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RESUMO 
 

 Este trabalho buscou investigar quais instrumentos de tecnologia 

educacional são mais utilizados por professores da área da saúde e qual a 

relação destes professores com aqueles instrumentos em sua prática didática. É 

um estudo exploratório, prospectivo, e usa um enfoque qualitativo na análise dos 

dados. No centro estudado (CEDESS), que dispõe de praticamente toda a gama 

de possibilidades oferecida atualmente, os professores podem utilizar os 

instrumentos que acharem úteis à sua prática de ensino, o que não ocorre em 

toda a Universidade Federal de São Paulo. Trata-se, portanto, de sujeitos e local 

privilegiados para realizar este estudo. Após o levantamento dos instrumentos 

utilizados, por meio de um questionário, foram realizadas entrevistas com os 

professores, com o intuito de procurar compreender a relação que ocorre entre o 

profissional e o instrumento e verificar como as características de cada 

instrumento são consideradas no momento da preparação das aulas e no 

momento de ministrar os conteúdos.  A pesquisa visou compreender a possível 

ressignificação da prática didática, pelo professor, em função do instrumento 

utilizado. Os resultados obtidos permitiram identificar aspectos peculiares da 

maneira pela qual os docentes estudados se apropriam dos Instrumentos de 

Tecnologia Educacional. Foi possível perceber que atividades como oficinas de 

trabalho, visando familiarizar ou capacitar os professores da área da saúde no 

uso de tecnologias mais recentes, seriam bem recebidas entre nossos docentes. 

 

Descritores:  Tecnologia Educacional; Ensino; Educação Superior 
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ABSTRACT 

  

This work aimed to investigate what educational technology instruments 

are used by health area teachers and what is the relationship between those 

teachers and the instruments on their daily practice. It´s an exploratory, 

prospective study, and uses a qualitative approach on the data analysis.  At the 

studied place (CEDESS), where a large range of educational techonology 

possibilities offered nowadays is available, the teachers can use the tools they 

find useful on their teaching practice, differently from what occurs at the Federal 

University of Sao Paulo as a whole. These are, therefore, adequated place and 

individuals to develop this study.  After collecting the data about the instruments 

used, through a questionnaire, interviews have been conducted with the teachers, 

aiming to understand the relationship between the professional and the 

instrument, and trying to evaluate how the characteristics of each instrument are 

considered at the moment of the didactic material preparation and at the moment 

of the lecture.  The research aimed to understand the possible ressignification of 

the practice, by the teacher, by the used instrument. The results identified peculiar 

aspects of the means by which the referred teachers appropriate themselves of 

the Educational Technology Instruments. It was possible to notice that activities 

like workshops, aiming to familiarize or develop skills for the health teachers in the 

use of the latest technologies, would be welcomed by our teachers.  

 

Descriptors:  Educational Technology; Teaching; Superior Education. 
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No final do século passado vimos um enorme desenvolvimento 

tecnológico nas mais diversas áreas do conhecimento. No caso particular das 

comunicações, o advento de fenômenos como os telefones celulares e a 

popularização da Internet provocaram enormes transformações em todos os 

níveis, mudando hábitos, comportamentos e relações interpessoais em escala 

mundial.  

Na área da educação, esse desenvolvimento tecnológico despertou 

apaixonadas discussões sobre se, quando e como os avanços deveriam ser 

incorporados ao currículo das escolas em todos os níveis. Ainda hoje persistem 

correntes antagônicas que se digladiam no sentido de tentar chegar a uma 

conclusão sobre o assunto, sendo que as opiniões variam desde aquelas que 

pregam a abstenção do uso de tais ferramentas, pois elas pouco acrescentariam 

ao processo de aquisição de conhecimentos, até as posições diametralmente 

opostas, que imaginam que os computadores possam assumir tarefas de ensino, 

prescindindo dos professores, ou reservando a estes apenas as tarefas de apoio 

logístico à atividade educativa desenvolvida em cursos on-line ou à distância.  

Parece desnecessário dizer que tal discussão, que se desenvolveu nos 

meios acadêmicos, foi superada pela velocidade com que as novidades 

tecnológicas chegam e se sucedem, invadindo inexoravelmente o dia-a-dia das 

pessoas e atropelando teorias no nascedouro.  Isso gera no mínimo dois 

problemas imediatos: o primeiro diz respeito às aplicações da tecnologia, que 

nem sempre são feitas com um embasamento teórico apropriado; o segundo 

problema é que os indivíduos, no afã de se apropriarem dessas tecnologias, 

usam-nas freqüentemente de maneira empírica, aprendendo na maioria das 

vezes por processos de tentativa e erro / acerto. Este último problema leva a uma 
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sub-utilização das tecnologias, um emprego apenas parcial dos instrumentos 

disponíveis, sem explorar todas as suas possibilidades. 

No presente trabalho, um tipo específico de tecnologia será estudado em 

maior profundidade: a tecnologia educacional. O significado desta expressão no 

contexto aqui referido é o de qualquer recurso que possa ser utilizado pelos 

docentes para auxiliar a tornar as atividades didáticas mais interessantes, mais 

dinâmicas, mais claras, melhores, enfim. Podemos, portanto, compreender a 

tecnologia educacional como a soma de todos os instrumentos já utilizados no 

passado, os do presente e os do futuro, para facilitar ou dinamizar um processo 

de ensino e aprendizado.  Em um sentido mais amplo, é possível imaginar um 

pedaço de carvão traçando símbolos sobre uma laje de pedra ou um graveto 

desenhando na areia como recursos de tecnologia educacional, da mesma forma 

que o lápis sobre o papel, o giz sobre o quadro e os livros.  

Mais recentemente, microfones, amplificadores, gravadores, projetores de 

diapositivos, retroprojetores, quadros magnéticos, projetores de massa, 

reprodutores de CD, vídeo e DVD, computadores, projetores digitais e quadros 

inteligentes - possibilitando videoconferências e aulas remotas - entre toda uma 

gama de alternativas, algumas muito sofisticadas, outras nem tanto, compõem o 

arsenal de instrumentos da tecnologia educacional. 

Como conseqüência, os professores dispõem, atualmente, de uma vasta 

gama de opções tecnológicas.  Algumas, como o computador, exigem grande 

quantidade de tempo para seu domínio, tal a diversidade de recursos 

disponibilizados. É possível que muitos professores que não tiveram, em seu 

processo continuado de formação, acesso a esses recursos, sintam um certo 
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grau de desconforto com o fato de que tais tecnologias sejam utilizadas com 

muita familiaridade pelos seus alunos.  

Talvez uma parte dos docentes ache importante dominar essas 

ferramentas, posto que há situações em que já parece inconcebível realizar 

certos tipos de trabalhos sem elas.  Por outro lado, deparamo-nos com 

questionamentos a respeito das vantagens e da real necessidade da utilização de 

todo o potencial disponível nessas ferramentas. 

Tais dilemas são vivenciados pelos professores de todos os níveis, e 

aqueles da área da saúde não são uma exceção. Com efeito, neste campo 

específico o problema é ainda mais inquietante, uma vez que os conhecimentos 

se renovam com uma rapidez espantosa: novos conceitos e recursos 

terapêuticos e diagnósticos surgem todos os dias, tornando obsoletas verdades 

antes inquestionáveis.  

No entanto, é possível que o desejo de usar as novas tecnologias, ainda 

que difundido em certa escala, possa não ser suficiente para motivar o professor 

a se interessar pelo seu aprendizado, ou mesmo por sua incorporação à sua 

prática.  

Neste contexto, surgem, então, algumas questões.  Uma vez que os 

recursos estejam disponíveis, em que grau o professor se interessa por eles e 

dedica tempo para poder explorar melhor o potencial dessas ferramentas? Em 

suas reflexões sobre a própria prática, como os instrumentos representam novas 

possibilidades de ensino? Como o professor reconhece e reconstrói as lógicas 

decorrentes das peculiaridades de utilização dos instrumentos ao incorporá-los à 

sua atividade como ferramentas didáticas? Como explorar melhor estas 
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possibilidades? De que forma a utilização de um conjunto de instrumentos 

influencia a prática pessoal do cotidiano docente? 

Estas são algumas das questões que inquietaram o pesquisador e que 

norteiam o presente trabalho.  
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1. Instrumentos de Tecnologia Educacional 

 O homem sempre lançou mão de instrumentos auxiliares para registrar e 

transmitir informações. As figuras rupestres nas cavernas tinham provavelmente 

um sentido mágico ou religioso, mas eram documentos de uma realidade vivida 

pelas pessoas que lá habitavam. Da mesma forma, tijolos de barro com escritas 

cuneiformes dos fenícios, pinturas, desenhos e textos em pedra lavrada deixados 

pelos egípcios, representações na areia das praias, feitas com gravetos, e 

pergaminhos, usados pelos gregos, todos são recursos utilizados para perpetuar 

informações e, de uma certa forma, ensinar. Noah Gordon (1996), autor do 

romance O Físico, que se passa em 1040, ao realizar a pesquisa para seu livro, 

descobriu que, na talvez melhor escola de medicina do mundo antigo, a 

madrassa, (uma espécie de biblioteca) de Ibn Sina (no ocidente conhecido como 

Avicena), em Isaphan, Pérsia, já se usava um tipo de tecnologia educacional: 

livros como Da alma, de Aristóteles, ou Dez tratados sobre o olho, de Hunayn, 

copiados por calígrafos com tinta sobre pele de animais, permitiam que os 

estudantes pudessem ficar a par dos conhecimentos dos especialistas da época. 

O autor refere que haveria quase cem mil livros (!) à disposição dos estudantes. 

 Os instrumentos de tecnologia educacional (ITEs) não são, portanto, 

novidade.  Sempre se lançou mão de recursos para registrar e transmitir os 

conteúdos, objetivando a aprendizagem. O que é realmente novo é a diversidade 

atual de instrumentos, bem como sua constante renovação.  

As vantagens oferecidas pela tecnologia podem também contribuir para 

reduzir dificuldades de indivíduos com necessidades especiais.  Vários países 
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têm legislação específica1 sobre tipos de recursos que devem ser fornecidos a 

estudantes com algum tipo de dificuldade de aprendizado nas escolas. 

Tecnologias educacionais como amplificadores para deficientes auditivos, 

gravadores para pessoas com dificuldade em fixar conceitos expressados 

oralmente, câmeras e monitores para deficientes visuais, entre outros, devem 

sempre estar disponíveis, segundo esses documentos legais.  

Esses ITEs podem ser vistos, quanto à tecnologia envolvida, como baixa 

(quadro, papel, livro), média (gravadores, projetores de diapositivos e de 

transparências, fotocopiadoras) ou alta (projetores de massa, computadores, 

projetores digitais, quadros inteligentes, internet (entendida como computadores 

que dão acesso à rede mundial), transmissores sem fio, dentre outros).  

Um mesmo instrumento pode estar incluído em uma categoria numa 

determinada época e, com a difusão de seu uso e/ou o avanço tecnológico, 

migrar para outra categoria. Exemplo clássico é o próprio livro.  Se Gutemberg, 

com sua tecnologia de impressão, extremamente avançada para a época, 

permitiu a difusão maciça de enorme quantidade de informação (antes restrita a 

poucos nobres e religiosos que tinham acesso a cópias manuais de originais), 

hoje, o mesmo livro é considerado de baixa tecnologia, tendo em vista que o 

processo de fabricação está perfeitamente dominado, difundido e apresenta custo 

relativamente reduzido. 

                                            
1 Ver em: (acesso em 10/01/2007) 
Reino Unido 
 http://www2.glos.ac.uk/gdn/disabil/overview/ch7.htm 
Australia 

http://www.services.unimelb.edu.au/disability/laws/index.html 
http://www.qut.edu.au/pubs/disabilities/national_code/code_4.html 

Canada 
http://students.ubc.ca/drc/ 
http://www.ciph.umontreal.ca/eng/politi_eng.html 

USA 
http://dsp.berkeley.edu/BerkAcomPolicy.html 
http://www.sa.ucsb.edu/dpn/services/psych-guidelines.htm 
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Além desta classificação, há um detalhe particularmente interessante: os 

ITEs podem ser utilizados, segundo critérios individuais de quem os emprega, de 

várias maneiras diferentes, seja porque sua lógica de uso alterou-se com o 

tempo, seja porque a pessoa que os utiliza desenvolve uma lógica diversa 

daquela que seria usual.  

Por outro lado, a função de um instrumento como o quadro, num tempo em 

que não havia máquinas fotocopiadoras era simplesmente apresentar um 

conteúdo (geralmente sob a forma de um texto) para que os alunos pudessem 

copiá-lo: quanto mais linear e seqüenciado o arranjo visual, mais funcional o 

resultado. Hoje, porém, o mesmo recurso pode ser explorado de muitas e 

variadas maneiras. Mesmo sendo considerado de baixa tecnologia, ele pode se 

transformar num excelente instrumento de construção coletiva do saber, quando 

o professor, por exemplo, elabora um mapa conceitual2, a partir das contribuições 

de cada aluno ao tema discutido (Ruiz-Moreno, 2002).  Desta forma, o professor, 

de acordo com o sentido e o ritmo com que a atividade se desenvolve, tanto pode 

corrigir um desvio de rota indesejado quanto pode explorar, de maneira 

absolutamente não-linear, em relação ao plano de aula original, um rumo novo e 

significativo sobre o assunto.  

No caso particular do ensino superior em saúde, é possível que o 

professor crie uma “simbiose” entre a lógica peculiar do instrumento e sua lógica 

pessoal de lidar com seus conteúdos, ressignificando suas aulas através da 

exploração do potencial do ITE.  

                                            
2 Mapas Conceituais são representações gráficas semelhantes a diagramas, que indicam 
relações entre conceitos ligados por palavras. Definição obtida no endereço abaixo em 
29/09/2006. http://penta2.ufrgs.br/edutools/mapasconceituais/defmapasconceituais.html 
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O pouco conhecimento, expresso na escassez da literatura, de como se dá 

a interação entre o professor e os ITEs, na intencionalidade de aprimorar 

processos de ensino e aprendizagem, é um dos fatores motivadores da presente 

pesquisa. 
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2. Aprendizagem de adultos 

 Os indivíduos que concordaram em participar deste trabalho são docentes 

que lecionam para adultos. A educação de adultos tem características peculiares, 

diferentes daquelas peculiares à educação de crianças e jovens. Masetto (1996) 

refere que na educação de adultos devem existir, como condições facilitadoras da 

aprendizagem para esses indivíduos, “comportamentos de responsabilidade pelo 

processo de aprendizagem, de participação ativa, de contribuição, de 

questionamentos (...) atitudes próprias de uma pessoa adulta” (p. 47). 

