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RESUMO 

 
Objetivou-se construir e validar um Objeto Virtual de Aprendizagem para apoio ao 

ensino da Sistematização da Assistência de Enfermagem aos técnicos em 

enfermagem. Trata-se de pesquisa metodológica, de abordagem quantitativa. O 

processo de construção e validação do Objeto Virtual foi sistematizado de acordo 

adaptações da psicometria de Pasquali et al. (2010), a partir das etapas: 1) 

procedimentos teóricos, para identificar os conteúdos que compuseram o 

instrumento de ensino proposto; 2) procedimentos empíricos, com a validação de 

conteúdo do Objeto Virtual, realizada com experts da enfermagem, via formulário 

construído através da ferramenta Google Docs; e 3) procedimentos analíticos, 

quando a validação foi analisada, por meio da técnica Delphi, de modo a confirmar 

ou refutar a validação do Objeto Virtual proposto. O processo metodológico foi 

composto por 13 etapas. As etapas de 1 a 7 compuseram o processo de construção 

do Objeto Virtual. Foram conduzidas de fevereiro de 2015 a março de 2016 e 

integraram estudos para aprofundamento teórico acerca do ensino inovador da 

enfermagem, do conceito de objeto virtual, da interface do ensino técnico em 

enfermagem com a Sistematização da Assistência, além de uma revisão de 

conteúdos educacionais pertinentes acerca da temática de estudo. O Objeto Virtual 

foi delineado em sete telas: inicial; apresentação; créditos; e quatro páginas de 

conteúdo. No âmbito do Design Instrucional, foi empregado o modelo Analysis, 

Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE) e enquanto teoria 

pedagógica de aporte às concepções educacionais, foi utilizada Teoria da 

Aprendizagem Significativa. As etapas de 8 a 13 compreenderam o processo de 

validação do Objeto Virtual, que ocorreu de março a julho de 2016, a partir de duas 

etapas Delphi. Na etapa Delphi 1, oito juízes avaliaram o Objeto Virtual; na etapa 

Delphi 2, sete. Cada tela foi analisada quanto à adequabilidade de seu conteúdo. Foi 

considerado válido o item que apresentasse mais de 80% de concordância entre os 

juízes e um Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) > 0,8. O Objeto Virtual de 

Aprendizagem para apoio ao ensino da sistematização da assistência de 

enfermagem foi considerado válido em seu conteúdo, com CVC total de 0,96. Os 

preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde foram atendidos, de modo que a proposta do estudo foi apreciada e aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa, por meio do Parecer Consubstanciado nº 

925.408, de 18/12/2014, CAAE nº 39640914.8.0000.5537. Apresenta-se o Objeto 

Virtual de Aprendizagem válido em seu conteúdo (Coeficiente de Validade de 

Conteúdo = 0,96). Espera-se disponibilizar o Objeto Virtual para as diversas 

instituições de ensino de enfermagem, como um subsídio para a efetivação desse 

importante campo de saber no âmbito das concepções da blended learning. O 



 

Objeto Virtual foi desenvolvido em sua essência para estudantes do curso técnico 

em enfermagem. Todavia, o aprendizado é sugerido e incentivado a discentes e 

profissionais de enfermagem de qualquer nível acadêmico. 

 

Descritores: Materiais de Ensino. Tecnologia Educacional. Educação Técnica em 

Enfermagem. Técnicos em Enfermagem. Planejamento da Assistência ao Paciente. 

Processos de Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALVADOR, P.T.C.O. Construction and validation of a virtual learning object to 
support systematization of nursing care education to nursing technicians. 
2016. 141 f. Thesis (Doctorate in Nursing). Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN), 2016. 
 

ABSTRACT 
 
The objective was to build and to validate a virtual learning object to support the 
Systematization of Nursing Care education to nursing technicians. It is 
methodological research with quantitative approach. The process of construction and 
validation of Virtual Object was systematized in accordance adaptations of 
psychometrics of Pasquali et al. (2010), from the steps: 1) theoretical procedures, to 
identify the content that composed the teaching proposed instrument; 2) empirical 
procedures, with the content of the Virtual Object validation, conducted with nursing 
experts, via form built by tool Google Docs; and 3) analytical procedures, when 
validation was analyzed through the Delphi technique, in order to confirm or refute 
proposed Virtual Object validation. The methodological process was composed of 13 
steps. Steps 1 to 7 composed the building process of the Virtual object. Were 
conducted from February 2015 to March 2016 and integrated studies for deepening 
theoretical about innovative nursing education, the concept of virtual object, the 
interface of technical education in nursing with the Systematization of assistance, as 
well as a review of relevant educational content about the subject of study. The 
Virtual object was designed in seven screens: initial; presentation; credits; and four 
pages of content. Within the framework of Instructional Design, was employed the 
model Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE) and 
while pedagogical theory contribution to educational conceptions was used 
meaningful learning theory. Steps 8 to 13 composed the the Virtual Object validation 
process, which occurred from March to July 2016, from two Delphi steps. In step 1, 
Delphi eight judges evaluated the Virtual object; in step 2, seven. Each screen has 
been analyzed on the appropriateness of its content. It was considered valid the item 
to present over 80% agreement between the judges and a Validity coefficient of 
content (CVC) > 0.8. The Virtual Learning Object to support the teaching of 
systematization of nursing care was considered valid in its content, with CVC total of 
0,96. The national ethical principles established by Resolution Number 466/2012 of 
the National Health Council were followed granting that the study proposal was 
considered and approved by the Research Ethics Committee, through the Opinion 
number 925408 of 12/18/2014, CAAE number 39640914.8.0000.5537. Thus, 
participant consent in each stage of the study was obtained preserving the voluntary 
and anonymity of subjects. The virtual learning object valid in its content is 
presented. It is expected to provide the virtual learning object to support the teaching 
of systematization of nursing care to nursing technicians for the various nursing 
education institutions, while a grant for the implementation of this important field to 
know under the conceptions of blended learning. The virtual object was developed 
essentially for students of nursing technical course. However, the learning is 
proposed and encouraged to students and nursing professionals, of any academic 
level.  
 
Descriptors: Teaching Materials. Educational Technology. Education, Nursing, 
Associate. Licensed Practical Nurses. Patient Care Planning. Nursing Process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A enfermagem no panorama político, econômico e ético-legal do mundo 

social em que sempre esteve inserida, nasceu como ações sistematizadas, nos 

primórdios de organização como profissão, em meados do século XIX. O marco 

desse processo são os princípios defendidos por Florence Nightingale, que deram 

gênese à denominada Enfermagem Moderna (CORBELLINI et al., 2010). 

Desde então é marcada por discussões de seus preceitos teóricos, sua 

capacidade de se solidificar como prática sistematizada, pautada no conhecimento, 

de forma a superar um mero fazer espontaneísta, ausente de discussões no campo 

teórico, que a subsidiem e qualifiquem-na. 

Essas são inquietações antigas. Comprovação de tal assertiva está no 

fato de Jean Watson, uma das teóricas contemporâneas da enfermagem, defender a 

incorporação dos debates alçados por Florence nos tempos hodiernos de modo a 

contribuir para a busca cada vez mais incessante de uma enfermagem que seja ao 

mesmo tempo ciência e arte (WATSON, 2007). 

Muito se debate atualmente sobre a possibilidade de definir a 

enfermagem como uma profissão, uma disciplina e/ou uma ciência. Coaduna-se 

nesse sentido Johnson e Webber (2013) e McEwen (2016) ao entenderem que a 

enfermagem está no caminho de busca dessa tríade: a profissão é compreendida 

como o campo prático da enfermagem; a disciplina como o educacional; e a ciência 

como o conhecimento teórico aplicado na prática e no ensino. Muitos avanços já 

foram delineados no contexto desses espaços próprios da enfermagem. 

Contudo, não se pode negligenciar a compreensão da enfermagem 

também como arte, sem a qual se corre o risco de acontecer um distanciamento 

entre a razão e a emoção, um abismo entre cliente e equipe de enfermagem, pois é 

durante o cuidado que a arte pode emergir. A arte surge quando o enfermeiro [leia-

se: equipe de enfermagem] e o seu cliente se aproximam e estabelecem laços 

afetivos e intuitivos, concretos e imaginários (CACCAVO et al., 2012). 

Mais do que desafios fragmentados, eles se constroem com base num 

componente medular comum, que trata da defesa da enfermagem pautada no 

conhecimento. Esse é visto como meio de obter competência no agir e assegurar o 
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empoderamento da enfermagem, para embasar suas habilidades e conferir domínio 

e agir de forma cientificamente consensual (SALVADOR et al., 2013). 

A enfermagem construiu ao longo dos anos ferramentas para se afirmar 

como uma profissão-arte pautada no conhecimento, com a compreensão de que 

“[...] [o conhecimento] não é um fim em si mesmo, mas se torna um instrumento para 

o trabalho [...] para que a prática não se torne uma mera prescrição [...]” 

(LEOPARDI, 2006, p.7). 

No panorama nacional destaca-se como mecanismo de subsídio e defesa 

da enfermagem do conhecer a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), metodologia de trabalho que incorpora filosofia e objetivos assistenciais, 

empregada na organização do conhecimento e do cuidado ao usuário. É 

considerada uma atividade intelectual deliberada por ser intencional, sistemática, 

dinâmica, interativa, flexível e baseada em teorias (SILVA et al., 2011). 

Consonante com a compreensão de que a SAE constitui ferramenta 

essencial de afirmação e qualificação da enfermagem, o Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), desde 2002 por meio da Resolução nº 272 determinou o 

caráter ético-legal da SAE ao elucidar que essa deveria ocorrer em toda instituição 

de saúde, pública e privada e ser registrada formalmente no prontuário do usuário 

(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2002). 

Diante de muitas falhas na consolidação de tal assertiva, em mais uma 

tentativa de promoção do efetivar da SAE, em 2009 o COFEN promulgou a 

Resolução nº 358, em que reafirma o Processo de Enfermagem (PE)1 como um 

meio de evidenciar a contribuição da enfermagem na atenção à saúde da população 

e aumentar o reconhecimento profissional da equipe de enfermagem. Essa 

resolução avança na incorporação das atribuições dos membros da equipe de 

enfermagem, mesmo que de forma incipiente (CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM, 2009). 

                                                           
1 Destaca-se a diferenciação entre PE e SAE, a qual reside no fato de que esta última, como 

organização do trabalho de enfermagem, engloba o método, o pessoal e os instrumentos; 
caracterizando-se o PE, por sua vez, como instrumento metodológico e sistemático de prestação de 
cuidados (OLIVEIRA et al., 2012). Em síntese, o PE constitui-se num instrumento prático de 
efetivação dos ideais da SAE, didaticamente referido na literatura por meio de etapas componentes, 
dinâmicas e interdependentes, as quais aparecem na literatura especializada de maneiras diversas, 
quanto ao número e à sua organização. O COFEN em sua Resolução nº 358 define o PE composto 
por cinco etapas fundamentais, quais sejam: o histórico (ou coleta de dados), o diagnóstico, o 
planejamento, a implementação e a avaliação de enfermagem (CONSELHO FEDERAL DE 
ENFERMAGEM, 2009). 
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Apesar dos amparos ético-legais estabelecidos pelo COFEN e dos 

inúmeros benefícios destacados pela literatura2, reconhece-se que a SAE ainda não 

foi solidificada na prática de enfermagem e, portanto, existem muitos desafios a 

serem enfrentados para que isso aconteça com efetividade.  

Diante dessa constatação desenvolveu-se o trabalho de dissertação de 

mestrado intitulado “Compreensão do típico ideal de técnicos em enfermagem 

acerca da sistematização da assistência de enfermagem”, pelo Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PGENF-UFRN), defendido em 2013. 

A partir de um entrave peculiar para a consolidação da SAE que é 

referenciado pela literatura – a constituição da equipe de enfermagem por 

profissionais de diferentes níveis educacionais, de designações e competências 

ainda incipientemente definidas no que se refere à SAE – estudou-se o fenômeno “o 

típico ideal de técnicos em enfermagem (TE) acerca da SAE”. Acreditou-se ser esse 

o caminho para identificar entraves na efetivação da atuação desse profissional 

nesse instrumento de trabalho, diante de sua importância qualitativa e quantitativa 

na configuração nacional da enfermagem (SALVADOR, 2013). 

Apesar dos TE relatarem que se formaram, em média, havia dois anos, 

época em que as Resoluções 272/2002 e 358/2009, do COFEN, já tinham sido 

publicadas e defendiam a efetivação da SAE no contexto das equipes de 

enfermagem, eles revelaram nunca terem tido contato nem acadêmico nem 

profissional com o tema, e desconheciam até mesmo o termo “SAE” (SALVADOR, 

2013). 

Contudo, foi elucidado que o TE típico é um sujeito crítico e reflexivo, que, 

apesar de ter uma formação acadêmica negligente aos aspectos teóricos essenciais 

                                                           
2 Uma revisão integrativa da literatura, realizada no ano de 2012, com o objetivo de sumarizar os 

saberes dos estudos divulgados na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn) que versassem sobre 
a SAE, destacou como benefícios dessa ferramenta de trabalho: o subsídio na tomada de decisão, 
pautada no raciocínio clínico, com foco nos resultados almejados; a garantia de um cuidado 
individualizado, humanístico, integral e qualificado; a fundamentação teórica das ações de 
enfermagem, ao cientifizar a prática por meio da adoção de teorias, com a defesa da enfermagem 
como uma profissão de bases científicas sólidas; a possibilidade de comunicação entre a equipe 
multiprofissional, por meio de registros adequados e padronizados, com garantia de continuidade do 
cuidado; a maior segurança na tomada de decisões, a economia de tempo e a facilidade de 
planejamento da assistência, com diminuição, inclusive, do tempo de internação hospitalar; e o auxílio 
imperativo no ensino, na pesquisa, na realização de auditorias e na verificação de aspectos legais 
(SALVADOR et al., 2012).  
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concernentes à SAE, possui uma situação biográfica que o faz acreditar na 

positividade dessa ferramenta de trabalho (SALVADOR, 2013). 

O desvelamento do fenômeno estudado em tal estudo permitiu que se 

fomentasse maior criticidade e reflexividade frente à consolidação da SAE, com o TE 

como copartícipe. Concluiu-se que essa só será eficaz, eficiente e efetivamente 

edificada quando compreendida como resultado de um trabalho articulado e 

fundamentado de toda a equipe de enfermagem, sem negligenciar ou desmerecer a 

contribuição essencial de todas as categorias de enfermagem, alicerçada no 

aperfeiçoamento do processo formativo desses profissionais. 

Em suma, pode-se compreender o quanto a SAE necessita de uma 

equipe integração3 (PEDUZZI; CIAMPONE, 2010) para que seja afirmada na prática 

de enfermagem. Desvelou-se, de maneira medular, que o processo formativo do TE 

precisa ser revisto, com a temática da SAE incluída de forma fundamental em sua 

estrutura curricular e projeto pedagógico.  

Diante de tal problemática apresenta-se o objeto de estudo da presente 

investigação: a construção e validação de um Objeto Virtual de Aprendizagem (OVA) 

para apoio ao ensino da SAE aos TE. 

A proposta de um OVA se insere na concepção contemporânea da 

sociedade da cibercultura e do ciberespaço, definida pelo filósofo Pierre Lévy (2011) 

como um novo espaço de interação humana, de instauração de uma rede de 

memórias informatizadas, a partir da qual a esfera da comunicação e da informação 

se transformam numa esfera informatizada. 

A sociedade da cibercultura caracteriza-se como colaborativa, 

hipertextual, destituída de presencialidade física e apoiada por interfaces da Web 

3.0. O ciberespaço possibilita o autoaprendizado, facilita a interatividade e estimula a 

troca de informações e saberes (TEIXEIRA, 2013). 

A partir dessas mudanças, decorre a importância do ambiente acadêmico 

e do docente como mediadores do conhecimento a ser consolidado, aliados às 

estratégias pedagógicas. Nesse contexto, “[...] o ato pedagógico precisa ser 

analisado e revisto de forma estrutural em suas concepções epistemológicas, na 

                                                           
3 Para Peduzzi e Ciampone (2010), equipe integração é aquela que resulta da articulação das ações 

e da interação dos agentes que a compõem, que constroem possibilidades de recomposição e de 
vinculação de seus membros por meio de funções, atividades e intervenções. Essa concepção 
supera o que Peduzzi e Ciampone (2010) denominam de equipe agrupamento, caracterizada pela 
mera justaposição de ações e agrupamento de agentes, que fragmenta a atuação de seus membros. 
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reformulação dos currículos e, principalmente, nas abordagens didáticas” (ANTONIO 

JUNIOR, 2015, p. 2). 

Para tanto, os docentes devem assumir novas e diferenciadas posturas, 

de modo a promover uma aprendizagem colaborativa, espaço em que os OVA se 

apresentam como estratégia didática enriquecedora. 

Compreende-se o OVA4 como uma ferramenta midiática para a educação, 

que possibilita o desenvolvimento de um recurso a ser usado tanto na educação 

presencial quanto a distância, pois permite que sejam estabelecidas situações de 

efetiva aprendizagem em uma ou várias áreas do conhecimento. Trata-se um 

conjunto de materiais didáticos utilizados em um processo de ensino-aprendizagem 

com base tecnológica (PRADO, 2011). 

Assim, com o escopo de nortear a construção do estudo, delimitou-se a 

seguinte hipótese: o conteúdo do OVA proposto é válido para apoiar o ensino da 

SAE aos TE. 

Com o intuito de testar a hipótese apresentada, elencou-se a seguinte 

questão de pesquisa: qual deve ser o conteúdo de um OVA para apoiar o ensino da 

SAE aos TE?  

O estudo proposto tem sua justificativa pautada em cinco pilares: 1) visa 

estudar uma temática relevante, que reconhecidamente representa um entrave para 

a consolidação da SAE, e portanto é um dificultador para a solidificação e afirmação 

da enfermagem como profissão de bases científicas sólidas; 2) pode incidir em 

melhorias no âmbito da enfermagem, tanto no campo assistencial quanto no ensino; 

3) o fenômeno que se propõe estudar ainda é incipientemente tratado na literatura; 

4) traz inovações em sua proposta metodológica; e 5) está em consonância com a 

linha de pesquisa “Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem” do 

PGENF-UFRN. 

Por fim, destaca-se ainda que a investigação proposta coaduna com o 

pensamento de Severino (2007) ao afirmar que uma pesquisa constitui um trabalho 

de reflexão, de caráter autônomo, criativo e rigoroso que deve representar uma 

proposta de solução para um problema. 

Intenta-se que a pesquisa proposta se delineie com base na assertiva de 

desvelar o fenômeno do consolidar a SAE ao ter o TE como copartícipe, de modo a 

                                                           
4A diferenciação entre Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e OVA é apresentada no item “6.2 

Artigo 2: Objeto e ambiente virtual de aprendizagem: análise de conceito” desta tese. 
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contribuir para que mudanças nesse cenário sejam alçadas, pautadas na revisão do 

processo formativo dos TE a partir da proposta de um OVA para apoio ao ensino da 

SAE aos TE. 

Acredita-se que esta investigação fornecerá subsídios para que 

trabalhadores, pesquisadores e gestores reflitam sobre a temática apresentada e 

direcionem ações no sentido de qualificar os serviços de assistência e de docência, 

de forma que estes sejam um espaço promotor do ensino qualificado da SAE aos 

TE, em formação e em atuação profissional, bem como de integração fundamental 

do TE ao processo de consolidação da SAE. 

Espera-se disponibilizar o OVA para apoio ao ensino da SAE aos TE, 

válido em seu conteúdo, para as diversas instituições de ensino que ofereçam 

Cursos Técnicos em enfermagem, como um subsídio para a efetivação desse 

importante campo de saber.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

Construir e validar o conteúdo de um Objeto Virtual de Aprendizagem 

para apoio ao ensino da Sistematização da Assistência de Enfermagem aos técnicos 

em enfermagem. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Refletir sobre as principais concepções da fenomenologia social de 

Alfred Schutz e sua contribuição para o ensino inovador da enfermagem; 

 Analisar o conceito de objeto e de ambiente virtual de aprendizagem na 

perspectiva evolucionária de Rodgers; 

 Desvelar a tipificação de docentes sobre o ensino da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem em nível técnico; 

 Apresentar o processo de construção de um Objeto Virtual de 

Aprendizagem para apoiar o ensino da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem aos técnicos em enfermagem; 

 Descrever o processo de validação de conteúdo de um Objeto Virtual 

de Aprendizagem para apoio ao ensino da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem aos técnicos em enfermagem. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Teoria da Aprendizagem Significativa: conceito e aspectos essenciais 

 

 

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) foi proposta pelo psicólogo 

David Ausubel que se destacou nas áreas de Psicologia do Desenvolvimento, 

Psicologia Educacional e Psicopatologia. Ausubel nasceu em Nova York 1918 e 

faleceu em 2008, aos 90 anos. Publicou seus primeiros estudos sobre a TAS em 

1963 e no final da década de 1970 recebeu a contribuição de Joseph Novak para 

refiná-la e divulgá-la (SOUSA et al., 2015). 

A teoria de Ausubel (2003) procura explicar o processo de aprendizagem, 

como as pessoas compreendem, transformam, armazenam e utilizam as ideias e os 

conceitos adquiridos em seus processos de aprendizagem. 

O conceito de aprendizagem significativa proposto por Ausubel (2003) 

tem por base que a aprendizagem é inter-relacionada com experiências de vida 

anteriores do aluno, processo pelo qual os conceitos aprendidos são organizados 

em uma estrutura mental coerente. 

Nessa perspectiva, a TAS postula que a aprendizagem acontece a partir 

daquilo que já se conhece, de forma que o conjunto dos resultados das experiências 

de aprendizagem (conhecimento prévio) dos discentes constitui a sua estrutura 

cognitiva (AUSUBEL, 2003). 

Portanto, aprendizagem significativa implica a aquisição de aprendizagem 

útil (QADIR; ZEHRA; KHAN, 2011), a partir de um processo de interação entre as 

novas informações e o conhecimento já existente (BAGNASCO et al., 2015). 

Para que isso ocorra é necessário que a nova informação se relacione a 

outras já existentes na estrutura cognitiva do discente – as denominadas âncoras do 

processo de aprendizagem. Se isso acontece, a nova informação é compreendida, 

adquire um significado socialmente embasado e cientificamente construído 

(AUSUBEL, 2003). 

Ausubel (2003) nomeou as informações âncoras de “subsunçores”: 

conhecimentos presentes na estrutura cognitiva que servirão de apoio para que 

novos conhecimentos sejam aprendidos. 



24 
 

Apreende-se, com base nesses conceitos, que o processo educativo 

significativo é um ato que requer a participação dos atores envolvidos – o professor 

e o aluno. Por meio da interação se constrói o novo e gera uma dinâmica adaptativa 

a partir do que é significativo para o aluno. De forma geral, a aprendizagem é 

significativa quando os conhecimentos passam a dar sentido ao saber e à prática 

para quem aprende (SOUSA et al., 2015). 

Por meio de uma revisão integrativa da leitura, os pesquisadores Huang 

et al. (2011) denotaram que as quatro características mais citadas da TAS são: 

ativa, autêntica, construtiva e cooperativa. 

Desse modo, vê-se que a TAS se fundamenta em um modelo dinâmico, 

no qual o aluno está no papel central do processo, com todos os seus saberes e 

interconexões mentais. Quando este é capaz de (re)construir o conhecimento e 

elaborar conceitos sólidos sobre o que é tratado a aprendizagem significativa é 

consolidada, o que possibilita ao aluno agir e reagir diante da realidade (TRONCHIN 

et al., 2015). 

Com base nesses preceitos, estudiosos afirmam que a teoria de Ausubel 

possui um forte alicerce no construtivismo (BAGNASCO et al., 2015; JOHANSEN et 

al., 2012; PONGSUWAN et al., 2011; TRONCHIN et al., 2015). O foco é a 

representação mental ou modelo mental das informações adquiridas por uma 

pessoa, que são usadas para dar um sentido à sua própria experiência. Para que 

isso ocorra, os estudantes têm que processar a nova informação, integrá-la com o 

que já sabem e produzir novos conhecimentos (HRYNCHAK; BATTY, 2012).  

A partir da visão construtivista dá-se a importância da participação ativa 

de uma pessoa no processo de aprendizagem. Os alunos passam a ser 

considerados atores e não mais espectadores. Evidencia-se o processo social, com 

destaque para a importância das interações sociais e interpessoais, a partir das 

quais ocorre a construção do conhecimento (DENNIK, 2012). 

O que se ressalta é que os cinco atributos do construtivismo são 

incorporados na Teoria de Ausubel: 1) a aprendizagem significativa é ativa; 2) 

construtiva; 3) intencional; 4) autêntica; e 5) cooperativa. Aprender pela combinação 

desses cinco atributos é o que possibilita a aprendizagem ser significativa 

(PONGSUWAN et al., 2011). 

Ausubel não propôs um modelo fixo de passo a passo para implementar a 

aplicação da Teoria da Aprendizagem Significativa, deixou orientações sobre os 
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requisitos básicos para que ela aconteça (SOUSA et al., 2015). Assim, a partir dos 

conceitos e da estruturação da Teoria, estudiosos propuseram um modelo para 

planejá-la e implementá-la no ensino (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Passos sugeridos para aplicação dos conceitos e princípios da Teoria da 

Aprendizagem Significativa – Natal/RN – 2016 

Fonte: Adaptado de Moreira (2011) 

 

 

Esses passos se baseiam nos dois princípios programáticos fundantes da 

TAS: 1) a diferenciação progressiva, que tem por norte que as ideias mais gerais e 

inclusivas do tema abordado devem ser apresentadas em primeiro lugar e, em 

seguida, essas ideias devem ser detalhadas; e 2) a reconciliação integrativa, a qual 

orienta que o professor deve explorar as relações entre as ideias, apontar as 

similaridades e diferenças relevantes e reconciliar as discrepâncias reais ou 

aparentes (AUSUBEL, 2003). 



26 
 

É válido enfatizar que esses passos possuem fins meramente didáticos, 

uma vez que se compreende a complexidade e a dinamicidade do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Tais princípios programáticos se relacionam com os níveis de 

aprendizagem significativa apontados por Ausubel (2003): o representacional (de 

representações), o conceitual (de conceitos) e o proposicional (de proposições). 

