele não consegue compreender, ou seja, a ZDP (VALENTE, 2009). 

Nesta perspectiva, um educador trabalhando na ZDP tem condições de fazer 

com que um indivíduo possa construir conhecimento sobre qualquer assunto. Para 

conseguir tal proeza, faz-se necessário fornecer as informações relevantes em 

determinadas condições e no momento oportuno (VALENTE, 2009). 

Portanto, a interação sujeito/objeto sem a mediação de outra pessoa limita a 

construção de conhecimento, ou seja, é a interação entre as pessoas ou com os 

objetos mediados por pessoas que permite a assimilação gradativa e crescente do 

mundo que está à nossa volta (VALENTE, 2009). 

Neste sentido, no contexto dos ambientes interativos de aprendizagem o 

papel do educador/mediador está intimamente relacionado à garantia de manter os 

discentes em interação e participação. Isso significa que deve assegurar que os 

sujeitos envolvidos na proposta do curso permaneçam em interatividade e 

colaboração para favorecer uma aprendizagem significativa.  

Com base nessas considerações, e conhecendo as possibilidades das 

tecnologias de informação e comunicação, particularmente dos ambientes virtuais de 

aprendizagem utilizados como forma de mediação para promover a educação 

permanente de enfermeiros da ESF, adotou-se como referencial os modelos 

pedagógicos da Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel e da Teoria 

Sociointeracionista de Vygotsky. 
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6 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que 
me insere na busca, não aprendo nem ensino. A 
educação necessita tanto de formação técnica e 
científica como de sonhos e utopias. 

(Paulo Freire) 

 

6.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa de desenvolvimento que tem como objetivo a 

criação ou aperfeiçoamento de produtos ou serviços, ou seja, de desenvolvimento 

de softwares, coursewares e ambientes virtuais de aprendizagem que poderão ser 

aplicados no processo de aprendizagem e na assistência de Enfermagem. 

Caracteriza-se pela criatividade na produção de soluções para problemas práticos 

através do desenvolvimento de tecnologias (RODRIGUES, 2007).  

 

6.2 Local e período da pesquisa 

 

A primeira fase desta pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de 

Informática da Universidade Aberta do Piauí (UAPI), da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI), na cidade de Teresina-PI, no período de julho de 2011 a janeiro de 

2012. Refere-se à construção do Curso de Atualização em Saúde Mamária (CASM), 

inserido no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Mama (AVAPMAMA), por facilitar 

o translado e a comunicação da autora com a equipe que desenvolveu e executou o 

referido curso, já que a mesma atualmente é docente da Universidade Federal do 

Piauí. 

A segunda fase, que contemplou a validação do curso mediante o uso de 

instrumentos para a coleta de dados, foi realizada no período de janeiro a março de 

2012, na cidade de Fortaleza-CE, na plataforma do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVAPMAMA) disponível no endereço eletrônico: 

http://www.eadmama.ha-2.com/moodle1/.  

 

  

http://www.eadmama.ha-2.com/moodle1/
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6.3 População e amostra do estudo 

 

A equipe de análise do estudo foi composta de nove juízes especialistas 

nas áreas de Enfermagem, Pedagogia e Web Designer, sendo três de cada área. Os 

juízes avaliaram o curso a distância em saúde mamária na perspectiva técnica, 

didático-pedagógica, comunicacional-social e administrativa. Foram selecionados de 

acordo com os critérios estabelecidos e descritos mais adiante.  

 

6.4 Equipe executora do curso a distância 

 

Em virtude da abrangência de habilidades e competências necessárias para 

trabalhar com educação a distância, geralmente esses cursos exigem a participação 

de uma equipe de profissionais. Dentre eles destacam-se: designer instrucional, 

especialista em multimídia, programadores e analistas de sistema e o professor 

conteudista idealizador do projeto (KEARSLEY, 2011).  

Os materiais instrucionais exigem uma grande variedade e combinação de 

aspectos que envolvem a criatividade, a inovação, a autodisciplina e o trabalho em 

equipe, com a finalidade de produzir um curso atraente e motivador para os 

usuários. 

Participaram da construção desta proposta a seguinte equipe: duas 

docentes que estão na coordenação e supervisão do CASM elaboraram e 

construíram o conteúdo. Elas possuem vasta experiência no tema câncer de mama, 

com pesquisas e estudos publicados na área; duas tutoras com experiência no 

assunto e em tutoria; um profissional da equipe de suporte técnico e um acadêmico 

de Enfermagem como ilustrador. 

 

 

6.5  Procedimentos da coleta de dados 

 

Para a coleta de dados utilizaram-se dois instrumentos que serão descritos 

no tópico referente às etapas de desenvolvimento do curso a distância. Para a 

avaliação de conteúdo, técnica, didático-pedagógica, comunicacional e social 

aplicou-se um instrumento com seis (6) juízes especialistas nas áreas de 

Enfermagem e Pedagogia, sendo três (3) de cada especialidade (APÊNDICE A). 
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Esse instrumento contemplava 3 (três) itens, distribuídos em 24 critérios. Cada item 

constou de cinco categorias de respostas, tipo escala de Likert: Concordo 

Totalmente (CT); Concordo Parcialmente (CP); Indeciso (I); Discordo Totalmente 

(DT); e Discordo Parcialmente (DP). 

Na avaliação da perspectiva técnica e administrativa foi utilizado um 

formulário com três (3) juízes especialistas em informática, webdesigners e 

programadores de sistemas (APÊNDICE B). Esse formulário foi constituído de 02 

(dois) itens, distribuídos em 50 critérios, onde cada item apresentou uma escala de 

valores com cinco categorias de respostas: (1) ruim; (2) regular, (3) bom, (4) muito 

bom e (5) excelente. 

 

 6.6  Organização e análise dos dados 

 

Após a fase de coleta de dados as informações numéricas obtidas através 

do formulário de pesquisa foram organizadas em uma planilha do Excell Microsoft 

Office for Windows e posteriormente foram inseridas em um banco de dados do 

software SPSS (Statical Pacckage for the Social Sciences), versão 15.0, for 

Windows, a fim de se obterem os resultados finais para discussões posteriores com 

base na literatura pertinente.  

Em seguida, os dados receberam tratamento de estatística descritiva, sendo 

tabulados, processados e analisados em tabelas e gráficos. 

Para facilitar a análise descritiva os dados foram organizados em variáveis 

categóricas e numéricas. Para as variáveis categóricas foram utilizadas as 

Frequências Absolutas (FA), as percentagens (%) e intervalo de confiança de (95%) 

e para as variáveis numéricas foram utilizadas a média (Md), mediana (Me) e desvio 

padrão (Dp).  

 

6.7 Aspectos éticos do estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida obedecendo as diretrizes da Resolução 196/96, 

do Ministério da Saúde (2002), a qual se refere a pesquisas com seres humanos. Foi 

submetida à apreciação do Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará e aprovada sob o Protocolo n° 78/10 (APÊNDICE C, 2002).  
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A Resolução exige que sejam obedecidos os quatro princípios éticos e 

científicos da pesquisa que envolve seres humanos:  

a) Autonomia: consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a 

proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes. A pesquisa envolvendo 

seres humanos deverá sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em sua 

autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade;  

b) Beneficência: ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como 

potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e 

o mínimo de danos e riscos; 

c) Não maleficência: garantia de que danos previsíveis serão evitados;  

d) Justiça e equidade: relevância social da pesquisa com vantagens 

significativas para os sujeitos da pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos 

vulneráveis, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não 

perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária.  

Após a construção e o desenvolvimento do curso a distância na temática 

“saúde mamária”, foi solicitada a participação dos juízes especialistas para validação 

de conteúdo. Esses especialistas foram contatados por telefone e pelo correio 

eletrônico (e-mail) mediante carta convite (APÊNDICE D) e após a aprovação do 

Comitê de Ética receberam informações e esclarecimentos sobre o estudo. 

Foram dadas as informações pertinentes aos especialistas, esclarecendo-se 

sua livre participação na pesquisa. Foram garantidos o total sigilo e o anonimato, 

como também a possibilidade de desistência. Após as orientações todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE E). 

 

6.8 Etapas de desenvolvimento do curso a distância 

 

A proposta metodológica, mostrada na Figura 08, contempla as cinco etapas 

descritas por Falkembach (2005). Cabe destacar que esse modelo foi adaptado para 

a construção de um curso a distância para a promoção da saúde mamária que 

consiste em: 
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Figura 8 - Etapas de construção de um courseware 

 

 

       

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
6.8.1 Análise e planejamento 
 

Nesta fase definiram-se alguns aspectos do produto desenvolvido, tais 

como: os objetivos, o público-alvo e os recursos disponíveis.  

Falkembach (2005) afirma que todo o courseware deve apresentar as 

informações de forma didática, obedecendo aos princípios andragógicos11 e 

estabelecendo um roteiro de conteúdos sequenciados e adequados ao aprendiz. 

Deve, ainda, prever o tempo médio gasto pelo aluno em cada módulo de 

aprendizagem. 

 

6.8.1.1 Tema 

 

Para facilitar o processo de planejamento e definição do tema do curso a 

distância buscou-se inicialmente responder ao seguinte questionamento: Que 

conteúdo (informações) deve conter um curso a distância? 

Respondendo a tal indagação deu-se a escolha da temática “câncer de 

mama” para o desenvolvimento do curso a distância, por ser de grande relevância 

na formação do enfermeiro que atua na atenção primária em saúde.  

 

                                                 
11 Conceito educacional voltado à educação de adultos que tomam a decisão de aprender algo que seja 

importante para sua vida e seu trabalho, passando a ter um papel ativo em seu processo de aprendizagem e na 
realização das mesmas condições dos demais participantes (professor e alunos) (ALMEIDA, 2009). 

 

Análise e 
planejamento 
 

 

Modelagem 

 

Implementação 

Avaliação e 

manutenção 

  

Distribuição 

Modelo conceitual 
Modelo de navegação 

Modelo de interface 

Fase 2 Fase 1 Fase 3 Fase 4 Fase 5 
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Fator que contribuiu para a escolha deste conteúdo foi a afinidade com o assunto 

oncologia, especificamente o câncer de mama, no qual atuo como pesquisadora há 

mais de 12 anos, participando de encontros do Grupo de Pesquisa Saúde da Mulher 

do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) e de 

eventos locais, regionais e nacionais sobre o tema em questão. 

 

6.8.1.2 Definição dos objetivos 

 

Nesta etapa buscou-se responder à seguinte indagação: Qual o objetivo da 

utilização do curso de atualização em câncer de mama? 

Antes de responder a este questionamento emergiu a necessidade de  

investigar e ponderar os objetivos da aprendizagem de um curso. Sabe-se que os 

objetivos educacionais expressam propósitos definidos que vão desde o 

desenvolvimento das qualidades humanas (comportamento, pensamento e ações)  

que todos os indivíduos precisam adquirir, passando pelas condições nas quais esse 

desenvolvimento ocorre, até culminar com os critérios para a sua medição. Portanto, 

no estágio de elaboração o esforço da construção concentrou-se na articulação 

entre o que se deseja que os alunos aprendam e como esse aprendizado será 

demonstrado no resultado final de cada unidade modular elaborada.  

Os objetivos da aprendizagem foram descritos pelo psicólogo educacional, 

Benjamin Bloom, autor da obra "Taxonomia e Objetivos no Domínio Cognitivo", 

publicada pela primeira vez em 1956. Ele liderou um grupo formado pela American 

Psychological Association para criar uma "classificação de objetivos de processos 

educacionais", que ficou conhecida como Taxonomia de Bloom (BLOOM,1972).  

A definição de taxonomia (palavra do grego táxis = ordem e nómos = lei) é a 

divisão do campo de trabalho em três áreas: a cognitiva (ligada ao saber); a afetiva 

(ligada a sentimentos e posturas); e a psicomotora (ligadas a ações físicas). O autor 

defende que o processo de ensino aprendizagem desenvolve vários aspectos do 

indivíduo que fazem parte da construção do conhecimento (BLOOM, 1972). 

Bloom classifica os objetivos do domínio cognitivo (razão, inteligência e 

memória), apresentando uma sequência que vai do mais simples (conhecimento) ao 

mais complexo (avaliação). Cada nível utiliza as capacidades adquiridas através de 

um processo de aprendizagem nos níveis anteriores expressos por verbos. A 
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hierarquia de Bloom relaciona seis níveis de objetivos: conhecimento, compreensão, 

aplicação, análise, síntese e avaliação (CAETANO; PERES, 2007; MOORE; 

KEARSLEY, 2007). 

No domínio afetivo os objetivos de aprendizagem estão ligados a ideias 

valores, apreciações, interesses, comportamentos, atitudes, responsabilidades e 

emoções experimentadas pelo aluno no processo de aprendizado e são descritos 

por verbos. Caetano e Peres (2007) descrevem os níveis progressivos do domínio 

afetivo baseado em Bloom: organização e caracterização, conceituação, 

valorização, resposta e recebimento. 

Quanto ao domínio psicomotor, os objetivos de aprendizagem referem-se às 

atividades que exijam coordenação neuromuscular, ou seja, habilidades operativas 

ou motoras para manipular materiais, objetos, instrumentos ou máquinas que o 

indivíduo necessite desenvolver no processo ensino-aprendizagem (CAETANO; 

PERES, 2007). 

Embora os diferentes tipos de objetivos representem três domínios 

específicos do indivíduo, para fins de função didática eles se referem apenas a um 

ser único, o homem. Visto e compreendido como uma unidade física, psicológica, 

intelectual, social e moral indissolúvel, indivisível e indissociável.   

Utilizaram-se, na elaboração deste curso, os objetivos educacionais 

propostos pela Taxonomia de Bloom, com o objetivo de nortear o desenvolvimento 

do material educacional e auxiliar na avaliação do processo ensino-aprendizagem.  

Adotaram-se como objetivos educacionais cognitivos: 1) ensinar os 

enfermeiros da ESF a identificar seu processo de trabalho (abordagem, escuta, 

formação de vínculos e responsabilização) acerca do câncer de mama, 

considerando o indivíduo, a família e a sociedade; 2) ensinar os enfermeiros da ESF 

a analisar situações problemas na realidade dos serviços de sua região apontando 

ações de educação permanente; e 3) identificar as principais dificuldades dos 

enfermeiros da ESF na aplicabilidade da assistência de enfermagem relacionada ao 

tema proposto. 

Os objetivos educacionais afetivos: organizar atividades grupais visando à 

interação social entre aluno e mediador e entre alunos, interagir com o grupo 

buscando identificar as capacidades resolutivas individuais e grupais de uma 

situação-problema com ou sem mediação (intervenção de um elemento 

intermediário numa relação).  
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Finalmente, como objetivo psicomotor a navegação no ambiente virtual de 

aprendizagem deve favorecer a destreza e a coordenação óculo-manual (habilidade 

inerente ao profissional de Enfermagem) com desenvoltura. 

Somando-se aos objetivos cognitivos, afetivos e psicomotores, o CASM 

pretende: ampliar e enriquecer os espaços de convivência nos quais os sujeitos 

possam interagir e construir seu próprio conhecimento; favorecer a interatividade, a 

comunicação, a autonomia e a cooperação entre os sujeitos e oferecer suporte para 

o acesso às tecnologias educacionais (material didático, disponibilização de 

atividades acadêmicas e realização de trabalhos cooperativos). 

O material utilizado na elaboração do conteúdo do curso, que está inserido 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem denominado AVAPMAMA, foi composto por 

manuais técnicos do Instituto Nacional do Câncer (INCA), do Ministério da Saúde, e 

de manuais das secretarias de saúde estadual e municipal, leis, portarias e 

resoluções que regulamentam a temática no País, além de coletâneas de capítulos 

de livros resultados de evidências clínicas de estudos internacionais. 

 O conteúdo do CASM está disponibilizado no endereço eletrônico 

http://www.eadmama.ha-2.com/moodle1/ e contempla as seguintes unidades 

temáticas de aprendizagem, descritas no Quadro 5, a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.eadmama.ha-2.com/moodle1/
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Quadro 5 - Módulo e Unidades Temáticas do Curso a Distância em Saúde Mamária 

 
MÓDULOS 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Módulo I 

Câncer: antecedentes históricos e definições 
Anatomia da mama 
Fisiopatologia do câncer 
Epidemiologia do câncer de mama no Brasil e no Mundo. 
Políticas públicas de Saúde relacionadas ao controle do câncer de mama 
Referências 
Exercícios 

Módulo II 

Fatores de risco para câncer de mama 
Alterações da mama relacionadas a lesões benignas 
Principais alterações malignas que ocorrem na mama feminina 
Situações especiais para rastreamento mamário 
Graus de recomendação 
Referências 
Exercícios 

Módulo III 

Estratégias nacionais para rastreamento, detecção e diagnóstico de 
câncer de mama 
Modalidades de tratamento para neoplasia mamária 
Referências 
Exercícios 

Módulo IV 

Fundamentos bioéticos da assistência de enfermagem oncológica  
Ações de enfermagem no rastreamento e detecção precoce do câncer de 
mama 
Estudo de caso I 
Estudo de caso II 

 

 

6.8.1.3 Escolha da população e grupo participante 

 

Como mencionado anteriormente, o público-alvo selecionado para a 

aplicabilidade desta proposta pedagógica são os enfermeiros que atuam na ESF do 

município de Fortaleza. Por outro lado, não inviabiliza a utilização desta proposta 

pedagógica por acadêmicos de enfermagem e demais profissionais da área da 

saúde. 

 

6.8.1.4 Levantamento dos recursos disponíveis 

 

A produção de materiais digitais geralmente é mais onerosa que a criação 

de materiais impressos porque envolvem recursos e competências específicas. Para 

a concretização da elaboração deste curso foram necessários recursos materiais, 

humanos e financeiros. Quanto aos recursos humanos, participou do processo de 
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construção uma equipe multiprofissional (enfermeiro, pedagogo e profissionais de 

informática) para a elaboração do material educacional virtual. 

Os recursos materiais e financeiros necessários para a construção do curso 

a distância e do ambiente virtual de aprendizagem em saúde mamária foram 

fornecidos pelo órgão de fomento, a Fundação Cearense de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e pela própria pesquisadora. 

 

6.8.2  Modelagem 
 

Para Johnson-Laird apud Falkembach (2005), modelagem é uma técnica 

que permite a construção de modelos, com o objetivo de facilitar a compreensão, a 

discussão e a aprovação de um sistema antes da sua construção real. A fase de 

modelagem de aplicação de hipermídia inclui a criação de três modelos: conceitual, 

de navegação e de interface (FALKEMBACH, 2005). 

 

6.8.2.1 Modelos Conceitual, de Navegação e Interface 

 

O Modelo Conceitual relaciona-se ao conteúdo da aplicação e de como esse 

conteúdo será disponibilizado ao aluno, ou seja, é um plano de ação ou um roteiro 

que mostra como será a hiperbase.12 A aplicação traz os detalhes de como o 

conteúdo será dividido em nós13 ou unidades, como os nós serão exibidos, quais as 

mídias a serem utilizadas e como o usuário vai interagir com a aplicação.  

No Modelo de Navegação encontram-se os elos das estruturas de acesso, 

que devem ser intuitivas para evitar a desorientação do usuário e reduzir a 

sobrecarga cognitiva através do uso de menus, índices, roteiros guiados etc. São 

necessárias algumas restrições à navegação, para que o educando atinja partes do 

conteúdo imprescindíveis ao seu aprendizado. Portanto, o aprendiz não deve ter 

total liberdade de escolha, pois é possível que ele se interesse por partes do 

conteúdo e deixe de trabalhar com unidades para o efetivo aprendizado.  

                                                 
12

 Depósito de documentos persistentes de acesso a todos os usuários da conferência, de acordo 
com seus direitos. 
13 Os nós definem a estrutura global, a sequência das matérias e a sua aplicabilidade aos alunos, 
podendo referenciar a outros nós e /ou a unidades que definem como os conteúdos serão 
disponibilizados, layout, sequência e a interação com os alunos, que por sua vez só podem 
referenciar objetos. Multimídia simples, considerada o nível inferior, contempla: textos, imagens etc. 
(FALKEMBACH, 2005). 
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Partindo desta perspectiva adotaram-se, para este curso a distância, os 

recursos disponibilizados pelo Moodle®, a saber: calendário, chats, blogs, tags, 

fóruns, portfólio, glossários, mensagens, exercícios, estudos de caso e outras 

ferramentas de navegação dos documentos das páginas das unidades modulares, 

home, biblioteca, meu espaço, equipe de elaboração e os instrumentos de avaliação 

do ambiente que estão disponíveis em: html, pdf, links e sites externos.  

O Modelo de Interface deve estar disposto de forma harmoniosa com os 

demais modelos mencionados anteriormente: o Modelo Conceitual e o Modelo de 

Navegação. A interface expressa o designer visual do produto e contempla o 

conjunto de elementos que apresentam a organização das informações e as ações 

do usuário.  

Primo (1996) destaca a relevância do equilíbrio entre a organização das 

informações e a apresentação estética. A interface deve estar associada aos 

princípios da percepção e da cognição. Por isso é de fundamental importância que 

as mídias a serem usadas sejam bem escolhidas, pois cada uma delas motiva os 

diferentes sentidos que, em combinação, criam um todo perceptivo. 

Diante dos princípios norteadores (percepção e cognição) adotados neste 

curso a distância, na temática câncer de mama, as interfaces do Moodle® respeitam 

os critérios de organização de conteúdos e informações e as questões estéticas 

visuais. Optou-se por selecionar imagens e gravuras que ao serem clicadas 

remetem ao glossário de explicações textuais, cor e tamanho da fonte, 

disponibilização das unidades modulares e suas respectivas subdivisões, links que 

direcionam a livros, manuais e sites relacionados à temática.  

Além da observação desses aspectos, buscou-se priorizar o equilíbrio entre 

a usabilidade e a estética, através da harmonia das ferramentas disponíveis, na 

tentativa de instigar o interesse e promover a motivação dos educandos como 

sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem. Esse processo é mediado 

pelos elementos sensoriais diversificados preconizados pelo Cone da Experiência de 

Dale, enfatizado por Araújo Júnior e Marquesi (2009). Conforme o Cone, as pessoas 

aprendem 10% do que leem e 90% do que executam. 

Uma técnica de modelagem e projeto para aplicações em hipermídia deve 

ajudar ao projetista com respostas a três questões fundamentais: Como cada nó 

divide o domínio da informação; como estes nós estão conectados; e como o 

usuário interage com a aplicação. 
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O modelo de objetos descreve o domínio da sua aplicabilidade e de seus 

relacionamentos, classificando-os em relação ao domínio ou propriedades similares, 

atributos dos domínios, relacionamentos, associação e generalização dos atributos 

(CAETANO; PERES; 2007). 

Nesse modelo de hiperobjetos a ênfase encontra-se no refinamento do 

modelo de objetos, adicionando maior semântica aos relacionamentos, nas 

associações a novas classes que estabelecem caminhos e na identificação das 

várias mídias que serão utilizadas e as classes abstratas (CAETANO; PERES; 

2007). 

Para facilitar a compreensão da estrutura de modelagem do CASM foi 

proposta uma representação esquemática na Figura 09 (Modelagem Hierárquica do 

Curso). Ela demonstra a relação e a inter-relação entre os nós, as unidades e os 

objetos que constituem o conteúdo das unidades modulares do CASM. 

 

Figura 9 - Modelagem hierárquica do curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Falkembach (2005) e Sardo (2007). 

 
Conforme a Figura 9, o nó central da hierarquia estrutural do conteúdo do 

curso refere-se a “saúde mamária”, que deriva mais quatro grandes nós (Módulo I, II, 

III e IV), que são os módulos de aprendizagem que possuem conteúdos inter-

relacionados e caracterizam o modelo conceitual. 
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Esses módulos de aprendizagem, por sua vez, originam as unidades de 

conteúdo (modelo de navegação) que trazem a sequência da disposição dos 

conteúdos em nível ascendente, de acordo com a complexidade dos conteúdos e a 

aquisição de conhecimentos. No entanto, não representam ainda as ferramentas e 

os materiais de multimídia. 