 O mesmo autor elenca princípios de aprendizagem de adultos referidos 

por Brookfield (1986), a partir do estudo de autores como Gibbs, Miller, Brundage 

e Mackeracher. São eles: 

a) Os adultos aprendem através de suas vidas; 

b) Apresentam diversos estilos de aprendizagem, aprendem por diferentes 

caminhos, em diferentes tempos, em direção a diversos objetivos; 

c) Gostam de ver as atividades de aprendizado centradas em problemas e 

serem significativas para sua situação de vida. Querem ainda que a 

aprendizagem tenha imediata aplicação; 

d) As experiências passadas dos adultos afetam a sua aprendizagem 

atual, por vezes funcionando como incentivo, por vezes como 

obstáculo. 

e) Exibem a tendência para a auto-direção em sua aprendizagem.  
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Masetto diz ainda, citando Elionor Lenz (1982), que o processo de 

aprendizagem de adultos se faz através de uma troca de idéias, informações, 

habilidades e experiências, e que: 

a) Para os adultos, a aprendizagem está intimamente associada à 

experiência. 

b) A busca de significado é fundamental para toda a aprendizagem, 

especialmente para adultos, que devem estar capacitados para 

aprender o sentido na sobrecarga de informações à qual estão 

constantemente expostos. 

c) Cada experiência pessoal é única e a aprendizagem, que é 

experimental, enfatiza a individualidade. 

d) A aprendizagem do adulto é favorecida pela multidisciplinaridade e pela 

interdisciplinaridade, que o ajudam a superar a fragmentação 

cartesiana na análise e consideração dos fenômenos. 

O planejamento da disciplina de Formação Didático-Pedagógica em 

Saúde, ministrada no CEDESS (e pano de fundo da presente pesquisa), tomou 

como fundamento estas concepções. Em função da diversidade da formação da 

graduação dos alunos, o processo de ensino consiste de uma construção coletiva 

de conhecimento, no âmbito das ações educativas em saúde.  A respeito da 

disciplina, assim afirma Batista (2004): 

“Realizado em pequenos grupos no decorrer da disciplina e com 

acompanhamento docente, o planejar envolve a explicitação das 

intencionalidades, favorecendo não apenas aprendizagens 



 

 13 

relativas ao ato de planejar, mas uma reflexão sobre os 

compromissos sociais do docente na área da saúde.” (p. 209) 

 Acrescenta ainda o mesmo autor, referindo-se ao momento da disciplina 

em que são estudados os recursos instrucionais:  

“A discussão se inicia com uma oficina de trabalho na qual os 

pós-graduandos elaboram a comunicação de uma dada 

informação utilizando diversos recursos (projetor de slides, 

retroprojetor, projeção multimídia, quadro magnético, ´”flipchart”). 

A partir dessa oficina, e das reflexões sobre os recursos, à 

medida em que são usados na disciplina, é desenvolvida uma 

teorização sobre suas modalidades e usos no processo ensino-

aprendizagem em saúde.” (Batista, 2004, p.209) 

 Este é o cenário onde a presente pesquisa buscou identificar as 

concepções e relações dos docentes com os ITEs: uma disciplina ministrada para 

adultos, num “espaço formativo orientado pelos pressupostos do resgate da 

subjetividade, do diálogo, da valorização da diversidade.”  (Moraes, 2005, p.59 ). 
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3. Currículo 

 O currículo representa um componente fundamental no processo 

educativo. Mais do que regulamentar disciplinas, estratégias de ensino e de 

avaliação ao longo de um determinado tempo, o planejamento curricular deve 

delinear-se a partir do perfil de profissional que se deseja formar.  

O entendimento de currículo assumido neste trabalho não se restringe a 

um plano que delimita uma “grade” de disciplinas e um programa de atividades.  

Ao contrário o currículo, no contexto da disciplina Formação Didático-Pedagógica 

em Saúde é visto em uma perspectiva mais ampla, sendo visto como: 

“(...) uma construção social da escola, um instrumento pelo qual ela 

delimita um espaço onde vão ocorrer as experiências de ensino e 

aprendizagem, com vistas a um processo de formação, em um 

determinado nível de educação escolar, durante um certo período de 

tempo.  Este espaço é configurado e constantemente reconfigurado, 

considerando-se o caráter dinâmico do conhecimento e da cultura 

que devem ser escolarizados, ante a formação do aluno para um 

conjunto de necessidades sociais.” (Maia, 2004, p. 104) 

Desta forma, é por intermédio do currículo que são incluídos (ou não) no 

processo ensino / aprendizagem experiências propícias ao desenvolvimento do 

perfil de egresso desejado pela instituição.  Tal processo, no que se refere a 

conteúdos, foi definido por Chevallard (1991) como “transposição didática”: a 

partir do conhecimento científico é selecionado e transformado um corpo de 

conteúdos ao qual se dá o título de “conhecimento escolar”.  Em outras palavras, 

o conjunto de informações trabalhadas nos espaços de formação é pedagógica 
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mas também ideologicamente recortado do amplo espaço do conhecimento 

científico. 

Se entendemos o processo de formação como decorrente da exposição do 

estudante a um conjunto de experiências educacionais, podemos afirmar que 

uma das diversas (e mais importantes) estratégias de trazê-las para o espaço 

escolar é representada pelos ITEs.  Tal abordagem amplia em muito a visão 

destes como simples recursos “auxiliares” do ensino, colocando-os como 

possíveis elementos fundamentais de um determinado processo educativo, de 

acordo com as concepções e as intenções do docente que os seleciona e utiliza 

de uma determinada maneira. 

Com efeito, uma possível forma de encarar os ITEs seria como elementos 

de normatização e organização de conteúdos de aula.  Não raro observamos, no 

cotidiano acadêmico, a utilização de uma projeção, por um equipamento 

sofisticado, de uma simples seqüência de tópicos, um “plano de aula” na tela, 

desprovido de imagens ou mesmo de movimento.  Tal prática, embora legítima, 

certamente restringe as possibilidades oferecidas pelo instrumento. 

É possível estabelecer um paralelo entre a função docente atualmente 

descrita por muitos autores como “facilitador” e o uso dos ITEs como estratégias 

de simplificação dos conteúdos a serem discutidos em uma atividade educativa, 

na medida em que ordenam e regulam as relações entre conceitos os conteúdos 

que foram transpostos para o espaço escolar.  

Entretanto, no mundo da pós-modernidade, a complexidade que nos cerca 

é cada vez mais valorizada (Morin, 1991).  Uma imagem artística, por exemplo, 

oferece toda a subjetividade do autor, bem como a do docente que a exibe 
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naquele determinado contexto didático, possibilitando a cada estudante uma 

interpretação pessoal igualmente subjetiva e complexa. 

A visão aqui apresentada autoriza a afirmação de que os ITEs possibilitam 

estabelecer, nos cenários de ensino, relações entre o estudante e a realidade 

(recortada pelo currículo e pela intencionalidade do docente) de uma forma 

dificilmente obtida sem sua utilização. 

Torna-se, portanto, relevante conhecer as concepções docentes a respeito 

dos ITEs, bem como sua relação com os mesmos, no âmbito de suas práticas de 

ensino. 
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Objetivo Geral:  

 

• Investigar, entre professores de Ensino Superior em Saúde (ESS) 

do CEDESS (Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde), sua relação com os Instrumentos de Tecnologia 

Educacional (ITEs) na prática didática. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Identificar quais os ITEs que os professores utilizam, como os 

utilizam, e quais são as facilidades e dificuldades que encontram 

neste processo. 

• Apreender quais são os critérios que levam à escolha, pelo 

professor, de determinados ITEs para cada atividade de ensino.  

• Identificar e discutir a influência da tecnologia educacional na 

constante ressignificação da prática do planejamento de ensino dos 

professores.  
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1. Características da Pesquisa: 

O presente trabalho tem características de um estudo exploratório, 

prospectivo, utilizando-se, para tal, de um enfoque qualitativo na análise dos 

dados. 

Segundo Alves-Mazzotti (1998), a abordagem qualitativa em uma pesquisa 

permite o levantamento, a compreensão e a organização dos dados de forma 

continuada, onde se buscam identificar dimensões, categorias, tendências, 

padrões e relações entre os dados, a fim de desvendar os seus significados. É 

um processo complexo, não linear, que pressupõe um trabalho de leitura, 

organização e interpretação dos dados, iniciado já na fase exploratória e que 

acompanha toda a investigação.  

Greenhalgh e Taylor (1997) mencionam que é mais provável as pessoas 

aceitarem achados ou resultados como um  fato se estes estiverem quantificados. 

Muitos têm a tendência de aceitar, de maneira pouco crítica, conclusões 

simplificadas e reducionistas desde que estas sejam expressas com pelo menos 

um número. Entretanto, dizem eles, pesquisadores que usam métodos 

qualitativos estão à procura de verdades mais escondidas. 

Há certa resistência, por parte de alguns pesquisadores da área da saúde, 

em aceitar o enfoque qualitativo.  Pode-se pensar que este seja um fato cultural, 

oriundo de um sistema cartesiano de estudo, surgido com o Positivismo de 

Comte. As críticas feitas por Capra (1982) ao modelo biomédico sustentam-se 

justamente na visão que tende a dividir o todo em partes para estudá-lo: uma 

estratégia sem dúvida eficiente, ao possibilitar o desenvolvimento da complexa 

ciência moderna, mas que, em uma visão contemporânea, torna mais difícil a 
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percepção do conjunto que aquelas partes, artificialmente constituídas, 

compõem.   

Quando Greeenhalgh e Taylor (1997) dizem que os métodos qualitativos 

se destinam a compreender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos 

significados que as pessoas atribuem a eles, vê-se que essa abordagem está 

mais próxima dos métodos das ciências sociais.  

Kneebone (2002), um cirurgião que se aproximou da área do ensino e 

decidiu estudar essas ciências sociais, relata que de início se sentiu 

completamente perdido ao tentar compreender os primeiros textos que leu. Seu 

artigo diz que, em função da sua formação, alguns conceitos que surgiram eram 

impenetráveis, e o glossário utilizado lhe era desconhecido.  

Pereira (2001),  afirma que: 

“O dado qualitativo é a representação simbólica atribuída a 

manifestações de um evento qualitativo. (...) é uma forma de 

quantificação do evento qualitativo que normatiza e confere um 

caráter objetivo à sua observação. Nesse sentido, constitui-se em 

alternativa à chamada pesquisa qualitativa, que também se 

ocupa da investigação de eventos qualitativos mas com 

referenciais teóricos menos restritivos e com maior oportunidade 

de manifestação para a subjetividade do pesquisador.” (p.21) 

A visão qualitativa torna-se particularmente interessante na investigação 

de grupos menores, onde a quantificação de certas ocorrências é menos 

importante do que identificação de afirmações e concepções dos sujeitos, 

desvelando comportamentos, hábitos e/ou tendências. 
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Optou-se por levantar as informações utilizando duas estratégias 

metodológicas: um questionário e uma entrevista (anexos 1 e 2). O questionário 

foi aplicado a todos os professores do CEDESS, e permitiu identificar o grau de 

familiaridade dos docentes com os ITEs, bem como ter uma visão inicial de como 

viam tais instrumentos. Essa perspectiva pôde ser ampliada por uma entrevista 

semi-estruturada, realizada somente com os professores que ministram a 

disciplina de Formação Didático-Pedagógica, que será posteriormente 

caracterizada.  

A entrevista, na perspectiva da interação entre investigador e sujeitos, 

permite aprofundar temáticas mais complexas. Sua flexibilidade possibilita 

confrontar depoimentos com condutas relatadas, muitas vezes explicitando dados 

ainda não anteriormente identificados (Minayo, 1999). 



 

 23 

2. Contexto e Sujeitos da Pesquisa: 

A Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP é uma instituição com 73 

anos de tradição no ensino na área da saúde, tendo sido fundada em 1933, como 

Escola Paulista de Medicina.  A transição para Universidade ocorreu no ano de 

1994. Seus cursos de graduação, em 2006, incluem 1379 alunos no campus Vila 

Clementino (na cidade de São Paulo) e mais 190 alunos no campus Baixada 

Santista, totalizando 1569 alunos de graduação3. Outros campi, que ainda não 

iniciaram até o momento suas atividades de ensino são: Diadema e Guarulhos.  

Os cursos do campus Vila Clementino são: Medicina, Ciências Biológicas 

(modalidade médica), Enfermagem, Fonoaudiologia, e Tecnologia Oftálmica, 

enquanto que no campus Baixada Santista situam-se os cursos de Psicologia, 

Fisioterapia, Nutrição, Educação Física e Terapia Ocupacional. Contudo, dando 

continuidade à expressiva tradição de pesquisa científica, há, na Universidade, 

cerca de 2400 pós-graduandos produzindo trabalhos científicos em 43 cursos, 

sendo 400 em lato sensu (especialização)4 e 1992 em stricto sensu (mestrado e 

doutorado) 5 em abril de 2006. A Universidade tem, hoje, 783 professores6. 

É nessa realidade que o CEDESS se insere, vinculado à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação.  O Centro foi criado em 11 de setembro de 1996 como um órgão 

complementar, e desenvolve, desde então, atividades específicas e/ou 

complementares às de competência dos Departamentos ou Disciplinas, 

assumindo a Educação em Saúde como área privilegiada de conhecimento.  

                                            
3 Fonte: URL: http://172.16.3.2/dpd/institucional/frame.asp.  Acesso em 31/03/06 
4 Fonte: Secretaria da Pró Reitoria de Graduação, em 14/04/06.  
5 Fonte: Secretaria da Pós-Graduação, em 06/04/06. 
6 Fonte: Departamento de Recursos Humanos da Unifesp, em 04/12/06 
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Seus docentes e alunos de pós-graduação estudam, propõem e desenvolvem 

propostas que visam melhorar o padrão de ensino na área da saúde.   

O CEDESS, além da inserção no Curso de Medicina, por intermédio da 

Disciplina Aproximação à Prática Médica III (3º período) tem, em seu Programa 

de Pós-Graduação, (Especialização, Mestrado Acadêmico e Mestrado 

Profissional) aproximadamente 67 alunos regularmente matriculados, no ano de 

20067.  