A TAS orienta assim a necessidade de compreender os níveis de 

construção do significado na aprendizagem. Inicialmente, a perspectiva 

representacional trabalha com os significados. Estes então contribuem para a 

compreensão dos conceitos, os quais serão chave para a consolidação de 

proposições, que contribuirão para a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003). 

Os conceitos padronizam e simplificam o ambiente e facilitam a 

aprendizagem receptiva, a solução de problemas e a comunicação. Tornam possível 

a aquisição de ideias abstratas quando não há experiências empírico-concretas e de 

ideias que podem ser usadas tanto para categorizar novas situações como para 

servir de pontos de ancoragem para assimilação e descoberta de novos 

conhecimentos (MOREIRA; MASINI, 2005).  

O agrupamento de conceitos em combinações potencialmente 

significativas é responsável pela formulação e entendimento das proposições. A 

organização simplificada da realidade que se processa mediante a aquisição de 

conceitos constitui fundamentação da aprendizagem significativa, sendo a aquisição 

de conceitos uma experiência consciente e diferenciada (MOREIRA; MASINI, 2005). 

Outro ponto relevante da TAS são as três condições necessárias para a 

aprendizagem significativa. Primeiro, é essencial uma atitude favorável do aprendiz, 

isso porque se entende que o ser humano só aprende quando se dispõe a aprender, 

a empregar o seu esforço pessoal nesse processo (AUSUBEL, 2003).  

Conforme argumentam e comprovam pesquisas atuais, o resultado da 

aprendizagem é influenciado pela abordagem adotada pelo aluno, de acordo com as 

suas intenções ou motivos (MONROY; HERNANDEZ PINA, 2014). 

A segunda condição basilar é a presença de ideias relevantes na 

estrutura cognitiva do aprendiz, ao considerar a identificação dos conhecimentos 

prévios dos estudantes como o ponto de partida para o ato de ensinar (AUSUBEL, 

2003). 
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Por fim, um material de aprendizagem potencialmente significativo é 

necessário. Em síntese, Ausubel (2003) compreende que a aprendizagem 

significativa pode ser alcançada pela combinação de um material instrucional bem 

concebido com o envolvimento dos alunos no processo de produção de sentido. 

 

 

3.2 Objeto Virtual de Aprendizagem na Perspectiva da Teoria da Aprendizagem 

Significativa 

 

 

No panorama mundial, as tecnologias educacionais são vislumbradas 

como realidade que precisa ser incorporada nos sistemas educacionais, como 

resposta a uma demanda de aprendizagem para a qual o ensino tradicional já é 

insuficiente (VALTONEN et al., 2015). 

Um novo discente, denominado de geração Y (BHANA, 2014), de geração 

net (VALTONEN et al., 2015) e de estudante 3.0 (FONSECA; REDONDO; 

VILLAGRASA, 2015), está imerso na era tecnológica, contexto em que novas 

competências são exigidas. 

Nessa perspectiva, a utilização das tecnologias educacionais no ensino e 

na aprendizagem está associada com as chamadas habilidades do século vinte e 

um, pautadas na formação do pensamento crítico e criativo, na resolução de 

problemas, na comunicação e na colaboração (VALTONEN et al., 2015). 

Assim, as questões relacionadas com o ensino e aprendizagem têm 

levantado entre os educadores a necessidade de buscar alternativas baseadas em 

tecnologias educacionais para promover o processo de ensino e aprendizagem por 

meio de materiais instrucionais inovadores (MARCHÁN, 2015). 

As reflexões sobre como as tecnologias educacionais impactam no ensino 

não são recentes. Pensadores como Lesgold dissertava em 1983 que já se 

vivenciava a segunda fase da revolução do computador nos espaços de ensino: a 

primeira fase tinha terminado, quando os computadores foram incorporados na 

escola; e a segunda fase tinha começado, ou seja, enfrentava-se o desafio de 

decidir como eles deveriam ser usados (GRAESSER, 2013). 

Na contemporaneidade estudiosos afirmam que se vivencia a fase 3 

dessa revolução, na qual há a necessidade de se avaliar o impacto das tecnologias 
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educacionais sobre a cognição, emoção, motivação e interação social (GRAESSER, 

2013). 

Portanto, o desenvolvimento de diferentes competências para ensinar e 

aprender neste início de século converge para uma ação pedagógica crítica e 

transformadora norteada por tecnologias educacionais, que aponta para a 

necessidade de modificações nos papéis dos sujeitos envolvidos neste processo 

(PRADO; VAZ; ALMEIDA, 2011). 

Para que se efetive um ensino de enfermagem inovador, com base no 

uso de ferramentas tecnológicas como mediadoras de seu processo de ensino-

aprendizagem, alguns desafios se instituem, como a transformação da concepção 

sobre a interação professor-aluno; a preparação adequada dos professores e 

mudanças estruturais nas instituições de ensino, tanto no domínio organizacional 

como no domínio do ensino e da investigação (COSTA et al., 2011). 

Destaca-se ainda a essencialidade da incorporação de ferramentas 

tecnológicas ao ensino à luz de abordagens filosóficas e, portanto, de teorias 

pedagógicas para a garantia da maximização dos potenciais benefícios das 

estratégias de ensino (PARKER; MYRICK, 2009). 

Enfatiza-se a essencialidade de superação de uma visão errônea de 

incorporação da tecnologia ao ensino, ao entender que a tecnologia por si não é 

uma ferramenta autossuficiente, sua aplicação pura e simples não solucionará todos 

os problemas inerentes ao ensino. 

Consonante com tal assertiva, Pierre Lévy (2011), considerado o teórico 

da cibercultura, da realidade virtual e da inteligência coletiva, denota que não há um 

impacto da tecnologia na educação; há ferramentas disponíveis e há educadores 

que podem usar essas ferramentas de um modo ou de outro. 

Portanto, a educação não perde sua centralidade com as tecnologias, 

isso porque a intenção pedagógica é o que, de fato, vai definir o impacto do uso da 

tecnologia (LÉVY, 2011). O preparo docente, assim, é destacado como desafio 

basilar: “[...] as tecnologias podem tanto alterar a metodologia do professor quanto 

consolidar o tradicionalismo em suas aulas. A formação prévia do professor para 

lidar com estas variáveis é fator decisivo [...]” (BRITO; BOENO; BOENO, 2012, p.2). 

Nessa conjuntura, o importante no uso das tecnologias interativas é a 

abordagem pedagógica que o professor imprime e não a tecnologia em si, isso 

porque as ferramentas tecnológicas são capazes de qualificar práticas de ensino, 
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por meio de uma visão de coparticipação entre docente e discente, mediada pela 

interatividade e pela criatividade. 

Em síntese, denota-se que o ensinar com o apoio de tecnologias 

educacionais constitui uma realidade. Para tanto, é essencial que o processo de 

incorporação de tecnologias nos espaços de ensino aconteça à luz de abordagens 

pedagógicas que permitam uma ação pautada em objetivos educacionais. 

Os docentes devem assumir posturas novas e diferenciadas, com o 

escopo de promover uma aprendizagem colaborativa, espaço em que o Objeto 

Virtual de Aprendizagem se apresenta como estratégia didática enriquecedora.  

Dentre os quadros teóricos que objetivam oferecer suporte acerca de 

como uma tecnologia deve ser integrada de forma adequada em sala de aula, 

destaca-se o Technological Pedagogical Content Knowledge Model (TPACK), que 

descreve a necessária conexão de três áreas do conhecimento para o trabalho com 

tecnologias educacionais: curriculares, pedagógicas e técnicas (Figura 2). 

Desse modo o currículo precisa ser entendido com a definição do tema ou 

conteúdo para a implementação tecnológica, e isto inclui traçar os objetivos a serem 

alcançados. O componente pedagógico deve garantir que a construção e a 

incorporação da tecnologia ocorram à luz de teorias da aprendizagem, com suporte 

docente. O aspecto técnico constitui o treinamento necessário para a utilização dos 

recursos tecnológicos, os critérios de seleção e os usos propostos para a tecnologia, 

o que envolve não apenas os docentes, mas todos os componentes da instituição de 

ensino (FONSECA; REDONDO; VILLAGRASA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Componentes do modelo TPACK – Natal/RN – 2016 

Fonte: Fonseca, Redondo e Villagrasa (2015) 
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Dentre as possibilidades de abordagem pedagógica para a incorporação 

adequada das tecnologias educacionais nos espaços de ensino, evidencia-se a 

TAS. 

O uso de tecnologias educacionais – e mais especificamente de Objetos 

Virtuais de Aprendizagem – pode influir positivamente nas três condições 

necessárias para efetivar a aprendizagem significativa, discutidas por Ausubel 

(2003) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Relação entre as três condições necessárias para a aprendizagem significativa e 

o Objeto Virtual de Aprendizagem (OVA) – Natal/RN – 2016 

 

 

Com a figura anterior evidencia-se que o OVA pode ser utilizado na 

perspectiva da TAS na medida em que além de se adequar aos seus conceitos e 

princípios programáticos pode se constituir no material de aprendizagem 

potencialmente significativo e promotor de aprendizado ativo e dinâmico. Possibilita 

a efetivação das três condições necessárias para a aprendizagem significativa na 

medida em que se embasa nos três representacional, conceitual e proposicional. 

De forma semelhante ao proposto por esta pesquisa, estudos já utilizaram 

a TAS como aporte pedagógico para desenvolver e/ou utilizar diferentes tecnologias 

educacionais: blog na Venezuela (MARCHÁN, 2015); Ambiente Virtual de 

Aprendizagem no Brasil (PRADO; VAZ; ALMEIDA, 2011); m-learning no Taiwan 

(HUANG; CHIU, 2015); e e-learning na Tailândia (PONNGSUWAN et al., 2011), no 

Brasil e em Portugal (TRONCHIN et al., 2015). 
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Apesar de Ausubel não se reportar aos termos “metodologias ativas” ou 

“tecnologias educacionais” em sua teoria, ele enfatiza a importância do aluno querer 

aprender e ser ativo em seu processo de aprendizagem (SOUSA et al., 2015); as 

tecnologias educacionais favorecem esses aspectos. 

Nesse contexto, o OVA se evidencia como material instrucional que 

incorpora as vantagens dos recursos de aprendizagem subsidiados pelo 

computador, com destaque ao potencial interativo que promove rápido feedback e 

retenção de aprendizagem, à possibilidade de uma instrução individualizada que 

serve a diferentes tipos e ritmos de aprendizagem e ao oferecimento ao discente de 

múltiplos meios de aprender que facilitam a construção de significados e relações 

conceituais (HAINSWORTH, 2010; PERES; ALAVARCE, 2013). 

O OVA passa a ser um espaço fecundo em que os alunos, professores e 

objetos técnicos interatuam e potencializa a construção do conhecimento e da 

aprendizagem. Ele é capaz de simular uma determinada realidade, disponibilizar 

textos interativos, imagens, gráficos e atividades que possam favorecer o raciocínio 

do conteúdo e a construção de novas aprendizagens, aspectos condizentes com a 

TAS. Portanto, a proposta da tese pauta-se na compreensão de que...  

 
 
“As metodologias precisam acompanhar os objetos pretendidos. Se 
queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias 
em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em 
que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de 
materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam 
experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa.” 
(MORÁN, 2015, p. 17). 
 
 

É nesse contexto que se apresenta a proposta de construção de um OVA 

para apoio ao ensino da SAE aos TE, pautada na possibilidade de contribuição 

efetiva para o ensino inovador da SAE à luz da TAS em resposta a uma demanda 

atual de necessidade de adequação do processo de ensino ao campo de inovações 

tecnológicas, bem como do apontamento literário de que a formação acadêmica 

constitui um dos entraves para a real consolidação da SAE. 
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4 ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

 

4.1 A participação do TE na SAE 

 

 

Investigar o consolidar da SAE ao ter o TE como copartícipe significa 

compreender que as ações de enfermagem são resultado de um processo de 

trabalho articulado e integrativo de todas as categorias que compõem a 

enfermagem. 

Respeitados os aspectos ético-legais que regem as categorias 

componentes da enfermagem brasileira, é imperativo desvelar as contribuições 

essenciais que os TE podem exercer no consolidar da SAE. É inaceitável que se 

continue a negligenciar nesse debate a categoria profissional que representa 

40,41% de todos os profissionais de enfermagem (CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM, 2011), bem como constitui os sujeitos que diretamente se 

relacionam com os usuários diuturnamente e, portanto, integram de maneira 

fundamental o sistematizar das práticas de enfermagem. 

Acredita-se que ao investigar o consolidar da SAE com o TE como 

copartícipe, a pesquisa contribuirá para identificar entraves, aspectos que 

necessitam ser repensados no processo formativo dos TE e sobretudo 

possibilidades de contribuição deste na efetivação desse método de trabalho, a 

partir da construção de um OVA para apoio ao ensino da SAE aos TE. 

Destacam-se como modificações possíveis de serem alçadas por meio 

dos resultados do estudo em tela incentivar a inserção do TE na SAE e o 

desenvolvimento de ações educativas que balizem esse processo. 

A SAE constitui uma das ferramentas de defesa e de afirmação da 

enfermagem como ciência-arte do conhecer, ao aliar os preceitos teóricos que 

devem nortear a profissão aos aspectos práticos de organização das ações de 

cuidar, sem negligenciar os aspectos humanísticos fundamentais à relação equipe 

de enfermagem-usuário. 

Em outras palavras, efetivar a SAE na prática de enfermagem significa 

compreender que “não se pode considerar fazeres separados dos modos de pensar” 

(LEOPARDI, 2006, p.14). Não se trata de seguir uma “receita teórica”, cumprir 
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passos e/ou protocolos, mas sim afirmar a SAE como instrumento fundamental para 

a dinâmica do cuidado prestado ao paciente, direcionado ao atendimento de suas 

necessidades. 

A SAE pode ser entendida como um instrumento de planejamento das 

ações de enfermagem, de modo que guia sua prática por meio do método científico, 

ou seja, como uma metodologia que se traduz na oportunidade de expressar os 

cuidados com abordagem integral, humana e individualizada, que possibilita 

excelência na prática profissional (NEVES; SHIMIZU, 2010). 

Apreende-se a SAE como meio de afirmar a enfermagem como uma ação 

social, segundo a concepção de Schutz (1972, p.90), em contraste com a visão 

reducionista de conduta: “[...] lo distintivo entre acción y conducta es que la acción 

es la ejecución de un acto proyetado”.  

O que se visualiza é que superar a simples conduta significa entender a 

enfermagem não mais como prática espontânea, isenta de planejamento e 

cientificidade. Compreender a enfermagem como ação traduz-se na defesa de uma 

profissão de bases científicas sólidas, aspecto que ainda carece ser solidificado, 

com destaque para a SAE como uma ferramenta para que isso aconteça. 

Consolidar a SAE é o caminho para reconhecer que a prática 

corresponde a um processo cognoscível, objetivo e decifrável para se passar de um 

estágio de imaturidade conceitual e teórico para o de uma consciência mais crítica, 

pela qual a experiência vivida é transformada em experiência compreendida 

(LEOPARDI, 2006). 

É necessário que a enfermagem se afirme como equipe de integração 

(PEDUZZI; CIAMPONE, 2010), com a incorporação dos profissionais TE na 

discussão e nas ações de consolidação da SAE. De acordo com o Decreto nº 

94.406/87, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 – a Lei do 

Exercício Profissional da Enfermagem – o TE constitui um profissional componente 

da equipe de enfermagem, que apresenta como pré-requisitos para exercício de sua 

profissão ser titular do diploma ou do certificado de técnico em enfermagem, 

expedido de acordo com a legislação e ser registrado no órgão competente 

(BRASIL, 1987). 

Trata de um profissional fundamental no processo de cuidar, que atua 

direta e continuamente na assistência de enfermagem, mas que ainda tem sua 

participação na SAE como um campo obscuro, sobretudo pela visão errônea de 
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serem tais profissionais apenas executores do cuidado, o que contribui para que sua 

participação fundamental no processo de planejamento do cuidado seja 

negligenciada. 

É válido destacar que essa visão fragmentadora do pensar versus 

executar que caracteriza as categorias componentes da enfermagem brasileira é 

fruto do processo de institucionalização da enfermagem como profissão, a partir de 

meados do século XIX, quando tal exercício é legalizado pautado na divisão do 

trabalho, quando se originam várias modalidades de trabalho auxiliar e se atribuem 

ao enfermeiro as atividades de ensino, supervisão e administração e aos seus 

auxiliares a maioria das atividades assistenciais (PEDUZZI; SILVA; LIMA, 2013). 

Desse modo, a enfermagem edifica-se com base em uma dissociação 

cartesiana do processo de cuidar; de um lado os profissionais de nível superior 

responsáveis pelo pensar e de outro os profissionais auxiliares, incumbidos do 

executar. No panorama nacional também é reflexo de um processo histórico-social 

maior quando a escravidão no Brasil deixou marcas profundas com relação à classe 

social que realizava trabalhos manuais, pois se associava à ideia de esforço físico e 

sofrimento (CRUZ; ALMEIDA, 2010). 

Trata de uma problemática preocupante, uma vez que renegar o 

conhecimento e a discussão acerca da SAE aos profissionais TE significa 

negligenciar a sua importância na consolidação da SAE e perpetuar a ideia de que 

tais profissionais são meros executores de cuidado, o que se traduz na anulação de 

sua participação essencial no planejamento e efetivação de um cuidado 

sistematizado. 

Desse modo a efetivação da SAE exige a integração desse profissional a 

fim de superar a dicotomia existente entre o pensar e o executar.  

A partir de tal assertiva, apesar da incipiência de estudos sobre tal 

temática, alguns pesquisadores já atentaram para a ímpar relevância de investigar a 

relação do TE com a SAE, com destaque para Carvalho et al. (2008), Cruz e 

Almeida (2010), Longaray, Almeida e Cezaro (2008), Otrenti e Lemos (2009), 

Ramos, Carvalho e Canini (2009) e Salvador (2013). 

Um aspecto unânime de discussão é a importância do processo educativo 

nesse contexto: “[...] o sucesso para a execução da prática assistencial, nesse 

modelo depende da qualidade da formação de todos os membros da equipe de 

enfermagem” (CARVALHO et al., 2008, p. 76). 
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Nesse sentido buscou-se construir e validar um OVA para apoio ao 

ensino da SAE aos TE e com isso traçar caminhos de melhoria no âmbito da 

assistência e do ensino que possam traduzir na possibilidade real de solidificação da 

SAE como resultado de um trabalho integrado de seus componentes. 
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5 MÉTODO 

 

 

5.1 Caracterização do Estudo 

 

 

Trata de um estudo metodológico de abordagem quantitativa para 

desenvolvimento e validação de conteúdo de OVA para apoio ao ensino da SAE aos 

TE. 

O estudo metodológico destina-se às investigações, organização e 

análise dos dados, elaboração, validação e avaliação dos instrumentos e técnicas de 

pesquisa, para possibilitar a obtenção de um instrumento confiável, preciso e 

utilizável para que possa ser replicado por outros pesquisadores (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2011). 

O processo de construção e validação do OVA foi sistematizado de 

acordo adaptações da psicometria de Pasquali et al. (2010), seguindo as etapas:  

1) procedimentos teóricos, para identificar os conteúdos que compuseram 

o instrumento de ensino proposto;  

2) procedimentos empíricos, com a validação de conteúdo do Objeto 

Virtual, realizada com experts da enfermagem, via formulário construído com uso da 

ferramenta Google Docs; e  

3) procedimentos analíticos, quando a validação foi analisada, por meio 

da técnica Delphi, de modo a confirmar ou refutar a validação do OVA proposto. 

Cada etapa seguiu procedimentos metodológicos adequados ao escopo a 

que pretendiam e serão apresentadas de forma separada, a fim de facilitar a 

compreensão do seguimento do estudo. A Figura 4 apresenta o fluxograma dos 

procedimentos metodológicos, a partir das três fases de construção e validação de 

instrumentos propostas por Pasquali et al. (2010). 
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Figura 4 – Fluxograma dos procedimentos metodológicos – Natal/RN – 2016 

 

 

5.2 Procedimentos Teóricos 

 

 

5.2.1 Estudos teóricos: etapas 1 e 2 

 

 

Inicialmente foi realizado um ensaio teórico norteado pela fenomenologia 

social de Alfred Schutz (2012), cujo objetivo foi refletir sobre as principais 

concepções da fenomenologia schutziana e sua contribuição para o ensino inovador 

da enfermagem. 

As seguintes inquietações nortearam as reflexões: Qual a compreensão 

do ensinar em enfermagem sob a ótica da fenomenologia social de Alfred Schutz? 

Como aplicar as concepções teóricas de Alfred Schutz na ação de ensinar em 
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enfermagem? Foram demarcadas tais concepções e a interface destas com o 

ensino da enfermagem. 

Como primeira etapa de reflexão do polo teórico de construção do OVA, o 

ensaio teórico contemplou uma compreensão filosófica do ensino inovador de 

enfermagem, aspecto que foi relevante para que neste contexto ampliado as 

reflexões teóricas se focassem na compreensão do conceito de OVA. 

A segunda etapa percorrida no processo de construção do OVA foi uma 

análise de conceito desenvolvida a partir do referencial de Rodgers (2000).  

A necessidade deste estudo se deu pela constatação de entraves na 

utilização dos termos Objeto Virtual de Aprendizagem e Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, que pode contribuir para usos errôneos e consequentes 

compreensões inadequadas desses diferentes recursos tecnológicos. 

Diante de tal aspecto, com o objetivo de analisar o conceito de objeto e de 

ambiente virtual de aprendizagem na perspectiva evolucionária de Rodgers (2000), 

delineou-se um estudo descritivo, de abordagem mista, realizado a partir das etapas 

propostas por Rodgers (2000) em seu modelo de análise conceitual.  

Foram analisadas dissertações e teses disponíveis no Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Elegeu-se tais trabalhos monográficos como campo para a coleta de dados por se 

tratar de estudos que apresentam discussões teóricas mais aprofundadas acerca da 

temática. 

Os dados quantitativos foram analisados a partir de estatística descritiva 

simples e os conceitos pela análise lexicográfica com suporte do software Interface 

de R pour Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires 

(IRAMUTEQ) (MARCHAND; RATINAUD, 2011). 

As duas primeiras etapas do processo de construção do OVA permitiram 

compreender em profundidade a tecnologia educacional que se pretendia 

desenvolver como elemento primordial para a consecução das demais fases. 
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5.2.2 Grupos focais: etapa 3 

 

 

Para identificar os conteúdos que compuseram o OVA para apoio ao 

ensino da SAE aos TE, buscou-se desvelar o fenômeno em estudo: a consolidação 

da SAE com o TE como copartícipe, estudado a partir do referencial de Alfred 

Schutz pela tipificação de docentes de um Curso Técnico em Enfermagem. 

Foi delineada uma investigação fenomenológica compreensiva, com base 

no referencial teórico de Alfred Schutz. Essa etapa da pesquisa se configurou a 

partir da proposta de princípios orientadores de uma metodologia de pesquisa com 

base na própria obra de Schutz (ZEFERINO; CARRARO, 2013).  

Consonante com as concepções adotadas, tais princípios foram 

solidificados não como etapas estanques, mas como passos entrelaçados e 

interdependentes para se chegar ao desvelamento do fenômeno investigado.  

Os grupos focais foram realizados em fevereiro de 2015, com sete 

docentes do Curso Técnico em Enfermagem da Escola de Saúde da UFRN 

(ESUFRN), instituição que desde 1955 desenvolve atividades de ensino com a 

missão de promover a profissionalização e requalificação dos trabalhadores da 

saúde/enfermagem para atuarem nos diversos níveis de atenção à saúde, que 

visam à promoção, proteção, recuperação e reabilitação, pelo desenvolvimento de 

competências e habilidades técnicas, políticas e éticas, fundamentadas nos 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) (ESUFRN, 2015). 

Tal instituição atualmente oferece vários cursos, com destaque para o 

Curso Técnico em Enfermagem, contexto em que se desvelou a tipificação dos 

docentes atuantes em tal curso sobre o do ensino da SAE aos TE. 

Como critérios de inclusão foram estabelecidos: ser professor efetivo e ter 

atuado pelo menos seis meses no Curso Técnico em Enfermagem. Seguiu-se a 

recomendação literária de que os grupos focais devem ter a participação de seis a 

15 pessoas para garantir sua eficácia (BACKES et al., 2011; MINAYO, 2010). 

Dos 14 docentes convidados para participar do estudo, os quais 

respondiam aos critérios de inclusão da pesquisa, sete compareceram.  

A coleta de informações foi realizada por meio da técnica do grupo focal. 

O objetivo central do grupo focal é identificar percepções, sentimentos, atitudes e 

ideias dos participantes a respeito de um determinado assunto ou atividade, de 
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modo a permitir que o processo de interação grupal se desenvolva, favoreça trocas, 

descobertas e participações comprometidas (BACKES et al., 2011). 

Nesse sentido foram realizados dois grupos focais: Grupo Focal I – “O 

ensino da SAE aos TE”, no qual se buscou compreender a tipificação dos docentes 

acerca do ensino da SAE aos TE – motivos-para e motivos-porque (APÊNDICE A); e 

Grupo Focal II – “Efetivar o ensino da SAE aos TE”, com o escopo de apreender as 

ações típicas propostas pelos docentes para que se efetive o ensino da SAE aos TE 

(APÊNDICE B). Os grupos focais foram fotografados e tiveram seus áudios 

gravados, de acordo com a autorização dos participantes (APÊNDICES C, D e E).  

Colaboraram alunos de iniciação científica treinados previamente, os 

quais auxiliaram na execução das atividades propostas. Além disso, obteve o apoio 

de uma doutoranda que exerceu a função de relatora do encontro e anotou o que 

não pode ser captado pelas gravações, tais como: expressões faciais, expressões 

corporais, dentre outros aspectos. 

Para facilitar a expressão das subjetividades dos participantes, os grupos 

focais foram realizados à luz da Pedagogia Vivencial Humanescente (PVH) 

(CAVALCANTI, 2010).  

