
O paradigma 
emergente da 
Sociedade do 

Conhecimento, tem 
como pressupostos 
a superação da 
reprodução para 
a produção do 
conhecimento, o 
que implica  um 
desafio para o 
processo ensino-
aprendizagem. 
As concepções de 
aprendizagem colaborativa e significativa em ambientes presenciais e virtuais tem sido objeto 
de análises e estudos no movimento de transformação do ensino superior em saúde no Brasil. A 
aprendizagem colaborativa, como modelo educativo funciona como catalisadora de mudanças, 
pois possibilita conexões e inter-relacões  entre quem ensina e quem aprende. Nestes modelos 
de aprendizagem surgem os grupos nos quais, por meio de objetivos comuns, os participantes se 
unem para gerar conhecimento ou apossar-se do conhecimento que o grupo constrói. 
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 OBJETIVO
Analisar as concepções de aprendizagem, 
ensino e formação e as estratégias 
colaborativas no contexto do ensino em 
ciências da saúde.

 METODOLOGIA

APRENDIZAGEM COLABORATIVA:                                  
Avaliação de uma Disciplina Eletiva para                                     

Pós-graduandos da UNIFESP no @mbiente Moodle

A participação e interação do grupo foi além das expectativas, 
evidenciando compromisso, empenho e dedicação que  resultaram, 
em muitos momentos, em  atitudes de liderança e motivação para o 
grupo  discente e docente.
O modelo educacional baseado nesta estratégia favorece a troca de 
informações e construção de conhecimento, criando oportunidades 
para que os participantes compreendam os pontos de vista de cada 
um, respeitem a diversidade, aprendam a questionar as próprias 
certezas , reconstruam conceitos e fortaleçam a sua formação.
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CEDESS - Centro de Desenvolvimento do
Ensino Superior em Saúde/UNIFESP

Foi analisada a interação de 17 participantes 
na disciplina eletiva em 2008 com carga 
horária de 48 horas distribuída em 3 encontros 
presenciais e 36 horas a distância. 
Para as atividades práticas foi construído um  
“Laboratório Colaborativo Virtual”, composto 
de um fórum Sala de Aula, Biblioteca Virtual 
Colaborativa, Glossário e Portfólio. Resultados: 
Num período de 2 meses foram registradas 

6.500 interações, incluindo alunos e docentes, das quais 720 
mensagens.Como ferramenta de avaliação foi aberto um Fórum 
e um Wiki para grupos separados de 5 participantes. Cada grupo 
elaborou um hipertexto, colaborativamente, como síntese da 
discussão realizada no curso que foi apresentado no último 
encontro presencial.

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

“... um círculo cujo centro
está em todos os lugares
e cuja circunferência
está em lugar nenhum.”
(Jorge Luis Borges)


