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Introdução
As tecnologias  podem ser  compreendidas  pelos  educadores  de  todas  as  áreas, 

tanto na educação em saúde quanto na educação,  como facilitadoras  dos processos  de 

construção do conhecimento. Elas devem estar inseridas num projeto pedagógico dentro de 

um contexto que  favoreça a  realização do projeto a  partir  de atividades significativas, 

havendo também construção e reconstrução de conhecimento, sob uma perspectiva crítica 

e transformadora. 

Através de uma postura crítica e criativa da utilização destas novas tecnologias, o 

educador/profissional de saúde poderá aproveitar as suas qualidades de comunicação e de 

interatividade,  potencializando  sua  atuação  educativa,  que  deve  ser  constantemente 

avaliada.

A  avaliação  deve  estar  inserida  em  qualquer  estratégia  de  intervenção 

educacional, faça ela uso ou não de tecnologia, pois a avaliação é parte importante do ciclo 

educacional  e  é  inerente  a  toda  ação  educativa,  não  bastando  gastar  recursos  para 

desenvolver  e  executar  inovações  educacionais,  é  preciso  avaliá-los.  Assim  como  a 

avaliação,  os  temas  abordados  numa  determinada  intervenção  educacional  são 

fundamentalmente  importantes,  visto  que  é  uma problemática a  própria  percepção dos 

profissionais de saúde sobre suas necessidades educacionais. Portanto, quando é deficiente 

a avaliação inicial das próprias necessidades de aprendizagem, todo o sistema será afetado.

Nada  mais  natural  que  surjam novas  formas  de  avaliação  e  de  apreensão  do 

conhecimento, como efeito das transformações sócio-econômicas vividas pela sociedade. 

A partir de um levantamento histórico das diversas formas que o homem utilizou e utiliza 

para conhecer, pode-se constatar a multiplicidade de tecnologias utilizadas que divergem 
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no tempo e no espaço. O homem faz uma relação dele mesmo com o espaço geográfico e 

a  com linguagem de  comunicação  que  decide  utilizar  para  conhecer,  sendo  o  espaço 

geográfico  um  fator  determinante  na  escolha  da  linguagem  de  comunicação  entre  os 

homens,  sendo  também  um  separador  de  culturas.  A  leitura  crítica  sobre  a  temática 

abordada neste trabalho, aprendizagem colaborativa on-line em cursos a distância na área 

da  saúde  destaca  algumas  lacunas  e  um conjunto  de  questões,  que  merecem contínua 

avaliação e aperfeiçoamento. A inquietação ante esse quadro produz contexto institucional 

e político para a consolidação de prática em educação a distância no ensino superior no 

país  e cria espaços de discussão sobre o papel desta modalidade de ensino no cenário 

educacional brasileiro. 

Esta  pesquisa  trabalha  com  um  universo  de  significados,  motivos,  crenças  e 

aspirações de um grupo ou segmento da sociedade, sendo esta a essência das pesquisas na 

área  das  ciências  sociais  (MINAYO, 1995).  Diz respeito  à  avaliação de uma proposta 

metodológica  de  aprendizagem colaborativa  on-line para  a  pós-graduação construída  e 

desenvolvida para uma disciplina de mestrado. Este estudo tem como objetivo propor uma 

metodologia de aprendizagem colaborativa em educação  on-line,  aplicar a metodologia 

proposta num curso a distância via Web em uma disciplina da pós-graduação e avaliar a 

aprendizagem colaborativa  on-line  para verificar de que forma a metodologia proposta 

contribuiu para melhorar o processo de aprendizagem dos alunos.

Potencialidades  da Educação a  Distância  usando as  Tecnologias  da  Informação e 

Comunicação na Perspectiva da Promoção da Saúde

A Organização Mundial da Saúde - OMS reafirma através da Carta de Alma-Ata 

(1978)  que  a  saúde  -  estado  de  completo  bem-estar  físico,  mental  e  social,  e  não 

simplesmente a ausência de doença ou enfermidade - é um direito humano fundamental. A 

carta afirma também que "a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais 

importante meta social mundial,  cuja realização requer a ação de muitos outros setores 

sociais e econômicos, além do setor da saúde”. 