Com o intuito de facilitar o desvelamento do fenômeno, foram utilizadas 

como práticas integrantes da PVH: a construção de cartazes no grupo focal I para 

apreender as motivações dos docentes para o ensino da SAE aos TE; e o sandplay 

no grupo focal II quando se propôs à representação de um cenário de ensino da 

SAE aos TE. 

Destaca-se que o uso de técnicas projetivas colabora para a investigação 

de conteúdos inconscientes, propicia o diálogo e cria um ambiente favorável à 

elucidação de aspectos subjetivos não revelados na verbalização, com estímulo à 

expressão de sentimentos, condizente, portanto, com os ideais de utilização do 

grupo focal (GREJANIN et al., 2007; SOUSA et al., 2010). 

A proposta consistiu em utilizar a tríade “montar-escrever-falar” para 

estimular a expressão das percepções dos participantes sobre as questões 

norteadoras: 1) montar um cenário com os materiais disponibilizados; 2) escrever a 

descrição do cenário construído em um instrumento de pesquisa que contribuiu para 

a análise das falas dos sujeitos pesquisados; e 3) falar acerca de suas 

representações, de modo a compartilhar ideias e opiniões. 
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A fim de compreender parte da situação biográfica dos docentes do Curso 

Técnico em Enfermagem, foi utilizado questionário sistematizado, composto por 

perguntas fechadas e abertas, aplicado no primeiro encontro do grupo focal. 

Buscaram-se informações referentes à caracterização dos interlocutores, através de 

dados sociodemográficos (sexo, idade, bairro em que reside, estado civil e renda 

familiar) e dados profissionais (vínculo, nível de formação, tempo de atuação no 

ensino, tempo de atuação no ensino técnico em enfermagem, tempo de atuação no 

curso técnico atual, experiências de ensino da SAE aos TEs) (APÊNDICE F). 

Ressalta-se que foi realizada ambientação com o campo e o instrumento 

de pesquisa, com a participação de acadêmicos de enfermagem, inclusive dos 

bolsistas que colaboraram na pesquisa. Essa consistiu na simulação de um grupo 

focal, em que os integrantes foram treinados para a colaboração na pesquisa 

vivenciando o próprio momento, o que está de acordo com os preceitos da PVH. Os 

instrumentos da pesquisa organizados para o estudo atual também foram 

submetidos à análise para verificar a adequação dos questionamentos. 

A transcrição dos encontros foi realizada pelos pesquisadores e foi 

compartilhada e analisada com todos os envolvidos para garantia de sua 

completude. A transcrição se deu após ouvir as gravações repetidas vezes, além de 

ter como apoio primordial os registros realizados pela relatora. O conteúdo textual 

decorrente das entrevistas foi submetido à análise lexicográfica, com auxílio do 

software IRAMUTEQ.  

Foram utilizadas a Classificação Hierárquica Descendente e a análise de 

similitude como métodos de tratamento dos dados. Cada texto (n=7) foi 

caracterizado pelas variáveis de interesse tempo de experiência no ensino e tempo 

de experiência no curso técnico. Seguiram-se como critérios para inclusão dos 

elementos em suas respectivas classes: frequência maior que o dobro da média de 

ocorrências no corpus e associação com a classe determinada pelo valor de qui-

quadrado igual ou superior a 3,84 e significância de 95%. 

O desvelamento do fenômeno se realizou a partir do referencial teórico de 

Alfred Schutz, com base nos princípios orientadores traçados por Zeferino e Carraro 

(2013), por meio dos quais foi delineada a análise dos dados para compreender a 

tipificação dos docentes do Curso Técnico em Enfermagem. 
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Todavia, esta etapa foi insuficiente para elencar os conteúdos para 

compor o OVA, que denotou a necessidade de realizar uma revisão bibliográfica 

para subsidiar este processo. 

 

 
5.2.3 Desenvolvimento do OVA: etapas 4 a 7 

 

 

A quarta etapa do processo de construção do OVA consistiu na realização 

de uma revisão de cursos on-line sobre a SAE, de livros sobre a temática e de 

Planos de Curso de nível técnico, com o objetivo de elencar os conteúdos para 

compor o OVA. 

Essas fontes de dados foram selecionadas devido ao quantitativo 

deficitário de literatura sobre do objeto de estudo. Com os cursos de curta duração, 

buscou-se analisar os conteúdos que compunham a abordagem da SAE no ensino a 

distância, com destaque para os temas e o público-alvo; os planos de curso técnico 

foram utilizados para verificar se a temática já se encontrava presente nestes; e os 

livros para subsidiar cientificamente a construção dos conteúdos. Artigos científicos 

e a legislação da enfermagem brasileira também subsidiaram o processo. 

A pesquisa de cursos de curta duração sobre a temática foi feita no site 

de buscas Google, em janeiro de 2016. A busca obteve um resultado de 289 

páginas, das quais foram identificados 25 cursos para compor a amostra. Já a 

procura por planos de cursos resultou em 16 planos analisados e foi realizada em 

mesmo sítio e período.  

Por fim, pesquisaram-se os livros sobre a temática em uma biblioteca de 

uma universidade federal, em janeiro de 2016, e cinco livros foram encontrados e 

utilizados para concluir a coleta de dados.  

A partir de análise de tais fontes de dados, as temáticas mais abordadas 

no ensino da SAE foram os diagnósticos de enfermagem, o conceito e os 

fundamentos da SAE, as teorias de enfermagem, o uso de taxonomias, o conceito e 

os fundamentos do Processo de Enfermagem e as bases legais para implementação 

da SAE.  
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Apoiada nesse processo foi iniciada a Construção do Instrumento. O 

planejamento inicial do OVA se deu a partir dos conteúdos identificados na etapa 

anterior e à luz dos pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa. 

Com base nesses pressupostos pedagógicos é que o OVA foi delineado, 

com a preocupação de se construir um percurso de conteúdos interativos que 

promovessem a reflexão discente e se traduzissem em um apoio para uma 

aprendizagem flexível e autônoma. 

No processo de construção do OVA, também foram considerados os doze 

requisitos de avaliação de conteúdo de Pasquali et al. (2010), os quais 

correspondem aos critérios avaliados no processo de validação do OVA (Quadro 1). 

 

 

Critério   Requisitos 

Comportamental O instrumento é aplicável, com instruções claras e exequíveis. 

Objetividade As recomendações permitem que se alcance o objetivo desejado. 

Simplicidade Os itens expressam uma única ideia e permitem compreensão 
adequada. 

Clareza O conteúdo é explicitado de forma clara e inequívoca. 

Relevância O instrumento é relevante e atende à finalidade proposta. 

Precisão Cada item do instrumento é distinto dos demais, não se confundem. 

Variedade A linguagem é adequada e permite interatividade do conteúdo. 

Modalidade O vocabulário é adequado, sem gerar ambiguidades. 

Tipicidade O vocabulário é condizente com a temática, com conceitos 
adequados. 

Credibilidade A formulação do instrumento contribui com uma atitude favorável de 
utilização e compreensão do conteúdo. 

Amplitude O conteúdo é atual e consistente, com profundidade suficiente para 
a compreensão do tema. 

Equilíbrio A sequência proposta apresenta-se de forma equilibrada e 
coerente. 

Quadro 1 – Requisitos de avaliação de conteúdo dos critérios de Pasquali et al (2010) – 

Natal/RN – 2016 

Fonte: Adaptado de Pasquali et al. (2010) 

 

No âmbito do Design Instrucional foi empregado o modelo ADDIE 

(abreviatura do inglês Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), 

de desenvolvimento de conteúdos educacionais e seus objetos de aprendizagem, o 

qual funciona como base ao processo de elaboração de material instrucional 

(PERES; PIMENTA, 2016). 

O Quadro 2 apresenta os componentes de cada fase do modelo ADDIE, 

segundo referencial de Peres e Pimenta (2016) e sua relação com as etapas 
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componentes do estudo em questão, de desenvolvimento e validação do OVA para 

subsídio ao ensino da SAE aos TEs. 

Desse modo, com o apoio de profissionais da área de análise e 

desenvolvimento de sistemas, o OVA foi construído. 

As seguintes tecnologias foram utilizadas para a construção do OVA: 

Hyper Text Markup Language (HTML) 5, uma linguagem de marcação voltada para 

construção de websites; Cascading Style Sheets (CSS), uma linguagem responsável 

por  definir a estrutura da página, quanto a estilo, cores, posição e demais elementos 

de padronização do objeto de aprendizagem; Flash MX, um software da empresa 

Macromedia com grandes recursos de animação para a criação de recursos 

interativos do objeto; e CorelDraw, um software de edição de imagens, criado pela 

empresa Corel Corporation, que foi utilizado no tratamento de imagens e design 

gráfico do objeto. 

 

Fase do ADDIE Elementos componentes 
Etapa do 
estudo 

Análise 
Levantamento das necessidades, análise do contexto, 
estudo preliminar do conteúdo do curso, projeção dos 

resultados esperados.  

Etapas  
1 a 4 

Planejamento 

Desenho do curso, respeitando-se os objetivos de 
aprendizagem, o contexto e as características dos 

aprendizes, definição da estrutura do curso (ementa, 
detalhamento de atividades e conteúdos), referências 

bibliográficas, seleção das mídias e abordagem 
pedagógica.  

Desenvolvimento 
Produção do curso, obedecendo-se às diretrizes do 

planejamento.  
Etapas  
5 a 7 

Implantação Testes do material e a implantação do material produzido. 

Avaliação 

Avaliação formativa, que está presente em cada fase do 
Modelo ADDIE, e a avaliação somativa, que consiste em 
testes aplicados ao material produzido. Revisões podem 

ser necessárias durante esta fase. 

Etapas  
8 a 13 

Quadro 2 – Relação das fases do modelo ADDIE e etapas do desenvolvimento e validação 
do OVA – Natal/RN – 2016 
 

 

As etapas de construção do OVA foram desenvolvidas em percurso de 

doutoramento sanduíche na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Portugal, 

que ocorreu de fevereiro a abril de 2016.  

Este período de estágio doutoral contribuiu para o aperfeiçoamento do 

conteúdo do recurso educacional proposto, bem como para reflexões pedagógicas 

dos elementos da TAS que subsidiaram a construção do OVA, isso a partir da 
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participação da doutoranda em atividades que incorporam os recursos tecnológicos 

como ferramentas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem colaborativo e da 

discussão do projeto em Seminário Internacional de Mestrandos e Doutorandos. 

 

 

5.3 Procedimentos Empíricos: Etapas 8 a 10 

 

 

A avaliação do conteúdo do OVA ocorreu de março a julho de 2016, a 

partir de duas etapas Delphi.  

Inicialmente os juízes foram selecionados com a análise de seus 

currículos por meio da Plataforma Lattes. A estratégia de busca utilizada está 

descrita na Figura 5. 

Para seleção dos juízes, os currículos foram analisados segundo 

adaptação dos critérios de Fehring (1994). Estabeleceu-se uma pontuação mínima 

de cinco pontos para seleção dos peritos na área do construto (Quadro 3). 

Buscou-se o e-mail dos juízes selecionados a partir de seus próprios 

currículos, de sites de instituições nas quais trabalhavam ou de artigos publicados.  

Com base nos critérios de que são necessários pelo menos seis juízes 

para compor a etapa de validação de conteúdo (PASQUALI et al., 2010), foram pré-

selecionados 40 peritos, o que teve por base o significativo número de perdas 

devido à não resposta dos juízes, aspecto já relatado em outras pesquisas 

(FONSECA et al., 2013; GOÉS et al., 2015; TELES et al., 2014). 

Para esses 40 peritos foi enviado e-mail de convite com a apresentação 

da pesquisa e de seus objetivos. Nesta primeira etapa obteve-se resposta de aceite 

para participação no estudo de 14 juízes, para os quais foi enviado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE G), como mecanismo para 

garantir os preceitos éticos da pesquisa. 
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Figura 5 – Critérios utilizados para busca dos juízes – Natal/RN – 2016 

 

 

Critérios Fehring (1994) Pontos Critérios adaptados 
Pontos 

adaptados 

Mestre em enfermagem 4 
Mestre em enfermagem 

(Critério obrigatório) 
0 

Mestre em enfermagem – 
dissertação com conteúdo 
relevante da área clínica 

1 
Mestre com dissertação sobre 

SAE 
2 

Pesquisa (com publicação) 
na área de diagnósticos 

2 Pesquisa na área de SAE 3 

Artigo publicado na área de 
diagnósticos em um 

periódico de referência 
2 

Artigo publicado na área de SAE 
em um periódico de referência 

2 

Doutorado em diagnóstico 2 Doutor com tese sobre SAE 4 

Prática clínica de pelo 
menos um ano de duração 
na área de enfermagem em 

clínica médica 

1 
Experiência como docente de 

Curso Técnico em enfermagem 
de pelo menos seis meses 

2 

Certificado em área clínica 
médica com comprovada 

prática clínica 
2 

Certificado de especialização na 
área ensino técnico 

1 

Pontuação Máxima 14 Pontuação Máxima 14 

Quadro 3 – Adaptação do sistema de pontuação de especialistas do modelo de validação 

de conteúdo de Fehring (1994) – Natal/RN – 2016 

 

Onze juízes devolveram o TCLE assinado. Para estes foi enviado e-mail 

com instruções para o processo de avaliação do Objeto Virtual de Aprendizagem. Na 
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etapa Delphi 1, oito juízes avaliaram o Objeto Virtual; na etapa Delphi 2, sete juízes 

preencheram o instrumento de avaliação. 

O instrumento de coleta de dados foi construído a partir da ferramenta 

eletrônica gratuita Google Docs e era composto por três páginas: 1) caracterização 

dos juízes, com garantia de seu anonimato; 2) análise da pertinência do conteúdo de 

cada tela do Objeto Virtual, com avaliação dos itens a partir das opções Adequado, 

Parcialmente Adequado ou Inadequado, com espaço aberto para “comentários ou 

sugestões para as inadequações”; e 3) avaliação do Objeto Virtual como um todo, 

segundo adaptações dos critérios de Pasquali et al. (2010) (Quadro 1). 

 

 

5.4 Procedimentos Analíticos: Etapas 11 a 13 

 

 

Para avaliar a validade de conteúdo do OVA foi realizada a técnica 

Delphi, também denominada de conferência de Delphi, a qual consiste na análise 

inicial de um questionário/instrumento pelo grupo respondente e análise da 

concordância dos mesmos (BALASUBRAMANIAN; AGARWAL, 2012). 

Destaca-se que a técnica ocorre de forma sistematizada e é executada 

quantas vezes forem necessárias. Recomenda-se que o processo de rodadas de 

questionário repita-se até o alcance do consenso de 70% a 80%, que em média 

necessita de duas a três rodadas de julgamento (SCARPARO et al., 2012).  

A partir do referencial da psicometria de Pasquali et al. (2010), neste 

estudo foi considerado válido o item que apresentasse mais de 80% de 

concordância entre os juízes (avaliado como Adequado) e um Coeficiente de 

Validade de Conteúdo (CVC) > 0,8. 

Na primeira etapa de avaliação, apenas a Tela de Créditos foi 

considerada válida em seu conteúdo, com concordância dos juízes quanto à 

adequação do item de 87,5% e CVC = 0,96.  

Desse modo, as sugestões dos peritos para todas as telas foram 

avaliadas quanto à sua pertinência. O Objeto Virtual foi modificado, para aperfeiçoar 

seu conteúdo a partir das sugestões dos juízes. 

O OVA modificado foi submetido a nova etapa de avaliação (Delphi 2). A 

partir dessa rodada de avaliação, todas as telas foram consideradas válidas em seu 
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conteúdo, com concordância dos juízes quanto à adequação superior a 80% e CVC 

> 0,8. 

Após as adequações realizadas a partir da etapa Delphi 1, o OVA para 

apoio ao ensino da SAE aos TEs foi considerado válido em seu conteúdo, com CVC 

total de 0,96. 

 

 

5.5 Aspectos Éticos 

 

 

Seguiram-se os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº 

466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, de modo que a proposta do estudo foi 

apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, por meio do Parecer 

Consubstanciado nº 925.408, de 18/12/2014, CAAE nº 39640914.8.0000.5537 

(ANEXO A). Obteve-se a anuência dos participantes, foi preservado o caráter 

voluntário e o anonimato dos mesmos. 

Previamente à aplicação dos questionários, ao desenvolvimento dos 

grupos focais e do processo de validação pelos juízes os participantes foram 

esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e às peculiaridades de sua 

participação no estudo, tendo em vista os preceitos éticos.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

De acordo com as Normas Gerais de Apresentação do Relatório de 

Pesquisa, Mestrado Acadêmico e Doutorado, do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem na Atenção à Saúde da UFRN – Regimento 2010, os resultados do 

estudo devem ser apresentados sob a forma de artigos relacionados com o objetivo 

da pesquisa. 

Desse modo, os resultados e discussões foram delineados em cinco 

artigos científicos, resultantes das 13 etapas percorridas para o processo de 

construção e validação do OVA (Figura 6).  

Tais manuscritos serão submetidos a revistas científicas indexadas e 

avaliadas com Qualis CAPES A (Enfermagem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Artigos científicos resultantes das etapas do processo de construção e validação 

do OVA – Natal/RN – 2016 
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6.1 Artigo 1: Abordagem compreensiva do ensino inovador de enfermagem 

 

 

RESUMO 

Objetivo: Refletir sobre as principais concepções da fenomenologia social de Alfred Schutz e 

sua contribuição para o ensino inovador da enfermagem. 

Métodos: Ensaio teórico norteado pela fenomenologia social de Alfred Schutz. 

Resultados: As seguintes inquietações nortearam as reflexões: qual a compreensão do ensinar 

em enfermagem sob a ótica da fenomenologia social de Alfred Schutz? Como aplicar as 

concepções teóricas de Alfred Schutz na ação de ensinar em Enfermagem? Foram demarcadas 

tais concepções e a interface destas com o ensino da Enfermagem. 

Conclusões: Entende-se que o ensino inovador de enfermagem pode ser considerado uma 

ação social que tem como cenário o mundo vida cotidiano, em que são estabelecidas relações 

intersubjetivas entre docente e discentes, que tem por base a valorização da situação 

biográfica e das motivações dos sujeitos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação em Enfermagem. Inovação. Filosofia em Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A formação dos profissionais de enfermagem foi foco de importantes mudanças ao 

longo do tempo, influenciada pela representação que tal profissão possuía no transcorrer da 

história. É enfático que a formação assume, hoje, um papel que transcende àquele ensino que 

pretende a atualização científica pedagógica, ou seja, se requer “[...]ações de mudanças 

buscando a reorientação do processo de formação voltado para o desenvolvimento de 

competências e habilidades, para o exercício de práticas e saberes capazes de darem respostas 

aos princípios propostos pela Reforma Sanitária e do SUS”(1). 
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Pensar em docência na atualidade reporta a rever conceitos sobre a educação e os 

papéis dos sujeitos envolvidos neste processo de ensinar e aprender. A reestruturação 

acadêmica do processo de formação dos profissionais da enfermagem envolve o 

reconhecimento do caráter multidisciplinar da prática profissional, o estímulo ao raciocínio 

clínico, a valorização da articulação teoria e prática, a utilização de metodologias ativas de 

ensino/aprendizagem e a flexibilidade curricular. 

Nesse contexto visualizam-se mudanças formativas do profissional de enfermagem 

associadas a um panorama amplo de inovações em que predomina o capital intelectual, a 

partir da valorização do conhecimento crítico e criativo, mediado por ferramentas 

tecnológicas que se traduzem em avanços e desafios para o ensino da enfermagem(2-3).  

Para que se efetive um ensino de enfermagem inovador com base no uso de 

ferramentas tecnológicas como mediadoras de seu processo de ensino/aprendizagem, algumas 

mudanças necessárias se instituem: a transformação da concepção sobre interação professor-

aluno; a preparação adequada dos professores, uma vez que que só o professor no contato 

pessoal é capaz de trabalhar reflexivamente com o estudante, mesmo num ensino mediado por 

computador; e as mudanças estruturais nas instituições de ensino, tanto no domínio 

organizacional como no domínio do ensino e da investigação(4). 

Destaca-se a essencialidade da incorporação de ferramentas tecnológicas ao ensino à 

luz de abordagens filosóficas e, portanto, de teorias pedagógicas que garantam a maximização 

dos potenciais benefícios das estratégias de ensino(2). 

O importante no ensino inovador da enfermagem é a abordagem pedagógica que o 

professor imprime e não a tecnologia em si, entendendo que as ferramentas tecnológicas são 

capazes de qualificar práticas de ensino, por meio de uma visão de coparticipação entre 

docente e discente, mediada pela interatividade e pela criatividade. 
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Coloca-se em relevo uma nova concepção de ensino que se alicerça no conceito de 

ação presente na fenomenologia sociológica(5). A perspectiva fenomenológica constitui uma 

alternativa de investigação que contribui para um olhar efetivo sobre as experiências 

relacionadas ao processo de intersubjetividade característico do ensino inovador da 

enfermagem. Destaca-se, nessa corrente filosófica, a abordagem investigativa schutziana, com 

característica compreensiva. 

Delineia-se, desse modo, um ensaio teórico com o objetivo de refletir sobre as 

principais concepções da fenomenologia social de Alfred Schutz e sua contribuição para o 

ensino inovador da enfermagem. 

As seguintes questões nortearam este estudo: qual a compreensão do ensinar em 

enfermagem sob a ótica da fenomenologia social de Alfred Schutz? Como aplicar as 

concepções teóricas de Alfred Schutz na ação de ensinar em Enfermagem? Foram demarcadas 

tais concepções e a interface destas com o ensino da Enfermagem.  

 

A FENOMENOLOGIA SOCIOLÓGICA COMPREENSIVA DE ALFRED SCHUTZ 

 

Alfred Schutz, conhecido como o fenomenólogo do social, teceu uma análise 

fenomenológica dos conceitos da sociologia e teve como principais influências de 

pensamento: 1) se interessou, desde muito cedo, pela obra de Max Weber, de modo que a 

percepção dos problemas lógicos implicados no conceito de tipos ideais e em outras ideias 

chave de Weber impulsionou Schutz a realizar uma análise filosófica exaustiva de toda a 

posição metodológica deste autor; 2) ao buscar uma teoria coerente do significado, alicerçou-

se nas concepções de Husserl, com um fundamento fenomenológico à sociologia 

compreensiva; 3) aproveitou, também, a análise de Bergson sobre da maneira em que a 
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corrente da consciência é modificada pelo fenômeno da atenção; e 4) interessou-se pelo 

significado da interação social do pragmatista George Herbert Mead(6). 

Dentre tais autores destacam-se Husserl e Weber, considerados a “pedra angular” do 

pensamento de Schutz – uma sociologia baseada em considerações fenomenológicas(5). Alfred 

Schutz propôs uma ciência social compreensiva em oposição à postura empirista, com base no 

lugar que o mundo da vida cotidiana ocupa como expressão dos processos intersubjetivos dos 

sujeitos, ao compreender que são os significados compartilhados intersubjetivamente que 

definem o tipo de relação que se estabelece com os outros em um espaço e em um tempo. 

Suas principais investigações giram em torno do ator social, no âmbito do qual este se 

relaciona com os outros e dos projetos de ação que eles formulam, os quais só podem ser 

compreendidos por meio das motivações dos sujeitos(7-8).  

A fenomenologia sociológica compreensiva de Alfred Schutz tem por base a realidade 

cognitiva incorporada aos processos de experiências humanas subjetivas: “a filosofia 

fenomenológica se apresenta como uma filosofia do homem em seu mundo vital, capaz de 

explicar o sentido deste mundo de uma maneira rigorosamente científica”(8). 

A abordagem compreensiva tem por escopo direcionar o olhar a partir do vivido dos 

sujeitos em seu cotidiano, pois são eles enquanto pessoas que atuam, interagem e se 

compreendem dentro do chamado mundo social que possibilitam o desenvolvimento do 

fenômeno, o conhecimento de sua existência transcendente a partir de uma perspectiva de ser-

no-mundo(7). O quadro 1 sintetiza os conceitos-chave schutzianos a serem utilizados no 

decorrer das reflexões acerca do ensino de enfermagem inovador. 
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Conceito Significações 

Mundo vida 

cotidiano 

Espaço em que os homens se situam com seus problemas diários em 

intersubjetividade com seus semelhantes, não constituindo apenas um mundo 

natural, mas um mundo social, histórico e cultural(6). A ação no mundo vida 

cotidiano é vista como um processo fundamentado em funções de motivação, 

razões e objetivos. Buscar a interpretação do mundo vida dos sujeitos 

corresponde a reconhecer a relevância de se compreender a experiência dos 

sujeitos e refletir sobre as origens das experiências(5,9). 

Típico ideal Forma como os homens interpretam suas atitudes e as atitudes dos outros, de 

acordo com suas histórias e relevâncias, auxilia os sujeitos a se situar dentro do 

mundo social: “no que tange à investigação da realidade da vida cotidiana, o 

que possibilitará a compreensão de um fenômeno social pelo pesquisador é a 

sistematização dos seus traços típicos”(8). 

Situação 

biográfica 

Sedimentação de todas as experiências anteriores do sujeito, organizadas de 

acordo com o seu “estoque de conhecimentos à mão”, determina o modo como 

cada ator pensa e age no espaço social(8), o que influencia e é influenciado 

pelas motivações dos sujeitos. 

Motivos-

para 

Essencialmente subjetivos, constituem as metas que se procuram alcançar, têm 

uma estrutura temporal voltada para o futuro, formam uma categoria subjetiva 

da ação, isto é, os motivos que estão estreitamente relacionados com a ação e 

com a consciência do ator: “En la relación-para, la vivencia motivada (es decir, 

la acción) es anticipada en la vivencia motivante (es decir, el proyecto), y se la 

representa en ella en el tiempo futuro perfecto”(5). 

Motivos-

porque 

Pautados na objetividade, evidenciados nos acontecimentos concluídos, com 

uma direção temporal voltada para o passado: “[...] en la genuina relación-

porque, el factor motivante es una vivencia temporalmente anterior al proyecto 

[...] y podemos por lo tanto designar nuestra referencia intencional a ella como 

pensar en el tiempo pluscuamperfecto”(5). 