O CEDESS oferece a Disciplina “Formação Didático-Pedagógica em 

Saúde”, obrigatória para todos os inscritos nos cursos de pós-graduação stricto 

sensu da Universidade, com o objetivo de despertar nos alunos a reflexão a 

respeito da educação na área de saúde.  Trata-se, portanto, de um espaço no 

qual professores formam futuros professores (ao menos em potencial), discutindo 

temas como ensino e aprendizagem, currículo, avaliação, planejamento 

educacional e recursos complementares de ensino.  O programa da Disciplina 

encontra-se no Anexo 3. 

Em 2002 o CEDESS construiu, em parceria com a Pró-Reitoria de 

Graduação, um Laboratório de Práticas de Ensino, com recursos oriundos do 

MEC, referentes a um Projeto de Pesquisa conduzido pelo próprio Centro.  O 

objetivo original era o de oferecer aos Docentes da UNIFESP a possibilidade de 

familiarizar-se com os novos instrumentos tecnológicos disponíveis.  Na verdade, 

a maior utilização do Laboratório foi pelos alunos do CEDESS, tanto dos cursos 

próprios de pós-graduação quanto pelos que cursavam a Disciplina “Formação 

                                            
7 Fonte: Secretaria Acadêmica do CEDESS, em 21 de agosto de 2006. 
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Didático-Pedagógica em Saúde”, nas aulas desenvolvidas pelos docentes e nos 

exercícios didáticos realizados pelos estudantes.   

As figuras 1 a 12 mostram o Laboratório, inicialmente instalado na Pró-

Reitoria de Graduação, que foi, no ano de 2005, realocado no prédio onde 

atualmente está situado o Centro. Trata-se de uma sala na qual podem ser 

utilizados os seguintes (ITEs): 

� Projetor digital (“datashow”) 

� Projetor tridimensional de massa 

� Tela para projeção com acionamento elétrico 

� Quadro branco com matriz de coordenadas e leitor / digitalizador de 

imagem por software para captura e reprodução em computador 

� 4 computadores Pentium III, 128 kbytes de Ram, HD de 40 

Gigabytes e clock de 1.2 MHz com teclado e mouse sem fio, com 

drives de CD e DVD, interconectados em rede por sinal de radio 

(“wireless”) ao servidor de CEDESS, e, através deste, à Intranet da 

UNIFESP e à Internet. 

� Impressora / copiadora / fax multifuncional, em cores ou preto e 

branco, conectada à rede por dispositivo seletor. 

� Quadro deslizante para blocos de papel. 

� Quadro deslizante para colocação de figuras e composição de 

imagens 

� Sistema acústico (“home theater”)  

� Rack contendo: mesa de som (“mixer”), drive de minidisk, receptor 

AM-FM e dois chaveadores para transferência de imagens dos 

computadores para o projetor digital. 
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�  Central de transmissão e recepção (concentrador) da rede. 

� Chaveador para seleção de imagem (video, DVD, computador ou 

outro dispositivo) para o projetor digital. 

� 4 Chaveadores VGA para entrada e saída de sinal dos monitores 

para o projetor digital. 

� Seletores diversos para direcionamento e distribuição de sinais, 

com saídas múltiplas 

� Câmera e Videocassete VHS. 

� Reprodutor de fitas magnéticas de áudio  

� 2 microfones sem fio, com os respectivos receptores  

� 4 estabilizadores de tensão 

� 1 retroprojetor para transparências 

� 2 projetores de diapositivos (“slides”), com carrosséis de 80 e 120 

diapositivos, intercambiáveis 

 

 

     Figura 1:  O Laboratório de Práticas de Ensino: mesas de estudo, projeção 

digital,  álbum seriado e caixas de som frontais. 
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     Figura 2:  O Laboratório de Práticas de Ensino: computadores ligados em rede 

sem fio, projetor de massa e equipamentos de som. 

 

 

 

 

 

 

     Figura 3: O Laboratório de Práticas de Ensino: detalhe da central de operação 

da rede sem fio, que tem conexão com roteador para acesso 

simultâneo de todas as estações à Internet. 
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     Figura 4:  O Laboratório de Práticas de Ensino: projetor de massa e 

equipamentos de som, vídeo e compartilhamento de imagens das 

estações para o projetor digital e para videoconferências. 

 

 

     Figura 5:  O Laboratório de Práticas de Ensino: detalhe do projetor de massa, 

que possibilita exibição, pelo projetor digital, de objetos e originais 

positivos de textos e figuras. 
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     Figura 6:  O Laboratório de Práticas de Ensino: tela de projeção digital (com 

acionamento elétrico) e quadro digital, que permite captura, pelo 

servidor, de textos e diagramas escritos. 

 

 

 

 

     Figura 7:  O Laboratório de Práticas de Ensino: visão posterior da sala, com 

caixas de som e impressora multifuncional, conectada a todas as 

estações, via rede sem fio.  No teto, o projetor digital. 
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O Laboratório foi regularmente utilizado pelos docentes do CEDESS em 

suas práticas de ensino, nas seguintes atividades: Disciplina “Formação Didático-

Pedagógica em Saúde” (oferecida, como acima informado, como crédito 

obrigatório a todos os pós-graduandos sensu stricto da Universidade), e pelo 

Programa de Pós-Graduação “Ensino em Ciências da Saúde”, nas modalidades 

Especialização e Mestrado Acadêmico e Profissional, além de atividades diversas 

como aulas, conferências, seminários e defesas de teses.  Em 2005, com a 

mudança física do CEDESS, o Laboratório foi transferido para a nova sede, 

sendo seus equipamentos distribuídos nas duas salas de aula disponíveis. 

A presente pesquisa tomou como sujeitos, para efeito de aplicação dos 

questionários, todos os professores do CEDESS, que participam regularmente 

como docentes nas atividades acima relatadas, em um total de dez indivíduos, 

identificados com as siglas de P1 a P10. Já para a entrevista, apenas os 

professores que ministram a disciplina de Formação Didático-Pedagógica em 

Saúde foram pesquisados, num total de sete docentes, incluídos entre os que 

responderam aos questionários. Foram mantidas as siglas de referência usadas 

no questionário. O orientador desta tese, embora pertença a ambos os grupos, 

não foi sujeito da pesquisa, por ter participado da elaboração dos instrumentos de 

coleta de dados.  

Todos os pesquisados manifestaram sua anuência em participar do 

Projeto assinando um Termo de Consentimento idêntico ao apresentado no 

Anexo 4.  O Projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa em 12 de 

agosto de 2005, conforme documento apresentado no Anexo 5. 
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Dentre os 10 indivíduos que responderam ao questionário temos8:  

• 1 livre docente, 2 pós-doutores, 6 doutores e 1 mestre. 

• Todos têm artigos científicos e/ou capítulos de livros 

publicados a respeito da temática da educação superior. 

• Graduação: 3 pedagogos, 2 médicos, 2 psicólogos, 1 

cientista social, 1 biomédico e 1 biólogo. 

Dentre os indivíduos que se submeteram à entrevista, temos: 

• 1 livre docente, 1 pós-doutor e 5 doutores. 

• Todos têm artigos científicos e/ou capítulos de livros 

publicados a respeito da temática da educação superior. 

• Graduação: 3 pedagogos, 1 médicos, 1 psicólogo, 1 

biomédico e 1 biólogo. 

Todos os docentes participantes da pesquisa têm mais de dez anos de 

formados e atuam como professores de educação na saúde há mais de dois 

anos.  

  

                                            
8 Dados obtidos nos currículos Lattes dos professores, no endereço 
http://lattes.cnpq.br/index.htm. Acesso em 12/06/2006. 
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3. Coleta dos Dados: 

A pesquisa desenvolveu-se em duas etapas. Na primeira, foi aplicado um 

questionário aos docentes, com a finalidade de identificar quais ITEs o professor 

utiliza, como e com que freqüência, em sua prática didática no CEDESS. Os 

dados obtidos, após análise, forneceram subsídios para a elaboração de um 

roteiro de entrevista semi-estruturada, que foi realizada com os sujeitos da 

segunda etapa. Esta estratégia objetivou ampliar as informações obtidas pelos 

questionários, visando apreender as percepções do professor com relação aos 

recursos que utiliza e, sobretudo, compreender se e como o uso dos instrumentos 

modifica suas práticas de ensino. Cumpre destacar que a pesquisa não teve por 

escopo realizar nenhum tipo de avaliação do professor com relação à sua 

familiaridade e competência no uso de instrumentos em suas atividades de 

ensino. O questionário e o roteiro da entrevista utilizados encontram-se nos 

Anexos 1 e 2. 

A escolha de um questionário para a coleta inicial de dados deve-se ao 

fato de que este instrumento permite o levantamento de dados de maneira 

simples, ampla, direta e objetiva. Entretanto, o questionário tem limitações 

quando se buscam concepções, tendências, ou a compreensão em maior 

profundidade, por exemplo, de como se dá a relação do docente com o 

instrumento de tecnologia educacional. Por este motivo, a coleta de dados foi 

complementada com o uso de entrevistas, que têm a vantagem de permitir, ainda 

que se baseie em um roteiro, a formulação de questões abertas, onde o sujeito 

possa expressar-se com mais liberdade e profundidade, sobre suas concepções, 

apresentando suas justificativas, idéias, e teorizando sobre o assunto abordado.  
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As questões da entrevista foram formuladas imediatamente após o 

entrevistado ler um pequeno texto introdutório (Anexo 6).  Os diálogos foram 

gravados e posteriormente transcritos para análise. 
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4. Análise dos Dados: 

O material obtido pelos questionários e pelas entrevistas (após transcrição) 

foi exaustivamente lido e relido, sendo analisado de acordo com eixos temáticos, 

tanto elaborados previamente quanto os que emergiram do próprio material 

coletado, com o intuito de investigar tendências e confluências de conceitos 

(Minayo, 1999; Thiollent, 1988).  

A pesquisa procurou observar um grau de flexibilidade suficiente para dar 

conta de eventuais situações de insuficiência ou recorrência dos dados.  A este 

respeito, Greenhalgh & Taylor (1997) e Minayo (1999) também assinalam, no 

âmbito da abordagem qualitativa, a possibilidade de serem constatados, durante 

a análise dos dados, padrões emergentes, que podem inclusive demandar uma 

nova coleta de dados, utilizando outras técnicas.   

Os dados qualitativos foram objeto de análise de conteúdo, a qual, 

segundo Bardin (1996) visa “obter indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e de 

recepção (variáveis indefinidas) destas mensagens.” (p. 47).  Freitas-Janissek 

(2000) igualmente valida esta estratégia para a leitura e interpretação de dados 

com características qualitativas.  

Optou-se, por questões de clareza, por apresentar os resultados e a 

discussão em capítulos separados. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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Os parágrafos a seguir apresentam os resultados referentes aos 

questionários preenchidos pelo conjunto de docentes do CEDESS e às 

entrevistas realizadas com aqueles que participam da Disciplina de "Formação 

Didático-Pedagógica em Saúde" do Centro. 

 

1. Questionários 

O primeiro instrumento utilizado no levantamento dos dados foi o 

questionário semi-estruturado (Anexo 1), que, aplicado a dez sujeitos, apresentou 

os resultados descritos abaixo. 

A primeira questão teve por enunciado: “Quais os ITEs que você utiliza em 

sua prática docente e com que freqüência aproximada?”.  O objetivo foi identificar 

quais instrumentos os professores poderiam espontaneamente mencionar, sem o 

estímulo de uma relação de ITEs apresentada. Vale lembrar que, uma vez que 

não foi especificada a utilização de recursos do Laboratório de Práticas de Ensino 

do CEDESS, ficou em aberto a possibilidade de o docente levar em consideração 

suas experiências fora do ambiente do Centro que, como anteriormente 

mencionado, dispõe de uma ampla gama de recursos. 

Os resultados encontram-se consolidados no Quadro 1.   
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Quadro 1: Respostas dos docentes quanto aos ITEs usados em atividades 

didáticas. 

 

 

 Uso em atividades didáticas 

Instrumento Freqüente Ocasional Raro ou nunca 

Projetor digital (ou multimídia) 5 3  

Quadro 4 3  

Folhas com textos 4 2  

Internet 4   

Retroprojetor 3 1  

Computador 3 1 1 

Projetor de slides 1 1  

Videocassete / televisor  3  

Projetor de massa 1   

Artigos de jornal 1   

Histórias infantis  1  

Mapa conceitual 1   

Situações problematizadoras 1   

Lista de discussão 1   

Poesia  1  

Música  1  
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Na questão de número 2, a respeito do momento no qual o ITE é 

selecionado (antes ou depois da elaboração do plano de aula e dos conteúdos 

elencados), foi notada a tendência de postergar a decisão sobre o tipo de 

instrumento a ser utilizado.  Apenas um dos pesquisados declarou que considera 

o instrumento que irá utilizar anteriormente ao planejamento detalhado da 

atividade propriamente dita.   

 A terceira questão foi formulada com o intuito de identificar critérios 

valorizados pelos docentes na escolha do ITE a ser utilizado em uma 

determinada atividade de ensino. Houve uma clara tendência de considerar como 

fator mais importante a disponibilidade do equipamento no local, embora a 

adequação do instrumento à obtenção do resultado desejado com a atividade 

também tenha emergido como relevante. A maioria ponderou também que a 

familiaridade do docente com o instrumento, bem como a possibilidade de 

modificar a seqüência originalmente planejada para a atividade, são 

características importantes.  

Três sujeitos acreditam que a atualidade do instrumento (referindo-se a 

uma utilização expressiva no momento), no sentido de tecnologias que estão 

sendo muito utilizadas, ou ainda que expectativas dos estudantes com relação ao 

uso dos instrumentos, sejam fatores importantes na escolha dos ITEs. Dois 

sujeitos indicaram a opção “não se aplica” nestes dois itens.   

Na parte aberta da questão, onde poderiam ser acrescentados outros 

instrumentos utilizados pelos docentes, dois sujeitos declararam considerar muito 

importante na escolha do ITE “o objetivo a ser alcançado na atividade”; dois 
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indivíduos declararam ser muito importante “a adequação ao conteúdo” e um 

acredita que “deve ser escolhido o ITE que mais se adeqüe à capacitação e 

construção do conhecimento”. 