A desigualdade existente entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento é 

de natureza política, social e econômica, e retira do homem os recursos e as condições 

fundamentais  para  se  ter  saúde  como a  paz,  habitação,  educação,  alimentação,  renda, 

ecossistema  estável,  recursos  sustentáveis,  justiça  social  e  eqüidade.  Para  alcançar  a 

eqüidade em saúde se faz necessário a capacitação da comunidade para atuar na melhoria 
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de sua qualidade de vida e saúde. A este processo de capacitação é dado o nome de 

Promoção da Saúde (CARTA DE OTTAWA, 1986).

Uma das  ações  desse  processo é  reduzir  as  diferenças  no estado de  saúde  da 

população, para isto é preciso favorecer recursos que capacite à população realizar seu 

potencial de saúde. Dentre estes recursos estão: ambientes favoráveis, acesso à informação 

e oportunidades que permitam fazer escolhas na vida. Quanto ao acesso da população à 

informação,  Vygostsky  (1955)  define  a  tecnologia  como um dos  mediadores  culturais 

criados pelo homem, que possibilita sua relação com o mundo material. Atualmente o uso 

das  tecnologias,  principalmente  as  tecnologias  de  comunicação,  convidam o  homem a 

vislumbrar  um outro  modelo  de  sociedade,  "a  sociedade  da  informação"  que  segundo 

alguns  estudiosos,  é  a  sociedade  da  inclusão,  por  criar  novas  oportunidades  para  os 

desfavorecidos através de meios mais recentes como o computador. 

A comunicação na saúde é uma estratégia da Organização Mundial de Saúde - 

OMS, destinada a informar a população sobre aspectos de saúde, como também manter 

questões sanitárias importantes na agenda pública. As TICs nos campos da formação de 

profissionais  em educação em saúde,  especialmente as direcionadas para programas de 

educação a distância, podem desempenhar um papel importante em relação aos desafios 

pedagógicos postos pela saúde pública. Neste contexto, a educação a distância utilizando 

as TICs é abordada como uma ferramenta pedagógica inovadora e com abertura para uma 

educação aberta e continuada, seu papel na saúde pública não pode nem deve limitar-se a 

suprir  demandas  emergenciais  nem  corrigir  insuficiências  pontuais  ou  regionais  da 

educação  presencial,  devendo  incorporar-se  progressivamente  ao  sistema  regular  que 

precisa então ser reconhecido nessa dimensão de formação inicial e enriquecido com o 

advento de uma educação continuada ao longo da vida.

O Ambiente Cadinet 

O ambiente de aprendizagem CADInet serviu de plataforma para este trabalho. 

Para exemplificar a utilização do ambiente,  será utilizada a disciplina de Seminário de 

Pesquisa II – disciplina regular do curso do Mestrado em Educação em Saúde da Unifor. O 

CADInet,  é  um ambiente  de  apoio  a  cursos  a  distância  que  permite  várias  formas  de 

comunicação entre  alunos e professores,  troca de material  didático e gerenciamento de 

atividades. 
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A colaboração dentro do ambiente é vista como essência da aprendizagem, na 

qual os professores e os alunos podem trabalhar juntos na construção e socialização do 

conhecimento. 

O fórum de discussão é uma ferramenta de comunicação assíncrona do ambiente 

que  permite  a  criação  de  um espaço  coletivo  de  interação,  onde  alunos  e  professores 

trocam informações e interagem de forma aberta sobre os temas indicados. A Figura 2 

mostra uma relação de fóruns criada pelo professor.

FIGURA 1 Fóruns da Disciplina de Seminário de Pesquisa II

Percurso Metodológico 

Envolver os alunos no processo de aprendizagem on-line e facilitar o processo de 

construção de sentidos, segundo Palloff (2002) é parte da abordagem construtivista através 

da  qual  ocorre  a  aprendizagem.  Da  mesma  forma,  faze-los  participar  do  processo  de 

avaliação é significativamente educativo. Tendo em vista a participação dos alunos em 

todo o processo da pesquisa, optamos por avaliar a proposta metodológica criada a partir 

de instrumentos que permitiram um maior envolvimento dos participantes da disciplina. 