1. Módulo I (Câncer: antecedentes históricos e definições; anatomia da mama; 

fisiopatologia do câncer; epidemiologia do câncer de mama no Brasil e no 

mundo; políticas públicas de saúde relacionadas ao controle do câncer de 

mama; referências e exercícios);  

2. Módulo II (Fatores de risco para câncer de mama; alterações da mama 

relacionadas a lesões benignas; principais alterações malignas que ocorrem 

na mama feminina; situações especiais para rastreamento mamário; graus de 

recomendação; referências e exercícios);  

3. Módulo III (Estratégias nacionais para rastreamento, detecção e diagnóstico 

de câncer de mama; modalidades de tratamento para neoplasia mamária; 

referências e exercícios); 

4. Módulo IV (Fundamentos bioéticos da assistência de enfermagem 

oncológica; ações de enfermagem no rastreamento e detecção precoce do 

câncer de mama e estudo de casos). 

Dando seguimento, as unidades modulares contêm os objetos (modelos de 

interface) que estão expostos nas unidades e que permitem e favorecem o 

direcionamento para as demais ferramentas e multimídias (gráficos, textos, sons, 

paródias, imagens, atividades, exercícios etc.).  

Cabe destacar que todos os modelos (conceitual, navegação e interface), na 

etapa de modelagem são elaborados e alterados concomitantemente. Inicia-se pela 

definição do conteúdo a ser aprendido e a sua forma de organização. Então, decide-

se pela modalidade de navegação e seus aspectos estéticos, que serão visualizados 

pelos aprendizes. A Figura 11, adiante, apresenta a estrutura dos mapas conceituais 

dos módulos e unidades temáticas do Curso a Distância em Saúde Mamária. 
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6.8.3 Implementação do curso 
 
 

A fase de implementação envolveu sete etapas, descritas a seguir: 

1. Construção, seleção e elaboração dos textos/conteúdo dos módulos e 

atividades.  

2. Produção ou digitalização das mídias utilizadas na construção do hipertexto, 

incluindo sons, imagens animações e vídeos utilizando softwares específicos. 

3. Revisão exaustiva dos textos, para verificar erros conceituais e /ou gramaticais. 

4. Realização de um levantamento dos direitos autorais das mídias utilizadas com 

inserção dos créditos às fontes citadas. 

5.  Inclusão do funcionamento dos nós e links anteriormente planejados.  

6. Disponibilização do CASM via internet gratuita, no endereço eletrônico 

http://www.eadmama.ha-2.com/moodle1/ .  

7. Avaliação do CASM por juízes especialistas nas áreas de Enfermagem, 

Pedagogia e Informática. 

 

6.8.4 Avaliação e manutenção 
 

Na fase de avaliação realizou-se uma exaustiva verificação de todas as 

informações contidas em textos, links e mídias disponibilizadas, para as correções 

de erros técnicos, de conteúdos e de gramática. 

 
6.8.5 Distribuição 

 
Nessa fase definiu-se que o material digital do CASM seria disponibilizado 

gratuitamente e acessado pelo usuário via Internet, mediante a utilização de um 

usuário e de senha de acesso individual no AVAPMAMA Moodle®. Optou-se 

inicialmente por distribuí-lo através da Internet no endereço eletrônico 

http://www.eadmama.ha-2.com/moodle1/. 

Posteriormente será linkado na página do laboratório de comunicação – 

LabCom-Saúde (www.labcomsaude.ufc.br) do Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará e numa plataforma de ensino da página da 

Universidade Federal do Piauí, através do Centro de Educação a Distância (CEAD). 

 

 

http://www.eadmama.ha-2.com/moodle1/
http://www.eadmama.ha-2.com/moodle1/
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6.8.6 Validação  

 

   Após a fase de elaboração dos textos que compõem o CASM, procedeu-se a 

validação do conteúdo dos textos por juízes especialistas das áreas de 

Enfermagem e Pedagogia. O propósito foi realizar as correções e os ajustes 

necessários para o aprimoramento do curso antes da abertura da publicação digital 

para os enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família. 

Sabe-se da grande variedade de modelos de avaliação que podem utilizadas 

para um software educacional. No entanto, a maior parte desses modelos avaliativos 

utiliza critérios reducionistas, ora baseados nas características técnicas que o 

sistema oferece, ora demonstrando alguma preocupação com o aspecto didático- 

pedagógico e administrativo do ambiente.  

Partindo da necessidade de superação do olhar reducionista no processo 

avaliativo de um ambiente virtual de aprendizagem, adotou-se o modelo de 

avaliação interacionista/construtivista sistêmico proposto por Eliane Schlemmer, na 

sua tese de doutorado, que tem sido amplamente utilizado na educação superior 

(SCHLEMMER, 2002). Esse modelo propõe uma estratégia de avaliação numa 

perspectiva técnica, didático-pedagógica, comunicacional/social e administrativa, 

considerando alguns aspectos fundamentais que devem ser observados numa 

estratégia de validação de um ambiente virtual: melhoria da qualidade da 

aprendizagem; favorecimento de um alto grau de interatividade no trabalho em 

equipe e redução da sobrecarga administrativa dos professores. Esses aspectos 

permitem aos professores a dedicação de mais tempo às necessidades 

educacionais e individuais dos estudantes. 

As categorias propostas encontram-se especificadas de forma isolada 

somente para facilitar a compreensão didática e serão descritas a seguir:  

 Perspectiva técnica: estão incluídas as ferramentas disponibilizadas pelo 

AVA: ferramentas de autoria, de trabalho individual e coletivo, suporte 

tecnológico e demais serviços. 

 Perspectiva didático-pedagógica: faz uma análise das questões 

epistemológicas e dos paradigmas educacionais que subsidiam a criação de 

um ambiente virtual de aprendizagem.  
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 Perspectiva comunicacional/social: envolve a análise das dinâmicas e das 

interações comunicacionais e sociais disponibilizadas por um ambiente virtual 

de aprendizagem.  

 Perspectiva administrativa: refere-se às questões administrativas das 

comunidades dentro de um ambiente virtual de aprendizagem e ao papel 

desenvolvido pelos atores envolvidos no processo 

(conceptores/idealizadores, mediadores/educadores, educandos e 

secretários, dentre outros). 

Cabe destacar que o modelo de avaliação adotado foi parcialmente 

adaptado no que concerne à avaliação do conteúdo do material produzido. A 

perspectiva administrativa não foi validada, pois não contemplava os objetivos da 

pesquisa em questão. 

Para a avaliação do conteúdo didático-pedagógico, comunicacional e social 

aplicou-se um instrumento com seis (6) juízes especialistas nas áreas de 

Enfermagem e Pedagogia, sendo três (3) de cada especialidade (APÊNDICE B). 

Esse instrumento contemplava 3 (três) itens, distribuídos em 24 critérios: 11 (onze) 

critérios de conteúdo (autoridade, avaliação do conteúdo geral, organização e 

apresentação de conteúdo, coerência, sequência, objetividade, confiabilidade, 

ferramentas utilizadas e avaliação da aprendizagem); 11 (onze) critérios didático- 

pedagógicos (paradigma, foco do sistema, ambiente de aprendizagem, ensino, 

currículo, metodologia, avaliação, capacitação dos professores, aquisição de 

conhecimento, aprendizagem autônoma e reflexão); e 07 (sete) critérios 

comunicacionais e sociais (espaço informacional, fontes de negociação, ferramentas 

discursivas, interação, interatividade, aluno, professor/mediador).  Cada item 

constou de cinco categorias de respostas da Escala de Likert: Concordo Totalmente 

(CT); Concordo Parcialmente (CP); Indeciso (I); Discordo Totalmente (DT); e 

Discordo Parcialmente (DP). 

Na avaliação da perspectiva técnica foi utilizado um formulário com três (3) 

juízes especialistas de informática, webdesigners e programadores de sistemas 

(APÊNDICE C). Esse formulário foi constituído de 09 (nove) itens, distribuídos em 46 

critérios técnicos. Cada item apresentou uma escala de valores com cinco 

categorias de respostas: (1) ruim; (2) regular, (3) bom, (4) muito bom e (5) excelente. 

Para a seleção dos especialistas de Enfermagem e Pedagogia foram 

respeitados alguns parâmetros de análise: a titulação, a produção científica e o 
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tempo de atuação com a temática em discussão. Esses aspectos receberam uma 

pontuação mínima no total de (5) cinco pontos. Os critérios de inclusão foram 

delineados da seguinte forma: 

 

Quadro 6 – Parâmetros de análise dos Juízes Especialistas 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO PONTUAÇÃO 

Ser docente do curso de Enfermagem, Educação e/ou 

Informática, ministrem disciplinas que envolvam saúde da 

mulher, informática em saúde e/ou ensino a distância ou 

enfermeiro assistencial com experiência em oncologia. 

5 

Ser doutor em Enfermagem, Educação ou da área de 

Informática Educacional. 
4 

Ter desenvolvido sua tese com a temática de Ensino a 

Distância e/ou Informática em Saúde. 
4 

Ser mestre em Enfermagem, Educação ou na área de 

Informática Educacional. 
3 

Ter desenvolvido dissertação na temática de Ensino a 

Distância e/ou Informática em Saúde. 
3 

Ter desenvolvido trabalhos científicos na área Saúde da 

Mulher, Informática em Saúde e/ou Ensino a Distância. 
2 

 

Ressalta-se que os especialistas em webdesigner não contemplaram a 

pontuação mínima de cinco (5) pontos, portanto não obedeceram aos critérios 

mencionados. A maioria dos contatados que aceitaram participar como avaliadores 

do curso a distância não possuía mestrado concluído. 

Os especialistas selecionados de acordo com os critérios adotados foram 

contatados por telefone, carta convite (APÊNDICE D) e correspondência eletrônica 

(e-mail). Após o contato inicial e aceitação em participar do processo, o especialista 

realizou seu cadastro na plataforma mediante a criação de um login e uma senha 

individual de acesso ao Curso a Distância na temática “Saúde Mamária” para sua 

posterior avaliação. Além disso, os instrumentos que coletaram as informações das 

avaliações dos juízes foram desenvolvidos usando a ferramenta Google docs, com 

links disponíveis no AVAPMAMA. 

No Quadro 7, demonstrativo que segue abaixo, apresentamos a pontuação 

dos juízes especialistas das áreas de Enfermagem, Pedagogia e Webdesigner: 
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Quadro 7 – Pontuação dos juízes das áreas de Enfermagem, Pedagogia e Web 

designer 

 

ESPECIALISTAS DE ENFERMAGEM 

 

Pontuação 

Juiz 1 

Enfermeira, pós-doutora em Saúde Coletiva, docente de 
cursos de graduação e pós-graduação em Enfermagem e 
áreas afins. Coordenadora de Programa de Pós- 
Graduação. Conhece a Educação a Distância. 

 

14 pontos 

Juiz 2 

Enfermeira, doutora em Enfermagem na Promoção da 
Saúde, docente do curso de Enfermagem da UFC, possui 
8 anos de experiência como aluna na educação a 
distância. 

14 pontos 

Juiz 3 

Enfermeira, doutora em enfermagem na Promoção da 
Saúde, docente e coordenadora de curso de graduação 
em Enfermagem, possui 5 anos de experiência como 
aluna na educação a distância. 

14 pontos 

ESPECIALISTAS DE PEDAGOGIA 

Juiz 1 
Pedagoga, doutoranda, mestre em Educação, docente do 
curso de graduação em Pedagogia pela UFPI. Possui 
experiência de 1 ano em tutoria na EaD. 

8 Pontos 

Juiz 2 
Pedagoga, mestre em Educação, trabalha na 
SEPLAN/CE com Educação a Distância. Possui 
experiência de 2 anos em tutoria na EaD. 

6 Pontos 

Juiz 3 
Pedagoga, doutora, mestre em Educação, docente do 
curso de graduação em Pedagogia pela UFPI. Possui 
experiência de 1 ano em tutoria na EaD. 

9 Pontos 

ESPECIALISTAS DA WEB DESIGNER 

Juiz 1 Cientista da computação. Mestrando. Especialista. Tem 
experiência de 2 anos em tutoria na EaD. 

2 pontos 

Juiz 2 Cientista da computação. Especialista. Tem experiência 
de 1 ano em tutoria na EaD. 

2 pontos 

Juiz 3 
Cientista da computação. Especialista. Tem experiência 
em tutoria na EaD e trabalha com desenvolvimento e 
manutenção de ambientes virtuais de aprendizagem 

2 pontos 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A aprendizagem se realiza através da conduta ativa do 
aluno que aprende mediante o que ele faz e não do que 
faz o professor. 

(Ralph W.Tyler) 

 

 

O Curso de Atualização em Saúde Mamária (CASM) utiliza os objetivos 

educacionais (cognitivos, afetivos, psicomotores) propostos pela Taxonomia de 

Bloom, norteia o desenvolvimento do material educacional e auxilia na avaliação do 

processo ensino-aprendizagem.  

Além desses objetivos, o CASM pretende ampliar e enriquecer os espaços 

de convivência dos usuários; favorecer a interatividade, a comunicação, a autonomia 

e a cooperação entre os sujeitos e oferecer suporte para o acesso às tecnologias 

educacionais (material didático, disponibilização de atividades acadêmicas, 

realização de trabalhos cooperativos, dentre outros). 

Desta forma, os resultados que serão apresentados foram constituídos de 

informações resultantes da validação de conteúdo na perspectiva técnica, didático- 

pedagógica e comunicacional/social do curso, realizada por especialistas das áreas 

de Enfermagem, Pedagogia e Web Designer. 

Para facilitar a compreensão optou-se por organizar a apresentação e a 

análise dos resultados de acordo com os objetivos propostos nesta pesquisa, 

construir e validar um curso a distância na temática “saúde mamária.” 

Fase 1- Descrição da estruturação e construção do Curso de Atualização em 

Saúde Mamária - CASM. 

Fase 2- Validação do conteúdo pelos especialistas das áreas de 

Enfermagem, Pedagogia e Web Designer. Os dados foram apresentados com a 

distribuição das frequências absolutas e das percentagens quanto às características 

sociodemográficos e aos aspectos das perspectivas técnicas, administrativas, de 

conteúdo, didático-pedagógica e comunicacional/social do curso. 

Cabe ressaltar que os especialistas de Enfermagem e Pedagogia avaliaram 

o curso quanto às perspectivas de conteúdo, didático-pedagógica e 

comunicacional/social do curso. Os juízes de Web Designer analisaram a 

perspectiva técnica. 
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7.1 Descrição da estruturação e construção do curso de educação a distância 

 

A tela inicial do curso a distância inserido no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem da Mama – AVAPMAMA, que contempla o Curso a Distância em 

Saúde Mamária, como mostra a Figura 11, apresenta um texto explicativo sobre a 

relevância, para enfermeiros da ESF, da atualização dos seus conhecimentos no 

rastreamento, na detecção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e na 

promoção da saúde de mulheres acometidas por essa neoplasia. 

 

Figura 11- Tela inicial do AVAPMAMA do curso a distância em saúde mamária. 

   

 

Como este curso trata-se de uma pesquisa de doutorado, na página inicial 

constam três links que direcionam aos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) dos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família, o TCLE dos juízes de 

Enfermagem e Pedagogia e o TCLE dos juízes de Web Designer, respectivamente. 

Na Figura 12 encontra-se a tela de acesso individual gratuito de cada 

usuário. Do lado esquerdo há um texto explicativo sobre as etapas a serem seguidas 

para o cadastramento de novos usuários. Ao se clicar neste link surge uma página 
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para realizar o cadastro. Nesta página, conforme mostra a Figura 13, pede-se ao 

usuário o preenchimento de um formulário com algumas informações, tais como: 

nome, senha de acesso, endereço de e-mail, nome completo, sobrenome, cidade, 

município e país, que constituem campos de preenchimento obrigatório. 

Após o preenchimento das informações, ou seja, após realizar seu cadastro, 

criando um nome de usuário (username) e uma senha de acesso com no mínimo 

oito (8) caracteres (password), o usuário receberá em seu endereço eletrônico 

pessoal um link, que deverá ser clicado para conseguir acessar o Curso a Distância 

no AVAPMAMA Moodle®. Todos os usuários do Moodle® são controlados por nome 

de usuário e senha. 

Determinar que os usuários adquiram, através de cadastro individual, acesso 

ao curso e ao ambiente virtual mediante usuário e login pessoal confere e garante 

questões relativas a segurança, confidencialidade, restrição ao uso e identidade 

individual de cada usuário.  

 

Figura 12 - Tela de acesso inicial ao curso. 
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Figura 13 - Tela de cadastramento de novo usuário. 

 
 

A Figura 14 mostra a parte superior da interface do curso em saúde mamária 

com a estrutura do ambiente Moodle®. 
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Figura 14 - Interface da estrutura geral do curso a distância

 

     

Na interface geral do curso e do CASM consta a barra de navegação que 

traz a árvore de navegação e permite ao usuário acessar conteúdos, assim como 

avançar ou retornar dentro do ambiente, quando assim desejar. Logo abaixo, no 

canto inferior direito, está disponibilizado o status de acesso que permite a saída, 

encerrando a sessão, a entrada de usuários que já possuem usuário e login, e a 

visualização do nome do usuário online. 

A interface do curso conta, ainda, no lado direito da página, com diversas 

ferramentas de comunicação (chats, fóruns, listas de discussão), de gestão e 

administração apenas para os tutores (tarefas, atividades, notas, perfil) e suporte ao 

usuário na sala de aula virtual. 

O tópico onde está disponível a lista de todos os participantes do curso 

permite a visualização completa dos perfis dos usuários, o envio de mensagens de 

“um para um” ou de “um para todos” e identifica o último acesso de cada 

participante. O curso disponibiliza uma caixa de “usuários online”, a qual permite 

verificar os que estão online no momento ou que estiveram nos últimos cinco 

minutos. 

Barra de navegação 

Atividades 

Gerais 

Status de acesso 
na 

vegação 

Tópicos do Curso 
acesso 

navegação 

Próximos 

eventos 

Atividade 

recente 
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Na parte central encontram-se os tópicos do curso e do local referente à 

programação e disponibilização dos materiais instrutivos e educacionais do curso. 

Este é composto por home, biblioteca, meu espaço, equipe de elaboração, 

instrumentos de validação e avaliação e os módulos com suas respectivas unidades 

de aprendizagem. 

O tópico home subdivide-se em apresentação, estrutura e cronograma do 

curso. A apresentação do curso refere-se a um texto introdutório e explicativo 

contendo os objetivos afetivos, cognitivos e psicomotores. As orientações sobre o 

conteúdo disponibilizado são apresentadas em quatro módulos de aprendizagem, 

que contemplam 15 unidades temáticas contendo itens e subitens. 

Na estrutura do curso elaborou-se uma apresentação gráfica através do uso 

de símbolos e/ou figuras acompanhadas de caixa de texto disponível ao longo do 

curso. Essas ferramentas são fundamentais para garantir uma boa navegação e, 

consequentemente, o aprendizado do educando. Além disso, contempla explicações 

sobre carga horária, duração do curso, procedimentos avaliativos, conceitos 

adotados e critérios para a certificação dos usuários. 

No cronograma do curso o aluno tem acesso às informações necessárias ao 

desenvolvimento de suas atividades ao longo do curso, ou seja, o cronograma atua 

como um guia na construção das atividades e das respectivas datas de envio. 

O link biblioteca subdivide-se em livros e manuais (elaborados e 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde), referências (obras, documentos e 

informações que subsidiaram os conteúdos das unidades modulares), glossário 

(coletânea dos mais variados termos, expressões e palavras utilizadas nos textos), e 

links (acesso a outros documentos, arquivos e sites sobre o assunto). Todos esses 

tópicos estão disponibilizados em PDF para facilitar a navegação e permitir que o 

usuário salve o documento, se assim desejar. 

O tópico “meu espaço” abrange o contato (informações referentes ao e-mail 

eletrônico e aos telefones da autora do curso), o desempenho (acesso a todas as 

notas lançadas pelo tutor (a) referentes a cada uma das atividades de apoio), e 

agenda (permite ao usuário incluir seus próprios eventos, compartilhar informações 

sobre possíveis eventos referentes à temática, participar e debater nos chats com 

o(a) seu(ua) tutor(a) e demais alunos com data e horário específicos). 
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A agenda possui um calendário para o agendamento dos próximos eventos. 

Cabe ressaltar que existem quatro tipos de eventos que podem ser configurados, a 

saber: 

1. Eventos globais: são aqueles agendados pelo administrador, de interesse 

comum a todos os usuários matriculados no curso. 

2. Eventos de grupos: referem-se àqueles direcionados a grupos específicos de 

um curso. 

3. Eventos do curso: são aqueles apresentados pelo educador/mediador do 

curso e se referem a todos os seus participantes. 

4. Eventos do usuário: compromissos relacionados 

especificamente a um educando agendado pelo professor.  

5. Esta ferramenta pode ser utilizada para agendar as datas de 

avaliações, entrega de atividades, encontros mediados por fóruns e chats, 

informações e avisos de eventos e outros compromissos relacionados ao 

desenvolvimento das atividades dos alunos. 

A caixa “próximos eventos”, disposta no lado direito, traz informação sobre o 

próximo evento agendado no calendário e permite a inclusão/alteração de novos 

compromissos. 

O tópico “atividade recente” traz todas as atividades incluídas pelo professor, 

inclusive o último acesso do usuário ao curso. O intuito é manter o aprendiz 

atualizado com as informações (mensagens, novos usuários, atividades de apoio e 

materiais educacionais) e compromissos e novidades postados pelo professor. 

Recomenda-se o uso dessa ferramenta, pois facilita o acompanhamento do curso 

pelos usuários.  

Portfólio é o espaço onde o aluno deve enviar cada uma de suas atividades, 

de acordo com a data estipulada no calendário. Após o envio de suas atividades, o 

(a) orientador (a) fará as correções e lançará as notas no tópico desempenho. 

A equipe de elaboração foi composta por: duas docentes na elaboração e 

construção do conteúdo, duas docentes que estão na coordenação e supervisão do 

ambiente virtual de aprendizagem, duas tutoras, um profissional da equipe de 

suporte técnico e um acadêmico de Enfermagem da UFPI como ilustrador. 

Estão, ainda, contemplados na Figura 15, na parte central inferior, os tópicos 

referentes aos instrumentos de validação dos juízes especialistas e os instrumentos 

de avaliação dos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família. 
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Figura 15 - Módulos e Unidades Temáticas de Aprendizagem 

 
 

 
Na Figura 15 pode ser visualizado o conteúdo de cada aula do Curso de 

Atualização em Saúde Mamária (CASM), que está disponibilizado em PDF e 

apresentado em quatro (4) módulos de aprendizagem que contemplam 15 (quinze) 

unidades temáticas, contendo itens e subitens:  

Módulo I (Aula 01 – Câncer: antecedentes históricos e definições; Aula 02- 

Anatomia da mama; Aula 03 - Fisiopatologia do câncer; Aula 04- Epidemiologia do 

câncer no Brasil e no mundo e Aula 05- Políticas públicas de relevância para a 

saúde da mulher relacionada ao controle do câncer de mama); 

Módulo II (Aula 01- Fatores de risco para o câncer de mama; Aula 02- 

Alterações da mama relacionadas a lesões benignas; Aula 03- Principais alterações 

malignas que ocorrem na mama feminina; Aula 04- Situações especiais para 

rastreamento da neoplasia mamária; e Aula 05- Grau de recomendação); 

Módulo III (Aula 01- Estratégias Nacionais para Rastreamento, Detecção e 

Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama e Aula 02- Modalidades de tratamento do 

câncer de mama); 

Módulo IV (Aula 01- Fundamentos bioéticos da assistência de enfermagem 

oncológica; Aula 02- Intervenções de enfermagem com mulheres mastectomizadas. 

e Aula 03- Estudo de casos). 
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Ao final de cada módulo existe uma lista de exercícios referente aos 

conteúdos das unidades temáticas. Cada questão apresenta apenas uma alternativa 

de resposta. Tratando-se de opção mutuamente exclusiva, denominada Radio 

Button, isto é, ao optar por uma alternativa como resposta o campo anteriormente 

marcado é desmarcado automaticamente. Ressalta-se, ainda, que não foi limitado o 

número máximo de tentativas que um aluno pode ter para acertar uma questão.   