A questão aberta de número 4 foi assim formulada: “Em sua opinião, quais 

são as funções de um instrumento de tecnologia educacional? O que o seu uso 

agrega à atividade didática?”  A tendência geral foi considerar os ITEs como 

auxiliares ou complementares no desenvolvimento da atividade didática. Dentro 

dessa perspectiva estão outras afirmações, tais como que os ITEs “ampliam a 

possibilidade de troca” (2 sujeitos), “os ITEs auxiliam o docente a organizar e 

sistematizar os conhecimentos” (2 sujeitos) e “os ITEs aperfeiçoam o processo de 

ensino-aprendizagem, tornando esta última mais significativa na medida em que 

problematiza o ensino” (2 sujeitos).  

Outras opiniões isoladas sugerem que o uso desses instrumentos facilita a 

visualização de sistemas abstratos, melhora a comunicação, permite explorar o 

tema agregando imagens, poesias e outros complementos, aumenta a 

capacidade de retenção das informações, aproxima o professor do aluno na 

medida em que aumenta a motivação e o envolvimento, ampliando as relações. 

A questão aberta de número 5 foi incluída para compreender a maneira 

pela qual os docentes enfrentam uma dificuldade relativamente comum: realizar 

uma atividade planejada para utilizar determinado recurso, se eventualmente este 

não estiver disponível. Duas soluções complementares emergiram: 

inicialmente, a mudança apenas da estratégia de ensino, mantendo a estrutura 

geral da aula e utilizando outros recursos disponíveis no local.  Como segunda 

hipótese, uma substituição da aula por outra atividade, como dinâmica de grupo 
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com problematização, exposição dialogada, leitura e discussão de textos, 

improvisando um “plano B”.  

Um dos sujeitos da pesquisa afirmou elaborar previamente mais de um 

tipo de material para a mesma atividade (para ITEs diferentes), considerando a 

eventualidade de um deles não estar disponível. 

A questão aberta de número 6 foi elaborada com o intuito de identificar a 

visão dos docentes quanto à contribuição dos ITEs de tecnologia mais complexa, 

tais como computadores (com a possibilidade de conexão à Internet e de 

utilização de programas gráficos, dentre outras), projetores de massa e projetores 

digitais à atividade docente.  A clara tendência foi atribuir grande importância a 

esses ITEs, considerando a possibilidade de facilitarem a aprendizagem. Alguns 

sujeitos acreditam que a busca de textos na Internet enriquece a discussão e 

atualiza a pesquisa bibliográfica; outros vêem no uso de imagens e outros 

recursos a contribuição mais efetiva daqueles instrumentos. Um dos pesquisados 

declarou que o uso dos ITEs contribui para a “ampliação das possibilidades de 

reflexão, abstração e compreensão dos alunos.” (P4) 

Na mesma questão, embora não fosse explicitamente perguntado, oito 

indivíduos fizeram ressalvas à utilização dos ITEs em determinadas situações. 

Transpareceram preocupações como: “nem todas as instituições colocam à 

disposição dos docentes uma gama de recursos tão ampla como a existente no 

CEDESS” (P2); “é necessária alguma familiaridade, por parte dos alunos ou do 

professor [segundo quem o utiliza] com os recursos, para que não ocorra a 

substituição de um verbalismo da palavra por uma pirotecnia tecnológica” (P6) ; 

ou ainda pelo fato de “os alunos não terem mais que anotar nada”, o que “poderia 



 

 41 

reduzir o grau de elaboração dos conhecimentos adquiridos” (P1).  Um sujeito 

declarou que, por não estar familiarizado o suficiente com os ITEs mais recentes, 

não saberia opinar sobre a contribuição destes à prática docente. 

A questão 7 buscou identificar o interesse dos docentes pela leitura de 

artigos e textos voltados para o estudo dos ITEs, tanto os de alta quanto os de 

média ou baixa tecnologia.  Os dados obtidos indicaram que os docentes 

demonstravam interesse apenas no acesso ocasional, restrito a informações que 

dizem respeito a aspectos práticos do uso dos ITEs.  

 

2. Entrevistas 

O segundo instrumento empregado no levantamento dos dados foi a 

entrevista. Na medida do possível, o entrevistador buscou minimizar suas 

intervenções, restringindo-as ao esclarecimento de eventuais dúvidas e ao 

estímulo para o entrevistado discorrer sobre determinados temas de interesse 

desta pesquisa. 

Em que pese as entrevistas terem ocorrido em um ambiente formal de 

trabalho, desenvolveram-se com tranqüilidade, de maneira bastante semelhante 

a uma conversa, uma vez que todos os entrevistados são conhecidos do 

entrevistador. Possivelmente por essa razão, notou-se que a maioria dos 

professores se sentiu à vontade, ao fim da entrevista, para relatar que acreditava 

não estar utilizando em todo o seu potencial os recursos mais avançados à 

disposição dos docentes, como o projetor multimídia, o projetor de massa e o 

próprio computador. 
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A primeira questão apresentada na entrevista foi a seguinte: 

“O que você acha que a tecnologia educacional agrega à sua prática 

docente? Em que isto faz a sua prática melhor?” 

Com expressões variadas, todos os sujeitos afirmaram que os ITEs são 

recursos auxiliares e enriquecedores do processo de ensino-aprendizagem, na 

medida em que aumentam as possibilidades de comunicação entre os sujeitos 

envolvidos. Foram registradas algumas opiniões, como, por exemplo, a de um 

professor que atribuiu possibilidades que vão além do que as de simples 

auxiliares aos ITEs, na medida em que se pensa em um novo papel para o 

docente: 

“... não cabe ao professor simplesmente vir e doar a informação, 

mas cabe ao professor estimular o aluno, criar ambientes para 

que o aluno procure, criar ambientes para que o aluno elabore o 

conhecimento. Então, se eu penso neste papel, no papel de 

mediador, os recursos passam a ser de uma importância maior 

do que se eu penso no professor apenas como doador de 

informações...” (P8). 

Por outro lado, um dos entrevistados, mesmo reconhecendo que o uso de 

certos ITEs pode conferir uma outra dinâmica à aula, alerta para o fato de que: 

“... se a tecnologia educacional, seja ela qual for, não for utilizada 

de forma que o aluno perceba quais são os fundamentos do 

conhecimento que ele vai construir, é substituir o verbalismo da 

palavra pelo verbalismo da imagem” (P6). 
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Essa opinião é compartilhada também por outro docente (P7), 

evidenciando uma preocupação com o conteúdo didático, anterior ao 

planejamento da forma de veiculação do mesmo. O dado pode ser correlacionado 

com respostas obtidas na pergunta 2 do questionário, onde, como referido 

anteriormente neste capítulo, nove dos dez sujeitos alegaram que só pensam no 

instrumento a ser utilizado para uma atividade após completar a seleção do 

conteúdo didático.  

Em seguida, foi perguntado ao entrevistado: “O que você usa (de ITEs) na 

disciplina?” A temática guarda correspondência com a pergunta 1 do 

questionário. Entretanto, na entrevista, foi possível ao pesquisador indagar 

especificamente a respeito do uso de alguns ITEs não mencionados 

espontaneamente pelos entrevistados que, a partir de então declaravam utilizar 

(ou não) tal(is) instrumento(s) em suas atividades didáticas.      

O quadro de giz (ou branco) foi citado por todos os sete entrevistados 

como sendo uma ferramenta de uso habitual. Já os textos foram mencionados 

por seis entrevistados, os recursos multimídia (incluindo computador e projetor 

digital como uma única ferramenta) por cinco entre os sete docentes, o 

retroprojetor e o vídeo por dois professores cada um. 

Receberam apenas uma menção, por todos os entrevistados, o pôster e o 

“projetor de originais”, sendo que neste último caso, o entrevistado, referia-se ao 

projetor de massa (ou volumes), que, no entanto, era utilizado apenas como 

projetor de folhas com textos ou imagens. 

Deve ser considerado que na Disciplina de “Formação Didático-

Pedagógica em Saúde”, ministrada por todos os professores entrevistados, há 
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um momento em que são apresentados os ITEs disponíveis no Laboratório de 

Práticas Pedagógicas, sendo solicitado que os alunos realizem experiências 

didáticas (exposições, demonstrações e outras) utilizando esses mesmos 

instrumentos. Assim, nesta pesquisa, não foi considerado este momento de 

apresentação como um “uso”, pelos docentes dos instrumentos.  

Perguntou-se então aos docentes se utilizavam com maior freqüência os 

instrumentos com os quais estavam mais habituados. Isto foi traduzido por alguns 

como uma certa “familiaridade” com o instrumento adotado, o que facilitaria seu 

uso. Entretanto, quatro docentes sobre sete alegaram que o fator mais importante 

na escolha de um determinado ITE é a sua adequação à transmissão do 

conteúdo ministrado naquela atividade. Foi ainda mencionada a facilidade, ou 

praticidade, de uso de determinados recursos em comparação a outros, caso 

específico de um projetor digital com uma apresentação feita num programa de 

“slides” como o PowerPoint®, em relação à produção de transparências para 

retroprojetor ou diapositivos para projetor de “slides”. Este dois últimos requerem 

um trabalho de deslocamento até um local com impressora e material para 

transparências ou revelação de filme positivo para a produção do material, e, 

caso haja um erro qualquer, aquele determinado produto estará inutilizado, pois 

não será mais possível corrigí-lo. 

Um único sujeito declarou que acredita ser um fator importante na decisão 

sobre qual ITE utilizar a disponibilidade do recurso. Apenas este sujeito 

mencionou o fato, o que faz supor que os demais considerem, como é o caso na 

Disciplina mencionada, que toda a gama de recursos estará disponível quando o 

docente decidir utilizá-la, no CEDESS.  
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 Ainda que quase todos os docentes (6 em 7) tenham citado o projetor 

digital e as apresentações com o PowerPoint® ou programas similares de “slides”, 

três professores deixaram claro que necessitam de ajuda para a produção desse 

material e que gostariam de estar mais preparados para utilizar de modo mais 

completo os recursos desse tipo de programa gráfico de apresentações.   

 A pergunta subseqüente se refere especificamente à apresentação dos 

ITEs aos alunos da Disciplina “Formação Didático-Pedagógica em Saúde”, 

indagando quais ITEs discutem e estimulam a usar. 

 Observou-se uma tendência de procurar ampliar a gama de ITEs utilizados 

pelos estudantes em suas práticas. A maioria dos professores relatou que, ao 

dividir a classe em grupos para a atividade didática a ser desenvolvida, solicita 

que cada grupo escolha um ou mais ITEs, dentre os apresentados. Os 

professores referiram que, não raro, quando indicavam um instrumento a ser 

utilizado, após uma certa frustração inicial, os alunos descobriam maneiras 

interessantes, e até mesmo inusitadas, de uso eficiente do instrumento. 

 As duas perguntas seguintes se complementam, tendo sido elaboradas 

com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre fatores que influenciam a 

opção por este ou aquele ITE.  

Um docente (P8) ressaltou a importância de observar que na Disciplina 

“Formação Didático-Pedagógica em Saúde” existe uma intencionalidade de 

desencadear no aluno, que é potencial ou realmente um professor, uma reflexão 

sobre a seleção de um determinado instrumento.  É importante, segundo o 

entrevistado, que o aluno perceba que, da mesma maneira como o uso dos ITEs 
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está sendo diversificado durante as apresentações, ele próprio, aluno, pode 

também se valer dessa diversidade ao desempenhar sua atividade docente. 

Ainda segundo o mesmo respondente (P8), na medida em que a Disciplina 

procura, em coerência com as concepções e práticas do CEDESS, ressaltar o 

papel mediador do docente, o recurso pode constituir-se em uma peça 

fundamental no sentido de que o aluno desenvolva uma postura mais ativa, como 

sujeito da construção de seu conhecimento. 

Esta visão foi, com diferentes ênfases, apresentada por três outros 

entrevistados, o que parece indicar a existência de uma preocupação, por parte 

dos docentes, em incentivar uma busca ativa do conhecimento pelos alunos: 

nesse contexto, o computador com ferramentas de busca em bases de dados e 

bibliográficas passa a ser um importante coadjuvante no processo formativo. 

Novamente, nas respostas, houve repetidas falas que se referiram à 

necessidade de adequação do instrumento escolhido ao conteúdo a ser 

trabalhado. De fato, houve praticamente um consenso em torno da idéia da 

estreita correlação entre seleção de ITEs e intencionalidades na abordagem de 

determinados conteúdos. Um docente assim se manifestou quanto à escolha do 

ITE a ser utilizado na primeira aula do curso de Formação Didático-Pedagógica: 

“[nesse momento] ...eu não quero mostrar para eles as teorias 

sobre a didática. Eu quero saber quais são as experiências deles 

sobre didática (...). Então, com essas ênfases definidas, eu penso 

no que sai e no que entra (os ITEs). O que sai da primeira aula 

de didática? A projeção multimídia. Por quê? Porque, na minha 

experiência, da maneira como eu tenho usado, ela inibe essa 
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expressão das teorias que os alunos têm, ela não faz aparecer 

essas experiências. Aí entra o quadro, especialmente nessa aula, 

entram os textos literários, uma música.” (P4). 

Um outro aspecto que mereceu ênfase neste trabalho (explorado pela 

questão 6 da entrevista) foi a concepção dos entrevistados quanto aos aspectos 

positivos e negativos dos ITEs mais utilizados na Disciplina, a seguir 

apresentados. 

A Tabela 1 demonstra algumas das opiniões levantadas quanto ao quadro 

(incluídos aqui o quadro-negro de giz e o branco para uso de marcador não-

permanente): 

 

Tabela 1: Aspectos positivos e negativos do quadro como ITE. 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

“abrangência maior” “depende de boa organização” 

“permite ir e voltar ao mesmo conteúdo” “a organização espacial é difícil” 

“maior interatividade” “é estático, não chamativo” 

“permite apresentar um ciclo completo” “é passivo, o aluno só olha” 

“organiza a aula, passo a passo” “ruim para desenvolver um tema” 

“o aluno acompanha o raciocínio” “exige clareza” 

“pode-se partir do que o aluno sabe” “não apagam adequadamente” 

“bom para desencadear discussões”  

“boa visualização, para pensar junto”  
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Quanto ao uso do retroprojetor, a Tabela 2 destaca os aspectos mais 

significativos. 