As técnicas de coleta de dados foram a observação participante, a entrevista semi-

estruturada e três roteiros de entrevista,  os quais  foram  aplicados  on-line pela própria 

pesquisadora. O quadro abaixo mostra as técnicas e os instrumentos utilizados.

TÉCNICA INSTRUMENTO
Observação participante Roteiro de observação- e-book (Apêndice 4)

Entrevista semi-estruturada 3 roteiros de entrevista (Apêndices 1, 2 e 3)
QUADRO 1. Técnicas e instrumentos de coleta de dados
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A primeira  entrevista  foi  aplicada antes  do  início das  aulas,  quando a  nossa 

intenção era somente fazer um diagnóstico da disposição dos alunos em relação à aceitação 

de uma nova metodologia de ensino-aprendizagem a ser aplicada numa disciplina regular 

de  seu  curso.  As  respostas  confirmaram o  interesse  dos  alunos  criando inclusive  uma 

expectativa  a  mais  para  o  início  das  aulas.  Entre  o  primeiro  momento  e  o  segundo 

momento  de  aplicação  das  entrevistas  houve  um  espaço  de  quinze  dias,  os  quais  a 

pesquisadora  registrava  entre  outras,  observações  pertinentes  à  elaboração  do  segundo 

instrumento,  estes  com  questões  que  já  delimitavam  o  estudo,  considerando  as  ações 

pedagógicas,  o  ambiente  de  aprendizagem  e  suas  ferramentas,  colocando  o  foco  na 

aprendizagem.

As respostas ao segundo roteiro de entrevista eram complementadas por sugestões 

e elogios à forma como a disciplina estava sendo conduzida. Foram também indicados 

pelos alunos textos e dinâmicas que foram utilizadas, além das atividades planejadas para a 

disciplina. No terceiro momento de entrevista, já havia sido estabelecidas as questões a 

serem respondidas pelos alunos, já visando a análise de dados.

A construção desses instrumentos, especialmente o segundo e o terceiro roteiro, 

foi realizada criteriosamente considerando os objetivos propostos. O roteiro de observação 

foi  construído  a  partir  de  várias  fontes  de  informações,  desde  mensagens  eletrônicas 

enviada para a  endereço de  e-mail da pesquisadora,  visitas  diárias  da  pesquisadora  ao 

ambiente  CADInet,  via  telefone  pessoal,  telefone  do  Núcleo  de  Educação  a  Distância 

-NEAD / UNIFOR e através das observações das mensagens enviadas ao ambiente pelos 

assessores pedagógicos, tecnológicos e de conteúdo que participavam desse processo.  

Todas as ações a serem desenvolvidas a partir do cronograma da disciplina, assim 

como acontecimentos  não  previstos,  que  mudaram o  cronograma de  atividades,  foram 

documentados  em arquivos  digitais  denominados  pela  pesquisadora  de  e-book.  Assim 

sendo, obteve-se cinco e-book, a citar: um para cada módulo do curso, que correspondia a 

cada fórum aberto pelo professor, e um  e-book somente com as informações do fórum 

privado dos professores. Os e-books foram construídos a partir das contribuições postadas 

pelos alunos diariamente nos fóruns da disciplina. Este material foi um instrumento valioso 

para a análise de dados. Para sua construção contamos com o trabalho voluntário de alunos 

do curso de comunicação que estavam interessados em participar como observadores nos 

processos de educação a distância.  Os roteiros foram respondidos pela metade da turma, 
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ou seja, 10 alunos responderam aos três roteiros. As respostas aos roteiros de entrevista 

foram recebidas via e-mail pela pesquisadora.