Ações 

típicas 

Condutas dirigidas para a realização de um determinado fim futuro, que tem 

um caráter consciente, diferentemente da simples conduta, só se pode 

compreender o significado da ação quando damos voz ao sujeito que vivencia o 

fenômeno, pois somente este pode atribuir um significado à sua ação(5-6). 

Quadro 1 - Conceitos Schutzianos que serão utilizados nas reflexões, Natal, RN, 2015. 

 

Entende-se que o ensino inovador de enfermagem pode ser considerado uma ação 

social que tem como cenário o mundo vida cotidiano, em que são estabelecidas relações 

intersubjetivas entre docente e discentes, que tem por base a valorização da situação 

biográfica e das motivações dos sujeitos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem. 
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O ENSINO DA ENFERMAGEM A PARTIR DOS CONCEITOS DE SCHUTZ 

 

Os motivos-para e os motivos-porque de um ensino inovador 

 

A inovação no ensino transforma-se em condição fundamental, sobretudo nos tempos 

hodiernos caracterizados pela constante evolução tecnológica, compreendida sob um conceito 

ampliado, não apenas de máquinas e equipamentos, mas de conhecimentos e interações 

humanas que evoluem, traz novas demandas e exigências à pesquisa. Assim, além de 

consumir novas tecnologias, acredita-se que a enfermagem deva criar, gerar inovações, 

estimular para que sejam testadas e sistematizadas através de pesquisas científicas(10). 

É enfático que as inovações no ensino já são mundialmente reconhecidas como 

benéficas para o processo diferenciado que se exige atualmente dos ambientes de 

aprendizagem, contribuem para o pensamento crítico, as decisões complexas, as habilidades 

práticas, o trabalho em equipe, a motivação, a interação, a resolução de problemas e a geração 

de hipóteses, isso porque se pautam na participação ativa dos discentes, estimulam sua 

autonomia e sua criticidade(2-3,11).  

Nesse panorama, realça-se o conceito de relevância imposta de Schutz, que considera 

que alguns fatores de uma situação se sobrepõem aos atores. Assim, faz uma diferenciação 

entre objetos e projetos, quando os objetos são dados externos e nesse sentido pertencem à 

esfera das relevâncias impostas. Os projetos, por sua vez, fazem parte do potencial de ação 

dos atores, podem ser idealizados e controlados pela relevância dos atores(5). 

Exige-se do docente que ultrapasse a compreensão da inovação do ensino enquanto 

objeto, em prol de uma construção de projetos que consolidem ações típicas, que têm por base 

as motivações para o ensino inovador de enfermagem. 
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Um estudo que objetivou compreender as intenções das ações dos docentes 

enfermeiros e docentes de outras áreas da saúde de um curso de graduação em enfermagem de 

uma universidade privada da cidade de São Paulo, desvelou como motivos-para dos docentes: 

formar um profissional que por meio da crítica reflita sobre seus saberes, suas atitudes e 

comportamentos; auxiliar o aluno, futuro profissional, a perceber e buscar soluções para os 

problemas; contribuir para que o aluno tenha capacidade de tomar decisões, questione sua 

própria prática, mas que também seja tecnicamente competente; espera-se ver um profissional 

que seja humanizado e com capacidade de trabalhar em equipe; e despertar no aluno um olhar 

investigativo no decorrer da sua vida profissional(12). 

Soma-se enquanto motivação para o ensino inovador da enfermagem a possibilidade 

de garantir um ensino multissensorial e dinâmico, a partir do uso de diferentes recursos e 

abordagem pedagógicas. Ressalta-se que dentre os determinantes da aprendizagem, os estilos 

de aprendizagem preferidos pelos estudantes constituem um elemento de avaliação 

diagnóstica fundamental, os quais são compreendidos enquanto formas e condições mais 

eficientes e eficazes por meio das quais os aprendizes aprendem, ao considerar os fatores 

cognitivos, afetivos e psicológicos(13). 

Nesse contexto o enfermeiro educador possui duas responsabilidades significativas: 

aceitar a diversidade de estilos de modo a criar uma atmosfera para a aprendizagem que 

ofereça experiências encorajadoras para cada indivíduo alcançar seu potencial máximo; e 

combinar diferentes abordagens a partir de uma análise crítica de seus fundamentos, já que 

um currículo de enfermagem baseado em apenas uma abordagem pode restringir o 

desenvolvimento educacional dos estudantes(13). 

A possibilidade de um ensino motivador, reflexivo, multissensorial, dinâmico, 

flexível, colaborativo e que promova a socialização do conhecimento são benefícios 

destacados para o ensino em enfermagem, em seus diversos ambientes de aprendizagem. 
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Enquanto motivos-porque da inovação do ensino de enfermagem, destacam-se 

desafios vivenciados pelo enfermeiro educador em seus ambientes de ensino: evolui-se para 

um ambiente de práticas que demandam níveis altos de competências dos enfermeiros; exige-

se a formação de um profissional de enfermagem crítico e reflexivo, com um 

desenvolvimento cognitivo como demanda inerente da Prática Baseada em Evidências; e o 

educador insere-se em um contexto de mudanças dialógicas, em que se destacam estudantes 

com diversos estilos de aprendizagem e necessidades, que devem ser conhecidos pelos 

educadores de modo a utilizar métodos de ensino efetivos(3,14). 

Ensinar nessa perspectiva requer o estabelecimento de uma relação face a face, que 

Schutz define como aquela na qual os sujeitos envolvidos estão conscientes um do outro e 

voltados mutuamente no mesmo tempo e espaço(7). 

 

O ensinar e a situação biográfica dos discentes 

 

No âmbito das análises sociais, Schutz(5-6) distingue quatro tipos de mundos sociais 

que se relacionam diretamente: o mundo dos congêneres, o mundo dos contemporâneos, o 

mundo dos predecessores e o mundo dos sucessores. 

Destaca-se, no contexto do ensino inovador da enfermagem, o mundo dos congêneres, 

também denominado domínio da realidade diretamente vivenciada, que constitui aquele em 

que duas pessoas se encontram uma ao alcance da experiência direta da outra; nele: “[...] el 

mundo que me rodea en mi Aquí y Ahora corresponde al que te rodea en tu Aquí y Ahora”(6). 

Desse modo, congênere, também chamado consociado, é o indivíduo diretamente 

vivenciado. Nessa relação, os sujeitos desenvolvem uma “orientação-tu” que diz respeito ao 

modo em que se está consciente do outro ser humano como pessoa: “para cobrar conciencia 
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de esa situación, el participante debe volverse intencionalmente consciente de la persona 

frente a la cual está, y asumir una orientación-otro cara a cara hacia el partícipe”(6). 

A “orientação-tu” consiste no estar dirigido de forma intencional ao outro ser humano 

vivo e consciente, não implica consciência do que está ocorre na mente do outro. A partir 

dessa orientação, no mundo dos congêneres os indivíduos constroem uma “relação-nós”: 

“[…] relación cara a cara en la cual los partícipes están conscientes uno de otro y participan 

simpáticamente uno de la vida del otro, por más breve que sea esa relación”(6). Na relação 

estabelecida no mundo de congêneres o objeto é o ser-assim e as qualidades são 

imediatamente apreendidas. 

A partir de um relacionamento face a face, que se concretiza por uma “relação-nós”, o 

saber não pode mais ser considerado como algo a ser memorizado, incorporado, herdado ou 

transmitido, mas como algo que deve ser conjuntamente construído. 

É necessário optar por uma educação que não apenas valorize os conteúdos, mas 

busque princípios de cidadania, de desenvolvimento da responsabilidade enquanto ser 

humano, um processo de mudança que não decorre apenas da identificação desses 

pressupostos no projeto político pedagógico da escola, mas a partir de iniciativas e posturas 

individuais e coletivas dos sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem(12). 

Nesse ínterim, um ensino inovador que entende docente e discente como partícipes de 

um mundo vida de congêneres valoriza a situação biográfica dos discentes, pois compreende 

que o fator mais importante que influencia a aprendizagem é o que o aluno já sabe, aspecto 

denominado de conhecimento prévio ou subsunçor. Nesse sentido, o aluno precisa estabelecer 

relações de semelhança ou diferença entre as informações novas e as já incorporadas(15). 

Trata-se de aspectos processuais que se sintetizam em desafios do próprio sistema 

educacional, na necessidade de se refletir sobre o novo papel do docente e do discente e de 
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contribuir para a solidificação de ambientes de ensino propulsores de múltiplas habilidades a 

partir de concepções pedagógicas que efetivem uma educação de qualidade. 

 

A formação de discentes preparados para ações sociais 

 

Apreende-se o ensino inovador da enfermagem como meio de afirmar a necessidade 

da formação de discentes preparados para ações sociais em contraste com a visão reducionista 

de conduta: “[...] lo distintivo entre acción y conducta es que la acción es la ejecución de un 

acto proyetado”(6). 

O que se visualiza é que superar a simples conduta significa compreender o discente 

não mais como sujeito que desenvolve uma prática espontânea, isenta de planejamento e 

cientificidade. Apreender que a formação deve preparar o discente para fomentar ações 

traduz-se na defesa de um ensino crítico: um processo cognoscível, objetivo e decifrável, para 

se passar de um estágio de imaturidade conceitual e teórica para o de uma consciência mais 

crítica, através da qual a experiência vivida é transformada em experiência compreendida(12). 

A ação é interpretada pelo sujeito a partir de seus motivos existenciais, derivados das 

vivências inscritas na subjetividade, constituem fios condutores da ação no mundo social(7). 

Formar discentes preparados para desenvolver ações e não condutas significa incentivar a 

reflexão a partir da situação biográfica e das motivações dos aprendizes, em busca de uma 

escolha de projetos que tenham relevância em seu mundo vida. 

Destaca-se que os recursos tecnológicos do ensino inovador produzem desafios que 

incentivam a reflexividade e criticidade do discente, tem por base que a fonte de progresso do 

desenvolvimento está nos desequilíbrios, já que esses impelem o sujeito a ultrapassar seu 

estado atual e a procurar avanços e novas direções. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao refletir acerca do ensino inovador da enfermagem a partir dos conceitos 

schutzianos, este estudo apoia-se na premissa de que toda prática educacional se faz baseada 

em pressupostos de natureza filosófica e pedagógica, escolhas influenciadas pela situação 

biográfica dos sujeitos que interagem numa relação face a face no processo 

ensino/aprendizagem. 

Apreende-se que a fenomenologia social de Alfred Schutz constitui uma possibilidade 

de se pensar, fundamentar e desenvolver a ação de investigar e ensinar em enfermagem, ao ter 

como eixo norteador as relações sociais estabelecidas no mundo da vida, que se consolida 

enquanto mundo de congêneres. Tal referencial valoriza a dimensão intersubjetiva do ensino 

inovador da enfermagem e o traduz como o alicerce das relações existentes entre docente e 

discentes. 

Em suma, ao incorporar ao ensino da Enfermagem conceitos da abordagem 

compreensiva de Alfred Schutz, busca-se permitir ao docente enfermeiro valorizar e aplicar os 

aspectos apontados por este referencial teórico no âmbito dos desafios que caracterizam os 

princípios pedagógicos na contemporaneidade. 
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6.2 Artigo 2: Objeto e ambiente virtual de aprendizagem: análise de conceito  

 

 

RESUMO 

Objetivo: analisar o conceito de objeto e de ambiente virtual de aprendizagem na perspectiva 

evolucionária de Rodgers. Método: estudo descritivo, de abordagem mista, realizado a partir 

das etapas propostas por Rodgers em seu modelo de análise conceitual. A coleta de dados 

ocorreu em agosto de 2015 com a busca de dissertações e teses no Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Os dados 

quantitativos foram analisados a partir de estatística descritiva simples e os conceitos pela 

análise lexicográfica com suporte do IRAMUTEQ. Resultados: a amostra é constituída de 

161 estudos. O conceito de “ambiente virtual de aprendizagem” foi apresentado em 99 

(61,5%) estudos, enquanto o de “objeto virtual de aprendizagem” em apenas 15 (9,3%). 

Conclusões: concluiu-se que um ambiente virtual de aprendizagem reúne vários e diferentes 

tipos de objetos virtuais de aprendizagem em um contexto pedagógico comum. 

Descritores: Tecnologia Educacional; Materiais de Ensino; Formação de Conceito. 

Palabras clave: Tecnología Educacional; Materiales de Enseñanza; Formación de Concepto. 

Key words: Educational Technology; Teaching Materials; Concept Formation. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No contexto dos avanços tecnológicos, as instituições de ensino deparam-se com 

desafios emergentes como a necessidade de responder às demandas da sociedade da 

informação e um novo público-discente, caracterizado como estudantes digitais(1). 

As demandas contemporâneas exigem universidades que compreendam a 

imperatividade de modelos educacionais dinâmicos, flexíveis, cooperativos, personalizados e 

interativos(2). 

O desafio é capacitar os alunos a desenvolverem-se como seres políticos, sociais e 

intelectuais, de uma forma livre e autônoma. Para tanto, há necessidade de ir além das paredes 

da sala de aula, com a construção de propostas pedagógicas inovadoras(3). 

Neste panorama, o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) tem levado a inovações nos processos de ensinar e aprender. A integração de novas 

tecnologias no ensino permite aos docentes criar e recriar materiais de aprendizagem a partir 

de uma combinação de material multimídia interativo(4). 
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Adiciona-se o fato de que a integração da aprendizagem digital com as TIC reduziu 

ainda mais a barreira do ensino diferenciado e ajudou a superar o tempo e o espaço enquanto 

restrições nos modelos tradicionais de ensino, ao mover os alunos da recepção passiva do 

conhecimento para abordagens de aprendizagem mais ativas(4). 

Incorporar inovações tecnológicas ao ensino constitui uma realidade e uma 

necessidade dos ambientes de ensino. Trata-se de um aspecto processual, que não deve 

ocorrer distante de reflexões pedagógicas e da construção de materiais educacionais 

adequados. 

No que concerne aos materiais educacionais que incorporam as TIC, destacam-se os 

Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA) e os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), 

amplamente compreendidos enquanto potenciais ferramentas de apoio ao processo de 

ensino/aprendizagem(5-6). 

Estas ferramentas precisam ser compreendidas para que a incorporação ao ambiente de 

ensino seja consonante com as abordagens pedagógicas necessárias ao ensino inovador. 

Denota-se a pertinência de se realizar uma análise conceitual a partir do método 

evolucionário de Rodgers(7), caracterizado por considerar os aspectos contextuais como 

influenciadores do conceito.  

Trata-se de um processo cíclico que compreende que o significado de determinado 

conceito depende do seu uso e aplicação. É conduzido por três elementos: significado, uso e 

aplicação(7). 

Este estudo busca responder as seguintes questões de pesquisa: como os conceitos 

“objeto virtual de aprendizagem” e “ambiente virtual de aprendizagem” são usados nas 

produções científicas brasileiras? Qual a base contextual, os termos substitutos e os conceitos 

relacionados com “objeto virtual de aprendizagem” e “ambiente virtual de aprendizagem”, 

segundo a visão evolucionária de Rodgers? 

Objetiva-se analisar o conceito de objeto e de ambiente virtual de aprendizagem na 

perspectiva evolucionária de Rodgers. 
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MÉTODO 

 

Referencial teórico-metodológico e tipo de estudo 

 

Estudo descritivo, de abordagem mista, realizado a partir das seis etapas propostas por 

Rodgers(7) em seu modelo de análise conceitual: 1) definir o conceito de interesse; 2) 

selecionar o campo para a coleta de dados; 3) destacar os atributos do conceito e as bases 

contextuais (antecedentes e consequentes); 4) analisar as características do conceito (termos 

substitutos e conceitos relacionados); 5) identificar, se necessário, um exemplo de conceito; e 

6) determinar as implicações do conceito. 

Como conceitos de interesse, foram definidos “ambiente virtual de aprendizagem” e 

“objeto virtual de aprendizagem”. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Fonte de dados 

 

O campo para a coleta de dados foi o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), base de dados que reúne as 

dissertações e teses defendidas no contexto brasileiro. Elegeu-se tais trabalhos monográficos 

como campo para a coleta de dados por se tratar de estudos que apresentam discussões 

teóricas mais aprofundadas sobre a temática. 

 

Coleta e organização dos dados 

 

A coleta de dados ocorreu em agosto de 2015, por meio de duas buscas no campo 

“assunto”, decorrentes da combinação do descritor controlado “Tecnologia educacional” com 

os descritores não controlados “Ambiente virtual de aprendizagem” e “Objeto virtual de 

aprendizagem”. 

Foram incluídas as produções científicas que versavam sobre a temática, disponíveis 

na íntegra eletronicamente. Foram seguidas as seguintes etapas: análise de título e resumos; 

exclusão dos estudos duplicados; busca da versão completa; e leitura na íntegra (Figura 1). 
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Figura 1 - Fluxograma de coleta de dados, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise dos dados 

 

Os estudos foram analisados a partir de indicadores previamente padronizados, com o 

escopo de caracterizá-los e realizar a análise conceitual (Quadro 1). 

Os dados quantitativos foram analisados a partir de estatística descritiva simples e os 

conceitos pela análise lexicográfica com suporte do software Interface de R pour Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires (IRAMUTEQ)(8). 

 

Quadro 1 - Indicadores de análise e suas respectivas padronizações, Natal, Rio Grande do 

Norte, Brasil. 

Área Indicador Padronização 

 

C
ar

ac
te

ri
za

çã
o

 Título Título do trabalho 

Ano Ano de defesa 

Nível acadêmico Mestrado acadêmico, mestrado profissional ou doutorado 

Instituição de ensino Universidade de desenvolvimento do estudo 

Área de conhecimento Indicada no Portal de Teses da CAPES 

Formação do autor Graduação segundo Currículo Lattes 

 

A
n
ál

is
e 

co
n
ce

it
u
al

 

Conceito Conceito de OVA e/ou de AVA 

Atributos Características de um OVA e/ou de um AVA 

Antecedentes Eventos de contribuíram para o surgimentos dos OVA 

e/ou AVA 

Consequentes Consequências advindas da aplicação dos OVA e/ou 

AVA 

Termos substitutos Sinônimos utilizados para OVA e/ou AVA 

Conceitos relacionados Conceitos trabalhados conjuntamente aos de OVA e/ou 

AVA 

 

Combinação “Tecnologia 
Educacional e AVA” 

292 

Combinação “Tecnologia 
Educacional e OVA” 

46 

 

Análise título e resumo: 

26 dissonantes 
 

 

Análise título e resumo: 
3 dissonantes 

 

 
 

309 

 

Duplicados: 

30 

 

 
 

279 

 

Versão completa indisponível: 

61 
 

 

218 

 

Não abordam aspectos 

conceituais: 57 

 

 

Amostra: 

161 
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Aspectos éticos 

 

Não foi necessária apreciação ética, por se tratar de documentos de domínio público. 

 

RESULTADOS 

 

A amostra é constituída de 161 estudos, dos quais 129 dissertações (80,1%) e 32 teses 

(19,9%). Predominaram as dissertações provenientes de mestrado acadêmico (108; 67,1%). 

Os estudos analisados foram defendidos nos anos 2011 (88; 54,0%) e 2012 (74; 46,0%).  

Os estudos foram desenvolvidos em 65 Instituições de Ensino Superior (IES) 

diferentes, com predomínio das IES localizadas na região Sudeste brasileira (32; 49,1%), 

seguida pelas regiões Sul (17; 26,2%), Nordeste (11; 17,0%) e Centro-Oeste (5; 7,7%). 

Os autores provinham de 43 cursos distintos de graduação, com destaque para Letras 

(25; 15,7%), Pedagogia (23; 14,5%), Licenciatura em Matemática (16; 9,9%) e Ciência da 

Computação (12; 7,5%). 

O conceito “ambiente virtual de aprendizagem” (AVA) foi apresentado em 99 (61,5%) 

estudos, enquanto “objeto virtual de aprendizagem” (OVA) em apenas 15 (9,3%). Os 

atributos, antecedentes e consequentes identificados para ambos os conceitos estão 

apresentados na Tabela 1. 

Enquanto termos substitutos, o conceito de AVA apresentou 12 sinônimos, com 

destaque para Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (12; 7,5%). Os demais termos 

utilizados foram: Ambiente Virtual (9; 5,6%); Ambiente Digital de Aprendizagem (7; 4,3%); 

Ambiente Virtual de Ensino (6; 3,7%); Sala de Aula Virtual (5; 3,1%); Ambiente de 

Aprendizagem à Distância (4; 2,4%); Ambiente Informatizado de Aprendizagem (4; 2,4%); 

Ambiente Colaborativo de Aprendizagem (3; 1,9%); Virtual Learning Environment (1; 0,6%); 

Ambiente de Realidade Virtual (1; 0,6%); Ambiente Virtual Colaborativo (1; 0,6%); e 

Ambiente Virtual de Transmissão de Informações (1; 0,6%). 

Já o termo OVA apresentou cinco substitutos, com predomínio de Objeto de 

Aprendizagem (11; 6,8%). Também foram utilizados: Objeto de Aprendizagem Hipermídia 

(2; 1,2%); Learning Objects (1; 0,6%); Objeto Educacional Digital (1; 0,6%); e Objeto Digital 

de Aprendizagem (1; 0,6%). 
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Tabela 1 - Atributos, antecedentes e consequentes dos conceitos, Natal, Rio Grande do Norte, 

Brasil, 2016 (n=161) 

Variável n (N=161) % 

Atributos 

 Incentivo à participação, colaboração e interação de discentes  

 Intertextualidade, navegabilidade e integração de diversas mídias  

 Processo de ensino/aprendizagem mais ativo, dinâmico e 

personalizado  

 Estímulo à autonomia do discente  

 Redimensão do tempo e espaço do modelo tradicional da 

educação  

 Organização flexível do processo de ensino-aprendizagem  

 Possibilidade de aprendizagem linear e/ou não-linear  

 Professor torna-se um orientador/mediador  

 Potencialização da relação entre professores e alunos  

 Apresentação do conteúdo de maneira organizada e sistematizada 

 Potencial para um aprendizado significativo  

 Possibilidade de utilização simples e intuitiva  

 Importância da intencionalidade dos participantes  

 Possibilidade de ser modificado de acordo com as necessidades  

 Arquivamento e reutilização do material produzido  

 Possibilidade de uso na EAD ou como apoio a atividades 

presenciais  

 Ambiente seguro de aprendizagem 

 

77 

74 

 

29 

29 

 

20 

18 

17 

16 

15 

15 

14 

12 

10 

7 

6 

 

5 

3 

 

47,8 

46,0 

 

18,0 

18,0 

 

12,4 

11,2 

10,6 

9,9 

9,3 

9,3 

8,7 

7,5 

6,2 

4,3 

3,7 

 

3,1 

1,9 

Antecedentes 

 Popularização da internet  

 Evolução das cinco gerações da EaD  

 Avanços tecnológicos e facilidade de acesso às informações  

 Demanda por ensino adaptado às novas exigências  

 Desenvolvimento das TIC  

 Necessidade de complementar o modelo tradicional de ensino 

 

52 

37 

36 

32 

28 

27 

 

32,3 

23,0 

22,7 

19,9 

17,4 

16,8 

Consequentes 

 Exigência de uma aprendizagem colaborativa  

 Necessidade de incorporação de tecnologias à luz de abordagens 

pedagógicas  

 Docente com novas competências e com apoio técnico-

pedagógico  

 Necessidade de um aprendiz autônomo  

 Necessidade de desenvolvimento de materiais educativos 

adequados 

 Necessidade de orientação técnica para início de processo de 

utilização 

 Potencial resposta às novas demandas apresentadas pela 

sociedade atual 

 Garantia de condições de acessibilidade e utilização dos 

equipamentos 

 Necessidade de se estabelecer uma cultura organizacional  

 

30 

 

28 

 

25 

24 

 

22 

 

18 

 

12 

 

11 

5 

 

18,6 

 

17,4 

 

15,5 

14,9 

 

13,7 

 

11,2 

 

7,5 

 

6,8 

3,1 
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Enquanto conceitos relacionados, a Educação à Distância (EaD) foi discutida em todos 

os trabalhos analisados (161; 100,0%). Destacaram-se as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) (64; 40,0%), as novas concepções de ensino (26; 16,1%), o B-learning 

(7; 4,3%) e o E-learning (5; 3,1%). 

Com o objetivo de estabelecer a etapa cinco do modelo conceitual de Rodgers(7) – 

identificar, se necessário, um exemplo de conceito – realizou-se uma análise lexicográfica dos 

conceitos de AVA e OVA apresentados nos estudos analisados, a partir da análise de 

similitude com o suporte do IRAMUTEQ (Figuras 2 e 3). 

Na análise de similitude é imperativo analisar o tamanho das palavras e a espessura 

das linhas que as unem, aspectos que denotam a significância dos termos para que se 

compreenda o fenômeno analisado. 

Nessa perspectiva merecem destaque na análise do conceito de AVA os seguintes 

vocábulos: sistema, espaço, internet, aprendizagem e interação.  

Somado a tais aspectos é importante destacar os atributos que foram inerentes ao 

conceito de AVA na análise das dissertações e teses: produção de conteúdos e canais variados 

de comunicação através de ferramentas síncronas e assíncronas (29; 18,0%); armazenamento, 

distribuição e gerenciamento dos conteúdos de aprendizado (23; 14,3%); ferramentas de 

controle e avaliação do processo didático (20; 12,4%); e possibilidade de sujeitos 

geograficamente dispersos pelo mundo interagirem em tempos e espaços variados (11; 6,8%). 

 

Figura 2 - Análise de similitude do conceito de AVA, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 
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No âmbito da análise de similitude do conceito de OVA, apareceram em evidência os 

termos: recurso, digital, aprendizagem e utilizar. Enquanto atributo específico do OVA, todos 

os trabalhos que o conceituaram (15; 9,3%) dissertaram que esse se caracteriza por sua 

reusabilidade, adaptabilidade, granularidade, modularidade, interatividade, conceitualidade, 

acessibilidade, portabilidade e durabilidade. 