 Tabela 2: Pontos positivos e negativos do retroprojetor como ITE. 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

“recurso mais disponível que 

computador” 

“possibilidades limitadas” 

“adequado para sustentar leituras 

críticas” 

“campo limitado” 

“permite acompanhar a dinâmica da aula” “custo dos materiais” 

 “produção de transparências difícil” 

 

 

A Tabela 3 demonstra os dados referentes à utilização do instrumento 

texto. 

  

Tabela 3: Pontos positivos e negativos do texto impresso como ITE. 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

“tem mais conteúdo” “demorado para ler em aula” 

“bom para reflexão sobre um tema” “tem que ser curto” 

“bom para pequenos grupos” “textos maiores: nem todos lêem antes” 

“possibilidade de trabalho não-linear”  

  



 

 49 

Os resultados voltados para o projetor digital são apresentados na Tabela 

4. 

Tabela 4: Pontos positivos e negativos do projetor digital como ITE. 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

“bom para desenvolver teorias e conceitos” “necessário reduzir iluminação” 

““links”: “sites”, documentos, bibliotecas...”  “exige reduzir o tempo: cansa” 

“muitos recursos de cor, fundos, som...” “pouca interação” 

“possível de usar sob demanda” “aluno não anota, não reflete sobre” 

“aluno participa mais ativamente da 

construção do seu conhecimento” 

“uso exagerado (parafernália) sem 

ligação com o projeto pedagógico” 

“visual útil para estabelecer comunicação” “exige tempo de preparação” 

“os alunos estão familiarizados” “pode virar um retroprojetor” 

  

O projetor digital foi aqui definido como um projetor ligado a um 

computador com o uso de algum programa para apresentações gráficas. Em sua 

grande maioria, os docentes se referiam ao projetor digital como sinônimo de 

apresentação de telas (“slides”) no PowerPoint®, ainda que tal ITE permita 

também a apresentação de vídeos, música e imagens diversas.  

A maior parte dos entrevistados declarou-se usuário básico deste ITE. 

Apenas um dos entrevistados afirmou ser capaz de produzir projeções incluindo 

“links” para a internet e para enciclopédias. Nenhum dos entrevistados informou 

espontaneamente conhecer como incluir animações ou trechos de vídeo em suas 

apresentações. 
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 A seguir estão representados três ITEs citados cada um por apenas um 

único entrevistado (Tabelas 5 a 8). 

Tabela 5: Pontos positivos e negativos do vídeo como ITE. 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

“útil para problematizar o ensino” “usado para substituir o professor” 

 “necessário reduzir a iluminação” 

 

Tabela 6: Pontos positivos e negativos do episcópio como ITE. 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

“mais ágil do que o retroprojetor” “necessário reduzir a iluminação” 

“não há custo de produção do material”  

“não requer tempo para produção”  

 

Tabela 7: Pontos positivos e negativos do álbum seriado como ITE. 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

“portabilidade” “estático” 

“pode ser usado como quadro” “poucos recursos” 

“custo muito baixo”  
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Tabela 8: Pontos positivos e negativos do projetor de massa como ITE. 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

“pode ser usado como episcópio” “necessário reduzir a iluminação” 

“adequado à área da saúde” “poucas escolas disponibilizam” 

“permite visualizar o volume da peça” “pouco conhecido” 

“mais ágil do que o retroprojetor”  

“não há custo de produção do material”  

“não é preciso tirar cópias”  

“não é necessário um computador”  

“não requer tempo para produção”  

 

Finalmente, a última questão indagou, de forma mais geral, os pontos 

positivos e negativos dos ITEs como um conjunto. O resultado mostrou uma 

repetição de aspectos anteriormente apresentados, relativos aos instrumentos 

individualmente.  

A seguir foi resumida de forma consolidada, ainda que sucinta, a visão dos 

pontos positivos e negativos dos ITEs, como um conjunto. 
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Tabela 9: Pontos positivos e negativos dos ITEs em geral. 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

“bom como auxiliar do processo ensino-

aprendizagem” 

“mau uso do recurso (substituir docente)” 

“facilitador da aprendizagem” “uso sem refletir o projeto pedagógico” 

“o aluno participa ativamente da 

construção de seu conhecimento” 

“uso sensacionalista (parafernália) com 

pouca ou nenhuma participação do aluno” 

“possível usar por demanda” “exige tempo para preparo” 

“útil para estabelecer comunicação” “exige preparo do docente para o uso” 

 

A questão seguinte investigou a possível contribuição dos ITEs no 

processo de ensino-aprendizagem, na visão dos docentes. 

Para um dos entrevistados (P6), a atividade construída com o uso do 

instrumento torna possível ao aluno o conhecimento das bases da linguagem e 

da metodologia da ciência com a qual estão trabalhando. 

Para outro (P4), o instrumento possibilita uma interação, um diálogo dos 

sujeitos envolvidos a respeito do conhecimento que é objeto da atividade 

didática. O docente afirma: 

“Se o recurso não possibilitou o diálogo, tenho muitas dúvidas se 

ele contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem.” (P4) 

Outro docente acha que o uso dos ITEs contribui para a aprendizagem, e 

“agrega” na medida em que “a aula fica mais gostosa, com mais conteúdo” (P7). 
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Um dos entrevistados (P1) concorda com esta visão, ao afirmar que “a 

aula se torna mais agradável” e que a Disciplina de Formação Didático-

Pedagógica em Saúde procura trabalhar com os alunos “o sentido de como se 

deve usar o recurso”. Entretanto, destaca ainda que: 

“A tecnologia anda mais rápido do que as nossa discussões (...) e 

uma boa aula não depende só do recurso, mas do bom uso do 

recurso”. (P1) 

Dois professores destacaram o papel de “coadjuvante”, de “auxiliar”, de 

“instrumento paralelo de comunicação” dos ITEs. Uma outra opinião (P2) refere 

que “o uso correto do ITE envolve o aluno, mantendo sua atenção na aula; ajuda 

na comunicação, na mediação, constituindo-se num facilitador da aprendizagem”.  

A entrevista prosseguiu com uma questão referente ao momento da 

Disciplina no qual são discutidos os ITEs com os alunos. Embora um docente 

tenha declarado que procura trabalhar o tema durante todo o curso (P6), outros 

professores entrevistados declararam fazê-lo na atividade de apresentação dos 

ITEs, que consta do programa da Disciplina. Um docente declarou: 

“Na terceira aula os ITEs são apresentados aos grupos, e cada 

grupo escolhe quais os recursos que vai utilizar. Todos têm que 

ser usados, com possível complementação” (P5). 

Um docente (P1) declarou que apresenta os ITEs quando discute as 

estratégias de aula, a fim de reunir e consolidar todos os recursos didáticos 

disponíveis. 

Foi incluída a seguir uma questão para averiguar a visão dos professores 

quanto à preferência ou não dos alunos com relação a aulas ministradas com 
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ITEs. De uma maneira geral, os docentes que opinaram sobre esta questão 

declararam que os alunos preferem aulas em que são utilizados ITEs. Um 

entrevistado chegou a declarar que “os alunos precisam, gostam e aproveitam 

bastante as aulas com esses recursos” (P7). Um outro professor afirmou que:  

“Existe uma forte preferência pelo uso das apresentações [em 

PowerPoint®], e todos os recursos que estão relacionados com a 

internet e com vídeos.” (P5) 

Um dos entrevistados (P2) declarou acreditar que “a variedade é útil, ainda 

que não deva ser usada como um circo”. Segundo o mesmo docente, “os alunos 

preferem o que é mais visual, o que é mais bonito, e gostam de aulas mais 

dinâmicas”. No entanto, ressalta, “errar na escolha do ITE pode destruir a aula” e 

que “depende de quanto o assunto é significativo para o aluno”.  

Um professor (P8) opinou que: 

“Se é adequado ao momento, sim [os alunos dão preferência às 

aulas ministradas com o uso de ITEs], mas o recurso não garante 

que o aluno vá aprender. Ele é uma peça de um planejamento 

pedagógico mais amplo.” (P8). 

Ao explicar a preferência dos estudantes por aulas com ITEs, um dos 

entrevistados afirmou que: 

“A gente tem inclinação para gostar do conhecido. Como essa 

tecnologia [do projetor multimídia] eles conhecem, eles acham 

mais fácil. Quando eles tem que construir [uma atividade] é mais 

difícil, mas eles gostam muito.” (P6) 
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Entretanto, um docente relatou ter observado que muitos trabalhos em 

grupo eram apresentados sem a utilização de ITEs pelos estudantes, que mesmo 

desta forma, apreciavam muito a atividade (P1).  

A questão subseqüente procurou levantar a opinião dos professores 

quanto à disponibilização do material utilizado na aula para os alunos. A maioria 

dos docentes declarou socializar todo o material didático por eles desenvolvido: 

 “Todo... todo o material que uso passo para os alunos... até para 

que o outro possa ajudá-lo a mudar, se aperfeiçoar. Não se pode 

ficar prendendo as coisas, porque senão você entra em 

estagnação...” (P6) 

“Tem que estar disponível para todo mundo, para que cada um 

elabore seu próprio pensamento em cima daquele roteiro.” (P1) 

“Sim [disponibilizo] (...) Anotar a aula é uma coisa horrível, não há 

tempo hábil para anotar e prestar atenção. O ideal seria receber 

com antecedência as pranchas e o que vai ser falado (em linhas 

gerais), para ele (aluno) ir acrescentando as anotações que ele 

acha importante.” (P7) 

“Disponibilizo todas. Não tenho nenhum problema.” (P4) 

Todavia, outros docentes não se sentiam tão confortáveis em compartilhar 

seu material: 

“Eu tenho cedido o material, acho que, sem dúvida, você tem que 

passar o material impresso. Mas estou dividida sobre a questão 

de estar disponibilizando o material digitalizado, a aula já pronta. 
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A aula foi estabelecida com uma lógica pessoal, com conceitos 

meus...” (P5) 

“Não gosto de disponibilizar, porque você está dando uma aula 

pronta para alguém. Mas acho injusto, porque eles não têm 

acesso a toda a bibliografia, que é cara e às vezes difícil de 

achar, então eu disponibilizo.” (P2) 

Finalmente, buscou-se apreender a possível influência da utilização de 

ITEs na prática didática dos docentes, que, quase como uma unanimidade 

declararam planejar suas aulas independentemente do ITE.  Somente depois de 

pronto o plano de aula os docentes escolhiam o instrumento que julgavam mais 

conveniente ao conteúdo da atividade: 

“Penso na aula, penso no que quero destacar. Eu não parto do 

recurso, eu chego ao recurso em função do que eu pretendo 

naquela atividade.” (P4) 

Um outro docente, referindo-se a um contexto mais amplo da atividade 

didática declarou:  

”O primeiro ponto que eu tenho que levantar, antes de pensar em 

recurso, antes de pensar em nada, é conhecer a realidade onde 

este ensino vai se dar. Conhecer a realidade. O que é conhecer a 

realidade? Quem são os alunos, quantos alunos são, em que 

momento de vida estes alunos estão, qual é o nível de 

conhecimento que eles têm, qual é o projeto pedagógico onde 

essa minha aula vai ser dada, se é uma disciplina, qual é a 

cultura, em que cultura eu vou dar esse curso. A partir daí, antes 
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de pensar nos recursos ainda, eu tenho de pensar em quais 

objetivos eu quero alcançar então, para essa realidade, que 

objetivo. Aí, com o objetivo claro, eu vou ver que conteúdo eu 

preciso selecionar, então, a partir daí, que recursos eu vou usar. 

Se eu for querer já vir direto com os recursos... isto não significa 

que é tão pontual assim, mas esta lógica do planejamento ela 

deve ser seguida. (...) Então quando você fala: ele influencia? Ele 

direciona? Não, eu acho que ele vem nesse processo. Então, não 

adianta eu pensar realmente no recurso se eu não tenho clareza 

do objetivo que eu quero alcançar, e que realidade é esta onde 

eu vou dar o curso.” (P8) 

Um dos entrevistados, contudo, correlacionando a escolha de ITEs com o 

planejamento de objetivos e conteúdos da atividade, refletiu que estes processos 

ocorrem de maneira simultânea: 

“Penso na aula e penso no instrumento. (...) penso na aula 

pensando: qual é o recurso que eu vou usar? Então, qual é o 

objetivo da aula? Eu tenho tais objetivos? Que tipo de conteúdo 

eu tenho que ter, que tipo de informação eu vou trabalhar? Que 

tipo de estratégia eu preciso?” (P2) 

Os dados acima obtidos foram a seguir analisados, e agrupados por eixos 

temáticos determinados pela proximidade de significados. 
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A análise do conjunto dos dados obtidos pelos questionários e pelas 

entrevistas fez emergir concepções dos docentes, que serão a seguir discutidas, 

agrupadas sob três eixos temáticos.  O primeiro diz respeito aos ITEs 

propriamente ditos, sob a visão dos docentes (conceitos, aplicações e limitações, 

dentre outros).  O segundo refere-se à interação dos docentes com os ITEs na 

prática didática (preferências de utilização, grau de exploração das possibilidades 

dos instrumentos, e outras). Finalmente, o terceiro refere-se à forma como os  

docentes relacionam os ITEs com o planejamento didático, não apenas do ponto 

de vista da prática, mas considerando as possíveis percepções quanto ao papel 

dos ITEs no desenvolvimento de atividades de ensino.  

1. Concepções gerais dos docentes pesquisados sobre os ITEs: 

Os docentes, de forma geral, consideraram que os ITEs são importantes 

na prática didática, na medida em que agregam qualidade e interesse ao ensino.  

Contudo, foram quase sempre vistos como elementos secundários, auxiliares da 

prática didática.  Tal fato está em acordo com diversos autores, que, ao estudar 

os ITEs, fazem-no sob a ótica dos “meios de ensino”. Libâneo (2000) conceitua-

os como “todos os meios e recursos materiais utilizados pelo professor e pelos 

alunos para a organização e condução metódica do processo de ensino e 

aprendizagem” (p.173).  Com uma visão abrangente, o autor chega a incluir, 

dentre os equipamentos necessários ao ensino, objetos tais como “carteiras ou 

mesas, quadro-negro, projetor de slides ou filmes, toca-discos, gravador e toca-

fitas, flanelógrafo etc.” (p. 173) que permitem utilizar “ilustrações e gravuras, 

filmes, mapas e globo-terrestre, discos e fitas, livros, enciclopédias, dicionários, 
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revistas, álbum-seriado, cartazes, gráficos etc.” (p.173).   Mais adiante o mesmo 

autor relata a necessidade de o professor “dominar, com segurança, esses meios 

auxiliares de ensino, conhecendo-os e aprendendo a utilizá-los” (p.173). 