Aprendizagem Colaborativa On-Line

Planejamento da disciplina a distância 

Nesta  etapa  a  equipe  multidisciplinar  respondeu  inicialmente  duas  perguntas 

esclarecedoras  no  intuito  de  perceber  a  viabilidade  da  realização  da  disciplina  na 

modalidade  a  distância,  a  citar:  a)  se  o  assunto  do  curso  é  apropriado  para  ser 

disponibilizado  na  Web, e  b)  qual  a  abordagem  pedagógica  mais  apropriada  para 

disponibilizar  o  conteúdo  (auto-aprendizagem,  baseado  em  conteúdo,  colaborativo, 

baseado na solução de problemas, baseado em projetos etc). Com isto se define, o papel do 

educador e do educando no processo previsto, e o que se propõe por ensino-aprendizagem 

nesse processo.

De posse dessas informações os professores da disciplina,  puderam elaborar o 

programa  que  seria  oferecido  aos  alunos  com os  objetivos  da  aprendizagem a  serem 

alcançados. Das 40 horas/aula, 20 horas/aula aconteceram com apoio virtual, ou seja, os 

dois primeiros módulos de quatro horas/aula e 12 horas/aula do terceiro módulo. O tempo 

de duração da disciplina com o apoio virtual foi de quatro semanas. No quadro abaixo é 

possível visualizar os módulos, temas e carga horária sugerida para cada etapa, onde cada 

módulo teve a previsão de duração de aproximadamente uma semana. 

              MÓDULOS/TEMAS                                                                          IDEAL NA DISCIPLINA
Módulo Zero - Ambientação e integração                                                               Concluir até 5º dia

Capacitação no ambiente CADInet                                                                                            3º dia

Apresentações e expectativas                                                                                                     5º dia
Módulo I - Princípios éticos em  pesquisa                                                               Concluir até 10º dia

Temas: - Pesquisa científica

             - Regulamentações federais para pesquisa em seres humanos

             - A responsabilidade dos investigadores. Resolução 196/96

             - Comitê de ética

             - Preenchimento de Folha de Rosto de Estudos em Seres humanos

             - Termo de Consentimento Esclarecido
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              MÓDULOS/TEMAS                                                                          IDEAL NA DISCIPLINA
Módulo II - Redação e Análise de projetos de Pesquisa                                         Concluir até 15º dia

Temas: - Principais tipos de produção científica: monografias, dissertações, teses, artigos e informes científicos. 

             - Estrutura básica dos trabalhos científicos, elementos ou partes constituintes.

                 - etapas de elaboração

                 - normas de digitação e formatação 

             - Critérios utilizados para análise dos projetos
Módulo III - Seminários de Pesquisas Qualitativas e Quantitativas                       Concluir até 20º dia

Apresentação e discussão de projetos de pesquisa quantitativa

Critérios para avaliação de trabalhos de pesquisa 

QUADRO 2. Conteúdo dos módulos da disciplina

Construção do curso 

Foi nesta fase que os professores da disciplina decidiram por adotar uma 

abordagem que fosse centrada na elaboração do conhecimento através da interação entre os 

participantes. Na concepção denominada interacionista, a aprendizagem é um processo 

social e o ato de ensinar consiste em estabelecer uma série de relações interativas que 

buscam conduzir o aluno à elaboração de representações pessoais sobre o objeto de 

aprendizagem.

Neste processo vários fatores são considerados, a experiência trazida pelo aluno, 

os instrumentos que possibilitarão a construção de conhecimentos pelo aluno a fim de que 

este contextualize o objeto de estudo com sua realidade. Esta fase envolve duas sub-fases: 

tutoria e elaboração do conteúdo.

• Sub-fase 1-Tutoria 

Nesta sub-fase vale destacar o papel do tutor, personagem que entra em cena nos 

cursos a distância para mediar a relação/interação educativa estabelecida entre o aluno e o 

conteúdo, entre aluno e o professor e entre o aluno e os outros alunos, auxiliando-os no 

sentido da aquisição de estratégias de aprendizagem e ajudando-os a adquirir autonomia de 

estudo e  práticas auto-avaliativas.  O modelo de tutoria  desta  pesquisa se  apóia é  uma 

mescla de dois modelos comuns em sistemas de tutorias, o primeiro é o professor-autor, 

exercido pelos professores da disciplina e o segundo, adotado pela pesquisadora, é definida 

como o de professor-tutor.

