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RESUMO  
 
As tecnologias digitais podem auxiliar o ensino na área de enfermagem a transpor o 
modelo transmissivo e estabelecer outros momentos de diálogo e aprendizado para além 
da sala de aula. Assim surgiu o interesse em pesquisar o uso da interface blog como 
estratégia pedagógica para a disciplina presencial Saúde do Adulto de um curso de 
graduação em enfermagem, e verificar a ocorrência da conversação e da interatividade 
neste ambiente. Esta experiência se desenvolveu em uma disciplina de caráter 
profissionalizante, em uma Instituição privada localizada no Recôncavo Baiano, no 
segundo semestre de 2012. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados 
questionários autoaplicáveis para traçar o perfil da turma e a observação participante 
para acompanhar o comportamento dos alunos em relação ao blog. Para análise dos 
comentários utilizou-se a técnica da Análise da Conversação, que indicou a presença de 
características constitutivas da conversação oral além de características do diálogo 
mediado pelo computador. 
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INTRODUÇÃO  
 

A enfermagem brasileira nasceu atrelada ao modelo biomédico/hospitalar, com 

característica mecanicista, especialista e fragmentada. Como resultado desse contexto 

histórico inicial, temos ainda hoje muitos cursos de graduação em enfermagem pautados 

num currículo formal, organizado por disciplinas desconectadas. Nessa lógica, a 

educação em sala de aula ainda encontra-se bastante limitada à educação bancária, onde 

o enfermeiro educador é o que sabe, o que pensa, o que narra, que escolhe o conteúdo a 

ser discutido, constituindo-se no sujeito do processo. E o estudante passa a ser o que não 

sabe, o que escuta, o que é conduzido, um simples objeto passivo. 

Essa condição passiva dos estudantes, paulatinamente, acaba por anular a sua 

criatividade, estimular a dependência e a ingenuidade. Como consequência, formam-se 
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enfermeiros que atuam, por vezes, com eficiência técnica, porém com menos autonomia 

e criticidade.  

Guariente e Berbel (2000) afirmam que o ensino na área de enfermagem tem 

apresentado dificuldades para transpor esta maneira tradicional e técnica de produzir 

conhecimento. Os professores em sala de aula acabam por perpetuar uma prática 

repetitiva, fragmentada e desinteressante, sempre correndo contra o relógio para dar 

conta de todo o conteúdo programático, com uma enorme variedade de conceitos e 

informações que em nada estimulam o pensamento reflexivo e a interação, mas por 

outro lado, acabam sim, por conduzir ao adestramento3 dos alunos ao mundo, 

contribuindo para formar profissionais hiperespecialistas desconectados da realidade.  

Modificar esta transmissão linear e vertical do saber na sala de aula requer a 

criação de novas relações baseadas no diálogo, na interatividade, na construção coletiva, 

para que os conteúdos apresentados em sala de aula possam ser reconstruídos e 

ressignificados pelos alunos. E, nesta sociedade contemporânea, esse diálogo pode ser 

potencializado pelo uso das tecnologias digitais. 

A interface blog surge neste universo e configura-se como um espaço de encontro 

e instrumento de comunicação e, por isso, favorece a integração, trocas, crítica e 

autocrítica, discussões temáticas, elaboração, colaboração, exploração, experimentação, 

descoberta, em síntese promove o sentimento de pertença. É, ainda, um ambiente de 

fácil uso, portanto, não requer exigência de grandes conhecimentos técnicos para sua 

manipulação.  

Embora a maioria das tecnologias digitais não tenha sido criada para simular 

conversações, as mesmas acabaram por serem utilizadas para esse fim, construindo 

ambientes interacionais com elementos típicos da conversação oral, estabelecendo-se 

uma escrita oralizada. O blog apresenta características técnicas que podem ser 

consideradas pedagógicas, embora não tenham sido criadas para fins educacionais, e a 

partir disso, possibilita a criação de um ambiente alternativo para a aprendizagem.  

Diante dessas considerações, optou-se por utilizar o blog como estratégia 

                                                 

3 O processo de adestramento envolve uma relação estabelecida pela autoridade entre professor e aluno, 
onde a aprendizagem é fortemente marcada por uma prática autoritária e instrucionista, que acaba por 
conduzir os alunos ao conhecimento e obediência às regras além da perda da autonomia e pensamento 
crítico. 
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pedagógica na disciplina presencial “Saúde do Adulto” de um curso de graduação em 

enfermagem, verificar a ocorrência da conversação neste ambiente e sua potencialidade 

para construção de uma aprendizagem apoiada no diálogo.  

