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Objetivos 

Elaborar e avaliar uma aula virtual sobre a 
“Metodologia Dialética” na plataforma Moodle 
para ser utilizada em disciplinas ligadas a área 
de Educação em Enfermagem. 

Métodos/Procedimentos 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, de 
produção tecnológica, desenvolvida em 4 
fases: concepção e planejamento; 
desenvolvimento do conteúdo e design 
instrucional; criação do material educacional e 
implantação no portal de aprendizagem. Ao 
término da elaboração de todo o conteúdo da 
aula virtual a mesma foi submetida a um 
processo de avaliação por uma banca de 9 
juízes, docentes da área de enfermagem com 
experiência comprovada no uso de tecnologias 
educacionais. Para tal finalidade, foi utilizado 
instrumento específico composto 26 itens 
distribuídos em 6 grupos que agrupavam 
questões referentes ao: manuseio do ambiente 
virtual, tema proposto, conteúdo – textos e ou 
hipertextos, conteúdo – imagens, interatividade 
e qualidade da interface. Cada juiz responsável 
por atribuir um conceito (ótimo, bom, regular ou 
ruim), para cada item proposto. Ao final, 
respondiam à pergunta se indicariam esta aula 
para ser disponibilizada no curso de 
licenciatura em enfermagem da EEUSP. Este 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 
EEUSP.  

Resultados 

O conteúdo produzido foi dividido em 3 fases: 
Fase 1 - mobilização do conhecimento: contou 
com 2 estratégias: (1) PowerPoint interativo 
com personagem animado para orientações 
iniciais do curso; (2) vídeo com imagens do 
filme “O Gladiador” para sensibilizar o aluno 
para o conteúdo; Fase 2 - construção do 
conhecimento: (1) texto de Metodologia 
Dialética disponível em arquivo PDF. (2) 
Articulate com conteúdo referente à aula; (3) 
glossário; (4) cenas do filme Ratatouille, 

representando as fases da Metodologia 
Dialética; (5) fórum de discussão para que os 
alunos descrevam suas reflexões acerca do 
vídeo assistido; (6) apresentação de um mapa 
conceitual. Fase 3 - síntese do conhecimento: 
(1) situação problema com o objetivo de gerar 
conflitos cognitivos permitindo aprendizagem 
significativa; (2) fórum de discussão sobre as 
fases da metodologia dialética com base nas 
sensibilizações decorrentes dos vídeos e 
textos. Ao final da aula os alunos serão  
convidados a relatar a experiência da aula 
virtual. Esta atividade tem como objetivo  
auxiliar os docentes no aprimoramento das 
ferramentas usadas no ambiente virtual. Ao 
analisarmos os instrumentos respondidos pela 
comissão de juízes verificamos que: A aula foi 
avaliada positivamente, uma vez que a maior 
concentração de respostas encontra-se nos 
itens ótimo e bom, diminuindo para o item 
regular, nenhum participante considerou como 
ruim e apenas um participante considerou a 
variável não se aplica. Todos juízes indicaram 
a aula para ser disponibilizada na plataforma 
Moodle. 

Conclusões 

Consideramos que a produção deste material 
educacional, ao apresentar diversas mídias – 
conceituais, reflexivas e lúdicas – possibilitará 
uma diversidade de atividades para a efetiva 
mobilização, construção e síntese do 
conhecimento pelo aluno. Pretendemos, com 
estes resultados, estimular tanto docentes 
quanto estudantes ao uso das novas 
tecnologias educacionais adotando propostas 
pedagógicas inovadoras. 
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