• Sub-fase 2 - Elaboração de Conteúdo Didático
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Os  conteúdos  desenvolvidos  para  este  projeto  foram do  tipo  interativo  com 

comunicação entre os participantes, utilizando para isto ferramentas de comunicação do 

CADInet,  e-mail e  fórum de  discussão.  A transição do material  didático  para a  mídia 

digital seguiu os passos: 

1) Foi elaborado um template padrão para os textos, observando aspectos como: tamanho 

de letra, estilo de fonte, cor de fundo e da letra e estilos das ilustrações;

2) Em seguida foram selecionados textos que apresentavam linguagem simples e direta; 

3) As ilustrações foram elaboradas de forma que justificassem seu uso, ou seja, dentro da 

temática dos textos;  o uso de boxes com pequenas chamadas para outros textos ou 

atividades, também foram utilizados como um recurso para quebrar a rigidez dos temas 

tratados;

4) Optou-se  por  textos  interativos  hipertextuais  que  permitiam o  acesso  dos  alunos  a 

conteúdos do tema da aula. 

O produto final dessa fase é o Material Didático da Disciplina, que corresponde ao 

resultado do processo de transição do material didático para o formato digital. 

Aplicação do curso a distância

Foi nesta etapa de construção da metodologia que foi dado início ao processo de 

negociação junto a setores da universidade no que diz respeito a instalações que seriam 

utilizadas para a realização do curso. Algumas etapas foram definidas para esta fase da 

proposta metodológica, listadas a seguir:

Questões administrativas e instalação do curso

Inicialmente foi solicitado o apoio da instituição no tocante à complicações que 

pudessem surgir referentes ao servidor do curso, provedor da Internet, o aparecimento de 

vírus  que  pudessem  alterar  o  modo  de  funcionamento  do  software,  problemas  que 

deveriam ser resolvidos rapidamente pela instituição.  Segundo Palloff (2002) o ideal é que 

eles sejam previstos e  resolvidos antes do início do curso.  Quando ocorrem durante  o 

curso,  porém,  uma  resposta  rápida  é  essencial  para  evitar  a  queda  de  participação. 

Estabelecidos os acordos e confirmado o apoio irrestrito desta unidade foi providenciada a 

instalação do curso no ambiente de aprendizagem CADInet. 

Apresentação do ambiente CADInet

Através de encontros presenciais e testes  on-line foi mostrado aos professores da 

disciplina,  no  contexto  professores-atores,  o  ambiente  de  aprendizagem  CADInet  e  as 
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ferramentas inerentes a este.  No momento já era possível fazer testes com o material 

didático a ser trabalhado pelo aluno.

Através da ferramenta fórum de discussão do CADInet, mas especificamente o 

fórum privado, a pesquisadora, no papel de professora-tutora, discutia com os professores 

titulares da disciplina o andamento das aulas e os passos (mensagens a serem postadas, 

informações,  orientações administrativas etc)  a  serem postados  aos  alunos  para o  bom 

andamento da disciplina. 

Avaliação da Aprendizagem colaborativa On-line 

A visão dos participantes acerca da modalidade de educação a distância

Ao avaliar a modalidade de educação a distância os alunos revelaram em seus 

discursos o entendimento desta como uma possibilidade de maximização da aprendizagem 

presencial e como uma forma inovadora, e até ousada, de buscar o conhecimento.

A flexibilidade de horário para estudar e realizar as atividades do curso, que é 

mais  uma  das  características  marcantes  na  educação  a  distância,  foi  ressaltada  pelos 

participantes  com  satisfação.  Para  eles  essa  característica  é  elemento  facilitador  e 

motivador característico da modalidade.

Ao  referirem-se  ao  indicador  material  didático,  as  falas  dos  alunos  refletem 

elevado grau de satisfação, fica claro que este contribuiu significativamente para motivá-

los,  e  para  o  aprofundamento  dos  conteúdos  trabalhados.  O  material  didático  não  se 

resume apenas ao material preparado antes do início da disciplina, mas também ao que foi 

construído  coletivamente  no  fórum de  discussão.  Esta  construção  se  deu  ao  longo da 

disciplina, tendo sido muito valorizada pelos participantes.