 

METODOLOGIA  

 

Esta experiência se desenvolveu em uma disciplina de caráter profissionalizante 

intitulada “Saúde do Adulto”, em uma Instituição privada localizada no Recôncavo 

Baiano, no segundo semestre de 2012. Na matriz curricular do curso de enfermagem, 

essa disciplina responde pela maior carga teórica, computando 160h/aula (soma-se 

ainda outras 40h de prática hospitalar), distribuídas em dois encontros semanais de 

5h/aula.  

A partir da experiência vivenciada em semestres anteriores, convivendo com um 

elevado índice de reprovação e o discurso de descontentamento dos alunos devido à 

sobrecarga de conteúdos teóricos que deviam ser concluídos antes do início das 

atividades práticas, surgiu a motivação para implementação de uma nova prática 

docente baseada no uso de um blog educativo nesta disciplina presencial.  

No primeiro dia de aula foi realizada uma explanação sobre o cronograma e 

conteúdo da disciplina assim como as estratégias de ensino que vinham sendo utilizadas 

até aquele semestre, trazendo a proposta de implementação do blog na disciplina. Os 

estudantes foram bem receptivos à ideia. 

No segundo encontro com a turma, foi ministrada uma aula teórico-prática 

direcionada para o uso do blog (http://www.saudedoadultoenfermagem.blogspot.com.br) no 

laboratório de informática da faculdade, para que os alunos pudessem manipular e se 

familiarizar com os diversos recursos da interface. 

À medida que os conteúdos programáticos da disciplina iam sendo discutidos em 

sala de aula, postagens relacionadas a esses temas também iam sendo publicadas no 

blog, dando continuidade às discussões iniciadas em sala de aula. Os alunos tinham 

liberdade para publicarem comentários, sugestões, reflexões, dúvidas, entre outros. 

Desse modo, o principal objetivo deste espaço virtual era ampliar os momentos de 

discussões e fomentar reflexões sobre a teoria explanada em sala de aula e a prática 

profissional exercida pela enfermagem, dentro de um contexto humanizado.  
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Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados questionários 

autoaplicáveis para traçar o perfil da turma e a observação participante para acompanhar 

o comportamento dos alunos no blog.  

Para análise dos comentários postados utilizou-se a técnica da Análise da 

Conversação, a fim de perceber se os sujeitos que utilizavam o blog conversavam ou 

apenas construíam monólogos. 

 

ANÁLISE DA CONVERSAÇÃO  

 

A turma era composta por 96% (52) de mulheres, o que está intrinsecamente 

relacionado às características da profissão, e apresentava faixa etária média de 28 anos, 

variando entre 19 e 54 anos. Com relação ao uso do computador, 55% (28) faziam uso 

diariamente e 27% (14) entre duas a três vezes por semana. 92% (47) dos alunos 

afirmaram ter fácil acesso à Internet. Com relação ao local de acesso ao computador, 

67% (40) informaram ser o domicílio, mas o ambiente de trabalho (10%) e a faculdade 

(10%) também possuem significativa importância nesse acesso. 60% (44) dos alunos 

utilizam o computador para assuntos acadêmicos, 23% (17) para o lazer e 12% (9) para 

assuntos profissionais. 

Percebe-se que esses estudantes já utilizavam o computador e a Internet para 

resolver questões relacionadas à sua formação acadêmica, o que se constituiu em um 

facilitador para o uso do blog no processo de ensino-aprendizagem.  

Com relação à visitação de blogs na Internet, 63% (32) afirmaram não possuir 

esse hábito e 100% (51) do grupo declarou-se não ser blogueira, ou seja, não possuir 

nem administrar nenhum blog. 

Durante todo o semestre, as postagens foram frequentes, totalizando 89 

publicações entre julho e dezembro de 2012, com temáticas diversas. Dentre essas, 

cinco postagens surgiram a partir da iniciativa dos alunos abordando temas como 

divulgação de eventos científicos e discussão sobre patologias cardíacas.  

O blog não possuía audiência restrita, podendo ser visitado e comentado por 

qualquer pessoa que tivesse acesso à Internet, totalizando 7.200 acessos em seis meses. 

Como muitos alunos informaram ter divulgado o endereço do blog para estudantes de 

enfermagem de outras instituições de ensino, o público que foi atingido por essa 
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interface foi maior do que o imaginado inicialmente. 

Embora tenha havido significativa visitação ao blog, a publicação de comentários 

pelos alunos se manteve entre média e baixa durante todo o semestre, variando entre 3 a 

10 comentários por semana. 

