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Objetivos 

Avaliar a aprendizagem e analisar a 
experiência de licenciandos de enfermagem em 
aula virtual sobre “Metodologia Dialética” na 
plataforma Moodle.  

Métodos/Procedimentos 

Trata-se de uma pesquisa exploratória/ 
descritiva. O cenário de estudo foi a disciplina 
de Metodologia do Ensino de Enfermagem I, do 
Curso de Licenciatura em Enfermagem da 
EEUSP. A aula aconteceu no 1º semestre de 
2010 e os sujeitos da pesquisa foram os 
licenciandos de enfermagem que cursaram a 
referida disciplina. Para a composição da nota 
final dos alunos nessa aula virtual, foram 
consideradas as seguintes tarefas: o fórum 
“Dialética e Ratatouille” e a tarefa “O desafio de 
Regina”. Foi construído um instrumento para a 
avaliação do fórum, os comentários de cada 
aluno foram analisados de acordo com o grau 
de interação e o domínio do conteúdo. Para a 
tarefa “O desafio de Regina” foi criada uma 
planilha que permitiu a mensuração da 
associação da tarefa proposta com as partes 
da Metodologia Dialética. Após estes 
procedimentos, foi iniciada a coleta de dados 
por meio da análise da aula virtual e do relato 
da experiência dos alunos. Este estudo foi 
aprovado pelo comitê de ética da EEUSP. 

Resultados 

Dos 36 alunos matriculados na disciplina, 34 
participaram do fórum (94,4%). No item grau de 
interação, 13 alunos (38,2%) apresentaram 
baixo grau de interação, pois não interagiram 
com os demais comentários sendo que 
somente postaram suas próprias conclusões; 
10 alunos (29,4%) interagiram respondendo 
superficialmente questionamentos de outros 
alunos e 11 alunos (32,3%) demonstraram um 
maior grau de interação, pois propuseram 
questionamentos, problematizações e/ou 
comentários reflexivos. A análise do domínio de 
conteúdo mostrou que 17 alunos (50%) 
participaram com mensagens contendo 

reflexões profundas e corretamente 
correlacionadas com as fases da metodologia 
dialética; 8 alunos (23,5%) participaram com 
mensagens pertinentes ao texto e 9 alunos 
(26,4%) colocaram mensagens desconectadas 
do texto e também não relacionaram o 
conteúdo da aula. Na tarefa “O desafio de 
Regina”, 34 alunos realizaram a atividade, a 
maioria dos alunos (52,9%) foi capaz de 
planejar o desafio apontando as fases da 
metodologia dialética e justificando a escolha 
de sua estratégia. Frente a esses dados, 
julgamos que os alunos apresentaram um 
excelente desempenho, demonstrando elevada 
capacidade de sintetizar o tema e associá-lo à 
prática. Ao final da aula, 21 alunos comentaram 
a experiência virtual (58%). Destaca-se abaixo 
comentário realizado por aluna: “Acredito que 
estamos sendo privilegiadas ao lidar com esta 
nova tecnologia, pois não irá demorar muito a 
nos depararmos com esta realidade em outros 
lugares e a partir daí já teremos esta 
experiência”.  

Conclusões 

Foi surpreendente e empolgante o excelente 
desempenho dos alunos na aula virtual ao 
articularem corretamente as fases da 
metodologia dialética. Apontamos a 
significação deste estudo para o ensino de 
enfermagem, especialmente para a formação 
pedagógica de licenciandos de enfermagem, 
na medida em que propõe a construção do 
conhecimento de forma crítica e reflexiva. 
Pretendemos, com estes resultados, estimular 
o uso das novas tecnologias educacionais, 
adotando propostas pedagógicas inovadoras 
que permitam a aprendizagem significativa. 
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