A ação normal do aluno após o acerto da resposta é dar seguimento, salvar 

e enviar, pois quando o educando assinala a alternativa certa surge uma tarja na cor 

verde acompanhada da palavra “correto”. Caso contrário, aparece uma tarja na cor 

rosa acompanhada da palavra “incorreto”. Além disso, o aluno não consegue seguir 

para a próxima página. 

A elaboração do material educacional do curso a distância priorizou a 

complexidade gradativa dos conhecimentos nos conteúdos modulares e suas 

respectivas unidades temáticas, com cuidados minuciosos na organização dos 

textos para facilitar a aprendizagem do aluno. 

Além disso, as atividades práticas foram enfatizadas através de chats, 

fóruns, grupos de discussão, estudo de casos e outras atividades de apoio, na 

tentativa de favorecer experiências multissensoriais de aprendizagem, já 

mencionadas anteriormente, pelo Cone da Experiência de Dale (SANTOS, 2009). 

Kearley (2011) afirma que o aprendizado é mais eficaz quando envolve 

múltiplos canais sensoriais (cor, movimento, voz, visual), e que os indivíduos 

apresentam preferências sensoriais que são denominadas de estilos cognitivos. 

Em virtude de os cursos a distância serem veiculados por tecnologias e 

mídias, os alunos precisam se comunicar com seus instrutores/tutores/mediadores, 

cuja função principal consiste em ajudar os alunos a aprender o conteúdo, ou seja, 

converter as informações obtidas em conhecimentos relevantes do ponto de vista 

individual e coletivo, mediados pela interação dos grupos virtuais de forma síncrona 

ou assíncrona, entre tutores e alunos. 

Por fim, destaca-se que não há nenhuma restrição para o aluno no que diz 

respeito ao direcionamento e fluxograma dos conteúdos. O aprendiz tem livre 

acesso a todos os recursos e constrói sua aprendizagem significativa de acordo com 

sua motivação, interesse e necessidades. Cabe aqui mencionar que não se pode 

esquecer que os alunos precisam conciliar seus estudos com as demais atividades 

cotidianas que exercem, tais como: emprego, família e compromissos sociais. 
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O final da página contém informações institucionais e apresentação das 

instituições de apoio: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FUNCAP); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ); Laboratório de Comunicação em Saúde – LABCOM Saúde; 

Departamento de Enfermagem (DENF) e a Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Além disso, constam informações como os nomes, as fotos, a titulação e os links do 

Curriculum Lattes das autoras e coordenadoras do CASM.  

 

7.2 Validação do conteúdo pelos especialistas 
 

 
Neste subcapítulo é descrita de forma detalhada a validação do curso a 

distância em saúde mamária. Nesta fase não há exigência de testagem por parte 

dos usuários para os quais o curso é destinado, ou seja, enfermeiros da ESF. 

Espera-se acrescentar as sugestões e aprimorar os materiais educacionais e 

instrucionais e realizar correções e ajustes necessários que contribuam para a 

aplicabilidade da proposta de ensino antes da abertura da publicação digital para os 

enfermeiros. 

Ao analisar o material proposto do curso online em saúde mamária buscou-

se estabelecer previamente os conteúdos que deveriam compor a estrutura 

curricular do curso. Neste momento pensava-se em obter informações úteis e 

atualizadas que poderiam ser acrescentadas ou retiradas do material educacional, 

com o propósito de atingir os objetivos propostos. Neste sentido, conforme foi 

descrito anteriormente, adotou-se o modelo interacionista/construtivista sistêmico 

proposto por Schlemmer (2002) para a avaliação dos ambientes virtuais de 

aprendizagem, no âmbito da sociedade em rede, nas seguintes perspectivas: 

técnica, didático-pedagógica, comunicacional/social e administrativa. 

Para obter opiniões sobre o material educacional elaborado optou-se por 

submetê-lo a diferentes grupos de especialistas que possuíssem domínio sobre o 

assunto, para garantir a validação do conteúdo da proposta. Desta forma, a 

pesquisa foi composta por 9 (nove) especialistas, sendo 3 (três) enfermeiros, 3 (três) 

pedagogos e 3 (três) web designers. Na segunda fase obtiveram-se as avaliações 

dos especialistas em conteúdo no que tange aos aspectos técnicos, nas 

perspectivas didático-pedagógica, comunicacional/social e administrativa do curso a 

distância na temática saúde mamária. 
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Tabela 1 - Caracterização da amostra segundo as variáveis sociodemográficas 
Fortaleza/CE, 2012. 

 
Variáveis Sociodemográficas 
 

 
Frequência 

 
% 
 

 
  

Idade 
28 |─| 40 
41 |─| 51 
52 |─| 62 
 

 
4 
3 
2 

 
44,4 
33,3 
22,2 

Média=42 
 DP*= ± 
11,02 

Estado civil 
Solteiro (a) 
Casado (a) 
Separado (a)/Divorciado(a) 
Não respondeu 
 

 
1 
4 
1 
3 

 
11,1 
44,4 
11,1 
33,3 

 

Titulação 
Especialização 
Mestrado 
Doutorado 
Pós-Doutorado 

 
3 
2 
3 
1 
 

 
33,3 
22,2 
33,3 
11,1 

 

Ano de Formação  
1975 |─|1984 

     1985 |─|1994 
     1995 |─|2004 

≥ 2005 

 
1 
3 
3 
2 

 
11,1 
33,3 
33,3 
22,2 

 

 

Tempo de formação (ano) 
     4  |─| 13 
    14 |─| 23 
    24 |─| 33 
    34 |─| 43 
 

 
5 
2 
1 
1 

 
55,6 
22,2 
11,1 
11,1 

 

Experiência em EAD 
Como aluno 
Como tutor 
Conhece 
Trabalha 

 
2 
4 
2 
1 

 
22,2 
44,4 
22,2 
11,1 

 

 
Tempo de experiência em EAD  

0 |─| 4 
5 |─| 9 
Não respondeu 

 
 
6 
2 
1 

 
 

66,7 
22,2 
11,1 

 
Média = 4,0 
 DP*= ± 3,2 

 

   *DP (±) = Desvio Padrão 

 

Conforme demonstrado na Tabela 1, a maior proporção de especialistas 

apresenta idades entre 28 e 40 anos (4) 44,4%, seguida da faixa etária de 41 a 51 

anos (3) 33,3%, e de 52 a 62 anos com (2) 22,2%, com a média total de 42 anos dp= 

± 11,02. Quanto ao estado civil, a maioria (4) 44,4% dos especialistas eram casados 

e (3) 33,3% não responderam. 
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Quanto à titulação, na Tabela 1, observou-se que três especialistas, que 

correspondem a (3) 33,3,%, possuíam doutorado, (3) 33,3%, possuíam 

especialização (2) 22,2% eram mestres e  apenas (1) 11,1% mencionou possuir pós- 

doutorado. A qualificação do corpo de especialistas de Enfermagem e Pedagogia 

em sua maioria apresenta-se com a titulação de mestre, doutor e pós-doutorado. 

Quanto aos especialistas da área de Web Designer, estes possuíam especialização 

em andamento ou concluída. 

No que se refere ao tempo de formação (5) 55,6% dos especialistas 

relataram ter entre 4 (quatro) e 13 (treze) anos de formação; (2) 22,2% com tempo 

de formação variando entre 14 (catorze) e 23 (vinte e três) anos; (1) 11,1% com 

formação entre 24 (vinte e quatro)  e 33 (trinta e três) anos e (1) 11,1% com 34 

(trinta e quatro) e 43 (quarenta e três) anos. 

Outro aspecto levantado foi a experiência com educação a distância. (4) 

44,4% especialistas mencionaram ter experiência como tutores; (2) 22,2% referiram 

experiência apenas como aluno; (2) 22,2% têm conhecimento e apenas (1) 11,1% 

trabalha com educação a distância. 

Khan (2003) aponta que os membros do corpo docente e das equipes 

administrativa e de suporte envolvidos em e-learning devem receber treinamento 

apropriado e recursos para se tornarem efetivos no ensino e no apoio durante a 

aprendizagem dos alunos. O mesmo autor recomenda que os administradores e 

instrutores ensinem e aprendam em cursos online para que compreendam a 

complexidade do ambiente virtual e, assim, possam fornecer a melhor experiência 

em aprendizagem.  

A Tabela 1 mostra que a maior proporção de especialistas (6) 75,% possui 

tempo de experiência em educação a distância variando em até quatro anos, e (2) 

25% com experiência variando de 5 e 9 anos. 

Alves et al. (2006) pontuam que a validação por meio de especialistas 

constitui uma estratégia útil, já que no Brasil não existem métodos ou sistemas 

oficiais que façam o controle e a revisão da qualidade das informações veiculadas 

pela www.  
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7.2.1 Perspectiva técnica, didático-pedagógica e comunicacional/social sob a 

ótica de enfermeiros e pedagogos 

 

Neste subcapítulo serão discutidas as questões epistemológicas e 

os paradigmas educacionais que subsidiaram a criação do CASM, as 

ferramentas de autoria, o trabalho individual e coletivo, o suporte tecnológico 

e as dinâmicas das interações comunicacionais e sociais disponibilizadas 

por um ambiente virtual de aprendizagem.  

 

Tabela 2 - Descrição do critério da autoridade. Juízes de Enfermagem e 

Pedagogia. (N=06). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição do critério autoridade  Frequência % 

1. Existe indicação sobre o autor do curso   

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

2. Existe contato com o autor do curso   

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

 

Na Tabela 2 consta o item autoridade. Observa-se que (5) 83,3% dos juízes 

de Enfermagem e Pedagogia concordaram totalmente com a existência da indicação 

sobre o autor do curso; e apenas (1) 16,7% referiu concordar parcialmente. Quanto 

ao quesito referente à existência de contato com o autor do curso, (6) 100,0% 

concordaram totalmente. 

Como mencionado anteriormente na descrição da estruturação do curso, as 

autoras poderão ser contatadas através das informações que constam no final de 

cada página, tais como: nomes completos e suas respectivas fotos, titulação e os 

links do curriculum lattes das autoras/coordenadoras do CASM. Além disso, consta 

no tópico “Meu Espaço” um arquivo em PDF contendo informações referentes ao e-

mail eletrônico e telefones da autora do curso. 

Na página principal encontram-se as informações sobre a equipe de 

elaboração do curso. Sabe-se que a página de entrada de um site é denominada de 

home page, que constitui o nó inicial  no qual os assuntos disponíveis no site estarão 

vinculados (SILVA, 2011).  
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Tabela 3- Descrição do critério na perspectiva de organização, avaliação e 
apresentação do conteúdo. Juízes de Enfermagem e Pedagogia. 
(N=06). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição do critério organização e avaliação  
do conteúdo geral 

Frequência % 

As informações são compatíveis com os objetivos   

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 
O conteúdo das referências acrescenta valor à 
informação 

  

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 
As informações estão organizadas de forma clara 
para facilitar o aprendizado 

  

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

O conteúdo é apropriado para os usuários   

Concordo totalmente 2 33,3 

Concordo parcialmente 4 66,7 

Coerência do conteúdo   

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

Sequência do conteúdo   
Concordo totalmente 4 66,7 
Concordo parcialmente 2 33,3 

Objetividade do conteúdo   

Concordo totalmente 5 83,3 
Concordo parcialmente 1 16,7 
O design gráfico das páginas favorece o 
aprendizado 

  

Concordo totalmente 3 50,0 

Concordo parcialmente 3 50,0 
As gravuras e imagens agregam conhecimentos 
aos textos 

  

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

As gravuras e imagens condizem com os textos a 
elas relacionados 

  

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

O usuário tem facilidade de navegação   
Concordo totalmente 3 50,0 
Concordo parcialmente 3 50,0 
A disposição dos conteúdos modulares contribui 
para a aprendizagem do usuário 

  

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 
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Como mostra a Tabela 3, (6) 100% dos juízes concordaram totalmente com 

o quesito que se refere à compatibilidade das informações com os objetivos 

previamente estabelecidos. (4) 66,7% mencionaram que concordam totalmente que 

os conteúdos das referências acrescentam valor à informação, e apenas (2) 33,3% 

concordaram parcialmente. Ao se analisar o tópico referente à organização das 

informações de forma clara para facilitar o aprendizado, (5) 83,3% concordaram 

totalmente, e (1) 16,7% concordou parcialmente.  

No que se refere ao conteúdo, (4) 66,7% concordaram parcialmente que o 

conteúdo é apropriado aos usuários; (2) 33,3% concordaram totalmente; (5) 83,3% 

dos juízes concordaram parcialmente com a coerência do conteúdo; (4) 66,7% 

concordaram totalmente com a sequência do conteúdo; (5) 83,3% expuseram que 

concordam totalmente com a objetividade do conteúdo. 

Quanto à perspectiva de o designer gráfico das páginas favorecer a 

aprendizagem dos usuários com a facilidade de navegar de página em página, (3) 

50% concordaram totalmente, sendo dois juízes de Pedagogia e um de 

Enfermagem; (3) 50% concordaram parcialmente, neste caso dois juízes de 

Enfermagem e um de Pedagogia; 100,0% concordaram totalmente que as gravuras 

e imagens agregam conhecimentos; (5) 83,3% afirmaram que as imagens e 

gravuras condizem com os textos. Em relação à disposição dos conteúdos em 

unidades modulares contribuir para a aprendizagem do usuário, (5) 83,3% dos juízes 

concordaram totalmente; e apenas (1) 16,7% concordou parcialmente. 

Quando se trata do planejamento de qualquer curso, seja na modalidade a 

distância ou tradicional, é preciso que os profissionais responsáveis compreendam a 

importância da escolha dos textos, do estilo e tipologia adotada e dos meios e 

ferramentas a serem utilizados (KEARSLEY, 2011). 

Kearsley (2011) considera que a estética da tela tem a ver com o modo 

como a informação é organizada e apresentada. Incluem-se aqui o uso de gráficos e 

cores, escolha de fontes e como o texto é organizado. As finalidades dos princípios 

estéticos estão concentradas em atrair a atenção do usuário, motivá-lo a aprender e 

a criar entusiasmo em relação ao curso. 

Neste sentido destaca-se a relevância da diversidade dos textos bases e de 

apoio como norteadores para o educando construir seu conhecimento através da 

dialogicidade correlacionando teoria e prática sobre a temática em questão. 
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As informações textuais e as atividades propostas disponibilizadas nos 

materiais educacionais de EaD devem ser organizados em lições ou unidades 

completas, proporcionando uma estrutura do conteúdo e do processo de 

aprendizado (MOORE; KEARSLEY, 2007). 

Corroborando os autores, os textos produzidos estão disponibilizados em 

PDF e apresentados em uma sequência lógica de quatro (4) módulos de 

aprendizagem que contemplam quinze (15) unidades temáticas, contendo itens e 

subitens. Seguiram-se os padrões da estrutura do Moodle® respeitando os aspectos 

didáticos e pedagógicos de organização curricular: módulos, unidades, temas e 

subtemas. 

Reforçando tal afirmação, os conteúdos da proposta do curso foram 

estruturados e organizados sequencialmente partindo da definição dos conceitos- 

chave, ou seja, das ideias-âncoras (subsumers) da Teoria de Ausubel (GOMES et 

al., 2008), em cada unidade temática mediante a organização de um mapa 

conceitual em que se visualizem os temas e subtemas a serem trabalhados. 

Entretanto, não existe qualquer tipo de restrição ou impedimento de acesso do 

educando aos conteúdos de forma não sequencial.   

Nakamura (2008) expõe elementos importantes para a organização do 

conteúdo: a logicidade (sequência lógica que deve ser coerente com os objetivos, 

partindo sempre de conteúdos mais simples para os mais complexos), a 

gradualidade (distribuição adequada de conhecimentos em termos quantitativos e 

qualitativos em etapas contínuas e desafiadoras para aumentar seus conhecimentos 

e habilidades), e a continuidade (intimamente relacionada aos itens anteriores, 

permitindo a articulação entre os conteúdos, que se complementam e se integram 

para atingir os objetivos). 

Possari e Neder (2009) apontam que os textos de apoio devem abranger 

diversificadas áreas de conhecimento, indicando textos complementares (livros, 

revistas, jornais ou textos específicos recomendados para discussão de determinado 

tópico), sobretudo para apoiar as pesquisas a serem desenvolvidas pelos alunos.  

Outro ponto que merece destaque é a bibliografia complementar, com textos 

e informações relevantes para o aprofundamento das questões consideradas 

básicas para o curso e que se encontram no link biblioteca, que por sua vez se 

subdivide em livros e manuais, referências, glossário e links. Todos esses tópicos 
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estão disponibilizados em PDF, para facilitar a navegação e permitir que o usuário 

salve o documento se assim desejar. 

Cabe ainda mencionar que geralmente a mediação entre 

educador/educando em EAD não ocorre simultaneamente em tempo e espaço. 

Pensando nisso elaborou-se um guia didático que se encontra inserido no tópico 

home, a saber: apresentação do curso (texto introdutório e explicativo contendo os 

objetivos afetivos, cognitivos e psicomotores e as orientações sobre o conteúdo 

disponibilizado) e a estrutura do curso (apresentação gráfica, através do uso de 

símbolos e/ou figuras acompanhadas de caixa de texto que o aluno encontrará ao 

longo do curso). Além disso, contempla explicações sobre a carga horária e a 

duração do curso, os procedimentos avaliativos, os conceitos adotados e os critérios 

para a certificação dos usuários. 

Retomando aqui as discussões sobre o estilo e a tipologia adotada, Mullet e 

Sano (1995) colocam que a estrutura afeta a experiência visual, que é o primeiro 

aspecto do monitor de vídeo percebido pelo usuário como informação a ser 

compreendida e usada para orientar suas interações subsequentes. 

Exemplificando o exposto, Parizotto (1997) expõe que o modo como a 

informação é organizada pode fazer muita diferença na transmissão da mensagem, 

facilitando a comunicação ou deixando o usuário perplexo ou até mesmo 

sobrecarregado. A autora acrescenta, ainda, que uma página que efetivamente 

utiliza os princípios da estética e da comunicação visual em seu projeto gráfico 

facilita a compreensão e proporciona ao usuário experimentar um produto de 

maneira sistematizada. 

Quanto ao uso das cores, optou-se por utilizar as cores rosa pink nas bordas 

direita e esquerda para chamar a atenção, rosa claro no fundo para facilitar a 

transmissão das informações e nas bordas superiores e inferiores utilizou-se o 

marrom na tentativa de identificar elementos (autores e apoiadores do curso).  

De acordo com a ISO 9241-8 (1997), a cor pode ajudar a localizar, classificar 

e associar imagens mostrando o relacionamento com as informações. A aplicação 

da cor para mostrar imagens e fundos deve facilitar a correta percepção, o 

reconhecimento e a interpretação das imagens e da informação.  

A seleção do fundo de uma página é de extrema importância, haja vista que 

essa escolha pode interferir no interesse e na motivação do projeto visual. O uso de 

cores neutras no fundo das páginas melhora consideravelmente a legibilidade das 
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informações contidas nos textos e, consequentemente, aumenta a velocidade da 

transmissão dos dados (PARIZOTTO, 1997).  

Pensando nisso priorizou-se, nas páginas do curso em saúde mamária, o 

uso da cor rosa claro para favorecer a visibilidade das informações. Cybis (1997) 

recomenda para fundos com cores quentes utilizar, de preferência, os tons pastel 

como o ocre, o creme e o amarelo.  

Parizotto (1997) acrescenta que as fontes têm diversas funções que 

extrapolam as formas de letras para leitura. As fontes organizam a informação, 

aumentam a capacidade de transmissão da informação dos elementos textuais e 

criam uma disposição específica que ajuda na compreensão da informação pelo 

usuário. A mesma autora defende que a legibilidade das fontes normalmente 

apresenta tamanhos que podem variar de 10 a 12 pontos de acordo com a 

resolução de 800 por 600 pontos por polegada (dpi). 

A organização clara e regular da tipografia em um site aumenta a 

legibilidade e a facilidade de leitura da informação. Para que isso ocorra os recursos 

dessa classe de atributos inclui a redução do número de fontes e estilos numa 

mesma tela para evitar poluição visual. Usam-se no máximo duas fontes (Arial e/ou 

Times New Roman), dois estilos (romano e/ou itálico); dois pesos (regular e/ou 

negrito) e quatro tamanhos utilizados em (títulos, subtítulos, texto e notas de rodapé) 

(MARCUS,1992). 

Assim sendo, optou-se por utilizar a fonte Arial para os textos em PDF e os 

textos da interface do curso, com tamanhos variando entre 14 pontos para título e 12 

pontos para os textos.  

Para destacar e chamar a atenção de alguma informação ou palavra 

importante dentro dos textos usaram-se a sublinha e o negrito. Nielsen (1996) 

desaconselha a utilização de caracteres brilhando e piscando porque esses recursos 

tiram a atenção do usuário. Ele recomenda o uso de sublinha, embora o uso de itens 

piscando esteja sendo muito difundido entre os usuários da Web.  

No caso de destacar um link ou palavra que direciona a textos de apoio, 

livros e glossário, respectivamente utilizou-se a cor azul escuro e a sublinha. 

Parizotto (1997) defende que o uso de sublinha deve se restringir apenas a links 

para não confundir o usuário. 

Na maioria das vezes um material educacional digital torna-se bem mais 

atraente quando possui imagens, ilustrações gráficas ou uma metáfora de interface. 
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Esta última é definida por Capra (2007) como todo elemento gráfico correspondente 

ao mundo real que possui hiperlinks para outras telas ou páginas. 

Com base nessas colocações, pode-se afirmar que o curso online, conforme 

a avaliação dos juízes, atendeu aos atributos de imagens e gravuras que 

acrescentam informações aos textos. Inclusive em algumas situações as imagens 

ilustrativas trazem o passo a passo do autoexame e do exame clínico das mamas. 

Torrezzan e Behar (2009) afirmam que é preciso ter a compreensão de que o sujeito 

interage com as imagens.  

Silveira (2005) ressalta que nem sempre a interpretação do sujeito poderá 

condizer com a intenção do autor do curso, pois a interpretação de uma imagem ou 

gravura baseia-se em determinados aspectos do indivíduo que a interpreta: suas 

vivências e experiências, a sociedade em que vive e suas habilidades cognitivas. 

Outro fator relevante é o grau de iconicidade de uma imagem, isto é, a 

semelhança entre a imagem apresentada e o ícone que a evoca (LUESCH-REIS, 

1991). A imagem deve representar com fidedignidade a realidade, caso contrário 

poderá ocasionar lacunas e dificuldades na interpretação do aluno e, 

consequentemente, prejudicar seu conhecimento.  

Neste sentido, destaca-se que o design de interface do curso online precisa 

contemplar as ferramentas visuais, de tal modo que permita a clareza, a construção 

simbólica, o reconhecimento e a compatibilidade com o sistema adotado. Desta 

forma, o usuário constrói uma comunicação e uma estrutura de conceitos mediados 

pela interatividade (TORREZZAN; BEHAR, 2009). 
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Tabela 4 - Descrição do critério de confiabilidade do conteúdo. Juízes de     
Enfermagem e Pedagogia. (N=06). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição do critério de confiabilidade do 
conteúdo 

Frequência % 

As informações disponibilizadas são confiáveis 
e acrescentaram conhecimentos sobre o câncer 
de mama 

  

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

As informações são atualizadas   

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

As fontes utilizadas na construção do Curso a 
Distância são dignas de crédito 

  

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

As informações estão livres de erros 
tipográficos e gramaticais 

  

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

 

Ao analisar a Tabela 4, referente à confiabilidade das informações 

disponibilizadas e se estas são atualizadas e acrescentam conhecimentos sobre o 

câncer de mama, (6) 100,0% dos juízes de Enfermagem e Pedagogia concordaram 

totalmente; (4) 66,7% dos juízes concordaram totalmente que as fontes utilizadas na 

construção do curso são dignas de crédito e estão livres de erros tipográficos e 

gramaticais. 