Um aspecto particularmente ressaltado pelos docentes refere-se à 

facilitação do processo de comunicação tanto professor-aluno como destes dois 

com os conteúdos que estão sendo trabalhados.  As características desta 

interação foram inclusive mencionadas como um dos critérios de avaliação da 

adequação e da qualidade do ITE, bem como do material apresentado.  

No contexto da comunicação, Levy (1993) afirma que a perspectiva 

multimidiática, bem como a multimodalidade, são elementos importantes nas 

interações humanas.  Considera-se a mídia como o suporte físico no qual a 

informação é veiculada e a modalidade como o tipo de estímulo sensorial que o 

ITE propicia.  Assim, a utilização do termo “projetor multimídia” resulta em um 

equívoco, uma vez que o instrumento limita-se a reproduzir os dados contidos em 

uma única mídia (um disco rígido ou um CD, por exemplo), embora possa (e 

deva) incluir elementos representados por múltiplas modalidades sensoriais. 

Tal combinação é valorizada por Weiss (1997), como uma possibilidade de 

contribuir para o aprimoramento do processo educacional, em situações como a 

de um laboratório de ensino, onde, por exemplo, um vídeo digital de uma cirurgia 

uterina poderia ser acompanhado pela imagem ultra-sonográfica da mesma 

cirurgia, lado a lado e em sincronismo, apresentada através de um projetor digital.  

Os dados desta pesquisa permitiram também entrever a possibilidade de 

os instrumentos apresentarem elementos que possam despertar emoções, 
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provocando a reflexão, a abstração e a compreensão, facilitando a retenção dos 

conteúdos e, portanto, a aprendizagem.   

De acordo com Almeida (2004), a emoção constitui um elemento vital no 

processo de aprendizagem.  Partindo do referencial teórico de Wallon, a autora 

citada afirma que:  

“Os eventos afetivos e os cognitivos são interdependentes: a 

relação que mantêm é de caráter dialético, pois, se por um lado 

não existe nada no pensamento abstrato que não tenha surgido 

das atividades sensórias, por outro lado a luz da razão dá às 

impressões sensórias um novo conteúdo.” (p.28) (...) é o 

mecanismo que produz a participação mútua, despertando no 

outro uma espécie de solidariedade para com as sensações que 

experimentamos.” (p.72) 

Os ITEs podem constituir-se, desta forma, em uma possibilidade 

privilegiada de contribuição à qualidade do ensino, ao explorar, na perspectiva da 

multimodalidade, as emoções, nos diversos espaços educacionais. 
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2. A interação dos docentes com os ITEs na prática didática: 

Observou-se que os docentes lançam mão de diversos ITEs em suas 

atividades didáticas, destacando-se a projeção digital, bem como o quadro e os 

textos impressos. 

� ITEs: uma gama de possibilidades 

As tecnologias mais contemporâneas foram mais referidas, talvez por 

serem realmente os instrumentos mais utilizados, na atualidade.  Entretanto, ITEs 

de baixa tecnologia (como o quadro) sempre foram valorizados pelos 

pesquisados, que ressaltaram, por exemplo, a possibilidade de interação 

professor-aluno, bem como de conduzir a seqüência da atividade em 

consonância com o rumo das discussões que ocorrem.   

A mesma tendência de diversificar o uso dos ITEs foi observada nas 

atividades propostas aos alunos da Disciplina “Formação Didático-Pedagógica 

em Saúde”.  É interessante observar relatos de que os estudantes valorizam e, 

não raro se “encantam” ao utilizarem ITEs de formas menos convencionais, indo 

além da simples organização de uma seqüência de tópicos referentes a um 

determinado conteúdo, acrescentando imagens estáticas ou em movimento, 

gráficos, sons e vídeos, entre outras possibilidades. 

Com respeito especificamente ao uso do computador nos processos 

educacionais, Weiss (1997) apresenta uma síntese que considera três estágios, 

como mostra o Quadro 2:  



 

 63 

Quadro 2: Estágios de aplicação da informática nos processos educacionais 

(reproduzido de Weiss, 1997, p. 140; grifo no original).   

1º Estágio 

Automação 

• aprendizado sobre automação • automação de alguns processos 
educacionais 

• automação da administração escolar 

 

2º Estágio 

Informatização 

• ensino individualizado 

• pesquisa de informações 

• construção de estruturas 
intelectuais 

• localização e organização do 
conhecimento 

• suporte ao trabalho pessoal 

 

• preparação do material educacional 

• administração do processo 
educacional 

3º Estágio 

Comunicação 

• aprendizado à distãncia 

• uso pedagógico da 
comunicação à distância 

• comunicação aluno -professor 

• estruturas de conferências e 
comitês de força de trabalho 

 

• ensino à distância 

• uso pedagógico de redes de 
informação 

• possibilidade de escolas virtuais 

• o professor torna-se mais 
coordenador que formador 

 

Obs.: A segunda coluna refere-se à função e a terceira à utilização propriamente 

dita dos instrumentos. 

 

Com relação à sua prática, os docentes do CEDESS situam- se, como a 

maioria dos docentes, principalmente no segundo estágio.  Há, portanto, espaço 

para ampliar o uso da informática na construção de um papel ainda mais 

diferenciado do docente.  

� Capacitação docente e utilização de ITEs 

Esta pesquisa evidenciou a exploração apenas parcial dos ITEs pelos 

docentes em suas atividades didáticas.  Na verdade, o conhecimento estruturado, 

originado da leitura, do estudo e da pesquisa a respeito da temática parece ter 
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sido substituído pela “experiência” do docente com este ou aquele ITE, em um 

processo de familiarização com o instrumento advinda de acertos e erros na 

elaboração de material de ensino e na utilização do recurso.  O conhecimento 

resultante de tal processo é denominado tácito.  

Segundo Polanyi (1983), o conhecimento tácito se opõe ao explícito no 

sentido em que o primeiro pressupõe uma relação funcional com os eventos, e o 

segundo uma relação lógica. Em outras palavras, o aprendizado tácito é o que 

ocorre por necessidade de resolver uma situação determinada sem o auxílio de 

uma elaboração intelectual, constituindo um aprender na prática, pela 

experiência. 

É possível que a tecnologia educacional seja, realmente, utilizada de 

maneira empírica por uma grande parcela dos docentes do ensino superior. No 

campo específico da educação superior em saúde, um texto clássico e pioneiro a 

respeito do ensino da Medicina, editado por Marcondes e Gonçalves (1998) sob o 

título “Educação Médica”, inclui dois capítulos onde a tecnologia educacional é 

estudada (“Recursos Audiovisuais” e “O Universo da Informática e o Ensino 

Médico”).  Uma análise crítica dos textos permite identificar que a reflexão a 

respeito de possibilidades mais substanciais de influência dos ITEs no 

planejamento das atividades de ensino / aprendizagem (que emergiu das falas 

dos entrevistados nesta pesquisa) foi pouco explorada, em detrimento de uma 

visão mais “prescritiva”, ou “funcional” da utilização do universo de instrumentos 

disponíveis.   

Desta forma, é possível supor que as características tanto quantitativas 

quanto qualitativas da literatura disponível a respeito dos ITEs reforça o 
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conhecimento tácito como base para concepções e usos, pelos docentes 

pesquisados, dos instrumentos.  Este fato encontra respaldo no desejo, expresso 

praticamente pela totalidade dos entrevistados, do desenvolvimento de algum tipo 

de capacitação, dentro do próprio Centro.  Alguns docentes, inclusive, declararam 

a necessidade de auxílio técnico, quando precisam produzir material didático e 

quando utilizam ITEs.  Ficou explícito que alguns recursos de tecnologia mais 

avançada, como a projeção digital, eram utilizados de forma parcial, sem que 

fossem explorados, por exemplo, outras possibilidades de comunicação 

(animações, vídeos, Internet e outras modalidades).  

Entretanto, de forma relativamente contraditória, observou-se um interesse 

reduzido, por parte dos entrevistados, com relação ao estudo do tema 

“Tecnologia Educacional”.  Com efeito, este objeto não é enfatizado nas linhas de 

pesquisa do CEDESS, tendo originado, nos últimos cinco anos, muito pouca 

produção científica.  

� ITEs: reflexões sobre linearidade e rizomorfologia9 

Nas respostas relativas aos critérios de seleção de ITE(s) para uma prática 

didática, chama a atenção que o potencial de o instrumento favorecer a 

construção coletiva do conhecimento durante a atividade foi pouco mencionado: 

apenas um docente declarou que “deve ser escolhido o ITE que permita maior 

participação dos alunos”.(P5)   

Esta fala pode ser interpretada sob diversos ângulos.  O professor pode 

estar se referindo ao potencial de um determinado ITE provocar um diálogo entre 
                                            
9 Entende-se por “rizomórfico” a representação de um determinado conjunto de informações que 
não guardam apenas seqüências lineares entre si, mas que apresentam inter-relações reticulares, 
como uma raiz vegetal. 
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os partícipes, a partir do material apresentado.  Neste sentido, um docente 

afirmou que “o recurso [de tecnologia educacional] possibilita uma interação, um 

diálogo sobre o objeto do conhecimento...” (P4) Contudo, é também possível que 

o docente pretenda utilizar um instrumento que possibilite incorporar as 

contribuições do grupo ao material que está sendo apresentado pelo ITE.  Soma-

se, assim, à organização prévia dos conteúdos planejados, a possibilidade do 

registro gráfico do imprevisto das discussões que o tema suscita, no momento 

real em que a atividade ocorre.  Embora tal constatação não tenha ficado 

explícita nas respostas dos entrevistados, esta parece ser a explicação para a 

freqüência com que, além de instrumentos mais sofisticados, como computadores 

e projetores digitais, o quadro seja mencionado por todos os pesquisados. 

Com efeito, embora a sofisticação da tecnologia possibilitada pelos 

programas de apresentação possa exercer um certo fascínio sobre o docente (e, 

como alguns declararam, pelos alunos), uma reflexão emerge desta realidade: 

um programa de apresentação gráfica (como o PowerPoint®, por exemplo), da 

forma como geralmente é utilizado, permite apenas um trânsito linear dentro do 

material projetado.  Por outro lado, o quadro (e alguns outros ITEs) possibilitam 

uma ruptura com esta linearidade, na medida em que não apenas pode-se alterar 

facilmente a ordem de um determinado conteúdo (como no retroprojetor) como 

incluir conceitos e contribuições que surgem do grupo, inclusive estabelecendo 

relações entre estes.  É o caso, por exemplo, da elaboração coletiva de um mapa 

conceitual no decorrer da atividade, que representa graficamente (e portanto, de 

forma visualmente mais explícita) o conhecimento construído pelo grupo (Ruiz-

Moreno, 2002).  Da mesma forma, a utilização de material impresso favorece a 

discussão, a reflexão, em uma perspectiva não linear. 
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Entretanto, algumas falas apontam que muitos docentes não parecem 

sentir-se desconfortáveis com a perspectiva da linearidade da organização de 

conteúdos, por meio da utilização de ITEs.  É possível que o docente, em função 

de sua formação tradicional e de suas próprias convicções, julgue que uma aula 

planejada de acordo com uma seqüência previamente determinada e organizada 

em uma apresentação bem elaborada torne mais fácil a assimilação, pelo aluno, 

dos conteúdos programados.  Foi possível, também, nas entrevistas e nos 

questionários, registrar depoimentos de docentes que tinham clareza da 

necessidade de utilizar, em determinadas atividades, instrumentos que 

“acompanhem o fluxo da aula”, inclusive “aproveitando o que o aluno já sabe”.  

Tais visões valorizam a perspectiva teórica e prática da rizomorfologia, na 

construção de conhecimento. 

É neste aspecto que um dos docentes afirmou, com relação à sua primeira 

aula a respeito de uma determinada temática, que: 

“ela [a projeção digital] inibe essa expressão das teorias que os 

alunos têm, ela não faz aparecer essas experiências. Aí entra o 

quadro, especialmente nessa aula, entram os textos literários, 

uma música...” (P4).  
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O conceito de rizomorfologia, anteriormente comentado, é de extrema 

importância, se considerarmos a elaboração de hipertextos10, como os utilizados 

habitualmente na Internet e em vários tipos de programas de ensino ou 

treinamento à distância.   

É interessante observar que um dos materiais educacionais mais 

sofisticados elaborados no CEDESS consiste exatamente de um CD-ROM 

intitulado “Aprendendo a Estudar” (Batista, S.H. et al, 2002), que se utiliza da 

estratégia de hipertexto, possibilitando que cada indivíduo, a cada momento, 

realize a sua leitura própria e singular dos conteúdos apresentados. 

Na verdade, uma aula concebida e desenvolvida na perspectiva de um 

hipertexto possibilita ao grupo transitar entre conceitos relacionados, o que 

demanda um instrumento que possibilite tal construção gráfica, como um quadro 

de giz, ou até mesmo sua forma mais sofisticada, o quadro inteligente (“smart 

board”)11.  