 

Figura 3 - Análise de similitude do conceito de OVA, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Acredita-se que a restrição da dimensão temporal da amostra decorre de uma 

atualização do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, de modo que na data da pesquisa só 

estavam disponíveis os estudos destes anos. 

A predominância dos cursos de mestrado acadêmico e das IES localizadas na região 

Sudeste está em consonância com a distribuição quantitativa dos programas de pós-graduação 

no Brasil(9). 

Consonante com o processo complexo e integrador de múltiplos profissionais que é o 

desenvolvimento e a validação de uma ferramenta educacional(1,10), os autores das 

dissertações e teses provinham de 43 graduações diferentes. 
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A aprendizagem colaborativa ganhou destaque enquanto atributo e consequente dos 

objetos e ambientes virtuais de aprendizagem. Esta é citada enquanto uma ferramenta 

pedagógica para minimizar as desvantagens da educação à distância, de modo que o 

componente social seja incorporado aos ambientes de e-learning, o que exige uma análise 

continua do tutor no que concerne às ações dos alunos(11). 

No âmbito dos OVA e AVA, denota-se a Aprendizagem Colaborativa Assistida por 

Computador (ACAC). Pesquisadores sugerem um quadro teórico para melhor compreensão e 

consolidação da colaboração nesses ambientes, isso a partir de três elementos principais: o 

aspecto pedagógico, o nível de aprendizagem e a unidade de aprendizagem(12).  

O elemento pedagógico refere-se às ferramentas utilizadas para apoiar e orientar o 

indivíduo, equipe e/ou comunidade com um conjunto de metas de aprendizagem. O nível de 

aprendizagem diz respeito às habilidades que os estudantes usam para trabalhar juntos em 

uma equipe, o que inclui o processo de comunicação, o nível de motivação e os aspectos 

sociais envolvidos na interação aluno-aluno e aluno-professor. O terceiro elemento, a unidade 

de aprendizagem, refere-se às necessidades tecnológicas da atividade que dependem da 

composição do meio, o que vai determinar a forma como a tecnologia é usada e a eficácia da 

atividade(12). 

No âmbito dos OVA e AVA apreende-se que a colaboração deve ser compreendida 

enquanto elemento primordial e determinante do alcance dos objetivos pedagógicos. Para 

tanto, discente e docentes assumem novos papéis: enquanto aqueles são mais ativos, 

autônomos e dinâmicos, estes ganham novas responsabilidades de mediação e motivação no 

processo de ensino/aprendizagem. 

Estudo realizado na Espanha que objetivou analisar os efeitos da interatividade no e-

learning demonstrou que os discentes desejam níveis mais elevados de interatividade e 

compreendem que a colaboração no ensino proporciona experiências subjetivas positivas. Por 

sua vez estas desencadeiam resultados de suma importância para as instituições de ensino: 

atitudes favoráveis e intenções positivas para continuar a navegar no ambiente virtual(13). 

A integração de diversas mídias também foi destacada nas pesquisas analisadas 

enquanto atributo dos objetos e ambientes virtuais de aprendizagem. 

Tais ferramentas educacionais são caracterizadas por serem autodirigidas e flexíveis, 

em que o acesso a arquivos multimídia, sites e conteúdo original pode resultar em uma 

experiência de aprendizagem verdadeiramente multifacetada(14). 

Nesse contexto, pesquisadores revelam os benefícios do aprendizado sinestésico. Um 

estudo realizado nos Estados Unidos que investigou os efeitos de um jogo de simulação de 
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realidade mista nos resultados da aprendizagem e comparou o desempenho dos participantes 

na simulação experimental a um grupo controle com o mesmo jogo de simulação em um 

computador desktop, revelou que o grupo de participantes que usou seus corpos inteiros para 

se envolver com os conceitos de física apresentou maior aprendizado e atitudes mais positivas 

em relação à experiência de simulação e ao ambiente de aprendizagem(15). 

Denota-se que o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem apoiados pela 

tecnologia constitui um campo de inovação permanente, isso em busca de beneficiar cada vez 

mais o processo de ensinar e aprender, caracterizado pelo dinamismo e interação. 

O processo de ensino personalizado e autônomo, aspecto também revelado enquanto 

atributo dos OVA e AVA, é reconhecido enquanto potencializador de uma aprendizagem 

eficaz mediada pela tecnologia. 

Nesse contexto, estudos realizados no Brasil(6,16), Estados Unidos(15), Reino Unido(14), 

Taiwan(17), Espanha(2), Tailândia(18), Malásia(19), Irã(20) e Colômbia(21), dentre inúmeros outros 

países, já revelaram os benefícios do uso dos objetos e ambientes virtuais de aprendizagem e 

os resultados efetivos quanto comparados a processos de ensino tradicionais. 

No âmbito do ensino de saúde, um benefício/atributo dos OVA e AVA também é 

destacado pela literatura a segurança no processo de ensino/aprendizagem. Do ponto de vista 

bioético e das considerações didáticas que compreendem este ensinamento é relevante a 

utilização de objetos e ambientes virtuais para promover um ambiente seguro de 

aprendizagem, aspecto que também se reflete na otimização da segurança dos pacientes nos 

ambientes clínicos(15,22). 

Enquanto antecedentes dos conceitos analisados, os fatos históricos que contribuíram 

para o seu desenvolvimento, os estudos destacaram a popularização da Internet e das TIC, 

com seus consequentes avanços tecnológicos e novas demandas no processo de ensinar e 

aprender, num contexto em que o modelo tradicional de ensino precisa ser complementado. 

Realça-se que o advento do computador em paralelo com o desenvolvimento da 

Internet resultou em alterações fundamentais nas relações humanas. Em outras palavras, a 

forma como os seres humanos interagem uns com os outros foi modificada devido aos 

avanços realizados no contexto do computador e da Internet(21).  

A presença do ciberespaço tem transformado a sociedade que por sua vez conduziu ao 

desenvolvimento da aprendizagem digital(20), que levou o ambiente acadêmico a enfrentar 

novos desafios de modo a integrar no ciberespaço. 
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Como consequente desse processo, as dissertações e teses analisadas revelam um 

aspecto primordial consonante com pesquisadores internacionais: a necessidade de incorporar 

e desenvolver ferramentas tecnológicas no ensino à luz de abordagens pedagógicas(15,23-24). 

Os benefícios potenciais dos objetos e ambientes virtuais de aprendizagem podem ser 

anulados diante da ausência de uma reflexão pedagógica dos envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem(23). 

A incorporação destas tecnologias oferece novas possibilidades educativas de 

formação, mas é preciso revisar as bases teóricas fundamentais de um modelo pedagógico, 

bem como esclarecer os novos papéis de docentes e discentes nestes novos cenários de 

ensino/aprendizagem, isso porque é enfático que o modelo tradicional de ensino é insuficiente 

para atender às novas demandas educacionais. 

O uso de OVA e AVA não se deve concentrar somente na exercitação de 

procedimentos e saberes, mas sim gerar paralelamente um ambiente de aprendizagem no qual 

se integrem o desenvolvimento de outras competências de comunicação, reflexão, 

pensamento crítico e tomada de decisões(22). 

Outro desafio é encontrar formas eficazes para proporcionar o feedback das interações 

do usuário. Com frequência, os comentários e ações promovidos nos OVA e AVA podem 

revelar uma reminiscência de instrução formal e podem ser prejudiciais para o aprendiz(15). 

Os aspectos somativos tão facilmente proporcionados por esses ambientes, como o uso 

de quizzes, são importantes tanto para os alunos que podem auto avaliar o conhecimento 

adquirido, quanto para os professores que poderiam verificar se suas estratégias de ensino são 

adequadas ao medir o quanto dos temas foram assimilados pelos alunos. Todavia, a avaliação 

não pode ser limitada aos resultados de testes e ensaios(24).  

Enriquecer esses resultados com dados sobre as interações entre os usuários (alunos e 

professores) e o sistema pode ser uma solução. Por exemplo, o nível de participação nas 

diferentes atividades, a qualidade da interação e comunicação entre os pares, poderiam ser 

dados interessantes a serem utilizados durante a avaliação(24). 

Outro consequente destacado na pesquisa foi o necessário apoio técnico e pedagógico 

dos docentes, assim como a promoção de uma cultura organizacional nas IES que promova o 

desenvolvimento e a incorporação de OVA e AVA adequados ao processo pedagógico 

proposto. 

Estudo de caso baseado na experiência de implementar uma abordagem de 

aprendizagem semipresencial a um curso de leitura para estudantes de metodologia na 

Faculdade de Línguas Estrangeiras da Moscow State University, Rússia, concluiu a 
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essencialidade de uma política acadêmica adequada, com suporte de administração do uso de 

tecnologias na educação como um dos pilares da aprendizagem eficiente(25). 

Enquanto conceitos relacionados aos ambientes e objetos virtuais de aprendizagem, 

merece destaque o B-learning ou blended learning, modalidade de ensino cada vez mais 

discutida e incorporada nas instituições de ensino. 

O blended learning tem sido conceituado como uma combinação de atividades em sala 

de aula e atividades on-line. Enquanto a definição é clara e simplista, a sua implementação é 

complexa e bastante desafiadora(19). 

Um sistema B-learning é suportado pela tecnologia com uma combinação de técnicas 

de ensino, inclui o autoestudo e a sala de aula on-line com instruções de trabalho, adapta-se 

com as necessidades individuais dos alunos(19). 

Este método de ensino é consonante com os elementos da flipped classroom, 

conhecida como sala de aula invertida, que compreende a autonomia do discente no estudo 

em casa, com apoio de OVA e AVA, e a escola enquanto ambiente de discussão e 

aprendizagem mediadas pelo docente(19). 

Estas abordagens pedagógicas representam não só uma combinação de métodos de 

ensino on-line e off-line, mas também uma combinação de teorias de aprendizagem, tais como 

abordagens baseadas em problemas sustentadas na ideologia construtiva versus aulas 

tradicionais derivadas do método de instrução direta baseada em princípios behavioristas. 

O relevante nesse processo é que a ferramenta tecnológica seja compreendida 

enquanto suporte ao ensino, à luz de abordagens pedagógicas. 

Em suma, como resultado da análise conceitual, ambiente virtual de aprendizagem foi 

compreendido enquanto um sistema computacional que integra funcionalidades e ferramentas 

que possibilitam a construção de um processo de ensino aprendizagem interativo, online, 

acessado por navegadores na internet ou em redes locais.  

Em contrapartida, objeto virtual de aprendizagem foi conceituado enquanto um 

recurso digital de tamanho limitado que pode ser reutilizado dentro de várias atividades e 

estratégias pedagógicas.  

 

Limitações do estudo 

 

Enquanto limitação do estudo, ressalta-se a reduzida dimensão temporal dos estudos 

analisados, aspecto decorrente de uma atualização do Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES. 
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Sugere-se que o estudo seja ampliado para uma dimensão internacional, de modo a 

compreender se a análise conceitual realizada em pesquisas brasileiras está em consonância 

com a perspectiva mundial. 

 

Contribuições para a área da saúde 

 

Espera-se que a efetiva compreensão do uso e aplicação destes conceitos norteie o 

desenvolvimento e validação destes relevantes instrumentos educacionais. Além disso, a 

análise conceitual realizada pode favorecer a uniformização do uso e significado dos 

conceitos pelos pesquisadores nas diversas áreas do conhecimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

A análise conceitual permitiu compreender as múltiplas interfaces dos conceitos de 

objeto e ambiente virtual de aprendizagem, de modo a elucidar suas similitudes, diferenças e 

relações. 

Concluiu-se que um ambiente virtual de aprendizagem reúne vários e diferentes tipos 

de objetos virtuais de aprendizagem em um contexto pedagógico comum. 
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6.3 Artigo 3: Sistematização da assistência de enfermagem em nível técnico: 

tipificação de docentes 

 

 

Resumo 

Objetivo: Desvelar a tipificação de docentes sobre o ensino da sistematização da assistência 

de enfermagem em nível técnico. 

Métodos: Estudo descritivo de abordagem qualitativa. Participaram do grupo focal sete 

docentes do Curso Técnico em Enfermagem de uma universidade pública do Nordeste 

brasileiro. O conteúdo textual foi tratado com auxílio do IRAMUTEQ e a análise dos dados 

foi realizada a partir do referencial teórico de Alfred Schutz. 

Resultados: Os docentes do curso técnico em enfermagem tipificam a importância de integrar 

o técnico em enfermagem na sistematização da assistência e para tanto realçam a necessidade 

de incluir tal temática na formação em nível técnico. 

Conclusão: Os docentes denotam dúvidas e receios em não saber como e quando efetivar o 

ensino da SAE em nível técnico, mas refletem sobre as possibilidades e necessidades de 

consolidar esta temática. 

Descritores: Processos de enfermagem; Docentes de enfermagem; Educação técnica em 

enfermagem; Auxiliares de enfermagem; Enfermagem. 

 

Introdução 

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é reconhecida enquanto 

metodologia organizadora do trabalho da enfermagem no sentido de beneficiar o cuidado, 

organizar o contexto de sua realização e documentar a prática profissional, além de melhorar a 

visibilidade e o reconhecimento profissional.(1)  

Todavia, apesar de ter sua obrigatoriedade instituída pelo Conselho Federal de 

Enfermagem brasileiro,(2) sua consolidação ainda é inconsistente na realidade assistencial, 

aspecto que se dá de maneira desigual no Brasil, quando por um lado existem unidades 

federativas com a SAE implementada há décadas em contrapartida existem estados em que a 

SAE ainda é apenas uma discussão teórica. 

Nesse contexto se reconhece que uma possibilidade de avanço para a implementação 

efetiva da SAE constitui o aspecto formativo da equipe de enfermagem. Apreende-se por 

conseguinte que o processo educativo dos trabalhadores da saúde tem estreita relação com a 
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qualidade do cuidado prestado; outrossim, a formação é compreendida enquanto um potencial 

para perceber e reconstruir a realidade dos serviços de saúde.(1,3,4) 

Denota-se o papel da universidade na mudança da realidade dos serviços de saúde e 

em especial na consolidação da SAE, a qual deve ser temática transversal na formação da 

equipe de enfermagem, ou seja, de enfermeiros e técnicos em enfermagem.  

Ressalta-se que esta última categoria (os técnicos) costuma ser esquecida quando se 

aborda a SAE, de modo que a discussão teórica de tal metodologia muitas vezes é exclusiva 

dos enfermeiros, o que pode proporcionar uma cisão no processo de cuidar, além de constituir 

mais um entrave para a implementação efetiva da SAE.(5,6) 

Além de representarem a classe majoritária em termos quantitativos,(7) realça-se que os 

técnicos em enfermagem são os profissionais em contato diuturno com os pacientes, portanto, 

com potenciais inquestionáveis para contribuir tanto com a implementação da SAE quanto 

com sua contínua avaliação e suas competências específicas.(6,8) 

Desse modo, justifica-se a relevância de se discutir o ensino da SAE na formação em 

nível técnico, com base que “a qualidade do ensino em enfermagem pode impactar 

diretamente as ações de saúde, que dependem majoritariamente de técnicos em 

enfermagem”.(4:22) Apresenta-se o fenômeno do estudo: a tipificação de docentes sobre o 

ensino da SAE em nível técnico. 

Para tanto, será utilizado o referencial teórico de Alfred Schutz, conhecido como o 

fenomenólogo do social e considerado um dos mais importantes filósofos da ciência social do 

século XX.(9) Na abordagem schutziana, destaca-se a tipificação ou típico ideal, que constitui 

a forma como os homens interpretam suas atitudes e as dos outros, de acordo com suas 

histórias e relevâncias.(10) 

O que possibilita a compreensão de um fenômeno social pelo pesquisador é, portanto, 

a sistematização dos seus traços típicos,(9) os quais apresentam motivações que também 

necessitam ser investigadas. 

Os motivos-para são essencialmente subjetivos, constituem as metas que se procuram 

alcançar, com uma estrutura temporal voltada para o futuro, formam uma categoria subjetiva 

da ação, ou seja, os motivos que estão estreitamente relacionados à ação e à consciência do 

ator. Referem-se ao fim a atingir, ao projeto a realizar e à vontade de fazê-lo.(10) 

Os motivos-porque são pautados na objetividade, evidenciados nos acontecimentos já 

concluídos, com uma direção temporal voltada para o passado, compreendidos em 

retrospectivo, ou seja, são inconscientes durante a ação.(10) 
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Busca-se a partir de tal referencial teórico responder à seguinte questão de pesquisa: 

qual a tipificação de docentes sobre o ensino da SAE aos técnicos em enfermagem? 

Ressalta-se que esta tipificação faz parte da construção de uma ferramenta que 

subsidiará o ensino da SAE aos técnicos em enfermagem, como parte do polo teórico da 

Teoria e Construção. 

Objetiva-se, portanto, desvelar a tipificação de docentes sobre o ensino da SAE em 

nível técnico. 

 

Métodos 

 

Trata-se de estudo descritivo, de abordagem qualitativa. Participaram sete docentes do 

Curso Técnico em Enfermagem de uma universidade pública do Nordeste do Brasil. A coleta 

de dados ocorreu em fevereiro de 2015, a partir da técnica do grupo focal.(11) A equipe de 

pesquisa foi composta por um mediador, um relator e dois colaboradores.  

Como critérios de inclusão foram estabelecidos: ser professor efetivo e ter atuado por 

pelo menos seis meses no Curso Técnico em Enfermagem. Além disso, seguiu-se a 

recomendação literária de que os grupos focais devem ter, para garantir sua eficácia, a 

participação de 6 a 15 pessoas.(11) 

Dos 14 docentes convidados para participar do estudo, os quais atendiam aos critérios 

de inclusão da pesquisa, sete compareceram e totalizaram a amostra da pesquisa. Esses foram 

identificados pela sigla D – docente, seguida de um número em ordem sequencial (D1, D2, 

D3, sucessivamente até D7). 

Com base no princípio de que o uso de técnicas projetivas colabora para uma 

investigação de conteúdos inconscientes, propicia o diálogo e cria um ambiente favorável à 

investigação de aspectos subjetivos não revelados na verbalização,(12) foi utilizada a 

Pedagogia Vivencial Humanescente (PVH)(13) para facilitar a expressão das subjetividades 

dos participantes. 

A PVH é compreendida como uma abordagem pedagógica que estimula a expressão 

subjetiva dos sujeitos, a partir da criatividade como método de trabalho por meio da tríade 

“montar-escrever-falar” para estimular a expressão das percepções dos participantes acerca 

das questões norteadoras: 1) montar um cenário com os materiais disponibilizados (miniaturas 

e massas de modelar); 2) escrever a descrição do cenário construído, em um instrumento de 

pesquisa que contribuiu para a análise das falas dos sujeitos pesquisados; e 3) falar sobre suas 

representações, compartilhar ideias e opiniões.(13) 
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As falas foram transcritas e o conteúdo textual decorrente das entrevistas foi 

submetido à análise lexicográfica, com auxílio do software Interface de R pour Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires (IRAMUTEQ).  

Foram utilizadas a Classificação Hierárquica Descendente e a análise de similitude 

como métodos de tratamento dos dados. Cada texto (n=7) foi caracterizado pelas variáveis de 

interesse tempo de experiência no ensino e tempo de experiência no curso técnico. Foram 

seguidos como critérios para inclusão dos elementos em suas respectivas classes sugeridos 

pelo tutorial do software: frequência maior que o dobro da média de ocorrências no corpus e 

associação com a classe determinada pelo valor de qui-quadrado igual ou superior a 3,84 e 

significância de 95%.(14) 

A análise dos dados se deu a partir do referencial teórico da fenomenologia 

sociológica compreensiva de Alfred Schutz(10) e se configurou com base na proposta de 

princípios metodológicos de pesquisa fenomenológica.(9) 

O desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e internacionais de ética 

em pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

Resultados  

 

             O grupo focal contou com a colaboração de sete docentes do Curso Técnico em 

Enfermagem, do sexo feminino, com formação mínima de mestrado, experientes no ensino 

técnico, porém com uma situação biográfica em que o ensino da SAE aos técnicos em 

enfermagem não foi vivenciada (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Caracterização dos participantes do grupo focal. Natal/RN, 2016 (n=7) 

Variável n (N = 7) % 

Sexo 

 Feminino 

 Masculino 

 

7 

0 

 

100,0 

0,0 

Formação 

 Especialização 

 Mestrado 

 Doutorado 

 

0 

7 

0 

 

0,0 

100,0 

0,0 

Experiência no ensino 

 Inferior a 10 anos 

 De 10 a 20 anos 

 Superior a 20 anos 

 

2 

2 

3 

 

28,6 

28,6 

42,8 

Experiência no ensino do curso técnico 

 Inferior a 10 anos 

 De 10 a 20 anos 

 Superior a 20 anos 

 

3 

2 

2 

 

42,8 

28,6 

28,6 

Vivência do ensino da SAE aos TE 

 Sim 

 Não 

 

1 

6 

 

14,2 

85,8 
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A análise do corpus proveniente das entrevistas com os docentes do Curso Técnico em 

Enfermagem denotou 7.325 ocorrências de palavras, distribuídas em 1.240 formas, com uma 

média de ocorrência de 6 palavras para cada forma – critério utilizado como ponto de corte 

para a inclusão dos elementos no dendograma e na análise de similitude (o dobro da 

frequência média, portanto, 12).(14)  

Por meio da Classificação Hierárquica Descendente, foram analisados 213 segmentos 

de texto, com retenção de 70,42% do corpus para construção das cinco classes advindas das 

partições de conteúdo (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Classes componentes do dendograma do corpus textual. 

 

Repartição 
 

Classe 
Análise lexicográfica 

Variável significativa* 
Palavra χ2 % 

Tipificação dos 

docentes 

 

1 – Experiências e 

possibilidades de 

inserção da SAE no 

ensino dos TE (16,0%) 

Lembrar 

Semiologia 

Participar 

Semiotécnica 

Depender 

27,16 

21,58 

16,07 

15,76 

15,76 

100,0 

100,0 

100,0 

80,0 

80,0 
Docentes com 

experiência no ensino 

técnico superior a 10 

anos 

 

2 – Dúvidas e receios: 

o momento certo para 

ensinar a SAE aos TE 

(16,0%) 

Momento 

Processo 

Como 

Docente 

Concepção 

28,81 

18,16 

17,27 

21,58 

16,07 

62,5 

47,62 

33,33 

100,0 

100,0 

Motivos-porque 

ensinar a SAE aos TE 

 

3 – O papel da 

universidade na 

mudança da prática 

(24,0%) 

Praticar 

Saber 

Vivenciar 

Acreditar 

Acontecer 

15,75 

13,74 

12,06 

12,06 

7,61 

56,52 

64,29 

83,33 

83,33 

60,0 
Docentes com 

experiência no ensino 

técnico inferior a 10 

anos 4 – Superação da cisão 

entre o fazer e o 

pensar (29,33%) 

Fazer 

Meio 

Pensar 

Conseguir 

Efetivar 

31,52 

15,06 

12,56 

11,26 

11,26 

76,0 

100,0 

52,78 

85,71 

85,71 

 

Motivos-para ensinar 

a SAE aos TE 

5 – Benefícios da 

inserção do TE na 

SAE (14,67%) 

Homem 

Vida 

Valor 

Família 

Atenção 

36,36 

30,47 

23,91 

23,91 

23,55 

100,0 

77,78 

100,0 

100,0 

83,33 

Não houve diferença 

significativa entre as 

variáveis 

*p<0,0001 

 

A primeira repartição de conteúdo, que engloba as classes 1 e 2, permitiu a 

contextualização da tipificação dos docentes acerca do ensino da SAE aos TE. Denotou por 

um lado experiências e possibilidades que afirmam a necessidade de inserir tal temática no 

nível técnico e em contrapartida dúvidas e receios quanto ao momento certo para este ensino, 

aspecto influenciado sobretudo pela situação biográfica dos docentes em que a vivência do 

ensino da SAE aos TE não foi efetivada. 
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O vocabulário típico da classe 1, que integrou 16,0% do conteúdo analisado, colocou 

em relevo as “Experiências e possibilidades de inserção da SAE no ensino dos TE”, que 

também apresentou como palavras significativas (p<0,0005): conhecer, precisar, estudar, 

experiência e equipe. Apontaram-se, portanto, necessidades de novas experiências para 

consolidar o ensino da SAE em nível técnico. 

Ao mesmo tempo em que realçam a importância de ensinar a SAE aos TE – o técnico 

precisa saber que existe, ele precisa saber que existem as teorias, que existem as etapas, que 

tem etapas que ele vai participar mais e em outras menos. (D3) – os docentes sinalizam a 

preocupação quanto à vivência dos alunos em relação aos conteúdos ensinados, já que a SAE 

não constitui uma realidade efetivamente consolidada em seu mundo vida, conforme pode ser 

evidenciado na fala de D2: precisa que toda a equipe seja integrada e que tenha exatamente 

essa relação teoria-prática, não ter só o conteúdo, ele precisa vivenciar, ele precisa viver, ele 

precisa conhecer, ele precisa participar. (D2). 