Antes do surgimento da rede de computadores o compartilhamento do 

conhecimento era restrito e limitado aos livros e enciclopédias, com preço mais 

acessível e disponível em bibliotecas públicas e particulares. No entanto, uma 

pequena parcela do conhecimento humano é publicada e poucas pessoas têm 

acesso a esses conteúdos (KEARSLEY, 2011). 

Com o advento da internet o conhecimento tornou-se acessível a qualquer 

indivíduo, destacando-se a qualidade e a utilidade da informação fornecida. Kearsley 

(2011) aponta dez elementos imprescindíveis para um curso online obter uma 

certificação de boa qualidade, a saber: conteúdo, pedagogia, motivação, feedback, 

coordenação/organização, usabilidade, assistência, avaliação, carga horária e 

flexibilidade, entre outros aspectos. 
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Apesar de o ensino a distância vislumbrar a inovação das tecnologias 

educacionais, sabe-se que o mais relevante de qualquer curso é o conteúdo, seja na 

modalidade a distância ou no modelo tradicional. O conteúdo deve ser pertinente, 

preciso, atualizado, atraente, válido, confiável, diversificado e apresentar 

profundidade nas informações (KEARSLEY, 2011). 

Não se pode deixar de mencionar que todo o conteúdo do CASM foi 

pensado e elaborado com suporte na Teoria da Aprendizagem Significativa, 

favorecendo aos educandos a construção colaborativa através de fóruns, chats, lista 

de discussão, ou seja, o que eles precisam e querem saber (GOMES et al, 2008). 

Cabe ressaltar que uma das questões que mais preocupam os 

pesquisadores é a qualidade da informação disponibilizada na Web, que muitas 

vezes não é filtrada e verificada. Neste sentido têm surgido alguns mecanismos de 

busca, como por exemplo, a Internet Detective, desenvolvida na University of Bristol, 

no Reino Unido, utilizada para avaliar a qualidade das informações online 

(KEARSLEY, 2011). 

 
Tabela 5 - Descrição das ferramentas utilizadas. Juízes de Enfermagem e  

Pedagogia. (N=06). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição das ferramentas utilizadas Frequência % 

As ferramentas facilitam o processo de 
aprendizagem  

  

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

As ferramentas síncronas e assíncronas são 
compatíveis com a proposta metodológica 

  

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

 

Como descrito na Tabela 5, quanto às ferramentas utilizadas na construção 

do curso em saúde mamária, (5) 83,3% dos juízes concordaram totalmente que as 

mesmas facilitam o processo de aprendizagem; (4) 66,7% dos juízes concordaram 

totalmente; e (2) 33,3% concordaram parcialmente que as ferramentas síncronas e 

assíncronas são compatíveis com a proposta metodológica. 

As ferramentas de comunicação síncrona, como mencionado anteriormente, 

são aquelas realizadas em tempo real, exigindo participação simultânea de todos os 

envolvidos. Neste curso encontra-se disponível a ferramenta chat ou sala de bate- 

papo após o módulo II e IV, com participação dos tutores nas unidades nas quartas-
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feiras (exceto feriados) em dois horários: das 15h às 16h e das 19h às 20h. Cabe 

lembrar que o bate-papo continuará ativo fora desses horários, porém não haverá 

mediação dos tutores. 

Quanto às ferramentas assíncronas, estas estarão disponíveis durante todo 

o curso e abrangem e-mail (correio eletrônico) e fóruns em cada unidade modular. 

Nessas ferramentas são criados tópicos e subtópicos e os usuários postam as 

mensagens que incluem nome do remetente, um título para o assunto e o texto da 

mensagem propriamente dita. 

 

Tabela 6 - Descrição da avaliação da aprendizagem. Juízes de Enfermagem e 
Pedagogia. (N=06). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição da avaliação da aprendizagem Frequência % 

Permite o aprendizado a partir da experiência do 
usuário 

  

Concordo totalmente 3 50,0 

Concordo parcialmente 3 50,0 

As avaliações no final de cada módulo são úteis 
para a revisão do material do curso 

  

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

 

Como exposto na Tabela 6, no item referente à descrição da avaliação da 

aprendizagem (3) 50% dos juízes de Enfermagem e Pedagogia concordaram 

totalmente, sendo dois juízes de Pedagogia e um de Enfermagem; (3) 50% 

concordaram parcialmente, sendo dois juízes de Enfermagem e um de Pedagogia; 

quanto à possibilidade de o curso permitir o aprendizado a partir da experiência do 

usuário, (4) 66,7% dos juízes concordaram totalmente que as avaliações no final de 

cada módulo são úteis para a revisão do material do curso, e apenas (2) 33,3% 

concordaram parcialmente. 

O educador dispõe, para a avaliação da aprendizagem, de uma variedade 

de opções de instrumentos já conhecidos, tais como: testes objetivos, questões 

dissertativas, relatórios, estudos de casos, entrevistas etc. Cabe ressaltar que o 

professor deve escolher a forma de avaliação que contemple os objetivos 

previamente traçados.  

Para que os educandos atinjam todos os objetivos previamente definidos 

para as unidades torna-se essencial a definição de objetivos cognitivos, afetivos, 
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psicomotores e comportamentais, além de uma clara conexão entre os objetivos e 

os instrumentos de avaliação. 

Moreira (2003) considera que o aluno atingiu o domínio do conteúdo 

estudado numa unidade temática quando ele consegue atingir no mínimo 80% de 

acertos. Caso ele não consiga atingir o perfil esperado deverá refazer a unidade a 

partir de análise e orientação do mediador/tutor. 

As ferramentas síncronas e assíncronas, bem como os exercícios ao final de 

cada unidade temática e os estudos de casos, são instrumentos de avaliação da 

aprendizagem dos educandos e foram elaborados para atingir os objetivos acima 

mencionados. 

Como observado, 66,7% dos juízes concordaram totalmente que as 

avaliações no final de cada módulo são úteis para a revisão do material do curso. 

Neste sentido ressalta-se que ao final de cada unidade modular do CASM 

encontram-se questões de múltiplas escolhas com apenas uma alternativa correta 

para cada questão. Não há restrição e limites quanto ao número máximo de 

tentativas para o aluno conseguir acertar. 

Moreira (2003) afirma que as questões objetivas servem para avaliar o 

conhecimento, abrangendo amplamente o conteúdo ensinado, enquanto as 

questões dissertativas permitem que os alunos expressem suas opiniões e 

reflexões, solucionem problemas e sintetizem conhecimentos. As questões 

dissertativas são construídas com mais facilidade do que as questões de múltiplas 

escolhas, mas sua correção é mais trabalhosa e exige que sejam determinados 

previamente alguns critérios antes da sua aplicação para evitar que ocorram 

variações de notas por um ou mais examinadores em situações diferentes 

(MOREIRA, 2003). 

Sabe-se que para alcançar a consolidação do conhecimento não basta 

fornecer informações. É necessário torná-las relevantes para o educando, ou seja, a 

aprendizagem deve ser significativa e a nova informação deve interagir com uma 

estrutura prévia de conhecimentos específicos. Oliveira (2009) diz que é preciso 

valorizá-las, adaptá-las a cada situação com a melhor forma de comunicação. Só 

assim a informação será transformada em conhecimento e possibilitará mudança no 

comportamento e, consequentemente, mudanças nas ações e atitudes. 
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Tabela 7- Descrição do paradigma da aprendizagem e do foco do sistema. Juízes 
de Enfermagem e Pedagogia. (N=06). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição do paradigma da aprendizagem  
e do foco do sistema 

Frequência % 

Paradigma- Interacionista/construtivista   

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

Foco na aprendizagem   

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

Foco na colaboração   

Concordo totalmente 3 50,0 

Concordo parcialmente 3 50,0 

Foco na cooperação   

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

Foco na construção do conhecimento   

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

Foco na autonomia   

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

Foco no desenvolvimento de competências e 
habilidades 

  

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

Foco no respeito ao ritmo de desenvolvimento   

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

 

Como descrito na Tabela 7, no item referente ao paradigma da 

aprendizagem interacionista e construtivista, (4) 66,7% dos juízes concordaram 

totalmente e (2) 33,3% concordaram parcialmente. No que se refere ao quesito do 

foco no sistema baseado na aprendizagem, na autonomia e no respeito ao ritmo de 

desenvolvimento (4) 66,7% dos juízes concordaram totalmente e (2) 33,3% 

concordaram parcialmente. 

No que se refere à colaboração, (3) 50% dos juízes mencionaram que 

concordam totalmente e (3) 50% concordam parcialmente. (6) 100% dos juízes 

concordaram totalmente que o foco do sistema baseia-se no desenvolvimento de 

competências e habilidades e na construção do conhecimento. (5) 83,3% dos juízes 

concordaram totalmente que o foco do sistema está na cooperação. 
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Sabe-se que o Moodle® foi pensado e elaborado com base no 

construtivismo social. Teodoro e Rocha (2007) destacam que o construtivismo social 

amplia as ideias expostas, direcionando-se a um grupo social que constrói sua 

aprendizagem conjuntamente, criando a colaboração e o compartilhar de conteúdos 

e significados mútuos. O marco singular do construtivismo apoia-se na ideia de que 

a aprendizagem torna-se efetiva quando compartilhada com outras pessoas. 

A prática pedagógica construtivista e sociointeracionista requer a elaboração 

de propostas de aprendizagem autênticas e desafiadoras reunindo educadores, 

educandos e especialistas em ambientes virtuais de aprendizagem. A partir da 

situação significativa de cunho realístico e convincente os alunos assumem 

responsabilidades sobre sua aprendizagem e desenvolvem competências e 

habilidades cognitivas. Ressalta-se que os alunos trazem perspectivas diferentes de 

aprendizagem, interpretando domínios de atividades com bases em suas próprias 

experiências para construir suas estruturas conceituais (SQUIRES; MCDOUGALL, 

1998; CAMPOS et al., 2003). 

Pontes (2004) defende que a aprendizagem se constrói pela interação entre 

os sujeitos envolvidos no processo. Então, pode-se afirmar que a mediação ocorre 

na presença de duas ou mais pessoas que executam uma atividade em 

colaboração, favorecendo a reelaboração das informações e significados. 

No contexto dos ambientes interativos de aprendizagem como o Moodle®, o 

enfoque principal do educador/mediador está em garantir e motivar os usuários que 

se mantenham em constante interação, participação, colaboração a fim de favorecer 

uma aprendizagem significativa.  

Neste contexto, o Moodle®, dependendo da concepção pedagógica 

adotada, possibilita ao educando participar ativamente da sua aprendizagem, isto é, 

a autonomia na aprendizagem, obtendo um significado para seu novo aprendizado. 

Permite ao aluno analisar, investigar, colaborar, compartilhar e construir seu 

conhecimento partindo dos conhecimentos que já possui, ou seja, respeitando as 

ideias-âncoras de Ausubel. 

A maior transformação da educação online, sem dúvida nenhuma, foi o 

favorecimento da colaboração e do compartilhamento de informações entre 

docentes e discentes, transpondo as barreiras geográficas.  Kearsley (2011) diz que 

mesmo que não ocorra uma intenção específica em se fazer um trabalho 



125 
 

colaborativo, isso acontece com frequência porque atualmente é muito fácil interagir 

online. 

Quanto ao aspecto da colaboração dos cursos online, é difícil fazer uma 

avaliação da aprendizagem do aluno. Quando se propõe que uma atividade seja 

realizada por pequenos grupos quase sempre se atribui a mesma nota a todos que 

fizeram o trabalho. Neste caso, geralmente não se consegue identificar as 

contribuições individuais de cada um. No entanto, os cursos de educação a 

distância, dependendo da concepção pedagógica adotada, constituem-se 

ferramentas potencializadoras que podem proporcionar atividades em colaboração e 

favorecer a aprendizagem mútua. 

Como sugestão para esta situação ora apresentada, Kearsley (2011) sugere 

que os alunos elaborem diários ou portfólios das atividades propostas. Esses 

materiais podem servir de base para a avaliação individualizada dos discentes. Na 

proposta do ambiente de interação aqui apresentada foi incluído um portfólio para 

envio de atividades de acordo com as datas previamente estipuladas. 

 

Tabela 8 - Descrição do ambiente de aprendizagem. Juízes de Enfermagem e 
Pedagogia. (N=06). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição do ambiente de aprendizagem Frequência % 

Participativo e centrado na interação   

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

Favorece troca de experiências e construção do 
conhecimento 

  

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

Trabalho cooperativo    

Concordo totalmente 2 33,3 

Concordo parcialmente 4 66,7 

Propicia a interdisciplinaridade   

Concordo totalmente 3 50,0 

Concordo parcialmente 3 50,0 

 

Como evidenciado na Tabela 8, o ambiente de aprendizagem, segundo os 

juízes especialistas, (5) 83,3% concordaram totalmente que o ambiente é 

participativo e centrado na interação. (4) 66,7% concordaram totalmente que 

favorece a troca de experiências e a construção dos conhecimentos; (4) 66,7% 

concordaram parcialmente que o ambiente é cooperativo; (3) 50% afirmaram que 
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concordam totalmente, sendo dois juízes de Enfermagem e um de Pedagogia; e (3) 

50% afirmaram que concordam parcialmente, sendo dois juízes de Pedagogia e um 

de Enfermagem, que o ambiente propicia o ambiente interdisciplinar. 

A incorporação de tecnologias educacionais no ensino contribuiu de forma 

significativa para ampliar o acesso à informação e à interatividade. Essa nova 

modalidade de ensino rompe as paredes das salas de aula e ultrapassa as fronteiras 

de espaço e o tempo da aprendizagem (KEARSLEY, 2011). 

Um aspecto relevante a ser mencionado indica que a ruptura da distância 

física cria um grupo de usuários com necessidades específicas de formação (seja 

pessoal e/ou profissional), motivados e interessados em aprender. Essas pessoas 

trazem experiências e vivências que favorecem a colaboração e a troca com os 

demais participantes (OLIVEIRA, 2009). 

A troca de informações entre as pessoas via internet se dá por meio de 

diversas ferramentas, como, por exemplo, textos, imagens, áudio e vídeo. Sabe-se 

que a troca de informações pode ocorrer de forma síncrona (em tempo real) ou 

assíncrona (com lapso de tempo). 

A interação mediada por computador envolve três elementos básicos do 

comportamento humano: percepção, cognição e atividade motora. Desta forma, os 

idealizadores dos projetos interativos devem minimizar o trabalho requerido por 

esses processos não somente de forma individual, mas também em combinação 

(FOLEY et al., 1984). 

Geralmente, a construção de ambientes virtuais de aprendizagem favorece a 

aprendizagem significativa do aluno. O tamanho da equipe de desenvolvimento do 

curso pode ser pequeno, com apenas duas pessoas (modelo autor editor) ou um 

grupo numeroso, com mais de 20 pessoas (modelo da equipe do curso) (MOORE; 

KEARSLEY, 2007). 

O curso de saúde mamária enquadrou-se no modelo autor editor. A equipe 

que participou do desenvolvimento do curso foi composta por dois autores da área 

de educação responsáveis pelo conteúdo, um ilustrador e um programador de 

sistemas. Houve inúmeros conflitos de ideias e a construção de novos 

conhecimentos alicerçados em torno dessas reflexões e cooperações. 

Assim, compreende-se que a interdisciplinaridade é permeada pela troca e  

autorregulação dos projetistas experientes na produção de conhecimentos 

científicos, o que permite a visibilidade de conflitos e desequilíbrios no encontro de 

concepções distintas (LEITE; BEHAR; BECKER, 2009). 
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Nesta perspectiva, a interdisciplinaridade é entendida como uma totalidade 

que se constitui a partir das relações interdisciplinares em um jogo entre as partes 

(conhecimento disciplinar) e o todo (o conhecimento que está sendo construído). É 

Nesse processo de interação e reconstrução que se configuram as possibilidades de 

investigação interdisciplinar, bem como suas práticas no desenvolvimento científico 

e tecnológico (LEITE; BEHAR; BECKER, 2009). 

   
Tabela 9 - Descrição do ensino. Juízes de Enfermagem e Pedagogia. (N=06). 

Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição do ensino Frequência % 

Baseado na interação e na cooperação   

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

Baseado na problematização    

Concordo totalmente 5 83,3 

Indeciso 1 16,7 
Parte do que o aluno já conhece   

Concordo totalmente 5 83,3 

Indeciso 1 16,7 

 

Como evidenciado na Tabela 9, referente ao quesito descrição do ensino, 

(5) 83,3% dos juízes de Enfermagem e Pedagogia concordaram totalmente que o 

ensino se baseia na interação, na cooperação e na problematização e parte do que 

o aluno já conhece. No quesito baseado na problematização e parte do que o aluno 

já conhece houve um juiz (1) 16,7% que se posicionou como indeciso. Como 

demonstrado pela Tabela acima o ensino do curso online proposto nesta tese 

encontra-se alicerçado nas concepções de interação, cooperação e 

problematização, sempre respeitando os conhecimentos prévios do educando.  

Freire (2004) propôs a educação libertadora, também denominada de 

pedagogia problematizadora, que promove a conscientização que ao mesmo tempo 

seja um ato de criação que consiga instigar os demais atos de criação. O aluno não 

deve ser visualizado como um ser passivo ou mero objeto. 

Esta nova proposta pedagógica requer constantes atitudes de 

desvelamento da realidade. O processo parte da realidade e retorna a ela após tê-la 

estudado e compreendido, buscando a emersão das consciências, resultando na 

inserção crítica do homem sobre sua realidade. Apresenta como propósito a 

transformação social, a troca de experiências, o questionamento e a humanização. 
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Durante todo o percurso do processo de aprendizagem o educador acompanha o 

aluno como mediador e facilitador, utilizando-se de ferramentas didáticas e 

pedagógicas disponíveis.  

Durante o planejamento e a produção do conteúdo das unidades modulares 

do curso deu-se prioridade à elaboração de atividades práticas e reflexivas do 

cotidiano vivenciado pelos enfermeiros da ESF, como, por exemplo, problemas 

rotineiros e estudo de casos para serem resolvidos de forma cooperativa através 

das interações disponibilizadas. 

 
Tabela 10 - Descrição do currículo. Juízes de Enfermagem e Pedagogia. (N=06). 

Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição do currículo Frequência % 

Construído no processo, não há uma sequência 
única e geral 

  

Concordo totalmente 3 50,0 

Concordo parcialmente 3 50,0 

Os pré-requisitos são definidos pelo aluno e  
professor em função do que deseja conhecer e o 
que já sabe 

  

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

Interdisciplinar (do todo para as partes)   

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

Parte de questões dos alunos    

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

 

Ao se analisar a Tabela 10, percebe-se que (3) 50% dos juízes concordaram 

totalmente, sendo dois de Pedagogia e um de Enfermagem; (3) 50% dos juízes 

afirmaram concordar parcialmente, sendo dois de Enfermagem e um de Pedagogia; 

referindo-se à construção do currículo, que ocorre durante o processo e não existe 

restrição em uma sequência única e geral, (5) 83,3% dos juízes concordaram 

totalmente quanto aos pré-requisitos de conhecimentos serem definidos tanto pelo 

aluno como pelo professor, em função do que deseja e pretende conhecer e do que 

já sabe sobre a temática em questão.  

No que diz respeito ao currículo ser interdisciplinar, do todo para as partes, 

(5) 83,3% dos juízes concordaram totalmente; e (1) 16,7% concordou parcialmente, 

(4) 66,7% dos juízes informaram que concordam totalmente no quesito do currículo 
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partir de questionamentos dos alunos e apenas (2) 33,3% concordaram 

parcialmente. 

Antes de iniciar o curso, cabe relembrar que no século XX o modelo 

flexneriano influenciou significativamente a formação dos profissionais de saúde, 

especialmente de enfermagem. Esse modelo está sempre atrelado à medicina 

voltada ao indivíduo, centrada no corpo doente, no biologicismo, no mecanicismo, na 

especialização e na tecnificação do trabalho em saúde (BRACCIALLI; OLIVEIRA, 

2011). 

Nesse contexto considerava-se o currículo como o conjunto de matérias que 

compunham o programa de estudos de uma determinada carreira. Superando o 

modelo curricular influenciado pelo modelo flexneriano, o conceito atual transcende 

a visão reducionista e considera que o currículo abrange todas as atividades e 

vivências que de alguma maneira influenciam o processo de formação. 

No âmbito dos cursos de modalidade a distância ocorre uma ruptura do 

caráter prescritivo e inflexível dos cursos presenciais. Ressalta-se a necessidade de 

oferecer currículos mais resumidos, para propiciar mais autonomia durante a 

navegação dos educandos. Podem ser incluídas no currículo descobertas e 

produções dos alunos e valorizar a interação entre aluno-aluno e aluno-professor 

(PRETTI et al., 2005a). 

Pode-se afirmar, então, que o currículo de um curso se refere aos conteúdos 

selecionados para que se atinjam os objetivos definidos para ele. Neste sentido é 

necessário ter em mente que num curso via Web, geralmente mais flexível, o aluno 

tem livre acesso e oportunidade de navegar por um oceano de informações. Nessa 

situação existe a possibilidade de o educando trazer essas informações para debate 

e reflexão com os demais sujeitos envolvidos (PRETTI et al., 2005a). 

Desta forma, ocorre de maneira substancial a alteração da concepção de 

currículo para os cursos de modalidade a distância. Assim, mais do que currículos 

oficiais, na educação online é possível ter mapas curriculares onde cada um constrói 

seu próprio currículo (PENTEADO, 2001). 

É válido destacar, ainda, que cada aluno traz consigo experiências de vida e 

interesses. Mesmo que navegue de forma individual haverá a necessidade de 

socializar as informações, transformando-as em conhecimento. O conhecimento 

aqui é compreendido como mais que informação [...] e supõe a reelaboração e a 
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ressignificação da informação que se dá em um processo coletivo e social (PRETTI 

et al., 2005a). 

Não se pode deixar de mencionar que na enfermagem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) objetivam a formação do enfermeiro generalista, 

crítico e reflexivo, com competência técnico-científica, ético-política, social e 

educativa (BRACCIALLI; OLIVEIRA, 2011). 

Davini (1989) enfatiza que o currículo integrado baseia-se no ensino-prática, 

com benefícios para as coletividades e articulação teoria-prática, além de propiciar a 

construção de novas teorias e soluções de problemas do local ou região, 

respeitando-se os padrões culturais da estrutura social. 

A educação deve ser compreendida como um sistema aberto. Pensá-la 

como um sistema aberto, segundo Moraes (2000), implica considerar a existência de 

processos de transformação que decorrem da experiência, algo inerente a cada 

sujeito, e que depende da ação, da interação e da transação entre o sujeito e o 

objeto, o indivíduo e o meio.  

A mesma autora afirma que o conhecimento requer processos contínuos de 

construção e reconstrução pela ação-reflexão do sujeito sobre o meio ambiente, 

para que ocorram trocas mediante relações interativas e dialógicas entre aluno, 

professor e o ambiente de aprendizagem. 

 
Tabela 11- Descrição da metodologia. Juízes de Enfermagem e Pedagogia. (N=06). 

Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição da metodologia Frequência % 

Interativa e problematizadora   

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

Identificação e resolução de problemas   

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

Enfoca o trabalho cooperativo   

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

 

Como mostra a Tabela 11, quanto à descrição da metodologia do ambiente 

de aprendizagem, (5) 83,3% dos juízes especialistas concordaram totalmente que a 

metodologia é cooperativa; (4) 66,7% concordaram totalmente quanto à perspectiva 
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de a metodologia ser interativa e problematizadora e baseada na identificação e 

resolução de problemas. 