Moran (2006), escrevendo sobre a construção do conhecimento na 

sociedade da informação, afirma que convivemos com diferentes formas de 

processamento da informação: o seqüencial, o hipertextual, o multimídico. Afirma 

que  

“A forma mais habitual é o processamento lógico-seqüencial, que 

se expressa na linguagem falada e escrita, em que vamos 

                                            
10 Textos eletrônicos com atalhos (ou “links”) que consistem de palavras-chaves em cores 
diferentes do texto e que permitem, uma vez que sejam ativados pelo dispositivo apontador 
(“mouse”) ir diretamente a outro texto explicativo sobre o assunto da palavra-chave (Batista, S.H. 
et al., 2002) 
11 Quadro inteligente - quadro branco interativo conectado a um computador e a um projetor de 
dados.Uma vez que a imagem seja projetada no quadro, este pode ser usado como um 
computador: com o uso de um dedo é possível controlar o computador [para movimentação de 
textos e imagens]. Definição em http://www.d131.kane.k12.il.us/Bardwell/smartboard.html, acesso 
em 09/10/2006. 
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construindo o sentido aos poucos (...) a construção se dá aos 

poucos, em seqüência concatenada. (...) Em outros momentos 

processamos a informação de forma hipertextual, contado 

histórias, relatando situações que se interconectam, ampliam-se 

(...). A construção é lógica, coerente, sem seguir uma única trilha 

previsível, seqüencial, mas que vai se ramificando em diversas 

trilhas possíveis. Atualmente, cada vez mais processamos 

também a informação de forma multimídica, juntando pedaços de 

textos de várias linguagens superpostas simultaneamente,  que 

compõem um mosaico impressionante, na mesma tela, e que se 

conectam com outras telas multimídia.” (p.18-19) 

Esta imagem de várias linguagens superpostas possivelmente pode ajudar 

a explicar a polaridade entre as visões apresentadas pelos docentes, na presente 

pesquisa, sobre um mesmo ITE: enquanto um considerou o quadro como 

estático, não chamativo, outro o viu como mais interativo.  Pode não haver 

contradição entre tais afirmações, se forem encaradas como decorrentes de 

utilizações diferentes do instrumento, de acordo com a vivência de cada um dos 

docentes, conforme sua prática e seu modo de explorar o recurso. 
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3. Os ITEs e o planejamento didático: 

� Possibilidades de utilização dos ITEs em atividades didáticas 

Em seu livro “Sala de aula interativa”, Silva (2000) referindo-se a Morin, 

afirma que este autor, embora não trate do termo “interatividade”, traz, em sua 

“epistemologia da complexidade”, o núcleo do conceito de comunicação mediada 

pelo aporte hipertextual. É precisamente esta a idéia que suporta o 

desenvolvimento de uma estratégia de ensino baseada em um instrumento 

tecnológico que possibilite trabalhar com  informações de uma forma não linear.  

A oportunidade de um aluno realizar um percurso individual, de acordo com seus 

desejos e necessidades, em um dado momento, pode constituir um importante 

diferencial na construção de seu conhecimento, em função de uma determinada 

problematização de sua realidade. 

Nesse sentido, é compreensível que o mesmo autor (Silva, 2000), 

rompendo com enfoques clássicos que dissociam a comunicação em elementos 

emissores e receptores, afirme que 

“(...) dirijo-me muito especialmente aos educadores e teóricos da 

educação, desejando apresentar-lhes um desdobramento específico 

[da interatividade]: a articulação entre comunicação interativa e 

educação, enfocando particularmente a sala de aula e a revitalização 

da prática pedagógica e da autoria do professor, a partir do 

redimensionamento da pragmática comunicacional que 

classicamente vem separando a emissão e a recepção.” (p.21)   
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O que está sugerido nas entrelinhas desta citação é uma revisão da 

maneira pela qual a concepção do planejamento é trabalhada. É a idéia de, a 

partir de um recurso tecnológico novo, utilizar essas novas possibilidades dentro 

de um planejamento que explore o ITE em todo o seu potencial. 

Na presente pesquisa, embora quase todos os docentes tenham declarado 

postergar a consideração de qual ITE irá ser utilizado e de que forma, durante o 

seu planejamento didático, emergiram afirmações destacando a importância da 

escolha do ITE em consonância com o objetivo a ser alcançado na atividade e 

com sua adequação ao conteúdo.  

Assim, é possível que as inovações tecnológicas, aliadas a um 

aprofundamento teórico-conceitual, possibilitem situar os ITEs em uma posição 

mais próxima da centralidade do planejamento didático.  

Esta perspectiva permite divisar a oportunidade de ressignificar o ITE, de 

um recurso simples – dependendo da utilização, decorrente da inflexão e, talvez, 

da capacitação docente – em uma ferramenta poderosa no processo de ensino – 

aprendizagem: mais do que organizadores de conteúdos ou acessórios da 

apresentação destes, recursos capazes de, numa perspectiva problematizadora 

(a partir do real), “trazer o mundo para a sala de aula”. Como exemplo, pode ser 

citado o relato de um docente, que acredita que os ITEs podem “facilitar a 

visualização de sistemas abstratos”. (P4) 

De fato, a disponibilidade de novos instrumentos relacionados ao 

tratamento e à exibição de imagens, com recursos vastos e complexos de 

computação, dentre outros, possibilita trazer a realidade para os espaços de 

formação de uma maneira impossível de ser imaginada há poucos anos. Esse 
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“recorte do mundo” alinha-se ao  processo do próprio planejamento curricular, 

como será discutido no próximo item. 

O uso de um ou mais ITEs como estratégia de problematização implica em 

uma revisão da  prática didática que considere, além dos conteúdos e dos 

objetivos, os próprios ITEs como elementos centrais e direcionadores do 

planejamento. 

Na verdade, é possível observar que alguns ITEs “simples” podem ser 

utilizados de formas inovadoras e conceitualmente avançadas por docentes, nem 

sempre explícita e intencionalmente.  Como exemplo, podemos refletir que, o 

mesmo “quadro-negro”, que já foi local para escrever textos a serem copiados por 

um grupo de alunos, permite elaborar, no próprio decorrer de uma aula, um mapa 

conceitual, que represente visualmente a construção coletiva de conhecimento 

pelos atores envolvidos na aula, embora nem sempre o docente se dê conta da 

atualidade pedagógica de tal atividade. 

De fato, discussões contemporâneas a respeito da linearidade e do 

rizomorfismo na organização de conteúdos encontram eco na tecnologia 

educacional, resultando não apenas em novas possibilidades de apresentação de 

elementos gráficos (textos e imagens) mas na própria releitura de instrumentos 

mais antigos, como mencionado acima.   

A utilização de ITEs em atividades de ensino reflete a concepção docente 

a respeito dos processos de ensino e aprendizagem.  Assim, um professor que 

tome como base de seu ensino a transmissão de informações possivelmente 

utilizará material escrito (apostilas, slides com textos etc.) com a finalidade de que 

os alunos apreendam um determinado conteúdo e o espelhem na avaliação da 
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aprendizagem.  Um outro docente que valorize a significação do ensino pode 

também utilizar material impresso, agora tomando-os como bases conceituais 

para uma reflexão individual ou coletiva.  Ainda por outro lado, um professor que 

privilegie a construção coletiva de uma teia de informações para a elaboração de 

conceitos mais gerais, mais abstratos, que irão integrar-se à estrutura cognitiva 

dos estudantes, pode eleger o quadro de giz ou um “smart board” para a 

elaboração de mapas conceituais pelo grupo.  Entretanto, é interessante 

considerar que o mesmo “smart board”, em que pese seu potencial interativo, 

pode ser utilizado como simples suporte para a projeção de uma seqüência linear 

de tópicos, elaborada em PowerPoint® ou em outro programa de apresentações 

gráficas. 

As atividades didáticas que ocorrem no CEDESS geralmente têm 

características interativas.  Nesse contexto, os diversos ITEs utilizados pelos 

docentes possibilitam uma mescla de lógicas possíveis de planejamento e 

desenvolvimento de atividades de ensino, variando, por exemplo, da linearidade 

de uma apresentação PowerPoint® ao rizomorfismo da construção de um mapa 

conceitual no quadro.  Assim, embora os docentes tenham afirmado que os ITEs 

são “complementares” ou “secundários” ao desenvolvimento das atividades de 

ensino, a leitura cuidadosa dos significados das entrevistas permite entrever que 

estes têm um papel central na mediação, pelo docente, da relação do estudante 

com o conhecimento, ou seja, com o mundo. 

� ITEs e currículo 

A análise dos dados empíricos desta pesquisa permite refletir que a 

utilização de ITEs pelo docente guarda relação não apenas com suas 
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concepções e práticas de planejamento didático, mas com sua representação de 

currículo. 

Maia (2004) refere que o termo “currículo” vem do latim curriculum, que 

significa um percurso, um caminho. Utilizado originalmente na Europa na 

penúltima década do Século XVI como o conjunto de assuntos estudados pelos 

alunos ao longo de um curso, tem assumido desde então diversos significados, 

dependendo do referencial teórico em que se insere. Os diferentes conceitos de 

cultura, educação e sociedade de autores e estudiosos modificam seu 

significado, mas, como uma descrição básica, parece aceito que o termo 

referencie conhecimentos e habilidades adquiridos por um indivíduo a fim de 

torná-lo capaz de profissionalizar-se em uma determinada área de trabalho. 

O mesmo autor afirma ainda que o currículo pode ser visto não somente 

como uma “grade” de disciplinas num plano de ensino, mas como o conjunto de 

“experiências e atividades realizadas e vividas pelos estudantes sob a orientação 

da escola, tendo em vista os objetivos por esta visados”. Trata-se, nesse 

enfoque, do deslocamento do planejamento curricular de “o que ensinar” para 

“para que e para quem ensinar”: 

“... a escola passa a comportar, por intermédio do currículo, um 

conjunto de saberes, práticas, experiências do contexto sócio-

cultural que, naquele momento histórico, os educadores julgam 

que devam integrar o processo formativo desenvolvido na 

instituição.” (p.104) 

É portanto idéia do autor que o currículo represente um recorte intencional 

(e ideológico) do mundo, no sentido de escolarizar as experiências julgadas 
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relevantes para um determinado processo de formação. É nesse contexto que se 

situa a possibilidade de os ITEs contribuírem para esse “recorte” realizado pelo 

currículo, na medida em que possibilitam materialmente transpor elementos da 

realidade da cultura existente para o ambiente escolar.   

Churchill (2006), ao estudar concepções de quatro professores de 

educação vocacional em Cingapura e seus projetos de aprendizado baseados 

em tecnologias, constatou que estes desenvolvem teorias próprias que 

influenciam a maneira como tomam decisões e executam ações, no processo de 

ensino. O autor, dialogando com a literatura, afirma que, dentre vários fatores que 

poderiam influenciar essas decisões, um seria o planejamento e o modo de 

pensar do professor, quando este vincula o currículo à instrução (Clark & 

Peterson, 1984 apud Churchill, 2006): 

 “A literatura geralmente sugere que os professores mantém 

construtos cognitivos, crenças, princípios norteadores, teorias e 

preconcepções que determinam suas decisões instrucionais e 

integração tecnológica”. (p.559) 

Tal ponto de vista pode ser aprofundado pela constatação de uma relação 

dialética dos ITEs com o planejamento e o desenvolvimento de atividades 

didáticas.  Ambos se influenciam mutuamente e se redefinem continuamente.  A 

visão que emerge inicialmente dos docentes investigados a respeito do 

planejamento didático aponta para uma seqüência “tradicional” de procedimentos, 

incluindo objetivos, conteúdos e estratégias de ensino, dentro das quais se situa 

a seleção de ITE, como um “complemento” ao desenvolvimento da atividade.   
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Entretanto, algumas falas indicam que o ITE também tem o potencial de 

determinar e reorientar o próprio planejamento didático.   

Em uma visão mais ampla, a tecnologia educacional dá ao professor a 

liberdade de utilizar uma estratégia simbólica, que amplia as possibilidades do 

recorte da realidade.  Estabelece-se uma “nova linguagem”, que permite 

reproduzir a cultura social a ser escolarizada, de maneira ressignificada pelos 

saberes docentes (e também institucionais), oportunizando uma mediação do 

estudante com o mundo através de uma riqueza que seria impossível sem a 

utilização da tecnologia educacional.  

Assim, o que se divisa no horizonte é um contraponto à concepção de 

ITEs como elementos secundários ou acessórios do ensino, materializado pelo 

uso da tecnologia educacional como possibilidade de inclusão e ressignificação, 

pelo professor, das experiências formativas que pretende inserir em sua prática 

didática. A agregação, por intermédio dos ITEs, da interatividade ao processo de 

ensino / aprendizagem enseja uma co-autoria que envolve o docente, os alunos e 

os estudiosos que anteriormente produziram a respeito do assunto, agregando 

todas as contribuições destes na construção de um conhecimento novo, singular, 

que emerge dos próprios partícipes do processo educacional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os ITEs configuram um campo vasto e profundo de investigação, no 

campo da educação em saúde.  Tal afirmação encontra respaldo nos resultados 

obtidos pela presente pesquisa, particularmente no que diz respeito a dois 

aspectos. 

O primeiro  que, de uma maneira geral, os docentes valorizam os ITEs 

como elementos importantes e úteis em suas práticas de ensino, na medida em 

que permitem registrar,  organizar e apresentar informações.  Características tais 

como dinamismo e facilitação da aprendizagem foram citadas como fatores que 

agregam valor às aulas. 

O segundo aspecto diz respeito à clareza da tendência atual dos docentes 

assumirem um papel mediador e instigador no processo de construção do 

conhecimento pelo aluno.  Assim, é possível pensar os ITEs mais próximos da 

centralidade do planejamento didático, considerando a promoção de recortes da 

realidade que se pretende enfocar de forma interativa, problematizadora e 

reflexiva.  

Entretanto, identificou-se um conjunto de possibilidades desses 

instrumentos que são exploradas apenas parcialmente pelos docentes. Tal fato 

embasa a necessidade expressa, pelos entrevistados, de capacitação para o uso 

mais amplo da tecnologia educacional. 

Morin (1997), diz que o pensamento complexo “tenta religar o que o 

pensamento disciplinar e compartimentado disjuntou e parcelarizou. Ele religa 

não apenas os domínios separados do conhecimento, como também – 

dialogicamente – conceitos antagônicos como ordem e desordem, certeza e 

incerteza, a lógica e a transgressão da lógica.” (p.11) 
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 Para desenvolver tal visão sintetizadora, é necessário promover, 

institucionalmente, a reflexão a respeito da inserção da tecnologia educacional no 

processo educativo.  Ao debruçar-se sobre a riqueza da literatura e do 

pensamento contemporâneo a respeito da tecnologia, o docente poderá passar 

do conhecimento tácito ao explícito, no que diz respeito à utilização dos inúmeros 

instrumentos disponíveis. 

Os dados levantados por esta pesquisa apontam ainda para a relevância 

de uma inclusão mais consistente da temática Tecnologia Educacional como 

objeto de pesquisa e formação no CEDESS, tendo em vista a visibilidade do 

Centro e a importância de suas contribuições no campo do Ensino das Ciências 

da Saúde. 
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ANEXO 1 

Questionário 

 

Para efeito deste trabalho, consideramos “Instrumento de Tecnologia 

Educacional” (ITE) qualquer ferramenta auxiliar utilizada pelo docente no 

processo de preparação do seu material educativo e também no curso de suas 

atividades didáticas. Estão inclusos, portanto, desde instrumentos básicos, como 

giz, quadro e folhas com textos, até os mais sofisticados, como computadores, 

projetores digitais e internet. Portanto, no contexto de sua prática docente: 

1. Quais os ITEs que você utiliza em sua prática docente e com que 

freqüência aproximada? 