Essa preocupação ganha destaque na classe 2, “Dúvidas e receios: o momento certo 

para ensinar a SAE aos TE” (16,0%), na qual os docentes analisaram que sua situação 

biográfica de imaturidade no que concerne ao ensino da SAE aos TE acaba por contribuir com 

muitos temores acerca do momento certo para efetivar tal processo, sobretudo devido a uma 

realidade de ambientes de saúde em que a SAE não é consolidada e o preparo teórico dos 

discentes para compreensão do conteúdo, o que pode ser visualizado nas falas dos docentes: 

[...] se ele [o conteúdo da SAE] for abordado no começo [do curso técnico] ele não vai 

ser bem entendido, porque ainda não há maturidade pra perceber o momento de cuidado que e 

onde a SAE vai acontecer [...] e então isso pra mim é imaturo realmente, eu não tenho 

maturidade pra encontrar esse momento [...] tenho consciência da importância, mas não tenho 

maturidade ainda de como esse processo de ensino vai acontecer. (D2) 

[...] mais uma vez eu volto à questão prática. Então na minha compreensão, antes de 

qualquer momento teórico com este aluno, eu partiria pra um prático. (D3) 

[...] então eu imaginei que nós ainda estamos engatinhando nesse processo. (D5) 

Em contrapartida a tais receios, destacados na tipificação dos docentes, a segunda 

repartição de conteúdo, que integrou as classes 3 e 4, foi significativamente relacionada aos 

docentes com experiência no ensino técnico inferior a 10 anos, denotou os motivos-porque 

ensinar a SAE aos TE, ao destacar que os docentes devem enfrentar os receios em busca de 

alternativas para que o ensino da SAE em nível técnico se consolide, aspecto defendido a 

partir da reflexão acerca do papel da universidade na mudança da prática e na superação da 

cisão entre o fazer e o pensar no mundo vida da enfermagem. 
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Desse modo, a classe 3 “O papel da universidade na mudança da prática”, agregou 

24,0% dos segmentos de texto analisados a partir dos vocábulos praticar, saber, vivenciar, 

acreditar e acontecer (p<0,0001). Os docentes relataram que a partir do ensino da SAE em 

nível técnico se pode incentivar que os ambientes de saúde se transformem, otimizem a 

consolidação da SAE a partir da formação de profissionais de saúde capacitados e 

empoderados para efetivá-la:  

[...] eu acredito que não é porque não acontece na prática que a gente não deve ensinar 

[...] a gente ensina porque a gente acredita que essa técnica é validada, que essa técnica é 

ideal, que deve ser utilizada. Então eu acho que tem coisa que a academia tem que contagiar e 

trazer o serviço para as boas práticas. (D4) 

Enquanto motivos-porque ensinar a SAE aos TE, somam-se ainda os aspectos 

evidenciados na classe 4, “Superação da cisão entre o fazer e o pensar” (29,33%), que foram 

destacados pelos vocábulos fazer, meio, pensar, conseguir, efetivar, consolidar, querer, 

construir e unir (p<0,0001).  

Os docentes analisaram a necessidade de se contribuir para que visão dos técnicos 

enquanto executores de técnicas seja superada, isso a partir da compreensão da relevância de 

tais profissionais no âmbito do planejamento do cuidado, e portanto da SAE. Para tanto, essa 

cisão deve ser desmistificada já no ambiente de formação, em que o aluno deve ser 

incentivado não apenas a aprender a fazer, mas também a pensar sobre o que faz:  

A gente tem que criar alternativas [...] pra construir isso ele teria que fazer o aluno 

saber pensar pra poder fazer, porque o fazer pelo fazer, a técnica pela técnica não seria a 

proposta. (D7) 

[...] as vezes a gente quer enfiar goela abaixo a SAE e as vezes não coloca esses 

profissionais no processo, que é importante pra ele se sentir parte desse processo, ele também 

tem que aprender e também tem que contribuir e ai a importância da formação. (D5) 

Por fim, a terceira repartição de conteúdo possibilitou a compreensão dos motivos-

para ensinar a SAE aos TE, isso por meio da lexicografia da classe 5, “Benefícios da inserção 

do TE na SAE” (14,67%), na qual os docentes do curso técnico refletiram sobre as 

contribuições que o técnico em enfermagem pode efetivar ao se integrar à SAE, o que 

perpassa o seu papel enquanto profissional mais próximo do paciente, capaz de contribuir 

com uma atenção individualizada e com o acompanhamento da evolução das condições de 

saúde, o que pode ser visualizado nas falas dos docentes: 

Ele [o técnico em enfermagem] está diretamente, diuturnamente, com o usuário do 

serviço, ele é elemento fundamental. (D4) 
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[...] resultaria numa assistência que valorizasse essas questões humanas, as questões 

éticas [...] que fosse resultar num cuidado que gerasse vida. (D6) 

A análise de similitude sintetiza, por meio das palavras organizadoras da tipificação 

dos docentes, o conteúdo lexical apreendido a partir das classes apresentadas (Figura 1). Nesta 

análise, o tamanho dos vocábulos e a espessura dos traços que os unem traduzem a relevância 

dos termos para a compreensão do fenômeno estudado.(14) 

 

 

Figura 1. Análise de similitude do corpus textual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se que os vocábulos em destaque revelam os elementos organizadores das 

classes discutidas: 1) associadas ao vocábulo ter apreende-se os elementos em correlação com 

a tipificação dos docentes acerca da necessidade de ensinar a SAE aos TE; 2) em coocorrência 

à palavra não, visualizam-se as dúvidas e receios dos docentes em não saber como e quando 

efetivar o ensino da SAE em nível técnico, aspecto associado à situação biográfica dos 

participantes; 3) conjuntamente ao como e ir, visualizam-se as possibilidades para consolidar 

tal ensino; e 4) associados ao ser, os vocábulos que revelam os motivos-para consolidar a 

inserção do TE na SAE. 
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Discussão 

 

As limitações deste estudo se referem às características de sua metodologia, 

predominantemente qualitativa. Denotam, portanto, uma realidade específica, de modo que 

seus resultados não podem ser generalizados. 

Os resultados apresentados podem contribuir para que o fenômeno estudado seja cada 

vez mais discutido a fim de incentivar a inserção da discussão teórica da SAE em todos os 

âmbitos formativos da enfermagem, o que pode refletir na consolidação da SAE na realidade 

assistencial, e assim solidificar os potenciais benefícios desta metodologia de trabalho, 

amplamente estudados e almejados. 

Apreende-se que a situação biográfica dos docentes do curso técnico em enfermagem 

participantes deste estudo é subjacente a uma problemática maior: a formação de técnicos em 

enfermagem sem uma discussão aprofundada sobre a SAE, a qual influencia e é influenciada 

por uma realidade que ainda perpetua a cisão entre ações de planejamento e práticas 

assistenciais, aspecto que já foi apontado pela literatura como um entrave peculiar para a 

efetivação da SAE.(5,6) 

O processo formativo dos técnicos em enfermagem pode ser a causa ou elemento de 

reforço deste problema, que subjaz à história de fragmentação do cuidado de enfermagem: de 

um lado profissionais de nível superior que planejam a assistência e de outro trabalhadores de 

nível técnico que a executam, num ambiente em que inexiste ou acontece de maneira 

incipiente a comunicação entre tais profissionais.(6) 

Nesse ínterim, o ensino em nível técnico perpetua um problema nevrálgico acerca das 

distorções que ainda prevalecem no ensino de nível médio, que permanece “[...] no centro da 

contradição: é profissionalizante, mas não é; é propedêutico, mas não é”.(15:144) 

Frente a tais desafios o que permanece inquestionável é a importância de integrar o 

técnico em enfermagem na SAE. Há necessidade de uma maior coesão da equipe de 

enfermagem, uma vez que a efetivação da SAE exige a colaboração, o envolvimento e o 

comprometimento de todos os integrantes da equipe de enfermagem em prol dos benefícios 

potenciais para a profissão, o paciente, o profissional e a instituição de saúde.(5,8,16) 

Os participantes do estudo coadunam tal assertiva ao compreenderem que o técnico 

em enfermagem constitui elemento fundamental para a consolidação da SAE, conforme 

apontado nos motivos-para ensinar a SAE aos técnicos em enfermagem e para tanto afirmam 

a necessidade de inserir tal temática no ensino de nível técnico. 
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Compreende-se que se faz necessário que a formação do técnico em enfermagem seja 

permeada pelos princípios norteadores do sistema de saúde, pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de 

Nível Técnico, normativas que norteiam a formação de profissionais éticos, críticos, 

reflexivos e comprometidos com o sistema de saúde e seus usuários.(4) 

No âmbito da formação em enfermagem é imperativo superar a dicotomia entre o 

pensar e o executar, uma vez que consolidar atividades no contexto biomédico em qualquer 

nível exige preparo prévio teórico e prático.(6) Desse modo, o embasamento teórico acerca da 

SAE é fundamental a todos os membros da equipe de enfermagem.(8) 

Nessa perspectiva, enquanto motivos-porque ensinar a SAE aos técnicos em 

enfermagem, os docentes destacaram o papel da universidade na mudança da realidade 

assistencial e a superação da cisão entre o fazer e o pensar no âmbito da enfermagem. 

Portanto, a articulação ensino-serviço é compreendida enquanto subsídio ao cuidado 

de enfermagem de qualidade.(1) É preciso repensar o ensino dos técnicos em enfermagem no 

que concerne à SAE. 

O espaço de formação precisa ser reconhecido pelo seu potencial de formar sujeitos 

implicados com uma atenção à saúde cientificamente qualificada e não apenas na construção 

de competências para execução de procedimentos e técnicas assistenciais.(3) 

Neste contexto destaca-se a importância das instituições de ensino, em especial, dos 

docentes, isso porque se compreende que para ensinar enfermagem e mais especificamente a 

SAE, o professor além de acreditar neste referencial tem que encontrar estratégias que possam 

favorecer o processo ensino/aprendizagem.(17) 

Em síntese, realça-se que tornar a SAE base da prática profissional da enfermagem 

requer esforços de todos os envolvidos, sobretudo das instituições formadoras, que 

representam o alicerce desse processo, o que não deve se restringir apenas ao ensino superior, 

mas integrar o currículo de todos os profissionais de enfermagem, independente do nível de 

formação. 

A situação biográfica tanto de docentes quanto de discentes foi revelada enquanto 

principal entrave para consolidar o ensino da SAE aos técnicos em enfermagem, o que se 

traduz numa imaturidade e inexperiência que necessitam ser superados.  

Tais aspectos reforçam a necessidade de se pensar em ferramentas que possam 

subsidiar a inclusão da SAE na formação em nível técnico, o que pressupõe uma reflexão dos 

docentes no que concerne aos motivos-para deste ensino. 
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Conclusão 

 

  Os docentes do curso técnico em enfermagem apesar de apresentarem uma situação 

biográfica em que o ensino da SAE aos técnicos em enfermagem não foi vivenciado, tipificam 

a importância de integrar o técnico em enfermagem na SAE. Para tanto, enfatizam a 

necessidade de incluir tal temática na formação em nível técnico. Assim, ao mesmo tempo em 

que denotam dúvidas e receios em não saber como e quanto efetivar o ensino da SAE aos 

técnicos em enfermagem, refletem acerca das possibilidades e necessidade de consolidar tal 

ensino. 
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6.4 Artigo 4: Construção de objeto virtual de aprendizagem para apoio ao 

ensino da sistematização da assistência de enfermagem 

 

 

RESUMO 

Objetivo: apresentar o processo de construção de um objeto virtual de aprendizagem para 

apoiar o ensino da Sistematização da Assistência de Enfermagem aos técnicos em 

enfermagem. Método: pesquisa metodológica, desenvolvida por meio de uma abordagem 

quantitativa. As etapas de construção do objeto virtual foram conduzidas de fevereiro de 2015 

a março de 2016, a partir de referencial metodológico adaptado da psicometria de Pasquali et 

al. e do modelo Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE). 

Resultados: as etapas de construção do objeto virtual integraram estudos para 

aprofundamento teórico sobre o ensino inovador da enfermagem, do conceito de objeto 

virtual, da interface do ensino técnico em enfermagem com a Sistematização da Assistência, 

além de uma revisão de conteúdos educacionais pertinentes sobre a temática de estudo. 

Conclusão: o processo de construção da tecnologia educacional se mostrou complexo e 

desafiador, em que o polo teórico constitui alicerce fundamental para que os princípios 

técnicos e pedagógicos sejam consolidados. 

Descritores: Materiais de Ensino; Tecnologia Educacional; Educação Técnica em 

Enfermagem.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade se vivencia a sociedade da cibercultura e do ciberespaço, 

definido pelo filósofo Pierre Lévy(1) como um novo espaço de interação humana, de 

instauração de uma rede de memórias informatizadas, pela qual a comunicação e a 

informação se transformam numa esfera informatizada. 

A sociedade da cibercultura caracteriza-se como colaborativa, hipertextual, destituída 

de presencialidade física e apoiada por interfaces da web 3.0. O ciberespaço possibilita o 

autoaprendizado, facilita a interatividade e estimula a troca de informações e saberes(1-2). 

Nesses espaços permeia a denominada geração dos nativos digitais. O mundo dos 

estudantes digitais não inclui apenas o físico, mas também o virtual, onde eles interagem, 

acessam e compartilham informações(3). 
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A partir dessas evoluções, decorre a importância do ambiente acadêmico e do docente 

como mediador do conhecimento a ser construído. Nesse ínterim, “[...] o ato pedagógico 

precisa ser analisado e revisto de forma estrutural em suas concepções epistemológicas, na 

reformulação dos currículos e, principalmente, nas abordagens didáticas”(4:2). 

Diante da necessidade das instituições de ensino responderem às novas demandas 

educacionais, novas concepções pedagógicas são desenvolvidas no intuito de complementar 

uma concepção de sala de aula que não atende mais às necessidades da sociedade de forma 

integral. 

Nesse panorama ganham destaque o blended learning e a flipped classroom, 

abordagens pedagógicas que representam não só uma combinação de métodos de ensino on-

line e off-line, mas também uma combinação de teorias de aprendizagem, com a proposta de 

atividades autodirigidas e flexíveis, que se traduzem em incentivos para a aprendizagem 

ativa(5-6). 

Para tanto os docentes devem assumir posturas novas e diferenciadas, de modo a 

promover uma aprendizagem colaborativa, espaço em que os Objetos Virtuais de 

Aprendizagem (OVA) se apresentam como estratégia didática enriquecedora. 

Compreende-se o OVA como uma ferramenta midiática para a educação, que 

possibilita o desenvolvimento de um recurso a ser usado tanto na educação presencial quanto 

a distância, pois permite o estabelecimento de situações de efetiva aprendizagem em uma ou 

várias áreas do conhecimento(7).  

O OVA é um recurso digital com suporte multimídia e linguagem hipermídia 

reutilizável com meios para aprendizagem interativa mediante animações ou simulações. 

Trata-se de qualquer material didático, desde que utilizado em um processo de 

ensino/aprendizagem com base tecnológica(7-8). 

No contexto atual dos recursos educacionais apoiados na tecnologia é inquestionável 

que eles se apresentam como uma demanda a ser compreendida e desenvolvida pelas 

instituições de ensino.  

É enfático que o desenvolvimento de uma tecnologia educacional se traduz num 

processo complexo, que precisa de abordagem pedagógica e técnica adequadas, sem as quais 

é arriscado produzir material tecnológico isento de objetivos educacionais efetivos. 

Diante da relevância de descrever experiências de desenvolvimento de OVA pautadas 

no rigor teórico-metodológico necessário à produção de uma tecnologia educacional, se 

apresenta a questão de pesquisa do presente estudo: quais são as etapas necessárias para o 

desenvolvimento de um OVA? 
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Objetiva-se apresentar o processo de construção de um objeto virtual de aprendizagem 

para apoiar o ensino da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) aos técnicos em 

enfermagem. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de pesquisa metodológica(9) para desenvolvimento de OVA para apoio ao 

ensino da SAE aos técnicos em enfermagem. Foi realizada por meio de uma abordagem 

quantitativa e utilizou análises qualitativas como suporte para o polo teórico de construção do 

OVA(10). 

As etapas de construção do OVA foram conduzidas de fevereiro de 2015 a março de 

2016. A equipe foi composta por membros do grupo de pesquisa Laboratório de Investigação 

do Cuidado, Segurança, Tecnologias em Saúde e Enfermagem (LABTEC) da Departamento 

de Enfermagem Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Brasil, por docentes 

da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), Portugal e por profissionais da 

área de análise e desenvolvimento de sistemas.  

No âmbito do Design Instrucional foi empregado o modelo Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation (ADDIE) de desenvolvimento de conteúdos 

educacionais e seus objetos de aprendizagem, o qual funciona como base ao processo de 

elaboração de material instrucional(11). 

Enquanto teoria pedagógica de aporte às concepções educacionais, o OVA foi 

delineado à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa. 

O processo de construção e validação do OVA foi delineado a partir de adaptações do 

modelo de Pasquali(12), a partir das etapas: 1) procedimentos teóricos, para identificar os 

conteúdos que compuseram o instrumento de ensino proposto; 2) procedimentos empíricos, 

quando a validação de conteúdo do OVA com experts da enfermagem foi delineada; e 3) 

procedimentos analíticos, quando a validação foi analisada, por meio da técnica Delphi, de 

modo a confirmar ou refutar a validação do OVA proposto. 

Cada etapa seguiu procedimentos metodológicos adequados ao escopo a que 

pretendiam. Neste estudo serão explicitadas as etapas componentes dos procedimentos 

teóricos, uma vez que se objetiva descrever o processo de construção do OVA. 

Seguiu-se os preceitos éticos internacionais (em consonância com The Code of Ethics 

of the World Medical Association – Declaration of Helsinki) e nacionais (estabelecidos pela 

Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde), de modo que a proposta do estudo 
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foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, por meio do Parecer 

Consubstanciado nº 925.408, de 18/12/2014, CAAE nº 39640914.8.0000.5537. Obteve-se, 

anuência dos participantes de cada etapa do estudo e preservaram-se o caráter voluntário e o 

anonimato dos mesmos. 

 

RESULTADOS 

 

Neste estudo serão descritas as etapas componentes dos procedimentos teóricos, uma 

vez que se pretende abordar apenas o processo de construção do OVA. Nesse sentido, os 

procedimentos empíricos e analíticos correspondem ao processo de validação do instrumento 

educacional desenvolvido. 

O polo teórico do processo de construção de um instrumento tem por norte a questão 

da teoria que deve fundamentar qualquer empreendimento científico(12). Desse modo, buscar a 

fundamentação teórica do elemento a ser desenvolvido consiste em explicitar a teoria sobre o 

constructo estudado, bem como operacionaliza-lo nos itens que comporão o instrumento(12). 

Em síntese, a construção do recurso tecnológico deve se pautar em bases teóricas 

sólidas, em busca da melhor e mais atual evidência sobre o objeto estudado.  

No que concerne ao processo de construção de uma tecnologia educacional, o polo 

teórico deve receber imperativa atenção, já que é fundamental que o recurso educativo seja 

construído a partir de uma fundamentação pedagógica que sustente sua incorporação nos 

ambientes de ensino. 

A fase da Teoria tem por escopo garantir a pertinência dos itens que irão compor o 

recurso ao constructo que representam(12). 

No âmbito do desenvolvimento do OVA para apoiar o ensino da SAE aos técnicos em 

enfermagem, fez-se relevante nesse processo estudos para aprofundamento teórico acerca do 

ensino inovador da enfermagem, do conceito de OVA, da interface do ensino técnico em 

enfermagem com a Sistematização da Assistência, além de uma revisão de conteúdos 

educacionais pertinentes acerca da temática de estudo para serem incluídos na versão do 

objeto virtual. 

A figura 1 sintetiza o fluxograma do processo de construção e validação do OVA para 

apoiar o ensino da SAE aos técnicos em enfermagem. 
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Figura 1. Fluxograma do processo de construção e validação de conteúdo do OVA. Natal/RN, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente foi tecido um ensaio teórico norteado pela fenomenologia social de 

Alfred Schutz(13), cujo objetivo foi refletir sobre as principais concepções da fenomenologia 

schutziana e sua contribuição para o ensino inovador da enfermagem. 

As seguintes questões nortearam as reflexões: qual a compreensão do ensinar em 

enfermagem sob a ótica da fenomenologia social de Alfred Schutz? Como aplicar as 

concepções teóricas de Alfred Schutz na ação de ensinar em Enfermagem? Foram demarcadas 

tais concepções e a interface destas com o ensino da Enfermagem. 

Este ensaio teórico partiu do pressuposto que o importante no ensino inovador da 

enfermagem é a abordagem pedagógica que o professor imprime e não a tecnologia em si. 

Entende-se que as ferramentas tecnológicas são capazes de qualificar práticas de ensino, por 

meio de uma visão de coparticipação entre docente e discente, mediada pela interatividade e 

pela criatividade. 

Refletiu-se que o ensino inovador de enfermagem pode ser considerado uma ação 

social que tem como cenário o mundo vida cotidiano, em que são estabelecidas relações 
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intersubjetivas entre docente e discentes, que tem por base a valorização da situação 

biográfica e das motivações dos sujeitos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem. 

Como primeira etapa de reflexão do polo teórico de construção do OVA, o ensaio 

teórico contemplou uma compreensão filosófica do ensino inovador de enfermagem, aspecto 

que foi relevante para que, neste contexto ampliado, as reflexões teóricas se focassem na 

compreensão do conceito de OVA. 

A segunda etapa percorrida no processo de construção do OVA foi uma análise de 

conceito desenvolvida a partir do referencial de Rodgers(14).  

A necessidade deste estudo se deu pela constatação de entraves na utilização dos 

termos OVA e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o que poderia contribuir para usos 

errôneos e consequentes compreensões inadequadas desses diferentes recursos tecnológicos. 

Diante de tal aspecto, com o objetivo de analisar o conceito de objeto e de ambiente 

virtual de aprendizagem na perspectiva evolucionária de Rodgers(14), delineou-se um estudo 

descritivo, de abordagem mista, realizado a partir das etapas propostas por Rodgers em seu 

modelo de análise conceitual(14).  

Assim, OVA foi conceituado como recurso digital de tamanho limitado que pode ser 

reutilizado dentro de várias atividades e estratégias pedagógicas. Em síntese, concluiu-se que 

um AVA reúne vários e diferentes tipos de objetos virtuais em um contexto pedagógico 

comum. 

As duas primeiras etapas do processo de construção do OVA permitiram compreender 

em profundidade a tecnologia educacional que se pretendia desenvolver, elemento primordial 

para a consecução das demais fases. 

A terceira etapa buscou refletir acerca do ensino da SAE na formação em nível 

técnico, uma vez que o OVA construído se propõe a apoiar tal ensino, o que parte de uma 

constatação de que o aspecto formativo dos profissionais técnicos em enfermagem precisa ser 

reformulado no que concerne a tal temática(16). 

Com o intento de desvelar a tipificação de docentes sobre o ensino da SAE em nível 

técnico, foi realizado um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, a partir da realização de 

um grupo focal com sete docentes do Curso Técnico em Enfermagem de uma universidade 

pública do Nordeste brasileiro. O conteúdo textual foi tratado com auxílio do IRAMUTEQ(15) 

e a análise dos dados foi realizada a partir do referencial teórico de Alfred Schutz(13). 

Os resultados desta etapa reforçaram a importância de se pensar em ferramentas que 

possam subsidiar a inclusão da SAE na formação em nível técnico. Reafirmou-se a 
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importância e as possibilidades de contribuição do OVA para apoiar o ensino da SAE aos 

técnicos em enfermagem. 

A quarta etapa do processo de construção do OVA consistiu na realização de uma 

revisão de cursos on-line sobre a SAE, de livros sobre a temática e de Planos de Curso de 

nível técnico, com o objetivo de delinear os conteúdos para compor o OVA. 

A partir deste processo, a segunda fase do polo teórico foi iniciada: a Construção do 

Instrumento. O planejamento inicial do OVA se deu a partir dos conteúdos identificados na 

etapa anterior e à luz dos pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa, cujos 

expoentes são David Ausubel e Joseph Novak, a qual postula que se aprende a partir daquilo 

que já se conhece, uma vez que a aprendizagem se torna significativa a medida que a nova 

informação se relaciona com a estrutura cognitiva já existente(17-18). 

A partir das aprendizagens representacional, conceitual e proposicional, a Teoria da 

Aprendizagem Significativa compreende que o fator mais importante que influencia a 

aprendizagem é o que o aluno já sabe, aspecto denominado de conhecimento prévio ou 

subsunçor. Nesse sentido, o aluno precisa estabelecer relações de semelhança ou diferença 

entre as informações novas e as já incorporadas(17,19). 

Para que a aprendizagem significativa se efetive, são necessárias três condições 

interdependentes: 1) atitude favorável do aprendiz, a partir da compreensão que o ser humano 

só aprende quanto se dispõe a aprender, a empregar seu esforço pessoal nesse processo; 2) 

presença de ideias relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, a identificação dos 

conhecimentos prévios dos estudantes deve ser o ponto de partida para o ato de ensinar; e 3) 

material de aprendizagem potencialmente significativo(18). 

A incorporação de ferramentas tecnológicas ao ensino pode se subsidiar nos princípios 

da Teoria da Aprendizagem Significativa, de modo que o OVA se traduza na terceira 

condição necessária à aprendizagem destacada por Ausubel(18) – um material didático 

potencialmente significativo – já que busca a criação de situações de aprendizagem 

diversificadas, com estímulo à aprendizagem interativa, contínua e permanente. 

Com base nesses pressupostos pedagógicos é que o OVA foi delineado, com a 

preocupação de se construir um percurso de conteúdos interativos que promovessem a 

reflexão discente e se traduzissem em um apoio para uma aprendizagem flexível e autônoma. 

Desse modo, o OVA apresenta uma tela inicial em que propõe, a partir de um mapa 

conceitual, um caminho livre de aprendizado sobre quatro aspectos estruturantes na 

aprendizagem da SAE: 1) Sistematização da Assistência de Enfermagem: conceito, histórico e 

benefícios; 2) Aspectos ético-legais da Sistematização da Assistência de Enfermagem; 3) 
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Operacionalização da Sistematização da Assistência de Enfermagem; e 4) Processo de 

Enfermagem: etapas e integração do técnico em enfermagem (Figura 2). 

Cada página é composta por conteúdo interativo, adicionado dos itens: “Para saber 

mais: dicas de leitura”, com a disponibilização de links de artigos e vídeos para 

aprofundamento do aprendizado; e “Refletir para aprender mais”, com propostas de atividades 

de reflexão individual com o apoio de mídias educacionais, com o objetivo de apresentar aos 

discentes novas formas de aprender e significar o que foi discutido. 

 

 

Figura 2. Interface da página de apresentação do OVA. Natal/RN, 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No processo de construção do OVA, também foram levados em consideração os 

requisitos de avaliação de conteúdo adaptados de Pasquali(12), os quais correspondem aos 

critérios que foram avaliados no processo de validação do OVA (Quadro 1). 
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Quadro 1. Adaptação dos requisitos de avaliação de conteúdo dos critérios de Pasquali(12). Natal/RN, 

2016. 