Sardo (2007) afirma que a introdução de metodologias de ensino inovadoras 

é um processo lento e contínuo. Cada vez mais alunos de graduação têm 

demonstrado interesse em participar ativamente dessas propostas.  

Constata-se que no contexto educacional da atualidade tem sido observado 

que os alunos estão superando a concepção de meros expectadores para atuarem 

como protagonistas do seu conhecimento e da sua formação, transformando o 

cenário da educação. 

Estudos realizados por Almeida (2003), Sardo (2007), Barbosa e Sasso 

(2007) defendem que propiciar ao aluno o acesso a informações, problemas e 

objetos de conhecimento não garante o seu envolvimento no processo de ensino-

aprendizagem. Acrescentam que é preciso motivá-los para a aprendizagem, 

favorecendo a elaboração de procedimentos pessoais que organizem com 

flexibilidade atividades, horários e local de estudo. 

Schlemmer (2002) ressalta que a interação é pré-requisito metodológico 

para um ambiente virtual de aprendizagem que permita que os educandos 

reestruturem o material apresentado utilizando seus próprios recursos, simulações e 

anotações.  

Outro pressuposto metodológico, de acordo com Schlemmer (2002), é a 

atividade cooperativa, que envolve diversos espaços de interação e possibilita a 

ação-reflexão contínua dos sujeitos envolvidos. Além disso, inclui e incentiva o 

trabalho interdisciplinar, pois oportuniza o desenvolvimento do pensamento e da 

autonomia através de trocas intelectuais, sociais, culturais e políticas, além de 

favorecer a tomada de consciência.  

Cabe ainda salientar que a metodologia de identificação e resolução de 

problemas está intimamente relacionada com a abordagem problematizadora. No 

caso do curso em saúde mamária essa aprendizagem será provocada através de 

situações problemas, desafios e estudo de casos baseados nas experiências de 

vida, que podem ser propostos tanto pelo educando como pelo educador. 
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Tabela 12 - Descrição da avaliação e aquisição de conhecimentos. Juízes de 
Enfermagem e Pedagogia. (N=06). Fortaleza- CE, 2012 

Descrição da avaliação e aquisição de 
conhecimentos 

Frequência % 

Foco no processo, na observação, no 
desenvolvimento 

  

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

Valoriza a interação para a compreensão e 
ampliação de conceitos 

  

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

Soluciona desafios/problemas e casos, 
evidenciados nos espaços de interação  

  

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

Formativa e continuada    

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 
Em qualquer lugar, atemporal e não linear    
Concordo totalmente 4 66,7 
Concordo parcialmente 2 33,3 

 

Em relação à Tabela 12, verificou-se que (6) 100% dos juízes concordaram 

totalmente que a avaliação é formativa e contínua e permite a solução de situações 

problemas e estudos de casos evidenciados nos espaços de interação. (4) 66,7% 

dos juízes concordaram totalmente que a avaliação apresenta foco no processo, na 

observação, no desenvolvimento e valoriza a interação para a compreensão e 

ampliação de conceitos.  

 Quanto à perspectiva de a aquisição do conhecimento ocorrer independente 

do espaço geográfico, tempo e de forma não linear, ou seja, o aluno decide por onde 

começar nas unidades modulares, (4) 66,7% dos juízes concordaram totalmente. 

Peters (2001) pontua que o conteúdo disponibilizado em hipertextos permite que o 

usuário tome diferentes caminhos, reduzindo a rigidez da estrutura e potencializando 

a autonomia. 

Nessa situação as ferramentas que o Moodle® disponibiliza são: leituras de 

textos, excursões, aulas expositivas, recursos audiovisuais, estudos de caso etc. 

Além de aulas expositivas por meio de apresentações de multimídia, vídeo aulas, 

visitas a outros sites e fornecimento de textos bases e complementares 

(NAKAMURA, 2008). 
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As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas na educação 

a distância vêm favorecendo a autonomia do educando, uma vez que possibilita a 

superação dos limites temporais e espaciais e a estruturação dos currículos em 

formato aberto, flexível e não linear, provocando o aluno a se tornar responsável por 

sua aprendizagem. Não se pode deixar de expor que essa autonomia não elimina a 

necessidade de interação entre os sujeitos (DAVID, 2010). 

Neste sentido, Alava (2002) ressalta a relevância de os educandos e 

educadores compartilharem os saberes e vivências no contexto dos ambientes de 

aprendizagem. Para isso os educadores devem assumir uma postura mediadora, 

despida da crença de que detêm o conhecimento, e possuírem habilidade para se 

relacionar com os alunos. É imprescindível que o docente esteja aberto para o 

imprevisível e para a troca de saberes, disposto a receber as contribuições do aluno 

valorizando-as.  

Reforçando o exposto acima, Meira e Lerman (2009) realizaram uma 

pesquisa com o objetivo de analisar o conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal, proposto por Vygostky. Neste estudo o conceito de ZDP foi relacionado 

com os processos de interação, aqui entendidos como espaço intersubjetivo, criado 

em atividades nas quais os participantes tanto ensinam quanto aprendem uns com 

os outros.  

Para Vygostky (2003) a relação do indivíduo com o mundo não é uma 

relação direta, mas uma relação mediada. Exemplificando, os elementos mediadores 

podem ser uma lembrança de experiências vivenciadas anteriormente, ou algum 

objeto do ambiente sociocultural que possibilite a ação do indivíduo do mundo. Isto é 

o que caracteriza um comportamento humano, voluntário e consciente. 

Os conteúdos das unidades modulares construídos e as atividades 

propostas do CASM levaram em consideração o conceito de ZDP, segundo o qual a 

aprendizagem dos alunos se dá mutuamente através de trocas com os tutores e os 

demais alunos participantes. 
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Tabela 13 - Descrição da aprendizagem autônoma e da reflexão. Juízes de 
Enfermagem e Pedagogia. (N=06). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição da aprendizagem autônoma e da 
reflexão 

Frequência % 

Permite o acesso dos alunos às suas próprias 
fontes ampliando sua aprendizagem  

  

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

Permite ao professor auxiliar os estudantes no 
feedback de suas ações com os objetivos  

  

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

 
Na Tabela 13 observou-se que (6) 100% dos juízes concordaram totalmente 

que a aprendizagem autônoma permite ao aluno acessar suas próprias fontes 

ampliando sua aprendizagem. No que se refere ao item reflexão, (5) 83,3% dos 

juízes concordaram totalmente com esse tópico, afirmando que permite ao professor 

auxiliar os estudantes no feedback de suas ações com os objetivos. 

Moore e Kearsley (2007) afirmam que quanto maior a interação a distância, 

mais o aluno é instigado a exercer sua autonomia. Além disso, o sistema de 

tecnologia educacional que considere apenas os aspectos do ensino tem grandes 

possibilidades de fracasso. No campo da modalidade a distância comenta-se muito 

sobre as qualidades do aluno “autônomo” e “independente”, pois são conceitos 

norteadores da filosofia da EaD. 

Autonomia, etimologicamente do grego autós, quer dizer “próprio”, a si 

mesmo, e nomos, “lei”, “norma” (PRETI et al., 2005b). O conceito de autonomia do 

educando significa que o aluno tem capacidades diferentes para tomar decisões a 

respeito de seu próprio aprendizado (MOORE; KEARSLEY, 2007).  

Moore e Kearsley (2007) consideram que a capacidade de realizar toda ou a 

maior parte da criação do próprio aprendizado de uma pessoa, de avaliar o próprio 

desempenho e de fazer os ajustes adequados são os atributos de um aluno 

autodirigido. Estes são capazes de criar seus próprios objetivos, identificar recursos 

e métodos que permitem alcançar os objetivos e de testar e avaliar seu 

desempenho. Ao alcançar a capacidade de se autogerir o aluno exerce sua 

autonomia, que constitui um conceito básico no aprendizado a distância. 

Partindo da concepção freiriana não há como separar o processo de ensinar 

do processo de aprender (quem ensina aprende e quem aprende ensina) (PRETI et 

al, 2005b). Para se conseguir mudanças significativas que possam impactar a 
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formação dos profissionais em geral, e especificamente dos profissionais da área da 

saúde, faz-se necessário construir propostas alicerçadas nas realidades locais e na 

problemática vivenciada por esses profissionais no seu ambiente de trabalho.  

A educação permanente em saúde surgiu como uma modalidade teórica e 

pedagógica para gerar mudanças na qualificação e no desempenho dos 

profissionais e na capacitação em serviço para os trabalhadores do SUS. As 

necessidades são detectadas no processo de trabalho dos profissionais de saúde, 

que são instigados a refletir e a repensar sua prática, modificando seu contexto de 

vida pessoal e profissional. 

 
Tabela 14 - Descrição do espaço informacional e das fontes de negociação. 

Juízes de Enfermagem e Pedagogia. (N=06). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição do espaço informacional e das fontes 
de negociação 

Frequência % 

Permite ter informações gerais do curso e das 
comunidades 

  

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

Possibilita a realização de um planejamento 
participativo e flexível 

  

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

Definem responsabilidades e acordos mútuos    

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

 

Como pode ser observado na Tabela 14, quanto à descrição do espaço 

informacional e às fontes de negociação do ambiente de aprendizagem, (5) 83,3% 

dos juízes especialistas concordaram totalmente que permitem o acesso às 

informações gerais do curso e das comunidades. (6) 100% concordaram totalmente 

com os quesitos referentes à possibilidade de realização de um planejamento 

participativo e flexível, e definem responsabilidades e acordos mútuos. 

Como mencionado anteriormente, todos os usuários do Moodle® são 

controlados por nome de usuário e senha. Para isto faz-se necessário o 

preenchimento de um formulário de cadastro que solicita informações completas que 

podem ser editadas caso seja preciso. Após o cadastro cada usuário torna-se 

efetivamente um participante. Porém, seu acesso poderá ser restrito de acordo com 
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a sua classificação no Moodle® (administrador, criador do curso, professor, tutor, 

aluno ou usuário e convidado).  

Sabe-se que quase todas as informações do Moodle® são obtidas através da 

navegação. Neste caso, para ter acesso às informações gerais do curso e das 

comunidades basta clicar em hiperlinks. Exemplificando, para ver a lista de 

participantes basta clicar no hiperlink equivalente. Se quiser obter mais informação 

sobre qualquer usuário, basta clicar sobre o nome do participante e obterá mais 

informações. Existe, ainda, a opção de enviar mensagem para esse usuário. 

 

Tabela 15 - Descrição das ferramentas discursivas. Juízes de Enfermagem e  
Pedagogia. (N=06). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição das ferramentas discursivas Frequência % 

As ferramentas de comunicação são integradas   

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

Permite acessar dentro do mesmo ambiente o material 
disponível e realizar uma discussão sobre o assunto 

  

Concordo totalmente 3 50,0 

Concordo parcialmente 3 50,0 

As ferramentas (e-mail e conferência) permitem anexar e 
extrair arquivos 

  

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

Os objetivos de aprendizagem estão especificados e podem 
ser gravados na base da conversação 

  

Concordo totalmente 3 50,0 

Concordo parcialmente 3 50,0 

Permite que os objetivos sejam mostrados com o 
respectivo tópico de aprendizagem 

  

Concordo totalmente 6 100,0 
Concordo parcialmente - - 
Ambas as concepções do professor e dos alunos estão 
acessíveis para todos 

  

Concordo totalmente 5 83,3 
Concordo parcialmente 1 16,7 
Possibilita a definição cooperativa de objetivos de 
aprendizagem 

  

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

Possibilita a ação, produção e recebimento de feedback 
sobre os objetivos definidos 

  

Concordo totalmente 4 66,7 
Concordo parcialmente 2 33,3 
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Ao se analisar a Tabela 15 observa-se que (5) 83,3% concordam totalmente 

que as ferramentas de comunicação são integradas; (4) 66,7,% afirmam concordar 

totalmente que as ferramentas (e-mail e conferência) permitem anexar e extrair 

arquivos. 

Quanto aos objetivos de aprendizagem serem especificados e poderem ser 

gravados na base da conversação e no quesito que permitem acessar dentro do 

mesmo ambiente o material disponível e realizar uma discussão sobre o assunto, (3) 

50% dos juízes concordaram totalmente, sendo dois de Pedagogia e um de 

Enfermagem; (3) 50% dos juízes concordaram parcialmente, sendo dois de 

Enfermagem e um de Pedagogia; (6) 100% concordaram totalmente no quesito que 

se refere a permitir que os objetivos sejam mostrados com o respectivo tópico de 

aprendizagem; (5) 83,3% concordaram totalmente que ambas as concepções do 

professor e dos alunos estão acessíveis para todos; (6) 100% concordaram 

totalmente que possibilita a definição cooperativa de objetivos de aprendizagem; e 

(4) 66,7% concordaram totalmente que possibilita ação, produção e recebimento de 

feedback sobre os objetivos definidos. 

As questões que tratam dos itens referentes aos objetivos do curso online 

consistem e envolvem basicamente o planejamento do curso. Neste caso, ao se 

estabelecerem os objetivos do ensino, este se relacionou com as atividades 

propostas, os conteúdos das unidades modulares, os recursos disponíveis e o 

público-alvo do curso.  

Todas essas etapas de planejamento foram mencionadas anteriormente na 

metodologia. Cabe aqui recordar que a elaboração dos objetivos educacionais do 

curso baseou-se na Taxonomia de Bloom (cognitivos, afetivos e psicomotores) com 

o objetivo de nortear o desenvolvimento do material educacional e auxiliar na 

avaliação do processo ensino-aprendizagem.  

Acrescentando-se aos objetivos cognitivos, afetivos e psicomotores do 

CASM pretende-se: ampliar e enriquecer os espaços de convivência nos quais os 

sujeitos podem interagir e construir seu próprio conhecimento; favorecer a 

interatividade, a comunicação, a autonomia e a cooperação entre os sujeitos e 

oferecer suporte para o acesso às tecnologias educacionais (material didático, 

disponibilização de atividades acadêmicas e realização de trabalhos cooperativos). 

Em cursos online os educadores, geralmente, utilizam como modalidade de 

feedback das atividades propostas o e-mail eletrônico. Muitas vezes, as correções e 
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sugestões são realizadas no próprio corpo do trabalho e enviadas ao aluno. 

Kearsley (2011) defende que o ideal é que o professor tenha dois momentos de 

feedback: um individual e outro coletivo. No retorno coletivo o educador pode 

sintetizar as mensagens individuais postadas num fórum de discussão ou 

conferência relacionada a uma determinada atividade. 

Outra recomendação citada por Kearsley (2011) refere-se à necessidade de 

os professores indicarem o prazo para dar o feedback das atividades, geralmente de 

48 horas, e o que é mais importante, cumpri-lo. O autor aponta que uma das queixas 

mais comuns dos alunos sobre os cursos online é de não haver feedback das 

atividades. 

Estudo realizado por Cole, Coats e Lendell (1986) expôs o que os alunos 

esperam em termos de avaliação e feedback das tarefas: avaliação justa e objetiva, 

ter seu trabalho tratado com respeito, explicação e justificativa da nota atribuída, 

críticas e conselhos construtivos, uma indicação clara de como melhorar em termos 

específicos e gerais, incentivo de confiança, respeito à sua capacidade e progresso 

e uma resposta oportuna na ocasião certa. 

Portanto, fica evidente que os educandos devem receber rotineiramente o 

feedback de suas tarefas e atividades e da sua desenvoltura e progresso em termos 

gerais no curso. 

 
Tabela 16 - Descrição da interação. Juízes de Enfermagem e Pedagogia. (N=06). 

Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição da interação Frequência % 

Mútua   
Concordo totalmente 5 83,3 
Concordo parcialmente 1 16,7 
Sistema aberto e apresenta um fluxo dinâmico   

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 
A evolução e o desenvolvimento da interação são 
construídos pelos seus interagentes 

  

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

As ações interdependentes influenciam o 
comportamento do outro e tem seu 
comportamento influenciado 

  

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 
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Conforme demonstrado na Tabela 16, (5) 83,3% concordaram totalmente 

que a interação do curso se dá mutuamente; (4) 66,7% informaram que concordam 

totalmente quanto ao quesito que aponta a interação como um sistema aberto com 

fluxo dinâmico de informações e interações; (6) 100,0% dos juízes concordaram 

totalmente no que se refere à evolução e desenvolvimento da interação serem 

construídos pelos seus interagentes, isto é, pelos atores envolvidos no processo; e 

(5) 83,3% concordaram totalmente que as ações interdependentes influenciam o 

comportamento do outro, que tem seu comportamento influenciado à medida que 

interagem. 

 Antes de iniciar uma discussão sobre a interação em ambientes virtuais de 

ensino faz-se necessário revisar a relação entre o conhecimento e a interação. 

Neste contexto, emergem dois grandes teóricos que tiveram grande influência na 

educação, por se dedicarem a estudos e pesquisas nesta área: Piaget, com sua 

epistemologia genética, e Vygotsky, com o socioconstrutivismo. Embora cada um 

tenha suas particularidades, ambos defendem que os seres humanos, ao 

interagirem com o outro, constroem seu conhecimento e, portanto, aprendem e se 

desenvolvem (PRIMO, 2007; MATTAR, 2011).  

Paulo Freire (2004), outro pesquisador influente na educação, destaca a 

relevância da interação no processo educacional. Este autor propõe uma pedagogia 

humanista e problematizadora, que traz arraigada o diálogo, que por sua vez está 

condicionado ao encontro de duas ou mais pessoas, isto é, requer a interação para 

que a aprendizagem seja concretizada (MATTAR, 2011). 

Entretanto, precisamos nos reportar ao conceito de interação e 

interatividade. Wagner (1997) diz que a primeira envolve o “comportamento e as 

trocas mútuas entre indivíduos e grupos, que ocorrem durante eventos recíprocos e 

que requerem pelo menos dois objetos e duas ações.” A interatividade, por sua vez, 

pode ser definida como “as ferramentas e atributos da tecnologia que favorecem as 

conexões em tempo real e são utilizadas em EaD”. 

Por outro lado, Primo (2007) ignora o conceito de interatividade, 

argumentando que não interessa a relação entre o aluno e as ferramentas 

disponíveis na máquina; o que importa no processo de aprendizagem são as 

interações entre os indivíduos envolvidos. 

Não se pode deixar de mencionar a controvérsia entre os estudiosos sobre 

os conceitos de interação e interatividade. Alguns autores utilizam os conceitos 

como sinonímias, outros defendem e tentam construir definições precisas para cada 
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conceito. O que se sabe é que não há um consenso entre os pesquisadores da área 

sobre esses conceitos. 

Cabe aqui relembrar que o conceito de Zona de Desenvolvimento Pessoal 

(ZDP) pode favorecer ao aluno a realização de atividades mediadas pela interação 

de outras pessoas (alunos, professores) que possuam mais experiência na temática. 

Dessa forma, a interação se constitui como imprescindível para a obtenção da 

aprendizagem (ANTUNES, 2008; MATTAR, 2011).  

No que se refere ao quesito que trata da evolução e o desenvolvimento da 

interação serem construídos pelos seus interagentes, (6) 100,0% dos juízes de 

Enfermagem e Pedagogia concordaram totalmente. Tal resultado pode estar 

relacionado diretamente com o papel do tutor/professor nas salas de ambientes 

virtuais que deve assegurar a interação entre os envolvidos no processo.  

De modo geral, o mediador precisa elaborar e conduzir atividades de 

aprendizagem o mais próximo possível da realidade, para que consiga envolver os 

educandos no processo. Moore e Kearsley (2007) ressaltam que na educação a 

distância é mais fácil para quem tem algum grau de habilidade direcionar seu próprio 

aprendizado do que para as pessoas que são muito dependentes de orientação,  

incentivo e feedback de um educador. 

 

Tabela 17 - Descrição da interatividade. Juízes de Enfermagem e Pedagogia. 
(N=06). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição da interatividade Frequência % 

Possibilita a ação do estudante para atingir os objetivos   

Concordo totalmente 4 66,7 
Concordo parcialmente 2 33,3 
Permite o fornecimento de feedback significativo para as 
ações de acordo com os objetivos 

  

Concordo totalmente 4 66,7 
Concordo parcialmente 2 33,3 
Possibilita que os estudantes reestruturem o material, 
usando suas anotações e registros 

  

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

 

Na Tabela 17 observa-se que (6) 100% dos juízes especialistas concordaram 

totalmente que o ambiente possibilita que os estudantes reestruturem o material, 

usando suas anotações e registros; (4) 66,7% concordaram totalmente que favorece 
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que o estudante possa atingir os objetivos e fornece um feedback significativo para 

as ações de acordo com os objetivos. 

Todos os que transformam algum conhecimento em ação já estão ao mesmo 

tempo analisando e avaliando sua prática. A prática é importante e necessária para 

provocar a construção de conhecimentos. Ackermann (1993) denomina a atividade 

de mão na massa (hands on) também conhecida como interatividade prática como 

essencial para o aprendizado e para o desenvolvimento do pensamento. 

Por outro lado, se ficar somente na prática não completará a evolução do 

pensamento. Para Ackermann (1993), é necessário que haja a interatividade 

conceitual (heads in), ou seja, interações entre pessoas e computadores e pessoas 

e pessoas. Para a autora a análise e a avaliação com síntese, ou com reelaboração 

teórica, acontecem num nível mais abstrato de pensamento do que aquela que 

acontece durante a ação e podem ser provocadas pelo diálogo e justificativas entre 

pessoas (VALENTE; PRADO; ALMEIDA, 2003). 

A atividade deve permitir ao aluno “quebrar a cabeça”, formulando hipóteses, 

testando-as e aprendendo com suas dificuldades. É igualmente importante que após 

a prática sejam feitos fechamentos, oportunidade em que os alunos estarão 

refletindo a respeito de suas vivências e das vivências dos outros. São momentos 

coletivos (VALENTE; PRADO; ALMEIDA, 2003). 

Somente a interatividade prática e os diálogos em torno da conceituação 

(interatividade conceitual) não contemplam o aprendizado. É necessário o que 

Ackerman (1993) chama de play-back, que poderia ser chamado de transferência 

conceitual na prática. É o que acontece na mente quando se aplica o conceito 

aprendido a uma situação inédita, nova, e, portanto, desafiadora. 

Todas essas modalidades de interatividade podem ser aplicadas na prática 

em todas as áreas do conhecimento. Não adianta fazer uma prática tecnicista e 

reprodutiva, do tipo fazer tudo o que o professor ou a apostila sugerem. Fazendo 

experimentações, hipóteses e usos os alunos desenvolvem a capacidade de 

identificar os elementos envolvidos num certo contexto.  

Para perceber um conceito são importantes a conversa e a troca social 

(interatividade conceitual). Depois, a aplicação do conceito em situações diferentes 

irá ajudar a firmar e ampliar o entendimento (transferência conceitual na prática). 
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Tabela 18 - Descrição do perfil do aluno. Juízes de Enfermagem e Pedagogia. 

(N=06). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição do perfil do aluno Frequência % 

Agente do processo de aprendizagem que possui 
conhecimentos prévios sendo capaz de refletir 
sobre as informações recebidas 

  

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

O aluno intervém na realidade, interage e transfere 
conhecimentos 

  

Concordo totalmente 3 50,0 

Concordo parcialmente 3 50,0 

 

Na Tabela 18 observa-se a descrição do perfil do aluno. (6) 100% dos juízes 

concordaram totalmente que o aluno é agente do seu processo de aprendizagem, 

que possui conhecimentos prévios, sendo capaz de refletir sobre as informações 

recebidas. (3) 50% concordaram totalmente, sendo dois juízes de Enfermagem e um 

de Pedagogia; e (3) 50% concordaram parcialmente, sendo dois juízes de 

Pedagogia e um de Enfermagem, que o aluno intervém na realidade, interage e 

transfere conhecimentos. 