 Uso em atividades didáticas 

Instrumento Freqüente Ocasional Raro ou nunca 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2. Ao preparar uma atividade didática, você geralmente: 

pensa antes no instrumento tecnológico que irá utilizar e a seguir 

planeja a atividade propriamente dita 

faz antes o plano da atividade e depois decide qual(is) o(s) 

instrumento(s) mais adequado(s) 
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3. Assinale abaixo seu grau de concordância quanto aos fatores que fazem 

com que você opte por um determinado instrumento, em uma atividade 

didática: 

                                                    

 

 

 

 

 

 

                                      

 FATOR 1 2 3 4 5 9 

1 Disponibilidade no local        

2 Familiaridade com o instrumento       

3 Adequação do instrumento ao resultado esperado.       

4 Atualidade do instrumento       

5 Expectativa dos estudantes quanto ao uso do 
instrumento 

      

6 Possibilidade de modificar a seqüência 
originalmente planejada, caso seja necessário, 
durante a atividade 

      

7 Possibilidade de favorecer a construção coletiva de 
conhecimento durante a atividade. 

      

 Outros fatores (descrever, se houver)       

8        

9        

10        

11        

Grau de concordância 
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4. Em sua opinião, quais são as funções de um instrumento de tecnologia 

educacional?  O que seu uso agrega à atividade didática? 

 

 

 

 

 

5. Qual a sua estratégia mais provável quando o instrumento que você planejou 

utilizar não está disponível no local da atividade didática?  Como este fato 

modificaria o desenvolvimento de sua atividade? 

 

 

 

 

 

 

6. Em sua prática docente, qual a contribuição dos instrumentos mais recentes 

(computador com programas gráficos de apresentação, internet etc.) à 

aprendizagem? 

 

 



 

 89 

7. Quanto ao seu interesse por produções científicas a respeito de instrumentos 

tecnológicos (tanto novos como usos variados dos mais antigos) você as acessa: 

Freqüentemente.  É uma área que me interessa. 

Ocasionalmente.  Leio apenas o que é preciso para minha prática. 

Raramente ou nunca.  Não é uma área que me interesse, em particular. 

 

8. Há quanto tempo atua na área de educação superior em saúde?  _____ anos. 

 

Agradeço mais uma vez sua atenção em colaborar com esta pesquisa. 
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ANEXO 2 

Roteiro da Entrevista 

 

Roteiro de entrevista – ITEs e prática docente 

 

Vamos falar sobre Instrumentos de Tecnologia Educacional (para nós algo 

como recursos, ferramentas, acessórios, usados em aula ou no preparo destas),  

porque você é docente de um curso de formação de potenciais (ou efetivos) 

professores na área da saúde (disciplina de formação didático pedagógica). 

O objetivo não é quantificar quanto você usa, mas o modo como usa as 

tecnologias, uma tentativa de compreender como se dá o processo de escolha e 

uso dos ITE na sua prática docente.  

 

Relação docente / instrumento 

1. O que você acha que a tecnologia educacional agrega à sua prática 

docente? Em que isto faz sua prática melhor? 

2. O que você usa na disciplina? 

3. Porque usa estes e não outros? 

4. Quais você ensina / estimula / oferece aos alunos para usarem nos 

exercícios de aula? Porque esses e não outros? 

Em cada ITE: 

5. Em que grau usa? Com que finalidade? 

6. Em que isto contribui para a atividade? Pontos positivos e negativos. 

Geral: 
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7. Em que medida acha que o ITE pode contribuir no processo de ensino – 

aprendizagem? 

8. Quando você ensina TI na disciplina  

9. Você nota que os alunos dão preferência às aulas ministradas com ITEs? 

10. Você socializa os materiais de aula? Porque? 

11. O recurso de tecnologia educacional, como conjunto, influencia / direciona 

o planejamento de atividades didáticas? 
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ANEXO 3 
 

 
Centro de  Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 
Universidade Federal de São Paulo 
Escola Paulista de Medicina 
 

Disciplina FORMAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA EM SAÚDE 

(PEDAGOGIA MÉDICA E DIDÁTICA ESPECIAL) 

 

PROGRAMA GERAL 

 A disciplina “FORMAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA EM SAÚDE” (PEDAGOGIA MÉDICA E DIDÁTICA 

ESPECIAL) visa o preparo do pós-graduando para o exercício da função docente. Parte-se do 

princípio de que o preparo para a função docente não significa apenas a instrumentação técnica, 

mas também uma reflexão crítica desta prática e da realidade onde esta se realiza. 

 Esta disciplina procura englobar os conteúdos de Pedagogia Médica e Didática Especial. 

Em Pedagogia Médica, prevalece a discussão sobre o sentido da prática, procurando-se analisar 

seus determinantes através do estudo do sistema educacional e suas particularidades no campo 

da saúde. Em Didática Especial, ocupam lugares privilegiados o planejamento e a prática de aula. 

 O curso terá uma carga horária de 60 horas, distribuídas em 10 encontros de 3 (três) 

horas cada, sendo 30 horas-aula e 30 horas de atividades extra-classe.  

            METODOLOGIA 

 O conteúdo da disciplina é desenvolvido a partir de leituras, trabalhos de grupo, estudos 

dirigidos, atividades práticas, uso de recursos audiovisuais e preleções dialogadas. 

            AVALIAÇÃO 

 Os alunos são avaliados a partir de sua participação no processo de ensino-

aprendizagem, da realização de um plano de disciplina e de aula, e da prática docente. A 

freqüência mínima obrigatória é de 75% do total de encontros. 

 

1º ENCONTRO 

Objetivos 

• Desenvolver atividades de Dinâmica de grupo, visando a integração docente-discente; 

• Refletir sobre a prática de ensino na universidade brasileira, focalizando a especificidade da 

área da saúde; 

• Apresentar e discutir a proposta do curso. 

Conteúdo 

• Visão crítica da função docente na área da saúde. 
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Atividades 

• Discussão; 

• Leitura de texto; 

• Preleção dialogada. 

 

2º ENCONTRO 

Objetivos 

• Analisar o processo de planejamento do ensino em saúde; 

• Estabelecer a relação objetivos/conteúdo/metodologia de ensino/avaliação do ensino-

aprendizagem. 

Conteúdo 

• Planejamento de ensino: o processo, os componentes do plano; 

• Processo de “leitura crítica da palavra escrita” 

Atividades 

• Preleção dialogada; 

• Exercício prático simulado; 

• Trabalho em grupos: Planejamento de disciplina - o objeto. 

 

3º ENCONTRO 

Objetivos 

• Refletir sobre o processo ensino-aprendizagem; 

• Discutir sobre  diferentes procedimentos de ensino na prática docente; 

• Treinar a prática da aula “expositiva tradicional”. 

Conteúdo 

• Processo Ensino/Aprendizagem; 

• Diferentes procedimentos de ensino na prática docente. 

Atividades 

• Preleção dialogada; 

• Discussão; 

• Prática, observação e avaliação de uma “aula expositiva tradicional” desenvolvida por um 

dos pós-graduandos.  

• Trabalho em grupos: Planejamento de disciplina: justificativa e objetivos. 

 

4º ENCONTRO 

Objetivos 

• Refletir sobre o modelo biomédico e sua relação com a educação na área da saúde; 

• Refletir sobre tipos de currículo e seus determinantes na área de saúde; 

• Analisar as perspectivas atuais do sistema de saúde e sua relação com a educação; 

• Treinar a prática de “preleção dialogada”. 
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Conteúdo 

• O modelo biomédico; 

• O sistema de saúde; 

• Tipos de currículo e seus determinantes. 

Atividades 

• Leitura de texto; 

• Preleção dialogada; 

• Discussão; 

• Prática, observação e avaliação de uma “preleção dialogada” desenvolvida  por um  pós-

graduando; 

• Trabalho em grupos: Planejamento de disciplina: justificativa e objetivos. 

 

5º ENCONTRO 

Objetivos 

• Refletir sobre os espaços de formação do profissional de saúde: hospital universitário, 

laboratórios, serviços de saúde; 

• Discutir sobre propostas de Integração Docente-Assistenciais; 

• Treinar a prática de “preleção dialogada com vídeo”. 

Conteúdo 

• Os espaços de formação do profissional da saúde: Hospital Universitário, laboratórios, 

serviços de saúde; 

• Projetos IDA e Pró-Uni. 

Atividades 

• Preleção dialogada; 

• Discussão; 

• Prática, observação e avaliação de “preleção dialogada com vídeo” desenvolvida por um 

pós-graduando; 

• Trabalho em grupos: Planejamento de disciplina: conteúdo. 

 

6º ENCONTRO 

Objetivos 

• Avaliar as principais características do ensino superior no Brasil; 

• Identificar tendências e perspectivas do ensino na área da saúde; 

• Treinar a prática de uma “mesa-redonda”. 

Conteúdo 

• O ensino superior no Brasil; 

• O ensino superior na área da saúde; 

Atividades 

• Leitura de texto; 
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• Discussão; 

• Prática, observação e avaliação de uma “mesa-redonda” desenvolvida por um pós-

graduando; 

• Trabalho em grupos: Planejamento de disciplina: conteúdo. 

 

7º ENCONTRO 

Objetivos 

• Analisar numa perspectiva histórica o curso médico no Brasil; 

• Analisar o PBL (Problem Based Learning) como uma nova estratégia educacional em 

saúde; 

• Treinar a prática da “aula demonstrativa”. 

Conteúdo 

• O ensino médico no Brasil; 

• PBL. 

Atividades 

• Preleção dialogada; 

• Prática, observação e avaliação de uma “aula demonstrativa”, desenvolvida por um pós-

graduando; 

• Trabalhos em grupos: Planejamento de Disciplina: metodologia; 

• O PBL. 

 

8º ENCONTRO 

Objetivos 

• Caracterizar as principais tendências pedagógicas subjacentes a diferentes modelos 

curriculares; 

• Refletir sobre as perspectivas Intra, Inter, Trans e Multi-disciplinar no ensino superior em 

Saúde; 

• Treinar a prática de uma “aula centrada no PBL”. 

Conteúdo 

• Tendências pedagógicas e diferentes modelos curriculares no curso médico; 

• Perspectivas Intra, Inter, Trans e Multi-disciplinar; 

Atividades 

• Leitura de texto; 

• Preleção dialogada; 

• Discussão; 

• Prática, observação e avaliação de uma “aula centrada no PBL”; 

• Trabalho em grupos: Planejamento de disciplina: metodologia. 
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9º ENCONTRO 

Objetivos 

• Refletir sobre as concepções de avaliação presentes no processo ensino-aprendizagem; 

• Discutir uma proposta de avaliação no ensino superior em saúde: O Projeto CINAEM; 

• Discutir sobre instrumentos de avaliação do processo Ensino/Aprendizagem. 

• Treinar a prática da montagem de “Posters” e “breves comunicações”. 

Conteúdo 

• Avaliação 

• Projeto CINAEM; 

• Tipos de instrumentos e procedimentos de avaliação. 

Atividades 

• Preleção dialogada; 

• Discussão; 

• Prática, observação e avaliação da montagem de “Posters” e de “breves comunicações” 

desenvolvidas pelos pós-graduandos; 

• Trabalho em grupo: Planejamento de disciplina: avaliação. 

 

10º ENCONTRO 

Objetivos 

• Apresentar e discutir em plenária os planejamentos de disciplina desenvolvidos ao longo do 

curso; 

• Avaliar a disciplina. 

Atividades 

• Apresentação dos planos de cursos; 

• Discussão. 
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ANEXO 4 
Termo de consentimento para a participação na pesquisa 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do projeto; Instrumentos de tecnologia educacional na prática didática: a ótica de 
docentes do ensino superior em saúde. 

Desenho do estudo e objetivo: Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação 
voluntária neste estudo, que visa identificar quais instrumentos de tecnologia educacional são 
mais utilizados pelos docentes da área da saúde e qual a relação desses docentes com aqueles 
instrumentos em sua prática diária. 

Descrição dos procedimentos que serão realizados: será solicitado que os professores 
participantes preencham um questionário, no qual o sujeito da pesquisa identificará quais 
instrumentos de tecnologia educacional utiliza, com que freqüência e de que maneira. Após a 
coleta destes dados, será feita uma entrevista para procurar compreender como se dá a relação 
do docente com os instrumentos que este utiliza em sua prática didática. 

Como se trata de uma investigação intelectual, não há nenhum desconforto nem risco para os 
participantes, à exceção do tempo disponibilizado para responder ao questionário e participar da 
entrevista. Não há nenhum benefício direto para o participante. Após a publicação dos resultados, 
uma cópia estará disponível no CEDESS para eventuais consultas. 

Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Sr. Sergio 
Dazzi. que pode ser encontrado no endereço Rua Borges Lagoa, 1341 Telefone(s) (11) 5549-
0130. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, 
FAX: 5539-7162 – E-mail: cepUNIFESP@epm.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão  analisadas em conjunto com outros 
pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos 
abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos 
neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na 
Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 
para mim, descrevendo o estudo “Instrumentos de tecnologia educacional na prática 
didática: a ótica de docentes do ensino superior em saúde.” 

Eu discuti com o Sr. Sergio Dazzi. sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 
claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso 
a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 
e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante 
legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO 5 
Carta de aprovação do Conselho de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 6 
Texto explicativo da finalidade do questionário 

 

Caro professor do CEDESS, 

 

Como pós-graduando do Mestrado Profissional Ensino em Ciências da 

Saúde, do CEDESS – Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

da UNIFESP, estou desenvolvendo uma pesquisa que visa identificar a relação 

dos docentes do CEDESS com os diversos recursos didáticos auxiliares.  

 

Assim, solicito sua colaboração no preenchimento do questionário a seguir 

apresentado, bem como sua anuência expressa em participar da pesquisa, 

assinando o termo de consentimento anexo. 

 

Agradeço desde já a sua participação nesta pesquisa, cujos resultados 

poderão contribuir para o aprimoramento da utilização de nosso Laboratório de 

Práticas de Ensino. 

 

São Paulo, julho de 2005 

 

Sergio Dazzi 

 

 