Critério Requisitos 

Comportamental O instrumento é aplicável, com instruções claras e exequíveis 

Objetividade As recomendações permitem que se alcance o objetivo desejado 

Simplicidade Os itens expressam uma única ideia e permitem compreensão adequada 

Clareza O conteúdo é explicitado de forma clara e inequívoca 

Relevância O instrumento é relevante e atende à finalidade proposta 

Precisão Cada item do instrumento é distinto dos demais, não se confundem 

Variedade A linguagem é adequada e permite interatividade do conteúdo 

Modalidade O vocabulário é adequado, sem gerar ambiguidades 

Tipicidade O vocabulário é condizente com a temática, com conceitos adequados 

Credibilidade A formulação do instrumento contribui com uma atitude favorável de 

utilização e compreensão do conteúdo 

Amplitude O conteúdo é atual e consistente, com profundidade suficiente para a 

compreensão do tema 

Equilíbrio A sequência proposta apresenta-se de forma equilibrada e coerente 

 

Com base nos pressupostos teórico-metodológicos destacados, o OVA foi construído 

segundo o modelo ADDIE, com a utilização das seguintes tecnologias: Hyper Text Markup 

Language (HTML) 5, uma linguagem de marcação voltada para construção de website's; 

Cascading Style Sheets (CSS), uma linguagem responsável por  definir a estrutura da página, 

quanto a estilo, cores, posição e demais elementos de padronização do objeto de 

aprendizagem; Flash MX, um software da empresa Macromedia com grandes recursos de 

animação para a criação de recursos interativos do objeto; e CorelDraw, um software de 

edição de imagens, criado pela empresa Corel Corporation, que foi utilizado no tratamento de 

imagens e design gráfico do objeto. 

 

DISCUSSÃO 

 

O complexo processo de desenvolvimento de uma tecnologia educacional denota um 

campo que necessita ser pensado de forma interdisciplinar, à luz de um rigor teórico-

metodológico que tenha por base os princípios fundamentais da aprendizagem interativa e 

colaborativa(3,20). 

O polo teórico no processo de construção do OVA revela-se como uma etapa 

fundamental para que se proporcione adequação do instrumento construído ao constructo em 

que se insere e ao objetivo a que se propõe. 

No âmbito dos recursos educacionais tecnológicos é válido ainda analisar o necessário 

aporte teórico para a incorporação dessas estratégias nos ambientes de ensino, o qual deve ser 

compreendido e consolidado desde a sua concepção. 
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Consonante com tal perspectiva, Pierre Lévy(1), considerado o teórico da cibercultura, 

da realidade virtual e da inteligência coletiva, denota que não há um impacto da tecnologia na 

educação; há ferramentas que estão disponíveis e há educadores que podem usar essas 

ferramentas de um modo ou de outro. 

A educação não perde sua centralidade com as tecnologias, isso porque a intenção 

pedagógica é o que vai definir o impacto do uso da tecnologia(1).  

O preparo docente é destacado como desafio basilar: “[...] as tecnologias podem tanto 

alterar a metodologia do professor quanto consolidar o tradicionalismo em suas aulas. A 

formação prévia do professor para lidar com estas variáveis é fator decisivo [...]”(21:2). 

Nesse contexto o importante no uso das tecnologias interativas é a abordagem 

pedagógica que o professor imprime e não a tecnologia em si, isso porque as ferramentas 

tecnológicas são capazes de qualificar práticas de ensino, por meio de uma visão de 

coparticipação entre docente e discente, mediada pela interatividade e pela criatividade. 

O OVA passa a ser um espaço fecundo em que os alunos, professores e objetos 

técnicos interatuam, o que potencializa a construção do conhecimento e da aprendizagem. Ele 

é capaz de simular uma determinada realidade; disponibilizar textos interativos, imagens, 

gráficos e atividades que possam favorecer o raciocínio do conteúdo e a construção de novas 

aprendizagens(7,22), aspectos condizentes com a Teoria da Aprendizagem Significativa.  

O desenvolvimento de recursos educacionais à luz de teorias pedagógicas e pautado 

em um necessário rigor metodológico consiste em uma resposta a demanda atual do ensino 

inovador: “As metodologias precisam acompanhar os objetos pretendidos. Se queremos que 

os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em 

atividades cada vez mais complexas [...] com apoio de materiais relevantes”(23:17). 

É relevante nesse processo o envolvimento de uma equipe multidisciplinar a fim de 

garantir de os pressupostos técnicos e pedagógicos sejam atendidos no processo de construção 

da tecnologia educacional(24). 

 

CONCLUSÃO 

 

Foram descritas as etapas percorridas para a construção do objeto virtual de 

aprendizagem para apoio ao ensino da SAE aos técnicos em enfermagem. 

O processo de construção da tecnologia educacional se mostrou complexo e 

desafiador, em que o polo teórico constitui alicerce fundamental para que os princípios 

técnicos e pedagógicos sejam consolidados, de modo a haver pertinência do recurso 
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construído com o constructo no qual se insere, de modo a contribuir para a efetividade de seus 

objetivos educacionais. 

Enfatizou-se a necessária reflexão pedagógica na incorporação das tecnologias 

educacionais nos ambientes de ensino, espaço em que o preparo docente é fundamental. 

Espera-se contribuir para que o processo metodológico descrito seja pensado e 

repensado enquanto possibilidade para o desenvolvimento de recursos tecnológicos 

educacionais adequados em seu conteúdo, sua usabilidade e seus pressupostos pedagógicos. 
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6.5 Artigo 5:  Validação de objeto virtual de aprendizagem para apoio ao ensino 

da sistematização da assistência de enfermagem 

 

 

RESUMO 

Objetivou-se descrever o processo de validação de conteúdo de um Objeto Virtual de 

Aprendizagem para apoio ao ensino da sistematização da assistência de enfermagem aos 

técnicos em enfermagem. Trata-se de estudo metodológico, de abordagem quantitativa, 

desenvolvido a partir de referencial metodológico adaptado da psicometria de Pasquali et al. 

A avaliação do conteúdo do Objeto Virtual ocorreu de março a julho de 2016, a partir de duas 

etapas Delphi. Na etapa Delphi 1, oito juízes avaliaram o Objeto Virtual; na etapa Delphi 2, 

sete. O Objeto Virtual é composto por sete telas: inicial; apresentação; créditos; e quatro 

páginas de conteúdo. Cada tela foi analisada quanto à adequabilidade de seu conteúdo. Foi 

considerado válida a tela que apresentasse mais de 80% de concordância entre os juízes e um 

Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) > 0,8. O Objeto Virtual de Aprendizagem para 

apoio ao ensino da sistematização da assistência de enfermagem foi considerado válido em 

seu conteúdo, com CVC total de 0,96. Espera-se que o Objeto Virtual possa apoiar o ensino 

da sistematização da assistência de enfermagem, à luz de abordagens pedagógicas adequadas 

e efetivas. 

Descritores: Tecnologia Educacional; Materiais de Ensino; Estudos de Validação; Processos 

de Enfermagem; Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias educacionais representam um conjunto de ferramentas e aplicações que 

permitem a inclusão e o fortalecimento de novas estratégias de ensino, muitas das quais foram 

definidas em novas estruturas curriculares nas últimas duas décadas(1). 

No panorama mundial, as tecnologias educacionais são compreendidas enquanto 

ferramentas que precisam ser incorporadas nos sistemas educacionais, como resposta a uma 

demanda de aprendizagem para a qual o ensino tradicional já é insuficiente. 

Como exemplo, as conclusões do Conselho Europeu sobre a modernização do ensino 

incluem explicitamente a necessidade de promover a adoção de abordagens centradas no 

aluno, com a diversificação das formas de estudo e o uso efetivo das tecnologias 

educacionais, estratégias consideradas essenciais para se consolidar um ensino flexível e 

promotor de aprendizagens ativas(2). 

Nesse contexto denota-se que o ensino sem tecnologias já não atende mais, sozinho, 

aos objetivos de aprendizagem. No âmbito do ensino em saúde, a preocupação é redobrada, já 

que a educação tradicional sofre de algumas limitações que poderiam comprometer a eficácia 

do processo de aprendizagem: por um lado, em sistemas tradicionais de educação, os alunos 
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se comportam geralmente como passivos; por outro lado, uma alta variabilidade no processo 

de aprendizagem é gerada durante as sessões clínicas, o que torna difícil homogeneizar a 

aquisição de conhecimento e prática pelos alunos, fato que também poderia determinar a 

variabilidade subsequente do cuidado realizado pelos profissionais de saúde quando já 

inseridos no sistema de saúde(3). 

As tecnologias educacionais surgem como mecanismo de enfrentamento dessas 

limitações, com a proposição de um processo de ensino/aprendizagem ativo, pautado em 

simulações nos mais diversos níveis. 

O que se aponta é que a tecnologia está no seu caminho para se tornar onipresente na 

educação e há evidências crescentes de que a tecnologia tem um efeito positivo significativo 

sobre a aprendizagem do aluno quando devidamente infundida e integrada no ensino e 

aprendizagem (2-5). 

Em outras palavras, concluiu-se que as tecnologias educacionais não são mais uma 

opção, mas uma necessidade(6). Enquanto caminho a seguir, as tecnologias trazem novos 

desafios para todos que compõem o ambiente de ensino: um novo discente, chamado de 

“estudante 3.0”, demanda um novo docente(1,7). Por sua vez este necessita de um aporte 

técnico e pedagógico que possam suprir a incorporação de tecnologias a partir de uma 

abordagem pedagógica sem a qual a tecnologia não constitui uma ferramenta educacional(8). 

A consolidação das tecnologias educacionais deve ser norteada por uma tríade 

fundamental: a mudança de paradigma das instituições de ensino; a adaptação dos conteúdos e 

currículos; e a relevante produção de material de ensino adaptado às novas demandas 

tecnológicas(1,7). 

Enfatiza-se nesse panorama a necessária produção e validação de materiais de ensino 

pautados em tecnologias educacionais. Trata-se de um processo complexo que deve envolver 

uma equipe multiprofissional e ser realizado à luz de abordagens pedagógicas e técnicas para 

se garantir a efetividade do material produzido(3,8-9). 

Dentre os materiais de ensino pautados em tecnologias educacionais, destaca-se o 

Objeto Virtual de Aprendizagem, recurso digital com suporte multimídia e linguagem 

hipermídia que pode ser reutilizado e tem meios para aprendizagem interativa com animações 

ou simulações. Trata-se de uma gama de materiais didáticos utilizados em um processo de 

ensino/aprendizagem com base tecnológica(10-11). 

Nessa perspectiva, a pesquisa em questão integra um projeto de pesquisa cujo escopo 

foi construir e validar um Objeto Virtual de Aprendizagem para apoiar o ensino da 

sistematização da assistência de enfermagem aos técnicos em enfermagem. 
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Nesse âmbito que se apresenta o estudo em tela, cuja hipótese é: o conteúdo do Objeto 

Virtual de Aprendizagem proposto é válido para apoiar o ensino da sistematização da 

assistência de enfermagem aos técnicos em enfermagem. 

Objetivou-se descrever o processo de validação de conteúdo de um Objeto Virtual de 

Aprendizagem para apoio ao ensino da sistematização da assistência de enfermagem aos 

técnicos em enfermagem. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de estudo metodológico, de abordagem quantitativa, desenvolvido a partir de 

referencial metodológico adaptado da psicometria de Pasquali et al.(12). Destaca-se que a 

validação de conteúdo objetiva verificar a pertinência dos itens ao construto que representam, 

o que deve ser realizado a partir da avaliação de juízes peritos(12). 

A avaliação do conteúdo do Objeto Virtual de Aprendizagem ocorreu de março a julho 

de 2016, a partir de duas etapas Delphi. O Objeto Virtual é composto por sete telas: inicial; 

apresentação; créditos; e quatro páginas de conteúdo (Quadro 1). 

Inicialmente os juízes foram selecionados com a análise de seus currículos por meio 

da Plataforma Lattes. A seguinte estratégia de busca foi utilizada nessa base de dados: Modo 

de busca (assunto [título ou palavra chave da produção]) – Sistematização da Assistência de 

Enfermagem; Nas bases – doutores e demais pesquisadores; Formação acadêmica/titulação – 

Mestrado; e Atuação profissional: Grande Área – Ciências da Saúde / Área – Enfermagem 

Para seleção dos juízes, os currículos foram analisados segundo adaptação dos 

critérios de Fehring(13). Foi estabelecido uma pontuação mínima de cinco pontos para seleção 

dos peritos na área do construto (Quadro 2). 

Buscou-se o e-mail dos juízes selecionados a partir de seus próprios currículos, de 

sites de instituições nas quais trabalhavam ou de artigos publicados.  

Com base nos critérios de que são necessários pelo menos seis juízes para compor a 

etapa de validação de conteúdo(12), foram pré-selecionados 40 peritos, devido ao significativo 

número de perdas devido a não resposta dos juízes, aspecto já relatado em outras pesquisas(14-

16). 

Para esses 40 peritos foi enviado e-mail convite com a apresentação da pesquisa e de 

seus objetivos. Nessa primeira etapa obteve-se resposta de aceite para participação do estudo 

de 14 juízes, para os quais foi enviado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), como mecanismo para garantir os preceitos éticos da pesquisa.  
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Quadro 1. Telas que compõem o Objeto Virtual de Aprendizagem para apoio ao ensino da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem aos técnicos em enfermagem. Natal/RN, 2016. 

Tela Objetivo Itens Componentes 

Tela inicial 
Apresentar o Objeto Virtual com 

instruções de navegação 

Texto inicial com boas-vindas 

Instruções de navegação 

Mapa conceitual com 

esquematização dos conceitos 

trabalhados e botões de acesso 

às telas de conteúdo 

Tela de apresentação 

Fornecer informações sobre 

desenvolvimento e composição do 

Objeto Virtual 

Texto inicial com apresentação 

do projeto de tese de 

desenvolvimento e validação 

do Objeto Virtual 

Informações quanto ao 

público-alvo, objetivo e 

conteúdos do Objeto Virtual 

Tela de créditos 

Apresentar instituições e equipe 

responsável pelo desenvolvimento do 

Objeto Virtual 

Informações das instituições de 

produção, de financiamento e 

equipe de construção 

Tela de conteúdo 1 

Sistematização da 

Assistência de 

Enfermagem: conceito e 

benefício 

 

Objetivo de aprendizagem: 

Compreender o conceito e a 

importância da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) 

Título 

Objetivo de aprendizagem 

Texto interativo com hiperlinks 

Síntese dos conceitos 

Dicas de leitura 

Proposta de atividade de 

reflexão 

Tela de conteúdo 2 

Aspectos ético-legais da 

Sistematização da 

Assistência de 

Enfermagem 

Objetivo de aprendizagem: Identificar 

os aspectos históricos e ético-legais 

que envolvem a SAE 

Título 

Objetivo de aprendizagem 

Texto interativo com hiperlinks 

Síntese dos conceitos 

Dicas de leitura 

Proposta de atividade de 

reflexão 

Tela de conteúdo 3 

Operacionalização da 

Sistematização da 

Assistência de 

Enfermagem 

Objetivo de aprendizagem: Apreender 

a diferença entre os conceitos de SAE 

e de Processo de Enfermagem 

Título 

Objetivo de aprendizagem 

Texto interativo com hiperlinks 

Síntese dos conceitos 

Dicas de leitura 

Proposta de atividade de 

reflexão 

Tela de conteúdo 4 

Processo de Enfermagem: 

etapas e integração do 

técnico em enfermagem 

Objetivo de aprendizagem: Apreender 

as fases do Processo de Enfermagem e 

a importância da participação do 

técnico em enfermagem na SAE 

Título 

Objetivo de aprendizagem 

Texto interativo com hiperlinks 

Síntese dos conceitos 

Dicas de leitura 

Proposta de atividade de 

reflexão 
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Quadro 2. Adaptação do sistema de pontuação de especialistas do modelo de validação de conteúdo 

de Fehring(13). Natal/RN, 2016. 

Critérios Fehring (1994) Pontos Critérios adaptados 
Pontos 

adaptados 

Mestre em enfermagem 4 
Mestre em enfermagem 

(Critério obrigatório) 
0 

Mestre em enfermagem – 

dissertação com conteúdo relevante 

da área clínica 

1 Mestre com dissertação sobre SAE 2 

Pesquisa (com publicação) na área 

de diagnósticos 
2 Pesquisa na área de SAE 3 

Artigo publicado na área de 

diagnósticos em um periódico de 

referência 

2 
Artigo publicado na área de SAE 

em um periódico de referência 
2 

Doutorado em diagnóstico 2 Doutor com tese sobre SAE 4 

Prática clínica de pelo menos um 

ano de duração na área de 

enfermagem em clínica médica 

1 

Experiência como docente de Curso 

Técnico em enfermagem de pelo 

menos seis meses 

2 

Certificado em área clínica médica 

com comprovada prática clínica 
2 

Certificado de especialização na 

área ensino técnico 
1 

Pontuação Máxima 14 Pontuação Máxima 14 

 

Onze juízes enviaram o TCLE assinado. Para estes, foi enviado e-mail com instruções 

para o processo de avaliação do Objeto Virtual de Aprendizagem. Na etapa Delphi 1 oito 

juízes avaliaram o Objeto Virtual; na etapa Delphi 2 sete juízes preencheram o instrumento de 

avaliação. 

O instrumento de coleta de dados foi construído a partir da ferramenta eletrônica 

Google Docs e era composto por três páginas: 1) caracterização dos juízes, com garantia de 

seu anonimato; 2) análise da pertinência do conteúdo de cada tela do Objeto Virtual, com 

avaliação dos itens a partir das opções Adequado, Parcialmente Adequado ou Inadequado, 

com espaço aberto para “comentários ou sugestões para as inadequações”; e 3) avaliação do 

Objeto Virtual como um todo, segundo critérios de Pasquali(12) (Quadro 3). 

Os dados foram analisados a partir de estatística descritiva simples, por meio de 

frequências absoluta e relativa. Foi considerado válido o item que apresentasse mais de 80% 

de concordância entre os juízes (avaliado como Adequado) e um Coeficiente de Validade de 

Conteúdo (CVC) > 0,8(12). 

Seguiu-se os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde, de modo que a proposta do estudo foi apreciada e aprovada pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa, por meio do Parecer Consubstanciado nº 925.408, de 18/12/2014, CAAE 

nº 39640914.8.0000.5537.  
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Quadro 3. Adaptação dos requisitos de avaliação de conteúdo dos critérios de Pasquali(12). Natal/RN, 

2016. 

Critério Requisitos 

Comportamental O instrumento é aplicável, com instruções claras e exequíveis 

Objetividade As recomendações permitem que se alcance o objetivo desejado 

Simplicidade Os itens expressam uma única ideia e permitem compreensão adequada 

Clareza O conteúdo é explicitado de forma clara e inequívoca 

Relevância O instrumento é relevante e atende à finalidade proposta 

Precisão Cada item do instrumento é distinto dos demais, não se confundem 

Variedade A linguagem é adequada e permite interatividade do conteúdo 

Modalidade O vocabulário é adequado, sem gerar ambiguidades 

Tipicidade O vocabulário é condizente com a temática, com conceitos adequados 

Credibilidade A formulação do instrumento contribui com uma atitude favorável de 

utilização e compreensão do conteúdo 

Amplitude O conteúdo é atual e consistente, com profundidade suficiente para a 

compreensão do tema 

Equilíbrio A sequência proposta apresenta-se de forma equilibrada e coerente 

 

RESULTADOS 

 

Oito juízes participaram da amostra final da pesquisa, com predominância de mulheres 

(7; 87,5%); com média de idade de 48,8±12,7 anos; e com doutorado (5; 62,5%). Todos os 

avaliadores tinham experiência na docência, com média de tempo de 14,0 ± 12,7 anos, nos 

seguintes níveis acadêmicos: ensino técnico (4; 50,0%); graduação (6; 75,0%); e pós-

graduação (6; 75,0%). Ressalta-se que os juízes lecionavam em mais de um nível acadêmico 

simultaneamente. Sete (87,5%) juízes apresentavam experiência na assistência, com uma 

média de 12,1 ± 8,2 anos. 

A tabela 1 mostra o resultado da avaliação das telas do Objeto Virtual de 

Aprendizagem, nas etapas Delphi 1 e 2. 
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Tabela 1. Julgamento dos itens do Objeto Virtual de Aprendizagem nas etapas Delphi 1 e Delphi 2. 

Natal/RN, 2016 (n=8 na Etapa Delphi 1 e n=7 na Etapa Delphi 2) 

ETAPA DELPHI 1 

Item 
Adequado 

Parcialmente 

Adequado 
Inadequado 

CVC 

n % n % n % 

Tela inicial 3 37,5 5 62,5 - - 0,79 

Tela de 

apresentação 
5 62,5 3 37,5 - - 0,88 

Tela de créditos 7 87,5 1 12,5 - - 0,96 

Tela de conteúdo 1 5 62,5 3 37,5 - - 0,88 

Tela de conteúdo 2 3 37,5 4 50,0 1 12,5 0,75 

Tela de conteúdo 3 3 37,5 4 50,0 1 12,5 0,75 

Tela de conteúdo 4 3 37,5 4 50,0 1 12,5 0,75 

ETAPA DELPHI 2 

Item 
Adequado 

Parcialmente 

Adequado 
Inadequado 

CVC 

n % n % n % 

Tela inicial 6 85,7 1 14,3 - - 0,95 

Tela de 

apresentação 
6 85,7 1 14,3 - - 0,95 

Tela de créditos 7 100,0 - - - - 1,00 

Tela de conteúdo 1 7 100,0 - - - - 1,00 

Tela de conteúdo 2 6 85,7 1 14,3 - - 0,95 

Tela de conteúdo 3 6 85,7 1 14,3 - - 0,95 

Tela de conteúdo 4 6 85,7 1 14,3 - - 0,95 

 

Na primeira etapa de avaliação apenas a Tela de Créditos foi considerada válida em 

seu conteúdo, com concordância dos juízes quanto à adequação do item = 87,5% e CVC = 

0,96.  

Desse modo, as sugestões dos peritos para todas as telas foram avaliadas quanto à sua 

adequabilidade. O Objeto Virtual foi modificado a fim de aperfeiçoar seu conteúdo a partir 

das sugestões dos juízes. O quadro 4 apresenta as alterações que foram realizadas após a etapa 

Delphi 1. 
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Quadro 4. Sugestões dos juízes nos itens considerados parcialmente adequados e inadequados na etapa Delphi 1. Natal/RN, 2016. 

Item Aspectos modificados Aspectos não modificados / Justificativa 

Tela inicial 

Modificações/correções do texto: iniciado com boas vindas; melhorado orientações de 

navegação e apresentação do mapa conceitual; realizadas correções gramaticais; 

Modificações/correções na figura do mapa conceitual: incluído etapa 5 do Processo de 

Enfermagem; botões que apresentam as páginas de conteúdo foram diferenciados por cores 

para facilitar a navegação orientada no OVA; 

Modificado logotipo da UFRN. 

A letra não foi aumentada, mas se sugere o 

trabalho com zoom que permite essa 

funcionalidade. 

Tela de 

apresentação 

Apresentação: incluído informação de que o OVA é sugerido para uso na modalidade de 

ensino semipresencial; 

Objetivo: modificado para objetivo geral e transposto objetivos específicos para cada página 

de conteúdo; 

Conteúdos: destacado os conteúdos que compõem o OVA; 

Item “Refletir para aprender mais”: destacado que as sugestões de atividades não constituem 

avaliações somativas, mas sim estímulos ao aprendizado. 

Realizadas correções gramaticais. 

A letra não foi aumentada, mas se sugere o 

trabalho com zoom que permite essa 

funcionalidade. 

Tela de 

créditos 

Modificado logotipo da UFRN; 

Acrescentado formação dos autores. 
Nada a referir 

Tela de 

conteúdo 1 

Acrescentado objetivo de aprendizagem; 

Conteúdo: realizada otimização do conteúdo, com redução das informações apresentadas e 

aumento da dinamicidade do texto; 

Item “Refletir para aprender mais”: reduzidas ferramentas para construção de infográfico e 

acrescentado vídeos tutoriais em português; 

Realizadas correções gramaticais; 

Acrescentado, ao final do conteúdo, figura (post-it) com síntese do que foi apresentado na 

página; 

Referências bibliográficas foram realocadas para o final da página e foram acrescentados links 

para acesso online; 

Design: cor do plano de fundo condiz com botão do mapa conceitual da Página Inicial e 

acrescentado barra superior com caminho de navegação no OVA. 

Nada a referir 

Tela de 

conteúdo 2 

Acrescentado objetivo de aprendizagem; 

Conteúdo: realizada otimização do conteúdo, com redução das informações apresentadas e 

aumento da dinamicidade do texto e destacada contribuição da ABEn no processo de luta pela 

SAE; 

Item “Refletir para aprender mais”: substituídas ferramentas de construção de HQ por uma em 

português e acrescentado vídeo tutorial em português; 

Realizadas correções gramaticais; 

O percurso histórico foi mantido, apenas com 

reduções de conteúdo e aumento do dinamismo 

do texto, isso porque se objetiva nessa página 

que o discente compreenda como as legislações 

referentes à SAE evoluíram no decorrer da 

história 
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Acrescentado, ao final do conteúdo, figura (post-it) com síntese do que foi apresentado na 

página; 

Referências bibliográficas foram realocadas para o final da página e foram acrescentados links 

para acesso online; 

Design: cor do plano de fundo condiz com botão do mapa conceitual da Página Inicial e 

acrescentado barra superior com caminho de navegação no OVA. 

Tela de 

conteúdo 3 

Acrescentado objetivo de aprendizagem; 

Conteúdo: realizada otimização do conteúdo, com redução das informações apresentadas e 

aumento da dinamicidade do texto; 

Item “Refletir para aprender mais”: reduzidas ferramentas para construção de nuvens de 

palavras e acrescentado vídeos tutoriais em português; 

Realizadas correções gramaticais; 

Acrescentado, ao final do conteúdo, figura (post-it) com síntese do que foi apresentado na 

página; 

Referências bibliográficas foram realocadas para o final da página e foram acrescentados links 

para acesso online; 

Design: cor do plano de fundo condiz com botão do mapa conceitual da Página Inicial e 

acrescentado barra superior com caminho de navegação no OVA. 