Os alunos avaliaram a tutoria do professor-autor (professor da disciplina) e do 

professor-tutor (pesquisadora) durante todo o processo e de diversas formas, nas falas e em 

relatos em sala de aula nos momentos presenciais.

Análise das Categorias e Desvelamento da Aprendizagem Colaborativa

A  partir  das  questões  fundamentais  norteadoras  desta  pesquisa,  foram 

identificadas as manifestações dos vários participantes da disciplina. Uma primeira leitura 

e análise dos resultados das entrevistas possibilitaram a identificação de categorias que 

nortearam a análise, não apenas das entrevistas, mas também, dos e-book construídos. Os 

dados foram organizados em três categorias que emergiram das falas dos participantes da 
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pesquisa e foram fundamentais em uma análise que faz parte de um processo avaliativo 

de aprendizagem colaborativa on-line: a) integração para a construção do conhecimento 

coletivo; b) aprendizagem colaborativa a partir do diálogo; c) aquisição de competências e 

habilidades para a aprendizagem a distância.

Conclusão: possibilidades evidenciadas pela avaliação

O  grande  desafio  da  avaliação  nesta  perspectiva  é  evitar  que  seja  um  mero 

exercício  formal,  pois  quando se  reflete  sobre a  educação a  distância,  seus  desafios  e 

possibilidades, geralmente trazem alguns conceitos já consolidados na educação de forma 

geral. Isto se apresenta como ponto positivo na medida em que se coloca a educação a 

distância  como  uma  possibilidade  de  ensino,  que  embora  ainda  necessite  de  um 

aprimoramento,  está  também  a  serviço  da  aprendizagem.  Neste  trabalho  buscou-se 

evidenciar  essas  questões,  trazendo  à  tona  reflexões  bem  mais  importantes  do  que  a 

necessidade ou não da incorporação da educação a distância nos processos educativos, ou 

seja  encontrar  respostas  para  a  realidade  que  se  vivenciou  com  esse  experimento  na 

universidade.

Os resultados desta pesquisa permitiram desvelar e trazer à tona possibilidades 

que foram evidenciadas pela avaliação. A primeira delas é a necessidade da universidade 

investir na formação constante de recursos humanos, a fim de prepará-los para trabalhar 

em ambientes de aprendizagem on-line que obedecem as regras de rigor ético, científico e 

intelectual para sua criação. Emerge como uma necessidade premente uma nova política de 

formação para educadores interessados em trabalhar na educação a distância no ensino 

superior.

Outra  possibilidade  está  no apoio da tutoria  de  profissionais  com qualificação 

específica em educação mediada pela tecnologia, podendo se pensar na expansão desta 

formação para profissionais de distintas áreas do conhecimento. Dessa forma estaríamos 

reduzindo  o  distanciamento  entre  o  avanço  tecnológico  e  a  preparação  de  recursos 

humanos para atender à demanda que a sociedade necessita. 

Possibilidade  também  revelada  pelo  estudo  é  propiciar  a  construção  de  uma 

proposta metodológica de curso/disciplina on-line que integre uma equipe multidisciplinar, 

desde  a  sua  concepção  até  a  fase  de  operacionalização  e  discussão  dos  resultados 

alcançados, necessidade demonstrada conjuntamente por alunos e professores. Pesquisar 
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esta  manifestação  concreta  reforça  nossa  posição  quanto  ao  valor  do  trabalho 

participativo, condição imprescindível para o sucesso da educação a distância.

Enfim,  a  inferência  mais  significativa  apontada  por  este  estudo  reside  na 

oportunidade que deve ser oferecida aos profissionais de experimentarem e vivenciarem 

uma  nova  prática  educacional  que  lhes  possam  ser  útil  em  suas  vidas,  pessoal  e 

profissional, reforçando a interação grupal, objetivando transformar as formas de ensino e 

aprendizagem e conseqüentemente contribuir para uma formação, no sentido mais radical 

deste conceito: formação para a cidadania; para o novo mundo do trabalho e para a prática 

social. 
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