Ao contrário do que acontece na modalidade tradicional, o aluno que faz a 

opção pela EaD deve possuir características específicas de percepção, cognição e 

atributos da aprendizagem. Além disso, deve se perceber como parte integrante de 

uma comunidade interativa e colaborativa que requer habilidades para trocas 

interpessoais e de saberes. 

Para fomentar a consciência crítica do aluno precisa-se estabelecer um 

diálogo verdadeiro entre educadores e educandos, com o intuito de transformar a 

realidade através da problematização de ideias, vivências e experiências, e não 

meramente com a transmissão de conteúdos (SILVA; PEDRO, 2010).  

O perfil do aluno virtual influencia de forma significativa para o sucesso ou 

fracasso da aprendizagem. Estudos iniciais de Moore (1976), Thompson (1984) 

constataram que as pessoas independentes, ou seja, aquelas que não se deixam 

influenciar pelo ambiente social, estão mais preparadas para a educação a distância 

do que as demais.  

Outros aspectos da personalidade do aluno que costumam ser associados à 

educação a distância são a introversão e a extroversão. Pessoas introvertidas são 
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mais predispostas à EaD que as extrovertidas. Persistência, determinação e 

necessidade de realizar são qualidades inerentes de pessoas que tendem a obter o 

sucesso nessa modalidade de ensino (MOORE; KEARSLEY, 2007). 

Fatores extrínsecos e intrínsecos também podem ser considerados 

motivadores dos alunos e que afetam diretamente no sucesso ou insucesso da 

aprendizagem. Algumas preocupações podem influenciar tanto negativamente como 

positivamente para a conclusão dos cursos online, como, por exemplo, a carga 

horária, a jornada e a estabilidade no trabalho, os cuidados com a casa e a família, a 

saúde e os interesses sociais.  

A aprendizagem online poderá funcionar melhor para alguns alunos e 

professores em razão de suas habilidades de aprendizagem e ensino (KEARSLEY, 

2011). Atualmente, os profissionais procuram cada vez mais desenvolver sua 

autonomia e autoaprendizagem. Para tanto, precisam ser ávidos por conhecimentos, 

versáteis e atualizados com as novas tendências e perspectivas do mercado de 

trabalho e de ensino. 

O aluno virtual passa a ser o principal sujeito de sua própria aprendizagem, 

o que requer uma maior iniciativa e autonomia, pois ele estabelecerá seu próprio 

horário e ritmo de estudo. Sartori e Roesler (2005) ressaltam que o aluno virtual é 

um ser autônomo, gestor de seu processo de aprendizagem, capaz de autodirigir e 

autorregular esse processo. 
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Tabela 19 - Descrição do perfil do professor. Juízes de Enfermagem e Pedagogia. 
(N=06). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição do perfil do professor Frequência % 

Mediador   

Concordo totalmente 2 33,3 

Concordo parcialmente 4 66,7 

Coparticipante   

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

Explorador   

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

Investigador   

Concordo totalmente 4 66,7 

Concordo parcialmente 2 33,3 

Facilitador   

Concordo totalmente 5 83,3 

Concordo parcialmente 1 16,7 

Instigador   

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

Problematizador   

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

Professor articulador do processo de 
aprendizagem 

  

Concordo totalmente 6 100,0 

Concordo parcialmente - - 

 
Como mostra a Tabela 19, referente à descrição do perfil do professor, (6) 

100% dos juízes relataram que concordam totalmente que o educador é visto como 

instigador, problematizador e articulador do processo de aprendizagem; (4) 66,7 % 

informaram que concordam totalmente que o docente atua como coparticipante, 

investigador e explorador; (5) 83,3% concordam totalmente que o professor é 

facilitador do processo; e (4) 66,7% concordaram parcialmente que o educador 

participa como mediador.  

Quando se pensa no papel do professor em cursos a distância naturalmente 

surge o questionamento quanto à possibilidade de se ajudar as pessoas a aprender. 

Os questionamentos são maiores ainda dentro do contexto da educação que permite 

o desenvolvimento de competências e não memorização de conteúdos. Uma 
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educação que favoreça o pensamento criativo, crítico e original, e não para simples 

reprodução de pensamentos ou de procedimentos. Devem ser colocados desafios e 

informações numa situação aberta na qual ninguém pode prever quais resultados 

serão conseguidos (VALENTE; PRADO; ALMEIDA, 2003). 

Maia e Mattar (2007) ressaltam que, em vez de professor, se pode falar em 

EaD do profissional que orienta e que coordena o processo ensino-aprendizagem. 

No lugar do sábio no palco o professor transforma-se no guia ao lado. Em seu novo 

papel passa de orador a tutor, de expositor a facilitador, de avaliador a mediador. 

Acrescenta-se, ainda, que o professor deve aprender a gerenciar seu tempo virtual, 

e não mais o tempo presencial. 

Assim como o aluno EaD, o professor também deve assumir novos papéis na 

educação a distância que estão divididos em vários componentes: desenvolvimento 

de currículo, desenvolvimento de conteúdo, entrega da informação, mediação, 

tutoria, serviços de suporte aos estudantes, administração e avaliação (MAIA; 

MATTAR, 2007). 

Pensar o professor como pesquisador implica pensar a sua produção de 

conhecimentos sobre seus problemas cotidianos com vistas à melhoria da situação 

vivenciada, de si mesmo e da sociedade. O professor, antes visto como reprodutor e 

executor de conhecimento, assume um novo papel de produtor de conhecimento das 

situações vividas em sua prática docente (PRETI et al., 2005). 

Neste sentido a relação educador/educando na EaD modifica-se de forma 

substancial e significativa, tendo em vista que o professor aprende ao ensinar e o 

aluno ensina ao aprender, configurando-se, desta forma, as mudanças de papéis 

destes sujeitos no processo de educação (FREIRE, 2006). 

A EaD fundamentada em processos interativos e dialógicos, possibilitados, 

sobretudo, pelas tecnologias de informação e de comunicação atuais, permite não só 

relações entre educador/educando, educador/contexto, mas também que a 

aprendizagem ocorra mediante o processo ação-reflexão-ação (PRETI et al., 2005b). 
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7.2.2 Perspectiva técnica sob a ótica de web designers e programadores de 

sistemas 

 

Neste subcapítulo serão discutidas as questões das comunidades dentro de 

um ambiente virtual de aprendizagem e o papel desenvolvido pelos atores 

envolvidos no processo (conceptores/idealizadores, mediadores/educadores, 

educandos e secretários, dentre outros), e as questões referentes às perspectivas 

técnicas, que incluem as ferramentas disponibilizadas pelo AVA (ferramentas de 

autoria, de trabalho individual e coletivo, suporte tecnológico e os demais serviços). 

 

Tabela 20 - Descrição do suporte tecnológico. Juízes de web designer. (N=03). 
Fortaleza- CE, 2012. 

 
Descrição do suporte tecnológico 

Frequência % 

Ambiente integrado que permite a construção, a 
descoberta, o diálogo e a cooperação entre os interagentes  

  

Excelente - - 

Muito bom 3 100,0 

 

Como mostra a Tabela 20, (3) 100% dos juízes de web designer atribuíram na 

escala de valor muito bom ao item que afirma que o ambiente permite a construção, 

a descoberta, o diálogo e a cooperação entre os interagentes que se reúnem em 

trabalho cooperativo.  

Neste sentido cabe destacar que o ambiente construído possui espaços e 

condições que favorecem que qualquer indagação ou questionamento seja exposto 

e, consequentemente, as respostas podem ser elaboradas e construídas em 

trabalho cooperativo. Schlemmer (2002) ressalta que o suporte pode ser visto como 

ferramenta de desenvolvimento cognitivo que possibilita novas formas de 

pensamento e convivência.  

A mesma autora destaca que qualquer ambiente virtual de aprendizagem 

deve possibilitar a construção de comunidades virtuais de aprendizagem. Estas 

devem partir de afinidades e interesses comuns, de conhecimentos e projetos  

cooperativos, formando um coletivo temporário ou definitivo, dependendo dos 

interesses e das motivações dos participantes que se organizaram em função do 

tempo e por meio de ferramentas oferecidas pelo AVA.  
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Schlemmer (2002) destaca, ainda, que o reconhecimento e a validação dos 

saberes podem ocorrer durante os processos de interação, nas trocas 

sociocognitivas, nas produções realizadas mutuamente entre os sujeitos envolvidos 

no processo. Estas poderão ser disponibilizadas no AVA enquanto estão sendo  

desenvolvidas, o que garante a confiabilidade do processo em construção.  

Tabela 21 - Descrição das ferramentas de gerenciamento e gestão de ambiente. 
Juízes de web designer. (N=03). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição das ferramentas de gerenciamento e gestão 
de ambiente 

Frequência % 

Possibilita a criação de perfis de acesso para os 
diferentes atores do ambiente 

  

Muito bom 2 66,7 

Não respondeu 1 33,3 

Possibilita incluir e/ou excluir atores do ambiente   

Excelente - - 

Muito bom 3 100,0 

Possibilita o arquivamento dos dados incluídos pelos 
diferentes atores que participam do ambiente 

  

Muito bom 2 66,7 

Bom 1 33,3 

Fornece um histórico das ações realizadas pelos atores   

Muito bom 2 66,7 

Bom 1 33,3 

Permite a avaliação contínua do ambiente pelos 
diferentes atores através de formulários 

  

Muito bom 1 33,3 

Bom 2 66,7 

 

Como evidenciado na Tabela 21, (3) 100% dos juízes de web designer 

consideraram muito bom o quesito sobre a possibilidade de incluir e/ou excluir atores 

do ambiente; (2) 66,7% responderam como sendo muito bons os itens referentes à 

criação de perfis de acesso para os diferentes atores do ambiente, o arquivamento 

dos dados incluídos pelos diferentes atores que participam do ambiente e o histórico 

das ações realizadas pelos atores; e (2) 66,7% responderam como sendo boa a 

avaliação contínua do ambiente pelos diferentes atores através de formulários. 

Neste curso online sobre saúde mamária, disponibilizado no ambiente 

Moodle®, denominado AVAPMAMA, o usuário ou administrador do curso pode 

modificar seu perfil, incluindo fotos e descrição, alterando informações e 

configurações.  



148 
 

O ambiente Moodle® permite que educadores incluam ou excluam alunos 

manualmente, caso desejarem. No entanto, a exclusão de alunos pode ocorrer 

automaticamente em decorrência de um longo período de tempo em inatividade que 

pode ser estabelecido pelo administrador. 

Cabe lembrar que cada usuário possui um login e uma senha específica que 

lhe dará níveis de acesso diferenciados como criador do curso, administrador, tutor 

ou aluno. A tela de cadastro de login do Moodle® é clara e objetiva, conforme 

mencionado na Figura 12 (tela de cadastramento de novo usuário). 

Os documentos (arquivos) que os alunos podem enviar ao servidor devem 

conter um tamanho máximo de 8 Mb, parâmetro estabelecido pelo administrador do 

ambiente virtual conforme os padrões globais. O envio de atividades pode ser 

gerenciado pelo tutor de duas formas: de uma única vez, ou o arquivo pode ser 

enviado mais de uma vez, dentro do prazo estabelecido, sobrepondo-se ao enviado 

anteriormente. 

As ferramentas do Moodle® permitem identificar quando o arquivo foi 

enviado, reportando com quanto tempo de antecedência ou atraso foi postado 

dentro da data limite. O professor recebe uma mensagem de aviso por meio do 

correio eletrônico sempre que os estudantes enviarem algum arquivo. 

Além disso, o Moodle oferece uma ferramenta que permite a organização 

dos arquivos enviados para o servidor, inclusive a criação de pastas para armazenar 

as informações. Entre os arquivos enviados podem estar: apresentação (PPT,PPS), 

documentos em formato do word (.DOC) ou adobe acrobat (.PDF), fotos e imagens 

(.JPG ou GIF), arquivos compactados (.ZIP), vídeos (.AVI, .WMV,.MPG) e áudio 

(.WAV,.MP3) (NAKAMURA, 2008). 

Nakamura (2008) ressalta que o ambiente Moodle também disponibiliza a 

ferramenta dos relatórios, que permitem a visualização de todas as atividades dos 

participantes do curso, a saber: atividade de um aluno ou de todos os alunos, 

atividade de um dia específico ou de todos os dias, atividade de rotina e até mesmo 

atividades de última hora. 
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Tabela 22 - Descrição da criação de comunidades e microcomunidades. Juízes 
de web designer.  (N=03). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição da criação de comunidades e 
microcomunidades 

Frequência % 

Possibilita a configuração da comunidade de 
aprendizagem do ponto de vista tecnológico, didático-
pedagógico e comunicacional/social  

  

Muito bom 1 33,3 

Bom 2 66,7 

Permite inserir, consultar e excluir nomes dos 
participantes de uma comunidade  

  

Muito bom - - 

Bom 3 100,0 

Possibilita a interação entre participantes de 
comunidades diferentes 

  

Muito bom 1 33,3 

Bom 2 66,7 

Permite incluir diferentes recursos que compõem a 
comunidade 

  

Muito bom 1 33,3 

Bom 2 66,7 

Permite que os participantes realizem avaliação 
contínua da comunidade através de formulários 

  

Excelente 1 33,3 

Bom 2 66,7 

 

A partir dos dados mostrados na Tabela 22, (3) 100% dos juízes de web 

designer consideraram bom o quesito sobre a possibilidade de inserir, consultar e 

excluir nomes dos participantes de uma comunidade; (2) 66,7% atribuíram o 

conceito bom aos itens referentes à possibilidade de configuração da comunidade 

de aprendizagem do ponto de vista tecnológico, didático-pedagógico e 

comunicacional/social. Possibilita a interação entre participantes de comunidades 

diferentes e a inclusão dos recursos que as compõem e, ainda, que os participantes 

realizem avaliação contínua da comunidade através de formulários. 

Schlemmer (2002) pontua que uma comunidade pode ser vista como um 

espaço virtual onde se congrega um grupo de pessoas com interesses comuns. O 

desenvolvimento de comunidades virtuais se apoia na interconexão, através de 

contatos e interações de todos os tipos. 
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Como mencionado anteriormente, o ambiente padrão Moodle permite inserir, 

consultar e excluir nomes dos participantes de uma comunidade, assim como incluir 

diferentes recursos que compõem as comunidades. 

Costa, Paraguaçu e Pinto (2009, p.121) ressaltam que “a interação é 

fundamental para o desenvolvimento do aluno.” O conhecimento é construído pela 

interação do sujeito e o meio, influenciado por ambos e ao mesmo tempo. Desta 

forma, a interação entre os participantes de mesma comunidade ou de comunidades 

diferentes são imprescindíveis para a aprendizagem colaborativa. 

 
Tabela 23 - Descrição das ferramentas de autoria de professor e/ou usuário. Juízes 

de web designer. (N=03). Fortaleza- CE, 2012. 
Descrição das ferramentas de autoria de professor e/ou 
usuário 

Frequência % 

Possibilita aos participantes criar, importar e disponibilizar 
diferentes informações 

  

Excelente 1 33,3 

Muito bom 2 66,7 

Possibilita criar base de informações para rápido acesso   

Excelente 1 33,3 

Muito bom 2 66,7 

Permite inserir e consultar informações sobre um 
determinado objeto 

  

Excelente - - 

Muito bom 3 100,0 
Permite inserir, acessar, visualizar, armazenar e alterar 
materiais (texto, imagens, áudio e vídeos) 

  

Muito bom 1 33,3 
Bom 2 66,7 

Possibilita a edição de páginas pelos participantes   

Muito bom 1 33,3 

Bom 2 66,7 
Permite criar categorias, inserir, consultar e excluir 
referências eletrônicas em diferentes meios 

  

Excelente 1 33,3 

Muito bom 1 33,3 

Bom 1 33,3 

Permite inserir e consultar arquivos   

Excelente 1 33,3 

Muito bom 1 33,3 

Bom 1 33,3 

Possibilita a criação, consulta e a gestão de redes de 
significações individuais 

  

Muito bom 1 33,3 

Bom 2 66,7 
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Com base na Tabela 23, percebe-se que (3) 100% dos juízes de web 

designer consideraram bom o item referente à permissão de inserir e consultar 

informações sobre um determinado objeto; (2) 66,7% atribuíram o conceito muito 

bom aos seguintes quesitos: possibilita aos participantes criar, importar e 

disponibilizar diferentes informações, e permite criar base de informações para 

rápido acesso; (2) 66,7% atribuíram o conceito bom aos critérios de permissão a 

inserir, acessar, visualizar, armazenar e alterar materiais (texto, imagens, áudio e 

vídeos); possibilita a edição de páginas pelos participantes; e a criação, consulta e  

gestão de redes de significações individuais. 

No Moodle®, em diversas situações, o usuário terá a necessidade de incluir 

informações através de formulários que serão disponibilizados. Nessas situações 

aparecerá a barra de formatação que permite a alteração do texto personalizando 

sua aparência conforme as necessidades. Essas alterações incluem a escolha de 

tipo, estilo e tamanho da fonte, efeitos especiais, alinhamento de texto, listas, 

recuos, cor do texto e cor de fundo do texto. Além disso, permitem incluir hiperlinks, 

tabelas, imagens, âncoras, fios horizontais, caracteres etc. (NAKAMURA, 2008). 

 
Tabela 24 - Descrição das ferramentas da área individual (webfólio Individual). 

Juízes de web designer.  (N=03). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição das ferramentas da área individual Frequência % 

Permite inserir e consultar informações que apresente 
o participante 

  

Muito bom 2 66,7 

Bom 1 33,3 

Permite inserir, consultar, alterar e excluir registros de 
sistematizações individuais 

  

Muito bom 2 66,7 

Bom 1 33,3 

Possibilita a criação de base de dados individuais   

Muito bom 2 66,7 

Bom 1 33,3 

 

Como evidenciado na Tabela 24, (2) 66,7% dos juízes de web designer 

consideraram muito bons os itens referentes à possibilidade de inserir e consultar 

informações sobre o participante, e o ambiente permite inserir, consultar, alterar e 

excluir registros de sistematizações individuais e possibilita a criação de base de 

dados individuais. 
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Existe uma variedade de ferramentas do ambiente Moodle que permitem o 

conhecimento do grupo. Podem-se utilizar atividades e dinâmicas como 

apresentação simples, complementação de frases, desenhos em grupo e 

deslocamentos físicos (NAKAMURA, 2008). 

No Moodle® o aluno deve ser incentivado a constante atualização do perfil, 

manutenção de blog e participação em fóruns e chats como possibilidades de 

criação de base de dados individuais. Além disso, as ferramentas individuais 

permitem inserir, consultar, alterar e excluir registros individuais na área do portfólio, 

minhas mensagens, blogs e tags, dentre outras. 

Tessarollo (2000) pontua que os perfis são criados automaticamente durante 

a inscrição dos alunos. No entanto, os educandos devem complementá-los no início 

do curso, fornecendo informações relevantes como dados para contato (correio 

eletrônico), seus interesses, motivações e suas experiências. 
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Tabela 25 - Descrição das ferramentas da área coletiva (webfólio coletivo). 
Juízes de web designer. (N=03). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição das ferramentas da área coletiva Frequência % 

Permite inserir, alterar e excluir planejamentos, 
orientações, problematizações de ações da 
comunidade 

  

Muito bom 1 33,3 

Bom 2 66,7 

Permite inserir, consultar, acompanhar e avaliar 
projetos de aprendizagem desenvolvidos 
cooperativamente 

  

Muito bom 2 66,7 

Bom 1 33,3 

Permite inserir, consultar e acompanhar a proposição 
e resolução individual e/ou cooperativa de 
desafios/casos/ problemas 

  

Muito bom 1 33,3 

Bom 2 66,7 

Possibilita a construção cooperativa de um texto   

Bom 2 66,7 

Regular 1 33,3 

Possibilita a criação de oficinas que subsidiem o 
desenvolvimento de projetos de aprendizagem, 
resolução de desafios/problemas/casos 

  

Muito bom 1 33,3 

Bom 1 33,3 

Regular 1 33,3 

Permite inserir e consultar registro de atividades 
extraclasse 

  

Muito bom 1 33,3 

Bom 1 33,3 

Regular 1 33,3 

 

Na Tabela 25, (2) 66,7% dos juízes de web designer consideraram muito 

bons os itens referentes à possibilidade de inserir, alterar e excluir planejamentos, 

orientações, problematizações de ações da comunidade, e permite inserir, consultar, 

acompanhar e avaliar projetos de aprendizagem desenvolvidos cooperativamente; 

(2) 66,7% dos juízes atribuíram conceito bom para a permissão de inserir, consultar 

e acompanhar a proposição e resolução individual e/ou cooperativa de 

desafios/casos/ problemas; e possibilita a construção cooperativa de um texto.  

Para a construção cooperativa do texto o Moodle® disponibiliza uma 

ferramenta interativa de construção de uma base de conhecimentos denominada 
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Wiki. Essa ferramenta possibilita a construção de um texto onde cada participante 

pode editar e dar suas contribuições, favorecendo a aprendizagem colaborativa. No 

entanto, não se pode esquecer que essa modalidade de atividade requer um 

delineamento claro e preciso da proposta pedagógica do trabalho (NAKAMURA, 

2008). 

Outra ferramenta de interação disponibilizada, considerada assíncrona, tem 

sido muito utilizada na educação online: os fóruns, também denominados de linhas 

de discussão ou mural online. Embora existam inúmeras variedades desses 

sistemas, todos funcionam da mesma forma. Criam-se tópicos e subtópicos e as 

pessoas postam mensagens que incluem nome do remetente, título do assunto e o 

próprio texto da mensagem enviada fazendo referência a esses tópicos e 

subtópicos, respectivamente (KEARSLEY, 2011).  

 
Tabela 26 - Descrição das ferramentas de serviços. Juízes de Web designer. 

(N=03). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição das ferramentas de serviços Frequência % 

Possibilita a consulta rápida a um assunto específico   

Excelente 2 66,7 
Muito bom 1 33,3 

Regular - - 

Gera em formato de texto todas as mensagens enviadas 
na lista de discussão e fóruns 

  

Muito bom - - 
Bom 2 66,7 

Regular 1 33,3 

Permite criar calendário do ambiente, comunidades e 
atividades de uma determinada comunidade 

  

Excelente 1 33,3 

Muito bom 1 33,3 
Bom 1 33,3 

Permite inserir, consultar e excluir eventos programados   

Excelente 1 33,3 
Muito bom 1 33,3 
Bom 1 33,3 
Possibilita a comunicação rápida e individualizada   
Excelente 2 66,7 
Muito bom - - 
Bom 1 33,3 
Disponibiliza questões e respostas sobre o ambiente   

Excelente 1 33,3 

Muito bom - - 

Bom 2 66,7 
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Na Tabela 26, (2) 66,7% dos juízes de web designer consideraram 

excelentes os itens referentes à possibilidade de consulta rápida a um assunto 

específico e de comunicação rápida e individualizada; (2) 66,7% dos juízes 

atribuíram conceito bom a disponibilizar questões e respostas sobre o ambiente, e 

gera em formato de texto todas as mensagens enviadas na lista de discussão e 

fóruns.  

Os módulos e as unidades modulares, como mencionado anteriormente, 

estão disponibilizados em PDF e apresentam referências bibliográficas que incluem 

links e sites consultados na construção dos textos e direcionam a outras fontes de 

conhecimento que poderão ser consultados, caso o aluno deseje aprofundar seus 

conhecimentos. Desta forma, este quesito possibilita consulta rápida a um assunto 

específico de acordo com o interesse e a motivação do educando. 

Costa et al. (2009) pontuam que durante o processo ensino-aprendizagem o 

aluno deve ser motivado a explorar os conteúdos propostos,  a vivenciar situações 

que lhe exijam a tomada de decisões sobre ações a serem adotadas para viabilizar o 

exercício da autonomia na administração dos seus limites e horários de estudos.  