Foi mantida a discussão acerca da diferenciação 

entre SAE e Processo de Enfermagem, com as 

devidas referências à literatura que apresenta 

essa distinção. Reitera-se a compreensão desses 

autores de que a confusão no uso sem distinção 

desses termos pode ser um elemento que 

constitui um entrave para a consolidação da 

SAE, na medida em que os profissionais não a 

compreendem em sua essência. 

Tela de 

conteúdo 4 

Acrescentado objetivo de aprendizagem; 

Conteúdo: realizada otimização do conteúdo, com redução das informações apresentadas e 

aumento da dinamicidade do texto; 

Item “Refletir para aprender mais”: reduzidas ferramentas para construção de infográfico e 

acrescentado vídeos tutoriais em português; 

Realizadas correções gramaticais; 

Acrescentado, ao final do conteúdo, figura (post-it) com síntese do que foi apresentado na 

página; 

Referências bibliográficas foram realocadas para o final da página e foram acrescentados links 

para acesso online; 

Design: cor do plano de fundo condiz com botão do mapa conceitual da Página Inicial e 

acrescentado barra superior com caminho de navegação no OVA. 

Nada a referir. 
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O Objeto Virtual de Aprendizagem modificado foi submetido à nova etapa de 

avaliação (Delphi 2). A partir dessa rodada de avaliação todas as telas foram consideradas 

válidas em seu conteúdo, com concordância dos juízes quanto à adequação superiores a 80% e 

CVC>0,8 (Tabela 1). 

Quanto à avaliação dos critérios de validação de conteúdo do Objeto Virtual como um 

todo, a Tabela 2 apresenta os resultados obtidos nas etapas Delphi 1 e 2. 

 

Tabela 2. Avaliação geral dos juízes acerca do Objeto Virtual de Aprendizagem nas etapas Delphi 1 e 

Delphi 2. Natal/RN, 2016 (n=8 na Etapa Delphi 1 e n=7 na Etapa Delphi 2) 

ETAPA DELPHI 1 

Critério 

Escala Likert 

CVC 1 (Inadequado) 
2 (Parcialmente 

adequado) 
3 (Adequado) 

n % n % n % 

Comportamental - - 4 50,0 4 50,0 0,83 

Objetividade - - 4 50,0 4 50,0 0,83 

Simplicidade 1 12,5 3 37,5 4 50,0 0,79 

Clareza - - 5 62,5 3 37,5 0,79 

Relevância - - 1 12,5 7 87,5 0,96 

Precisão 1 12,5 3 37,5 4 50,0 0,79 

Variedade - - 4 50,0 4 50,0 0,83 

Modalidade - - 4 50,0 4 50,0 0,83 

Tipicidade - - 1 12,5 7 87,5 0,96 

Credibilidade - - 2 25,0 6 75,0 0,92 

Amplitude - - 3 37,5 5 62,5 0,88 

Equilíbrio - - 3 37,5 5 62,5 0,88 

ETAPA DELPHI 2 

Critério 

Escala Likert 

CVC 1 (Inadequado) 
2 (Parcialmente 

adequado) 
3 (Adequado) 

n % n % n % 

Comportamental - - 1 14,3 6 85,7 0,95 

Objetividade - - 1 14,3 6 85,7 0,95 

Simplicidade - - 2 25,6 5 71,4 0,90 

Clareza - - - - 7 100,0 1,00 

Relevância - - - - 7 100,0 1,00 

Precisão - - 3 42,9 4 57,1 0,86 

Variedade - - - - 7 100,0 1,00 

Modalidade - - 1 14,3 6 85,7 0,95 

Tipicidade - - - - 7 100,0 1,00 

Credibilidade - - - - 7 100,0 1,00 

Amplitude - - - - 7 100,0 1,00 

Equilíbrio - - 1 14,3 6 85,7 0,95 

 

Apreende-se que após as adequações realizadas a partir da etapa Delphi 1, o Objeto 

Virtual de Aprendizagem para apoio ao ensino da sistematização da assistência de 

enfermagem foi considerado válido em seu conteúdo, com CVC total de 0,96. 

 



113 
 

DISCUSSÃO 

 

A disseminação do uso de tecnologias educacionais é estimulada por suas inúmeras 

vantagens, que incluem oferecer aos discentes uma fácil compreensão do tema estudado, ao 

considerar o ritmo individual e uma aprendizagem ativa. Todavia, apesar de essas vantagens 

serem reconhecidas, as tecnologias educacionais precisam ser avaliadas para garantir a sua 

qualidade(17). 

A validação de conteúdo de tecnologias educacionais constitui etapa fundamental, 

com o escopo de verificar a pertinência dos itens componentes do material de ensino ao 

construto que representam(12). 

Dentre os métodos de validação, a técnica Delphi é destacada na literatura, isso porque 

permite consulta a um grupo de juízes peritos na temática base do material construído. 

Diferente de outras estratégias de investigação, seu objetivo não é deduzir uma simples 

resposta ou chegar unicamente ao consenso, mas obter respostas e opiniões de qualidade para 

uma dada questão apresentada a um painel de especialistas(8). 

Considera-se que a análise dos peritos foi fundamental para que se obtivesse um 

Objeto Virtual de Aprendizagem válido em seu conteúdo. As sugestões de melhorias 

apontadas na etapa Delphi 1 foram norteadoras do aperfeiçoamento do Objeto Virtual, 

sobretudo relacionado ao dinamismo necessário ao conteúdo proposto numa tecnologia 

educacional, isso porque a concisão e a clareza de textos digitais são elementos decisivos para 

uma aprendizagem prazerosa e significativa(17). 

É válido que se destaque a base pedagógica à luz da qual o Objeto Virtual foi 

construído, a qual se torna essencial para a incorporação da tecnologia educacional nos 

ambientes de ensino/aprendizagem. 

Reitera-se a ideia de que embora muitas vantagens sejam associadas a tecnologias 

educacionais mediadas por computadores ou dispositivos similares, o uso da tecnologia da 

informação no sistema educacional deve ser uma ferramenta complementar que ajuda, mas 

nunca substitui docentes(17). 

Nessa perspectiva, o uso do Objeto Virtual apresentado é incentivado a partir da 

concepção do blended learning e da flipped classroom, abordagens pedagógicas que 

representam não só uma combinação de métodos de ensino on-line e off-line, mas também 

uma combinação de teorias de aprendizagem com a proposta de atividades autodirigidas e 

flexíveis, traduzidas em incentivos para a aprendizagem ativa(18-19), em uma integração de 

atividades presenciais e à distância. 
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Os docentes devem assumir novas e diferenciadas posturas, de modo a promover uma 

aprendizagem colaborativa, espaço no qual o Objeto Virtual de Aprendizagem se apresenta 

como estratégia didática enriquecedora. O espaço presencial torna-se um ambiente dinâmico 

de reflexões e discussões, isso a partir de um aprendizado iniciado à distância, com o suporte 

do Objeto Virtual. 

Denota-se o necessário preparo docente para integração do Objeto Virtual nos espaços 

de ensino/aprendizagem a partir de abordagem pedagógica fundamental. 

Dentre os quadros teóricos com objetivo de oferecer suporte acerca de como uma 

tecnologia deve ser integrada de forma adequada em sala de aula, destaca-se o Technological 

Pedagogical Content Knowledge Model (TPACK), que descreve a necessária conexão de três 

áreas do conhecimento para o trabalho com tecnologias educacionais: curriculares, 

pedagógicas e técnicas(7). 

Desse modo, compreende-se que o currículo precisa ser entendido, com a definição do 

tema ou conteúdo para a implementação tecnológica, e isto inclui traçar os objetivos a serem 

alcançados. O componente pedagógico deve garantir que a construção da tecnologia ocorra à 

luz de teorias da aprendizagem, com suporte docente. E o aspecto técnico constitui o 

treinamento necessário para a utilização dos recursos tecnológicos, os critérios de seleção e os 

usos propostos para a tecnologia, o que envolve não apenas os docentes, mas todos os 

componentes da instituição de ensino(7). 

Destaca-se que o processo de construção e de validação de tecnologias educacionais 

constitui etapa fundamental e complexa, que precisa de abordagem pedagógica e técnica 

adequada, sem as quais se corre o risco de produzir material tecnológico isento de objetivos 

educacionais efetivos. Pesquisas(20-21) confirmam tal assertiva ao apontar que o sucesso de 

uma tecnologia educacional está diretamente relacionado ao seu adequado processo de 

construção. 

Estudo realizado no Taiwan com o objetivo de estabelecer um modelo abrangente e 

multidimensional para avaliar o sucesso dos sistemas de aprendizagem baseados em blog, 

apontou a relação entre seis variáveis de sucesso: qualidade do sistema, qualidade do 

conteúdo, contexto educacional, satisfação dos usuários, uso do sistema e desempenho do 

usuário. Especificamente este estudo confirma que os atributos de qualidade da tecnologia 

educacional afetam positivamente na satisfação do usuário, que por sua vez influencia o 

desempenho e a aprendizagem(20). 

Sob outra perspectiva, pesquisa realizada na Espanha com objetivo de formular um 

modelo teórico para identificar os fatores associados com o bem-estar dos professores quando 
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eles enfrentam processos educacionais inovadores mediados pelo uso de tecnologias 

educacionais, denotou a influência de três eixos para a motivação dos docentes(21). 

O primeiro eixo é constituído pelos projetos e valores do próprio docente. O segundo 

se refere às condições favoráveis para a inovação ser bem-sucedida, o que envolve tanto as 

competências do professor quanto o clima e cultura da instituição de ensino. O terceiro eixo 

tem um caráter pessoal e subjetivo, abrange um efeito emocional do uso de tecnologias 

educacionais, produz satisfação e emoções que finalmente levam o docente ao bem-estar(21). 

Evidencia-se com estas pesquisas que a incorporação de tecnologias educacionais nos 

ambientes de ensino envolve dois aspectos primordiais: por um lado um processo de 

construção e validação de material educativo com aporte técnico, pedagógico e metodológico 

adequados; e, por outro, a incorporação da tecnologia educacional validada com um 

necessário preparo docente e da instituição de ensino como um todo. 

Destaca-se que a validação de uma tecnologia educacional deve ser um processo 

frequente e contínuo, isso devido às constantes inovações e melhorias tecnológicas 

vivenciadas(22). 

 

CONCLUSÕES 

 

A hipótese deste estudo foi confirmada: o conteúdo do Objeto Virtual de 

Aprendizagem proposto é válido para apoiar o ensino da sistematização da assistência de 

enfermagem aos técnicos em enfermagem. 

Como limitação do estudo, destaca-se o baixo número de respostas dos peritos. 

Todavia, ressalta-se que a amostra de juízes foi constituída de número considerado adequado 

pelo referencial metodológico utilizado. 

Além disso, destaca-se a subjetividade das opções de avaliação do conteúdo do Objeto 

Virtual – Adequado, Parcialmente Adequado e Inadequado – como um aspecto limitador do 

estudo. O referencial metodológico utilizado sugere a concordância superior à 80% para 

considerar um item válido, o que não especifica se para esta contabilização deve considerar 

apenas as avaliações consideradas Adequadas em sua plenitude.  

Além disso, algumas vezes a avaliação dos juízes de um item Parcialmente Adequado 

consistiu num processo claramente subjetivo, com apontamentos de adequações que não 

influenciavam o conteúdo do Objeto Virtual, aspecto foco de análise neste estudo. 

A fim de tornar esse processo de avaliação mais objetivo, considerou-se válido o item 

que apresentasse mais de 80% de concordância entre os juízes (avaliado como Adequado) e 
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um Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) > 0,8. Destacou-se que este último método 

de análise permite uma avaliação clara e coesa. 

Espera-se que o Objeto Virtual válido em seu conteúdo possa apoiar o ensino da 

sistematização da assistência de enfermagem aos técnicos em enfermagem, à luz de 

abordagens pedagógicas adequadas e efetivas. 

Como próxima etapa do estudo, enfatiza-se a necessidade de se validar a aparência e a 

usabilidade do Objeto Virtual com o público para o qual ele se destina: os discentes. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A hipótese deste estudo foi confirmada: a validade de conteúdo do OVA 

foi verificada por experts na temática, que denotaram um CVC total de 0,96 após 

duas etapas Delphi de avaliação. 

O processo de construção e validação do OVA se deu a partir de 

adaptações do modelo de psicometria, com as etapas: 1) procedimentos teóricos, a 

partir de estudos reflexivos e pesquisas para identificar os conteúdos componentes 

do instrumento de ensino proposto; 2) procedimentos empíricos, quando a validade 

de conteúdo do OVA foi avaliada por juízes; e 3) procedimentos analíticos, com a 

confirmação da validação de conteúdo do OVA. Cada etapa seguiu procedimentos 

metodológicos adequados ao escopo a que pretendiam. 

O polo teórico revelou-se essencial para que a tecnologia educacional 

fosse construída a partir de uma fundamentação pedagógica que sustentasse sua 

incorporação nos ambientes de ensino. 

Nesse processo fizeram-se relevantes estudos para aprofundamento 

teórico acerca do ensino inovador da enfermagem, do conceito de OVA, da interface 

do ensino técnico em enfermagem com a Sistematização da Assistência, além de 

uma revisão de conteúdos educacionais pertinentes acerca da temática em estudo 

para serem incluídos no Objeto Virtual. 

Com base em tais estudos o OVA foi delineado, com a preocupação de 

construir um percurso de conteúdos interativos que promovessem a reflexão 

discente e traduzissem o apoio necessário para uma aprendizagem flexível e 

autônoma. 

Para tanto, o suporte de um profissional de análise e desenvolvimento de 

sistemas foi imperativo. Evidenciou-se que a construção de uma tecnologia 

educacional exige uma equipe multiprofissional, com a garantia de que os princípios 

técnicos e pedagógicos sejam consolidados. 

Desse modo, o OVA foi construído à luz da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, referencial teórico que demonstrou ser adequado e pertinente para a 

construção da tecnologia educacional pautada nos preceitos de um processo de 

ensinar e aprender dinâmico e ativo, expressamente necessário para responder às 

atuais demandas dos espaços de ensino da enfermagem. 
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Para efetivar os procedimentos empíricos e analíticos, o referencial 

metodológico adaptado da psicometria subsidiou com efetividade o processo de 

validação do Objeto Virtual.  

A análise dos peritos foi fundamental para que se obtivesse um OVA 

válido em seu conteúdo. As sugestões de melhorias apontadas na etapa Delphi 1 

nortearam o aperfeiçoamento do Objeto Virtual, sobretudo no que se refere ao 

dinamismo necessário ao conteúdo proposto numa tecnologia educacional. 

Em síntese, os procedimentos teóricos, empíricos e analíticos seguidos 

foram essenciais para a construção e a validação do OVA. As etapas percorridas 

denotaram-se fundamentais e interdependentes para se alçar os objetivos 

pretendidos. 

Realça-se a essencialidade de se desenvolver tecnologias educacionais a 

partir de abordagens pedagógicas e metodológicas apropriadas, sem as quais se 

corre o risco de fomentar materiais de ensino carentes de objetivos educacionais 

adequados. 

Como limitações do estudo, destaca-se a baixa e demorada resposta dos 

juízes no processo de validação de conteúdo. Todavia, ressalta-se que se atingiu um 

número de experts suficiente conforme o referencial metodológico adotado, o que 

evidencia a efetividade da validação de conteúdo do OVA. 

Outro aspecto limitador foi a subjetividade das opções de avaliação do 

conteúdo do Objeto Virtual – Adequado, Parcialmente Adequado e Inadequado. O 

referencial metodológico utilizado sugere a concordância superior a 80% para julgar 

um item como válido, o que não especifica se, para esta contabilização, devem-se 

considerar apenas as avaliações Adequadas em sua plenitude.  

Além disso, algumas vezes a avaliação dos juízes de um item 

Parcialmente Adequado consistiu num processo claramente subjetivo, com 

apontamentos de adequações que não influenciavam o conteúdo do Objeto Virtual, 

aspecto foco de análise neste estudo. 

O estabelecimento dos critérios de avaliação geral do OVA e os espaços 

abertos para sugestões e comentários dos juízes também contribuíram para tornar o 

processo de avaliação mais objetivo e efetivo. 

Apresenta-se um OVA válido em seu conteúdo para apoiar o ensino da 

SAE aos TE. Espera-se contribuir para incentivar a discussão acerca da integração 

do profissional TE na SAE e ainda mais oferecer um suporte para o ensino 
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adequado da temática tanto para os estudantes e profissionais de nível técnico, 

como dos demais níveis educacionais. 

O uso do OVA é incentivado na perspectiva da blended learning e da 

flipped classroom, motivo pelo qual se propõe que a tecnologia educacional 

construída e validada constitua suporte para o processo de ensino e aprendizagem, 

tanto no âmbito da educação permanente quanto da educação em serviço. 
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APÊNDICE A – Roteiro do grupo focal I (Docentes) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

PARA APOIO AO ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM AOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 

 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL I (Docentes) 

 

 Tema: “O ensino da SAE aos TE” 

 Data: __/__/____ 

 Hora de início: ___:___h /  Hora de término: ___:___h 

 Sistematização do encontro: 

 Recepção dos participantes; 

 Apresentação da pesquisa; 

 Assinatura dos termos; 

 Preenchimento do questionário de caracterização dos interlocutores; 

 Momento 1: representação por meio de cartazes – “O que você pensa 

sobre o ensino da SAE aos TE?” 

 Momento 2: apresentação dos participantes e compartilhamento dos 

resultados; 

 Momento 3: encerramento do encontro. 
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APÊNDICE B – Roteiro do grupo focal II (Docentes) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

PARA APOIO AO ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM AOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 

 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL II (Docentes) 

 

 Tema: “Efetivar o ensino da SAE aos TE” 

 Data: __/__/____ 

 Hora de início: ___:___h /  Hora de término: ___:___h 

 Sistematização do encontro: 

 Recepção dos participantes; 

 Síntese do último encontro; 

 Momento 1: representação por meio de Sandplay – “Como deve ser o 

ensino da SAE aos TE?” 

 Momento 2: compartilhamento dos resultados; 

 Encerramento do encontro. 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Docentes) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA APOIO AO ENSINO DA 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um convite para você participar da pesquisa “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO E 

VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA APOIO AO ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM AOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM”, que tem como pesquisador responsável a Profa. Dra. Viviane 

Euzébia Pereira Santos.  

Essa pesquisa pretende construir e validar um Objeto Virtual de Aprendizagem para apoio ao ensino da 

sistematização da assistência de enfermagem aos técnicos em enfermagem. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a constatação de entraves para uma participação efetiva do técnico em 

enfermagem na sistematização da assistência de enfermagem, sendo fundamental investigar como poderia ocorrer a 

integração de todas as categorias profissionais componentes da enfermagem para a real efetivação da sistematização da 

assistência de enfermagem, entendendo que o processo educativo consiste o alicerce dessas transformações. 

Caso você decida participar, você será submetido(a) aos seguintes procedimentos: responderá um questionário de 

caracterização e participará da realização de dois grupos focais, que poderão ser gravados e fotografados, de acordo com sua 

autorização, podendo durar em média 150 minutos e ser realizados em local previamente combinado pelos participantes. 

Não será realizado nenhum tipo de exame físico ou laboratorial, bem como nenhum procedimento clínico que possa 

lhe trazer perigo. Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, destacando-se a possibilidade de constrangimento 

em não saber responder às questões formuladas, tendo você o direito de se recusar a responder as perguntas que lhes causem 

constrangimento de qualquer natureza. No entanto, os pesquisadores se comprometem em minimizar esses riscos mediante a 

oferta de condições adequadas para realização da coleta dos dados.  

Ao participar da pesquisa, você estará cooperando para o conhecimento, possibilitando ações de melhoria 

assistencial para a Enfermagem. Não há previsão de gastos, no entanto se houver danos os sujeitos serão ressarcidos pelos 

pesquisadores, desde que este seja decorrente da pesquisa.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a Profa. Dra. Viviane Euzébia 

Pereira Santos no endereço: Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Lagoa Nova, 

Natal/RN, CEP 59.072-970 ou pelo telefone (84) 3215-3124. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador 

responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado 

para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável, Profa. 

Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, 

além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

PARA APOIO AO ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS TÉCNICOS 

EM ENFERMAGEM”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal/RN, ___ de ____________ de 2014. 

 

_____________________________________  

       Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 
Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM PARA APOIO AO ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

AOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e 

diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 
 

 

Natal/RN, ___ de ____________ de 2014.    ___________________________________ 

                       Pesquisador Responsável 

Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos          
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APÊNDICE D – Termo de autorização para uso de imagens 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA APOIO AO 

ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS TÉCNICOS EM 

ENFERMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS) 

 

Eu, ________________________________________, AUTORIZO a Profa. Dra. Viviane Euzébia 

Pereira Santos, coordenador da pesquisa intitulada: “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL 

DE APRENDIZAGEM PARA APOIO AO ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM AOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM”, a fixar, armazenar e exibir a minha imagem por 

meio de foto e/ou vídeo com o fim específico de inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui 

citada, e em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins aqui estabelecidos 

e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por 

mim autorizada. 

 

O pesquisador responsável, Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, assegurou-me que os dados 

serão armazenados em meio digital, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

 

Natal/RN, ___ de ____________ de 201_. 

       

_____________________________________          ___________________________________ 

            Assinatura do sujeito da pesquisa           Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos 

        Pesquisador Responsável 

 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 

http://www.propesq.ufrn.br/etica/arquivos/documentos_imp/modelo_4___termo_de_.docx
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APÊNDICE E – Termo de autorização para gravação de voz 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA APOIO AO 

ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS TÉCNICOS EM 

ENFERMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _________________________________________, depois de entender os riscos e benefícios que a 

pesquisa intitulada “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA 

APOIO AO ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS TÉCNICOS 

EM ENFERMAGEM” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de 

dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste 

termo, a pesquisadora Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, a realizar a gravação de minha entrevista sem 

custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados em 

garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada 

e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha 

autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do pesquisador coordenador 

da pesquisa Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse 

da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal/RN, ___ de ____________ de 201_. 

       

_____________________________________          ___________________________________ 

            Assinatura do sujeito da pesquisa            Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos 

                  Pesquisador Responsável 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 

http://www.propesq.ufrn.br/etica/arquivos/documentos_imp/modelo_4___termo_de_.docx
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APÊNDICE F – Questionário de caracterização dos docentes 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

PARA APOIO AO ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM AOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 

 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DOS INTERLOCUTORES (Docentes) 

 
Número do Questionário: _________    Data: ___ / ___ / ______ 

Parte 1: Dados Sociodemográficos  

A1 Sexo: 1 (   ) M  2 (   ) F 

A2 Idade: _______ anos  

A3 Cidade em que reside: __________________________________  

A4 Estado civil: 1 (   ) Solteiro    4 (   ) Separado 

 2 (   ) Casado     5 (   ) Divorciado 

 3 (   ) União estável             6 (   ) Viúvo 

A5 Renda familiar: 1 (   ) Até 2 salários mínimos  3 (   ) De 5 a 10 salários mínimos  

  2 (   ) De 3 a 5 salários mínimos   4 (   ) Mais de 10 salários mínimos 

 

Parte 2: Dados Profissionais  

B1 Vínculo: (   ) Efetivo (   ) Substituto – 20h (   ) Substituto – 40h 

B2: Nível de formação: (   ) Graduação (   ) Especialização – Qual? ____________ 

      (   ) Mestrado    (   ) Doutorado 

B3: Tempo de experiência no ensino: ____________________ 

B4: Tempo de experiência de ensino no curso técnico em enfermagem: ________________ 

B5: Tempo de atuação na instituição atual: ___________________ 

B6: Já vivenciou o ensino da SAE aos TE? (    ) Não (    ) Sim – Relate-a:   
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APÊNDICE G – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Juízes) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA APOIO AO ENSINO DA 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um convite para você participar da pesquisa “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL 

DE APRENDIZAGEM PARA APOIO AO ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM AOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM”, que tem como pesquisador responsável a Profa. Dra. Viviane 

Euzébia Pereira Santos.  

Essa pesquisa pretende construir e validar um Objeto Virtual de Aprendizagem para apoio ao ensino da 

sistematização da assistência de enfermagem aos técnicos em enfermagem. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a constatação de entraves para uma participação efetiva do técnico em 

enfermagem na sistematização da assistência de enfermagem, sendo fundamental investigar como poderia ocorrer a 

integração de todas as categorias profissionais componentes da enfermagem para a real efetivação da sistematização da 

assistência de enfermagem, entendendo que o processo educativo consiste o alicerce dessas transformações. 

Caso você decida participar, você será submetido(a) aos seguintes procedimentos: você atuará na qualidade de juiz 

no processo de validação de conteúdo e de aparência de um ambiente virtual de aprendizagem para apoio ao ensino da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem aos Técnicos em enfermagem. 

Não será realizado nenhum tipo de exame físico ou laboratorial, bem como nenhum procedimento clínico que possa 

lhe trazer perigo. Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, destacando-se a possibilidade de constrangimento 

em não saber responder às questões formuladas, tendo você o direito de se recusar a responder as perguntas que lhes causem 

constrangimento de qualquer natureza. No entanto, os pesquisadores se comprometem em minimizar esses riscos mediante a 

oferta de condições adequadas para realização da coleta dos dados.  

Ao participar da pesquisa, você estará cooperando para o conhecimento, possibilitando ações de melhoria 

assistencial para a Enfermagem. Não há previsão de gastos, no entanto se houver danos os sujeitos serão ressarcidos pelos 

pesquisadores, desde que este seja decorrente da pesquisa.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a Profa. Dra. Viviane Euzébia 

Pereira Santos no endereço: Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Lagoa Nova, 

Natal/RN, CEP 59.072-970 ou pelo telefone (84) 3215-3124. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador 

responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado 

para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável, Profa. 

Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, 

além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

PARA APOIO AO ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS TÉCNICOS 

EM ENFERMAGEM”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal/RN, ___ de ____________ de 2014. 

 

_____________________________________  

       Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 
Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM PARA APOIO AO ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

AOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e 

diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 
 

 

Natal/RN, ___ de ____________ de 2014.    ___________________________________ 

                       Pesquisador Responsável 

Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos          
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP/UFRN 
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