Corroborando os autores Barbosa e Marin (2009) realizaram uma pesquisa 

na qual chegaram à conclusão de que os alunos devem ser estimulados à realização 

de práticas de estudo independente, visando sua progressiva autonomia intelectual 

e profissional. Os educadores devem estar cientes de que a formação em 

Enfermagem encontra-se em mudanças e que as diretrizes curriculares devem ser 

consideradas. 

No Moodle® existe uma ferramenta que permite criar calendário do 

ambiente, das comunidades e das atividades de uma determinada comunidade. 

Esse recurso pode ser utilizado para agendar todos os eventos relacionados ao 

curso, marcar datas de avaliações, entrega de trabalhos e atividades, avisos das 

datas dos fóruns e chats e demais eventos relacionados ao curso.  

Cabe mencionar que existem quatro tipos de eventos: eventos globais 

(agendados pelo administrador, de interesse comum a todos os usuários 

matriculados no curso), eventos de grupos (direcionados a grupos específicos de um 

curso), eventos do curso (aqueles apresentados pelo educador/mediador do curso e 

que se referem a todos os seus participantes) e eventos do usuário (algum 

compromisso relacionado especificamente a um educando, agendado pelo 

professor) (NAKAMURA, 2008). 
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A ferramenta calendário, da mesma forma que permite a inserção e a 

criação de eventos relacionados ao curso, também permite a consulta e a exclusão 

de eventos programados. 

 

Tabela 27- Descrição das ferramentas de interação síncrona. Juízes de   web 
designer.  (N=03). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição das ferramentas de interação síncrona Frequência % 

Permite criar e disponibilizar salas de chat para a troca 
coletiva de mensagens em tempo real com possibilidade 
de envio de arquivo anexado 

  

Excelente 1 33,3 

Muito bom 1 33,3 

Bom 1 33,3 

Possibilita a troca coletiva de mensagens com som e 
imagem em tempo real  

  

Muito bom - - 

Bom 2 66,7 

Regular 1 33,3 

Possibilita a construção coletiva de uma determinada 
atividade e o compartilhamento de software e arquivos 

  

Muito bom - - 

Bom 2 66,7 

Regular 1 33,3 

 

Como demonstrado na Tabela 27, (2) 66,7% dos juízes de web designer 

consideraram bons os itens que possibilitam a troca coletiva de mensagens com 

som e imagem em tempo real, a possibilidade de construção coletiva de uma 

determinada atividade e o compartilhamento de software e arquivos. 

Essa ferramenta possibilita a discussão de temas específicos de interesses 

comuns, trocar referências, documentos e arquivos, compartilhar materiais de vídeo 

e áudio para a construção colaborativa de conhecimento pelos integrantes do grupo. 

Estudo realizado por Prado et al. (2009) comprovou que o chat como 

ferramenta de comunicação e construção de conhecimento mostra-se uma 

estratégia promissora e flexível para a capacitação de enfermeiros de acordo com os 

interesses e necessidades pessoais e grupais, na perspectiva de atender as 

demandas  do trabalho de enfermagem. 

Os mesmos autores acrescentam que alguns elementos podem influenciar o 

desempenho da reunião virtual: o número de participantes, a interação entre esses 
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indivíduos e a necessidade de interações, o grau de abstração, a imprevisibilidade 

dos eventos e a exigência de avaliação do conteúdo tratado.  

Silva e Pedro (2010) realizaram um estudo com estudantes de Enfermagem, 

docentes e monitores no qual utilizaram um chat educacional com o objetivo de 

analisar como se desenvolve a autonomia de aluno de Enfermagem no processo de 

construção de conhecimentos mediado por uma ferramenta síncrona. Nesse estudo 

ficou evidente que os alunos percebem que os conteúdos precisam ser 

aprofundados e revisados por eles, mas esperam que o conhecimento seja 

transmitido pelo professor ou pela prática profissional, permanecendo na 

acomodação da construção do seu próprio conhecimento. Os autores constataram 

que as discussões no chat educacional permitiram a problematização de conteúdos, 

possibilitando a construção de novos conhecimentos pelos alunos.  

O educador tem como objetivo primordial problematizar juntamente com os 

educandos o conteúdo que está sendo estudado, e não expor o conteúdo de forma 

acabada e estanque. A escuta qualificada dos seus alunos e o respeito às suas 

potencialidades e experiências devem ser incorporados às discussões virtuais 

(SILVA; PEDRO, 2010). 

Neste sentido o posicionamento docente deve superar a postura de domínio 

do saber e do conhecimento e adotar uma postura humilde de quem comunica um 

saber que é comum a outras pessoas que também trazem seus saberes. 

Acrescenta-se, ainda, que o professor deve incentivar a interação dos alunos ao 

máximo, com pouca ou nenhuma interferência docente (SILVA; PEDRO, 2010). 

Um estudo realizado por Cogo et al. (2010) evidenciou que os principais 

motivos de baixa interatividade no ambiente virtual de aprendizagem apontados por 

estudantes foram a inabilidade na utilização de ferramentas de comunicação 

interativas, como fóruns e bate-papo. Percebe-se que a dificuldade em manusear 

determinadas ferramentas discursivas pode prejudicar a comunicação e, 

consequentemente, restringir a interação dos educandos. 
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Tabela 28 - Descrição das ferramentas de interação assíncrona. Juízes de web 
designer. (N=03). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição das ferramentas assíncronas Frequência % 

Propicia a comunicação direta entre o professor e o 
aluno e entre os alunos 

  

Excelente 2 66,7 

Bom 1 33,3 

Possibilita a criação de lista de discussão sobre um 
assunto específico 

  

Excelente 2 66,7 

Muito bom 1 33,3 

Permite criar e disponibilizar fóruns sobre um tema 
específico para a interação entre participantes 

  

Excelente 1 33,3 

Muito bom 2 66,7 

Permite inserir, consultar, alterar e excluir informações 
notícias e avisos importantes 

  

Muito bom 2 66,7 

Bom 1 33,3 

Permite inserir, consultar, alterar e excluir conceitos   

Muito bom 2 66,7 

Bom 1 33,3 

Possibilita a troca informal de mensagens e convites   

Muito bom 1 33,3 

Bom 2 66,7 

Propicia a troca de arquivos entre os participantes   

Muito bom - - 

Bom 3 100,0 

 

Como evidenciado na Tabela 28, (3) 100% dos juízes de web designer 

consideraram bom o item referente à troca de arquivos entre os participantes; (2) 

66,7 % atribuíram nota excelente aos itens que propiciam a comunicação direta 

entre o professor e o aluno e entre os alunos, e possibilita a criação de lista de 

discussão sobre um assunto específico; (2) 66,7 % atribuíram conceito muito bom 

aos seguintes quesitos: permite inserir, consultar, alterar e excluir conceitos; permite 

inserir, consultar, alterar e excluir informações, notícias e avisos importantes, e 

permite criar e disponibilizar fóruns sobre um tema específico para a interação dos 

participantes. 

O portfólio representa um instrumento de desenvolvimento da capacidade de 

reflexão, pois constitui um conjunto coerente de documentação refletidamente 
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selecionado, significativamente comentado e sistematicamente organizado e 

contextualizado no tempo.  

Pode ajudar a respeitar e valorizar as diferenças da aprendizagem não 

apenas superficialmente, mas como algo que realmente os alunos sintam como seu 

e do qual possam se orgulhar (HADJI, 2001). 

 

Tabela 29 - Descrição das ferramentas de avaliação. Juízes de web designer. 
(N=03). Fortaleza- CE, 2012. 

Descrição das ferramentas de avaliação Frequência % 

Permite definir cooperativamente, inserir, alterar e excluir 
formas, instrumentos e critérios de avaliação 

  

Muito bom 1 33,3 

Bom 2 66,7 

Permite descrever, inserir e consultar o processo de 
aprendizagem individual (aluno) segundo os critérios 
estabelecidos 

  

Muito bom 1 33,3 

Bom 2 66,7 

Permite descrever, inserir e consultar o processo de 
aprendizagem coletiva os critérios estabelecidos 

  

Muito bom 1 33,3 

Bom 2 66,7 

Permite descrever, inserir e consultar o processo de 
aprendizagem individual (professor) segundo os critérios 
estabelecidos 

  

Muito bom 2 66,7 

Bom 1 33,3 

Permite consultar e acompanhar as atividades 
desenvolvidas por cada um dos integrantes de uma 
determinada comunidade 

  

Muito bom 3 100,0 

Bom - - 

Gera relatórios individuais e de comunidades com dados 
estatísticos do ambiente 

  

Muito bom - - 

Bom 3 100,0 

   

Na Tabela 29 (3) 100% dos juízes da web designer consideraram bom o 

item referente à geração de relatórios individuais e de comunidades com dados 

estatísticos do ambiente; (3) 100% atribuíram muito bom ao tópico permite consultar 

e acompanhar as atividades desenvolvidas por cada um dos integrantes de uma 

determinada comunidade; (2) 66,7% denominaram como muito bom o quesito 
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relativo à permissão para descrever, inserir e consultar o processo de aprendizagem 

individual (professor) segundo os critérios estabelecidos. 

No que se refere à permissão para descrever, inserir e consultar o processo 

de aprendizagem individual (aluno) segundo os critérios estabelecidos, a permissão 

para descrever, inserir e consultar o processo de aprendizagem coletiva e definir 

cooperativamente, inserir, alterar e excluir formas, instrumentos e critérios de 

avaliação, (2) 66,7% dos juízes da web designer avaliaram o ambiente como bom. 

Quando se pensa em um sistema de avaliação da educação online é válido 

ressaltar a relevância de contemplar mais de uma ferramenta. A interface do 

Moodle® disponibiliza um recurso que permite ao aluno revisar o conteúdo lido 

recentemente antes de avançar para as próximas unidades modulares.  

No caso do curso online em saúde mamária os conteúdos estão dispostos 

de tal forma que o aluno pode ir e vir nas aulas sem qualquer restrição e ao final de 

cada módulo deverá fazer um exercício com perguntas de múltipla escolha. 

Como a proposta do ambiente do Moodle® baseia-se no 

socioconstrutivismo, a avaliação segue esta mesma concepção. Na abordagem 

sociocultural de avaliação ocorre uma alteração de papéis e o aluno assume a 

posição de ser ativo, curioso e social. O processo de aprendizagem parte do 

interesse dos alunos, que são incentivados a construir seu próprio conhecimento. O 

foco da educação deixa de ser o docente e os conteúdos e passa a ser o discente 

(FRIEDRICH; GONÇALVES; SÁ, 2010). 

As avaliações individuais são realizadas através de exercícios ao final de 

cada módulo das atividades postadas no portfólio, resoluções de estudos de casos e 

trabalhos práticos. Todas estas modalidades avaliativas permitem ao aluno receber 

do professor um feedback  sobre seu próprio desempenho. 

Da mesma forma, as atividades desenvolvidas em grupo são relevantes para 

incentivar a cooperação, a interação e o compartilhar de informações para promover 

a aprendizagem significativa. Esta última constitui a própria filosofia do Moodle® e, 

desta forma, deve estar contemplada com alguma forma de avaliação. 

Inegavelmente, outro aspecto que pode e deve ser levado em consideração 

é o nível de envolvimento com o curso a partir da realização de atividades e do 

tempo investido na aprendizagem. Este recurso, inclusive, pode ser mensurado pelo 

tempo em que o aluno permanece em conexão com o curso online. Essa informação 



161 
 

não deve ser utilizada como um critério exclusivo, mas como complemento de outros 

métodos de avaliação do nível de interesse do aluno. 

Como recomendado por Nakamura (2008), o curso online em saúde 

mamária traz um sistema de avaliação com mais de uma modalidade. Para 

avaliação diagnóstica está contemplado um questionário pré-teste para avaliar os 

conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, as âncoras da teoria de aprendizagem 

significativa de David Ausubel, cujo resultado só será divulgado no final do curso 

para não influenciar os resultados do pós-teste.   

A fase formativa será avaliada mediante a participação dos alunos nas 

atividades desenvolvidas (disponibilização do perfil, participação de fóruns de 

discussões, realizações das atividades propostas e das avaliações no final de cada 

módulo de aprendizagem). Para cada atividade será atribuído um valor: perfil = 1,0 

ponto; fórum de discussões = 2,0 pontos; atividades propostas = 3,0 pontos e 

avaliações ao final de cada módulo= 4,0 pontos, cuja somatória deve perfazer um 

total de 10 pontos. 

O aluno deverá responder a um questionário após cada unidade modular 

para avaliar o progresso de aquisição dos conhecimentos. Além desses 

questionários serão utilizadas as atividades interativas, como o chat e o fórum. Nas 

atividades os alunos receberão feedback dos professores online sobre suas 

atividades. A avaliação somativa ocorrerá no final do curso mediante a aplicação de 

um pós-teste para avaliar os conhecimentos adquiridos após a participação no 

CASM. 
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para finalizar apresentam-se algumas reflexões sobre as conquistas 

alcançadas com esta pesquisa. 

As últimas décadas contemplaram o advento das novas tecnologias da 

informação e comunicação e sua aplicabilidade no contexto educacional, na 

tentativa de gerar condições que favoreçam um aprendizado interativo. A 

flexibilidade do tempo e do espaço de estudo tem sido um dos aspectos que 

incentivam a aplicação da informática no ensino de Enfermagem.  

A metodologia de avaliação baseada no modelo interacionista/construtivista 

sistêmico proposto por Schlemmer (2002) para avaliação de ambientes virtuais de 

aprendizagem, e adotada como referencial metodológico nesta pesquisa, apesar de 

ser relativamente nova mostrou-se adequada para atingir os objetivos propostos na 

construção do curso online. 

A construção de um curso a distância exige um grande empenho e 

dedicação no âmbito educacional, tecnológico e científico dos encarregados de criá-

lo, pois o mesmo deve articular os conhecimentos que os alunos precisam 

apreender com as ferramentas das tecnologias de comunicação e informação para 

facilitar o processo ensino-aprendizagem. 

O desafio maior para uma prática construtivista e sociointeracionista é a 

ruptura da postura docente e discente com a prática tradicional de ensino. A 

proposta pedagógica deve ser desafiadora e problematizadora e deve envolver os 

sujeitos participantes no processo ensino-aprendizagem. 

Outro ponto que merece destaque é que o sistema pedagógico evolui de 

acordo com a sociedade, mas independentemente do sistema adotado, seja ele 

tradicional, a distância ou semipresencial, todos compartilham dos mesmos 

aspectos: os métodos, os currículos, os conteúdos, a forma de aprender, ensinar e 

avaliar, que variam dependendo da proposta educacional. 

Dos juízes especialistas de Enfermagem e Pedagogia que avaliaram o curso 

de saúde mamária, a sua maioria, mais de 65% concordaram total ou parcialmente 

que a proposta educacional contemplou os itens dos critérios na perspectiva técnica, 

didático-pedagógica e comunicacional/social do curso a distância na temática 

proposta. 
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Na perspectiva técnica os itens que obtiveram mais de 65% da avaliação 

satisfatória foram: autoridade, apresentação, organização, avaliação, coerência, 

sequência, objetividade e confiabilidade do conteúdo; ferramentas utilizadas e 

avaliação da aprendizagem. Com exceção deste último quesito, “avaliação da 

aprendizagem”, cujo tópico referente a favorecer o aprendizado a partir da 

experiência do usuário obteve avaliação inferior a 65%. 

Na perspectiva didático-pedagógica os tópicos também obtiveram avaliação 

superior a 65%, oscilando entre concordo total e parcialmente nos seguintes 

aspectos: paradigma da aprendizagem interacionista e construtivista, foco no 

sistema baseado na aprendizagem, na autonomia e no respeito ao ritmo de 

desenvolvimento, no desenvolvimento de competências e habilidades, na 

cooperação e na construção do conhecimento. 

Outros critérios incluídos na perspectiva didático-pedagógica também foram 

avaliados positivamente, em mais de 65%, pelos juízes especialistas, a saber: 

ambiente de aprendizagem participativo, cooperativo e centrado na interação, 

favorece a troca de experiências e a construção dos conhecimentos, o ensino 

baseia-se na interação, na cooperação e na problematização e parte do que o aluno 

já conhece, a metodologia é cooperativa, interativa, problematizadora e baseada na 

identificação e resolução de problemas e a avaliação é formativa, contínua e permite 

a solução de situações problemas, estudos de casos que emergem nos espaços de 

interação favorecendo a aprendizagem autônoma. 

Na perspectiva comunicacional/social os itens que obtiveram mais de 65% 

da avaliação satisfatória pelos juízes especialistas que concordaram total ou 

parcialmente foram: espaço informacional e fontes de negociação do ambiente de 

aprendizagem, ferramentas discursivas, interação e interatividade do curso, e perfil 

do aluno e do professor. 

Os juízes especialistas da web designer, na sua maioria, mais de 65%, 

atribuíram conceito, bom, muito bom e excelente aos seguintes quesitos da 

perspectiva técnico-administrativa, a saber: suporte tecnológico, ferramentas de 

gerenciamento e gestão de ambientes, ferramentas de gestão das comunidades, 

ferramentas de autoria do professor e do usuário, ferramentas da área individual e 

da comunidade, ferramentas de serviços, ferramentas síncronas e assíncronas e 

ferramentas de avaliação. 
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Diante dos fatos acima mencionados, considera-se que esta tecnologia 

educacional atende satisfatoriamente e pode ser disponibilizada para a formação de 

enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família no que tange à temática em saúde 

mamária, apoiando-se no referencial pedagógico da concepção sociointeracionista 

de Vygostky e da Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. 

Considera-se que o referencial teórico-pedagógico da Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel e a da Teoria Sociointeracionista de 

Vygostky, ambas adotadas nesta tese, mostraram-se apropriadas para a construção 

deste curso a distância em saúde mamária. 

Portanto, advoga-se que a seguinte tese foi aceita: a construção e validação 

de um Curso a Distância como possibilidade interativa, na temática saúde mamária 

com aplicação da Teoria de Aprendizagem Significativa e na Teoria 

Sociointeracionista de Vygotsky favorece aos enfermeiros da Estratégia de Saúde 

da Família a geração de competências informativas e relacionais. 

Ressalta-se, ainda, que os resultados obtidos na construção e validação do 

curso a distância em saúde mamária inserido no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

da Mama (AVAPMAMA) obedece ao que preconizam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem e a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde quando oferece uma nova modalidade de 

formação para os profissionais de saúde, especificamente os enfermeiros, 

colocando-os como sujeitos ativos, críticos e reflexivos no processo de 

aprendizagem e o educador/professor como mediador/facilitador desse processo. 

Além disso, possibilita aos educandos o aprender fazendo, quando estes 

utilizam as tecnologias de informação e comunicação para alcançar os objetivos 

almejados, que partem de suas próprias necessidades. Essa postura permite ao 

educando a construção de espaços coletivos para resolver os problemas 

enfrentados na rotina de trabalho, a partir da adoção do hábito de pensar e refletir 

sobre suas próprias vivências e experiências. 

Desta forma, defende-se aqui a necessidade de um aperfeiçoamento 

permanente em saúde mamária dos profissionais da rede de atenção básica, em 

especial os enfermeiros, pois as formas mais eficazes para detecção precoce do 

câncer de mama são o exame clínico e a mamografia, que são oferecidos na porta 

de entrada dos serviços de saúde, ou seja, nos Centros de Saúde da Família.   
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Neste sentido, reforça-se que as ações de promoção da saúde mamária se 

constituem como imprescindíveis para que se possam planejar ações efetivas e 

eficazes no controle dessa neoplasia através do rastreamento e do diagnóstico 

precoces, na tentativa de reduzir o alto percentual de casos diagnosticados em 

estágios II e III, indicativo de um retardo na implementação da terapêutica após o 

diagnóstico do câncer e, consequentemente, maiores sequelas e limitações das 

mulheres vítimas do câncer de mama. 

A produção de cuidados na prática clínica para ser resolutiva requer ruptura 

do modo hegemônico de produzir os cuidados, reduzido ao biologicismo. A 

educação permanente deve trabalhar no sentido de romper com esse paradigma. 

Para tanto, pode utilizar a educação a distância como instrumento de atualização, 

capacitação e formação dos profissionais mediante a troca de informações e 

saberes, superando os limites de tempo e espaço e com maior autonomia dos 

sujeitos na construção do seu próprio conhecimento. 

Ao finalizar estas reflexões fica o convite aos educadores, estudantes e 

profissionais de saúde e de Enfermagem para ingressarem na EaD, modalidade de 

ensino de grande valia para qualificar os profissionais de Enfermagem. Permite as 

trocas de vivências e experiências dos sujeitos envolvidos que podem interagir e 

construir seu próprio conhecimento; favorece a interação, a comunicação, a 

autonomia e a cooperação, enriquece os espaços de convivência entre os sujeitos e 

oferece suporte ao acesso às tecnologias educacionais (material didático, 

disponibilização de atividades acadêmicas, realização de trabalhos cooperativos), 

permite uma aprendizagem colaborativa e cooperativa através da interatividade 

mediada pela comunicação síncrona e assíncrona e facilita o processo de avaliação 

continuada e formativa. 
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9 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO ESTUDO 

 

Elencam-se, a seguir, alguns desafios e propostas para viabilizar uma 

melhor solução aos problemas enfrentados: 

 

 Os espaços de acesso às informações e à construção através do uso das 

tecnologias de informação e comunicação precisam ser divulgados e 

compartilhados. Os enfermeiros assistenciais, os docentes, os gerentes e os 

pesquisadores precisam se apropriar dessas tecnologias inovadoras. 

 As TICs e seus recursos representam um novo paradigma do sistema 

educacional. Sua inserção no ensino da Enfermagem requer rupturas com o 

modelo de ensino tradicional no processo de formação dos alunos e dos 

profissionais de Enfermagem. Precisa-se reconhecer a necessidade de 

acompanhar e incorporar a evolução tecnológica atual e a mudança de papéis 

do educador e do educando nas metodologias ativas de aprendizagem. 

 

Face a essas limitações, recomenda-se, ainda,  que: 

 

 Em virtude do incremento dos materiais educativos digitais, os enfermeiros 

devem continuar a produzir tecnologias educacionais mediadas pelas TICs, 

estabelecendo parcerias com outros profissionais designers instrucionais, 

pedagogos, programadores de sistemas, dentre outros que se fizerem necessários. 

 Recomenda-se a aplicabilidade desta proposta educativa com os enfermeiros 

da Estratégia de Saúde da Família do município de Fortaleza-CE, para avaliar o 

impacto no processo ensino-aprendizagem desta proposta educacional.  

 Sugere-se, ainda, a aplicabilidade desta proposta com outros sujeitos, como 

os acadêmicos de Enfermagem e os enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família 

de outros municípios, para uma análise comparativa desta estratégia educativa. 

 Estabelecer parcerias com as secretarias municipais de saúde para a 

incorporação da proposta nos ambientes de telessaúde da rede municipal, a fim de 

que o uso dessa tecnologia educacional ultrapasse as fronteiras das instituições de 

ensino superior e as pesquisas acadêmicas de projetos de pesquisa. 
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 Espera-se que os resultados aqui obtidos possam suscitar novas pesquisas e 

que estudos relacionados a esta temática venham a ser desenvolvidos com o 

propósito de aplicar, avaliar e aprimorar este curso a distância em saúde mamária. 
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APÊNDICE A 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO, DIDÁTICO-PEDAGÓGICA, 

COMUNICACIONAL E SOCIAL DOS JUÍZES ESPECIALISTAS  

DA ÁREA DA ENFERMAGEM E DA PEDAGOGIA 

 

(CT) concordo totalmente; (CP) concordo parcialmente, (DT) discordo totalmente 

(DP) discordo parcialmente e (I) indeciso.  

 

 
CRITÉRIOS DA 

PERSPECTIVA DE 
CONTEÚDO 

DESCRIÇÃO CT CP I DT DP 

1. Autoridade 

Existe clara indicação sobre o autor do Curso 
a Distância site e sua qualificação 

     
È possível estabelecer contato com o autor do 
Curso a Distância 

2. Avaliação do 
conteúdo geral 

As informações relatadas no Curso a Distância 
são compatíveis com os objetivos propostos 

     

O conteúdo das informações dos web sites 
referidos na seção referências e bibliografia 
consultada acrescenta valor a informação 

     

3. Organização do 
conteúdo 

As informações estão claramente indicadas e 
organizadas a fim de serem facilmente 
entendidas pelos usuários 

     

4. Apresentação 
de conteúdo  

O conteúdo das informações apresentadas 
são apropriadas para os usuários 

     

O design gráfico das páginas favorece o 
aprendizado 

     

As gravuras e imagens usadas do Curso a 
Distância agregam conhecimentos aos textos 

     

As imagens e gravuras condizem com os 
textos a elas relacionados 

     

O usuário tem facilidade de navegação página 
a página, seção a seção, ou de um link para 
outro sem ficar confuso ou perdido 

     

A forma de apresentação dos conteúdos em 
módulos contribui para a aprendizagem do 
usuário 

     

5. Coerência O conteúdo é coerente com o público alvo      

6. Sequência 
O Curso a Distância está organizado de 
maneira clara e lógica, a fim de facilitar a 
localização dos assuntos 

     

7. Objetividade 
As informações são apresentadas de maneira 
clara, concisa e objetiva 

     

8. Confiabilidade 
As informações disponibilizadas são confiáveis 
e acrescentaram conhecimentos sobre o 
câncer de mama 
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As informações repassadas são atualizadas 

As fontes utilizadas na construção do Curso a 
Distância são dignas de crédito 

As informações estão livres de erros 
tipográficos e gramaticais 

9. Ferramentas 
utilizadas 

As ferramentas utilizadas na elaboração do 
Curso a Distância facilitaram o processo de 
aprendizagem dos usuários 

     

As ferramentas síncronas (chats, 
webconferência) e assíncronas (e-mail, lista de 
discussão, fóruns de discussão, mural ou 
quadro de avisos, cafezinho virtual) foram 
compatíveis com a proposta metodológica 

     

10. Avaliação da 
aprendizagem 

Permite o aprendizado a partir da experiência 
do usuário 

     

As avaliações no final de cada módulo são 
úteis para a revisão do material do curso 

     

CRITÉRIOS DA 
PERSPECTIVA 

DIDÁTICO-
PEDAGÓGICA 

DESCRIÇÃO CT CP I DT DP 

1. Paradigma  
 

Interacionista/construtivista      

2. Foco do 
sistema 

Na aprendizagem       

Na colaboração      

Na cooperação      

Na construção do conhecimento      

Na autonomia      

No desenvolvimento de competências e 
habilidades 

     

No respeito ao ritmo de desenvolvimento      

3. Ambiente de 
aprendizagem 

Participativo e centrado na interação      

Favorece troca de experiências e construção 
do conhecimento 

     

Trabalho cooperativo (as regras, direção e 
atividades são elaboradas pelo grupo, 
consenso entre os participantes) 

     

Gera respeito mútuo e solidariedade interna. 
Propicia o trabalho interdisciplinar 

     

4. Ensino 

Baseado na interação e na cooperação       

Baseado na problematização e na construção 
do conhecimento através de um processo 
dialogado para resolução de 
desafios/casos/problemas 

     

Parte do que o aluno já conhece      

5. Currículo 

Construído no processo, não há uma 
sequência única e geral, construção de redes 
de significação.  

     

Os pré-requisitos são definidos pelo aluno, 
juntamente com o professor em função do que 
deseja conhecer e o que já sabe. 

     

Interdisciplinar - em rede - do todo para as 
partes 

     



187 
 

Parte de questões dos alunos (necessidades, 
vontades, desejo). 

     

6. Metodologia 

Interativa e problematizadora       

Identificação e resolução de problemas      

Enfoca o trabalho cooperativo.      

7. Avaliação 

Foco no processo, na observação, no 
desenvolvimento.  

     

Valoriza a interação e a relação entre pontos 
de vistas para a compreensão, 
aprofundamento e ampliação de conceitos.  

     

Verifica através dos conhecimentos, solucionar 
desafios/problemas casos, evidenciados nos 
espaços de interação e nas produções  

     

Formativa, continuada e metacognitiva, usada 
como correção de rumos. 

     

8. Aquisição de 
conhecimento 

Em qualquer lugar, a qualquer hora - 
sociedade interligada. Não é linear, nem 
previsível, incompatível com a ideia de 
caminhar do mais fácil para o mais difícil. 

     

9. Aprendizagem 
autônoma 

Possibilita aos alunos encontrarem suas 
próprias fontes para ampliar sua 
aprendizagem independentemente de outras 
pessoas e contribuírem com o grupo com suas 
descobertas. 

     

10. Reflexão 

Possibilita ao professor auxiliar os estudantes 
no processo de estabelecer relações entre o 
feedback de suas ações com os objetivos 
definidos. 

     

CRITÉRIOS DA 
PERSPECTIVA 

COMUNICACIONAL  
E SOCIAL 

DESCRIÇÃO CT CP I DT DP 

1.Espaço 
informacional 

Permite ter informações gerais do curso e das 
comunidades. Disponibiliza tutoriais 

     

2.Fontes de 
negociação 

Possibilita a realização de um planejamento 
participativo e flexível. Definem acordos 
mútuos e responsabilidades 

     

3.Ferramentas 
discursivas 

As ferramentas de comunicação são 
integradas 

     

É possível dentro do mesmo ambiente abrir 
um material disponibilizado e realizar um 
processo de conversação sobre o assunto 

     

A ferramenta de e-mail ou conferência permite 
que sejam anexados documentos com a 
mensagem, permitindo extrair o arquivo 
anexado dentro da estrutura de trabalho 

     

A ferramenta permite que objetivos de 
aprendizagem sejam especificados e gravados 
na base da conversação 

     

É possível que os objetivos de aprendizagem 
combinados sejam mostrados com o 
respectivo tópico de aprendizagem 

     

Ambas as concepções do professor e dos 
estudantes estão acessíveis para todos. 
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Possibilita a definição cooperativa de objetivos 
de aprendizagem. 

     

Possibilita a ação, produção e recebimento de 
feedback sobre os objetivos definidos 

     

4.Interação 

Mútua      

O sistema é aberto, apresenta um fluxo 
dinâmico, ressaltando a importância do 
contexto.  

     

A evolução e o desenvolvimento são 
constantemente construída através de 
negociações realizadas pelos interagentes. 

     

As ações interdependentes influenciam o 
comportamento do outro, e tem seu 
comportamento influenciado.  

     

5.Interatividade 

Possibilita a ação do estudante para atingir os 
objetivos. 

     

Permite o fornecimento de feedback 
significativo para as ações de acordo com os 
objetivos. 

     

Possibilita que os estudantes reestruturem o 
material, usando seus próprios recursos, 
anotações, significações. 

     

6.Aluno  

É visto como produtor ativo, agente do 
processo de aprendizagem, sujeito com 
conhecimentos prévios, pesquisador, 
autônomo, participativo, cooperativo, 
comprometido com a reflexão crítica, localiza e 
reflete sobre as informações, decidindo junto o 
rumo do processo.  

     

O aluno intervém na realidade, interage, 
estabelece relações realiza articulações e 
transfere conhecimentos. 

     

7.Professor 

É visto como mediador.      

É visto como co-participante.      

É visto como explorador.      

É visto como investigador.      

É visto como facilitador.      

É visto como instigador.      

É visto como problematizador.      

É visto como orientador.      

É visto como articulador do processo de 
aprendizagem. 

     

 

 

Após o contato com a proposta do curso a distância que sugestões você propõe: 
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  APÊNDICE B 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA PERSPECTIVA TÉCNICA 
 DOS JUÍZES ESPECIALISTAS DA ÁREA DA INFORMÁTICA 

 (WEBDESIGNERS E PROGRAMADORES DE SISTEMAS) 
 
 

Cada item apresentará uma escala de valores com cinco categorias de 

respostas: (1) ruim; (2) regular, (3) bom, (4) muito bom e (5) excelente. 

 

CRITÉRIOS DA 
PERSPECTIVA 
TÉCNICA 

DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 

Suporte tecnológico 

O ambiente é integrado por espaços que permitem à 
construção, a livre exploração, a descoberta, a invenção, 
serve como ponto de encontro para o diálogo entre 
diversos interagentes que se reúnem em trabalho 
cooperativo. 

     

Ferramentas de gerenciamento e gestão de ambiente 

1.Criação de perfis de 
acesso para atores 

Possibilita a criação de perfis de acesso para os diferentes 
atores que fazem parte do ambiente. 

     

2.Adiciona/remove 
atores 

Possibilita incluir e/ou excluir atores do ambiente.      

3.Armazenamento e 
visualização dos 
dados dos atores 

Possibilita o arquivamento dos dados incluídos pelos 
diferentes atores que participam do ambiente. 

     

4.Histórico de ações 
dos atores 

Fornece um histórico das ações realizadas pelos atores.      

5.Avaliação do 
ambiente 

Permite que seja realizada a avaliação contínua do 
ambiente pelos diferentes atores através de formulários. 

     

Ferramentas de gestão de comunidades 

1. Criação de 
comunidades e micro-
comunidades 

Possibilita a configuração da comunidade de aprendizagem 
do ponto de vista tecnológico, didático-pedagógico e 
comunicacional/social. Definição dos parâmetros da 
comunidade, gerenciamento da comunidade e 
gerenciamento de arquivos. 

     

2. Consulta as 
comunidades e páginas 
pessoais dos 
participantes 

Possibilita a inserir, consultar e excluir nomes dos 
participantes de uma comunidade e informações sobre os 
mesmos. 

     

3. Interação entre 
comunidades 

Possibilita a interação entre participantes de comunidades 
diferentes. 

     

4. Adiciona recursos 
Permite incluir diferentes recursos que compõe 
comunidade. 

     

5.Avaliação da 
comunidade 

Permite que os participantes realizem avaliação contínua 
da comunidade através de formulários. 
 

     

Ferramentas de autoria do professor e/ou usuário 
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1.Criação e 
importação de 
informações 

Possibilita aos participantes criar, importar e disponibilizar 
diferentes informações. 

     

2.Armazenamento de 
marcadores 

Possibilita criar base de informações para rápido acesso.      

3.Metadados 
Permite inserir e consultar informações sobre um 
determinado objeto. 

     

4.Recursos multimídia 

Permite inserir, acessar, visualizar, armazenar e alterar 
materiais do tipo: texto, imagens, áudio e vídeo, 
apresentações power-point, atividades em multimídia, 
simulações, etc. 

     

5.Criação de páginas Possibilita a edição de páginas pelos participantes.      

6.Biblioteca Online 
Permite criar categorias, inserir, consultar e excluir 
referências eletrônicas em diferentes meios. 

     

7.Área para upload de 
arquivos 

Permite inserir e consultar arquivos.      

8.Criação/gestão de 
Árvores do 
Conhecimento (rede 
de significações) 

Possibilita a criação, consulta e a gestão de redes de 
significações individuais. 

 
 

    

Ferramentas da área individual (Webfólio individual) 
 

1.Apresente-se Permite inserir e consultar informações que apresente o 
participante.  

     

2.Diário Permite inserir, consultar, alterar e excluir registros de 
sistematizações individuais. 

     

3.Banco de arquivos Possibilita a criação de base de dados individual.      

Ferramentas da área da comunidade (Webfólio coletivo) 

Orientação da 
comunidade 

Permite inserir, consultar, alterar e excluir planejamento, 
orientações, articulações, problematizações para o 
desenvolvimento de ações da comunidade. 

     

2.Banco de projetos 
Permite inserir, consultar, acompanhar e avaliar projetos de 
aprendizagem desenvolvidos cooperativamente. 

     

3.Banco de 
desafios/problemas/ca
sos 

Permite inserir, consultar e acompanhar a proposição e 
resolução individual e/ou cooperativa de desafios/casos/ 
problemas.  

     

4.Escreva junto Possibilita a construção cooperativa de um texto.      

5.Oficinas Possibilita a criação de oficinas que subsidiem o 
desenvolvimento de projetos de aprendizagem, resolução 
de desafios/problemas/casos. 

     

6.Trabalho de campo Permite inserir e consultar registro de atividades 
extraclasse. 

     

Ferramentas de Serviços (apoio) 
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1.Ferramentas de 
busca  

Possibilita a consulta rápida a um assunto específico.       

2.Compilador de 
textos 

Gera em formato de um texto único todas as mensagens 
enviadas num lista de discussão, fórum, etc. 

     

3.Calendário Permite criar calendário do ambiente, comunidades e 
atividades de uma determinada comunidade. 

     

4.Agenda Permite inserir, consultar e excluir eventos programados.      

5.Fale Conosco Possibilita a comunicação rápida e individualizada.      

6.FAQ Disponibiliza questões e respostas sobre o ambiente.      

Ferramentas de Interação Síncrona 

1.Chat Permite criar e disponibilizar salas de chat para a troca 
coletiva de mensagens em tempo real com possibilidade de 
envio de arquivo anexado. 

     

2.Videoconferência Possibilita a troca coletiva de mensagens em tempo real 
com possibilidade de som e imagem em tempo real. 

     

3.Whiteboard Possibilita a construção coletiva de uma determinada 
atividade e o compartilhamento de software e arquivos. 

     

Ferramentas de Interação assíncrona 

1.Correio ou e-mail 
interno 

Propicia a comunicação direta entre o professor e o aluno e 
entre os alunos. 

     

2.Lista de discussão 
Possibilita a criação de lista de discussão sobre um assunto 
específico. 

     

3.Fóruns de 
discussão 

Permite criar e disponibilizar fóruns sobre um tema 
específico para a interação entre participantes.  

     

4.Mural ou quadro de 
notícias e avisos 

Permite inserir, consultar, alterar e excluir informações 
notícias e avisos importantes.  

     

5.Glossário Permite inserir, consultar, alterar e excluir conceitos.      

6.Cafezinho virtual Possibilita a troca informal de mensagens, convites, etc.       

7.Troca de arquivos Propicia a troca de arquivos entre os participantes.      

Ferramentas de Avaliação 

1.Autoria cooperativa de 
formas, instrumentos e 
critérios de avaliação 

Permite definir cooperativamente, inserir, consultar, alterar e 
excluir formas, instrumentos e critérios de avaliação. 

     

2.Auto-avaliação 
Permite descrever, inserir e consultar o processo de 
aprendizagem individual (desenvolvimento) segundo os 
critérios estabelecidos. 

     

3.Avaliação do grupo 

Permite descrever, inserir e consultar o processo de 
aprendizagem coletiva (desenvolvimento) segundo os 
critérios estabelecidos. 

     

4.Avaliação do 
professor 

Permite descrever, inserir e consultar o processo de 
aprendizagem individual (desenvolvimento) segundo os 
critérios estabelecidos. 

     

5.Avaliação qualitativa 
Permite consultar e acompanhar as atividades 
desenvolvidas por cada um dos integrantes de uma 
determinada comunidade. 

     

6.Avaliação quantitativa 
Gera relatórios com dados estatísticos do ambiente, de 
comunidades e individual. 

     

 

Após o contato com a proposta do curso a distância que sugestões você propõe: 
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APÊNDICE C 

PROTOCOLO N.78/2010 
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APÊNDICE D 

 

Carta-Convite  

Fortaleza, 04 de janeiro de 2012.  

Prezados juízes de conteúdo, 

Sou enfermeira, Izabel Cristina Falcão Juvenal Barbosa, doutoranda do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), sob a orientação da professora doutora Ana Fátima Carvalho 

Fernandes, estou desenvolvendo minha tese de doutoramento com o objetivo de 

“Construir e validar um Curso de Atualização em Saúde Mamária- CASM” que 

será disponibilizado via internet para os enfermeiros da Estratégia de Saúde da 

Família do Município de Fortaleza-CE, em que uma das etapas se refere à 

avaliação técnica e de conteúdo por especialistas.  

Esta pesquisa fornecerá benefícios para a detecção precoce do câncer de 

mama através da divulgação de informações relevantes aos profissionais de 

saúde. Para isso preciso da contribuição de especialistas que foram selecionados 

mediante os critérios pré-estabelecidos, sendo você considerado um destes. 

Gostaria de lhe convidar a participar da referida avaliação, tendo em vista seus 

conhecimentos na temática para avaliar o CASM  que foi desenvolvido. 

O curso será disponibilizado na plataforma do Laboratório de 

Comunicação em Saúde (LABCOM Saúde) do Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará, criado em 2004, fruto de uma parceria firmada 

entre o Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará e a 

Escola de Enfermagem Ribeirão Preto - (USP) com financiamento do CNPq. No 

entanto, neste momento o acesso a plataforma dar-se-á mediante este link 

http://www.eadmama.ha-2.com/moodle1/ 

Você encontrará na primeira página um texto de boas vindas e logo 

abaixo links com os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido. Você deverá 

clicar no TCLE correspondente a sua área de atuação, para os juízes de 

conteúdo da enfermagem e pedagogia, por exemplo TCLE - Juízes da 

Enfermagem e da Pedagogia. Na próxima página, você terá acesso ao TCLE na 

íntegra e deverá assinalar o aceite. Posteriormente, terá acesso a plataforma 

mediante o preenchimento de algumas informações pessoais e profissionais, que 

constam no link TCLE-Juízes da Enfermagem e da Pedagogia  

Você será direcionado ao cadastro de uma senha pessoal e um login 

pessoal que será enviado ao seu e-mail pessoal e que você deverá confirmar. 

Após esta etapa, você terá acesso a todo material disponível na plataforma, 

inclusive o roteiro de avaliação que você deverá utilizar para avaliar o conteúdo. 

Este roteiro pode ser impresso, para facilitar sua avaliação mais as respostas 

deverão ser digitadas na plataforma. 

http://www.eadmama.ha-2.com/moodle1/
http://www.eadmama.ha-2.com/tcles1/index4.html
http://www.eadmama.ha-2.com/tcles1/index4.html
http://www.eadmama.ha-2.com/tcles1/index4.html
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Peço, a sua análise como juiz de conteúdo do material que está 

disponibilizado via internet no Curso a Distância na temática “Saúde Mamária.” 

Para a avaliação de conteúdo, didático-pedagógica, comunicacional e social será 

aplicado um instrumento que está disponibilizado no link da plataforma:  

Instrumentos dos Juízes da Enfermagem e da Pedagogia.  

Esse instrumento será constituído de 3 (três) itens, distribuídos em 24 

critérios: 11 (onze) critérios de conteúdo (autoridade, avaliação do conteúdo 

geral, organização e apresentação de conteúdo, coerência, sequência, 

objetividade, confiabilidade, ferramentas utilizadas e avaliação da aprendizagem); 

11 (onze) critérios didático-pedagógica (paradigma, foco do sistema, ambiente de 

aprendizagem, ensino, currículo, metodologia, avaliação, capacitação dos 

professores, aquisição de conhecimento, aprendizagem autônoma e reflexão) e 

07 (sete) critérios comunicacional e social (espaço informacional, fontes de 

negociação, ferramentas discursivas, interação, interatividade, aluno, 

professor/mediador).  Cada item constará de cinco categorias de respostas, tipo 

escala de Likert: (CT) concordo totalmente; (CP) concordo parcialmente, (I) 

indeciso, (DT) discordo totalmente e (DP) discordo parcialmente. 

Aguardamos sua resposta e, desde já, agradecemos o seu valioso apoio, 

oportunidade em que me coloco à sua disposição para qualquer esclarecimento. 

 Atenciosamente,  

Doutoranda Izabel Cristina Falcão Juvenal Barbosa  

(089) 9986-1204 (TIM) e (085) 8610-3117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGlZQWd4SDQwRHo1S0Z2NWs1UDJESEE6MQ
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APÊNDICE E 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E.)  

JUÍZES DE CONTEÚDO E TÉCNICO 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. 

Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações 

abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos.  

Sou enfermeira, Izabel Cristina Falcão Juvenal Barbosa, doutoranda do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), sob a orientação da professora doutora Ana Fátima Carvalho Fernandes, 

estou desenvolvendo minha tese de doutoramento com o objetivo de “Construir, e 

validar um Curso de Atualização em Saúde Mamária (CASM) que será 

disponibilizado via internet para os enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família 

do Município de Fortaleza-CE, em que uma das etapas se refere à avaliação técnica 

e de conteúdo por especialistas. Esta pesquisa fornecerá benefícios para a detecção 

precoce do câncer de mama através da divulgação de informações relevantes aos 

profissionais de saúde. Para isso preciso da contribuição de especialistas serão 

selecionados mediante os critérios pré-estabelecidos, sendo você considerado um 

destes. Gostaria de lhe convidar a participar da referida avaliação, tendo em vista 

seus conhecimentos na temática para avaliar o CASM que será desenvolvido. 

O curso será disponibilizado na plataforma do Laboratório de Comunicação 

em Saúde (LABCOMSaúde) do Departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará, criado em 2004, fruto de uma parceria firmada entre o 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará e a Escola de 

Enfermagem Ribeirão Preto - (USP) com financiamento do CNPq. Você receberá 

uma senha de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e um formulário de 

avaliação. 

Para facilitar a participação dos enfermeiros da ESF, será elaborado um 

manual intitulado guia didático que fornece instruções detalhadas para facilitar o 

acesso à referida plataforma. Peço, também a sua análise como juiz de conteúdo do 

material que será disponibilizado via internet no Curso a Distância na temática 

“Saúde Mamária,” quanto aos seguintes aspectos: conteúdo (autoridade, avaliação 
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do conteúdo geral, organização e apresentação de conteúdo, coerência, sequência, 

objetividade, confiabilidade, ferramentas utilizadas e avaliação da aprendizagem); 

aspectos didáticos-pedagógicos (paradigma, foco do sistema, ambiente de 

aprendizagem, ensino, currículo, metodologia, avaliação, capacitação dos 

professores, aquisição de conhecimento, aprendizagem autônoma e reflexão) e 

aspectos de comunicação e social (espaço informacional, fontes de negociação, 

ferramentas discursivas, interação, interatividade, aluno, professor/mediador). 

Conto com a sua valiosa colaboração no sentido de sugerir alterações e 

correções no texto, para que os objetivos propostos sejam atingidos, assim como o 

preenchimento dos dados em anexo.  

Caso aceite, explico que você não ficará exposto a nenhum risco ou 

desconforto, não receberá pagamento por participar da pesquisa, poderá se recusar 

a continuar participando da pesquisa e poderá retirar seu consentimento, sem que 

isso lhe traga qualquer penalidade ou prejuízo. As informações conseguidas através 

de sua participação não permitirão a identificação de sua pessoa, exceto aos 

responsáveis pela pesquisa. A divulgação das informações só será feita entre os 

profissionais estudiosos do assunto. 

Endereço da responsável pela pesquisa: Nome: Izabel Cristina Falcão 

Juvenal Barbosa. Instituição: Universidade Federal do Ceará. Endereço: Francisco 

Mendes de Oliveira,40. Quintino Cunha. Fortaleza – CE. Telefones: (85) 8610-3117/ 

(89) 99861204 (pode ligar a cobrar). 

 

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação 

no estudo, dirija-se ao: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará. Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo. Telefone: 

3366.8338  

Sim. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e que, após sua leitura, aceito participar da pesquisa como Juiz de 

conteúdo.  

Não desejo participar da pesquisa. 
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1-Dados pessoais 

Nome completo: 

Data de nascimento:____/____/____ Naturalidade: Estado Civil: 

Endereço Residencial: 

Bairro: Fone/Res.: Fone/Celular: 

E-mail: Cidade: Est.: CEP: 

Especialização  Mestrado  Doutorado  Pós doutorado  

Formação: Ano de formação: 

Atuação profissional:    

Qual a sua experiência na tecnologia de educação a distância, você: 

 

Conhece (      )     Trabalha (       )     Trabalhou    (       ) 

Como aluno (      )    Como tutor (       )    Como conteudista    (       ) 

 

Tempo de experiência na área de Educação à Distância: 

 

 