Consoni (2010) alerta que um blog pode possuir muitos comentários e nenhuma 

conversação, enquanto outro blog pode receber poucos comentários e efetivar a 

conversação. Assim, embora o quantitativo de comentários recebidos no blog ao longo 

do semestre tenha ficado abaixo do esperado, era a efetivação da conversação através  

dos comentários que constituía-se em um pilar para o estabelecimento do diálogo, das 

relações sociais, da interatividade, do aprendizado. 

A conversação é definida por Marcuschi (2006) como o gênero mais básico da 

interação humana, o que sugere que a linguagem possui natureza dialógica e realça o 

princípio fundamental do caráter par da linguagem, pois ao conversarmos, o fazemos 

com perguntas e respostas ou com asserções e réplicas, em alternância com o outro.  

A ocorrência da relevância condicional também é uma característica da 

conversação, pois todo diálogo é sempre situado em alguma circunstância ou contexto 

em que os participantes estão engajados.   

Para que esta relevância condicional ocorra, Consoni (2010) declara ser 

necessário que os interlocutores ouçam uns aos outros na interação face a face, falando 

um de cada vez. No ambiente do blog, essa não sobreposição das falas (falando um de 

cada vez) é conseguida pelo software que permite que todos tenham a possibilidade de 

publicar a sua fala, indiferente de outros estarem fazendo ao mesmo tempo.  

Na conversação mediada pelo computador há a ocorrência de interações que 

persistem no tempo e que podem ser acessadas em momentos temporais diferentes 

daquele em que foram emitidas, dando continuidade à conversação. Por isso, diz-se que 

são conversas assíncronas. 

No ambiente virtual, Consoni (2010) e Recuero (2012) afirmam que pode haver 

conversação mesmo que em tempos e espaços diferentes, pois o importante é haver uma 

interação centrada, ou seja, trocas entre os sujeitos que estão envolvidos em uma tarefa 

cognitiva comum. 

Segue abaixo um exemplo extraído do blog onde se notam essas características da 

conversação: interação entre pelo menos dois falantes, ocorrência de alternância entre 
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eles. Presença de ações coordenadas (relevância condicional) e assincronia.  

 

Aluno A (17/8/12 às 14:29h):O profissional de saúde precisa rever seus conceitos e 
valorizar o cuidar humanizado.Porque eu fiz enfermagem? Qual é o sentido da vida? Eu sou 
importante na recuperação do paciente? 

 
Professora (17/8/12 às 21:57h): Vc está certíssima.... cada profissional deve exercer a sua 

prática sem desconsiderar o sujeito doente e a sua importância no processo de cura. 
 
Aluno B (18/8/12 às 10:16h): Busca-se o conhecimento científico e técnico deixando de 

lado o real valor do ser, da sua totalidade, crenças e de suas perdas ao longo de sua vida. Essa 
é uma realidade não muito longe... Será que sabemos o que é o cuidado?  

 
Aluno C (18/8/12 às 19:11h): Defendo o argumento de que os profissionais de saúde, não 

apenas a enfermagem, devem estar interligados no propósito de interação, diálogo e no 
processo do cuidar. Visando garantir o sucesso terapêutico é que devemos nos empenhar para 
não sermos mais um enfermeiro que operacionaliza e executa as técnicas de maneira mecânica, 
sem olhar para o paciente de uma forma holística, não separar o doente em patologias pois isso 
só dificultará o seu processo de recuperação. 

 
Professora (21/8/12 às 10:17h): o que você entende por esse olhar holístico??? 
 
Aluna C (22/8/12 às 14:23h): Bom tarde pró, olhar de forma holística em minha 

concepção, é não olhar apenas para a doença e sim para o paciente como um todo, visando seu 
bem estar físico e psicológico. Procurando ajudá-lo não apenas no tratamento de sua patologia 
física. 

 
Professora (21/8/12 às 10:09h): Eu tava lendo o que escreveu: "Na área de saúde a cada 

dia surge uma inovação, processos terapêuticos, aparelhos modernos, técnicas, distanciando-se 
cada vez mais do cuidar...” e daí fiquei pensando, o avanço tecnológico dificulta o cuidar??? a 
distorção do cuidado se deve as inovações científicas???Ou seria a má interpretação, o mal 
uso dessa tecnologia, que levaria a sua supervalorização em detrimento do sujeito doente??? 

 
Aluna B (21/8/12 às 13:00h): O avanço tecnólogo tem efeitos positivos como eficiência 

no diagnostico e tratamento e do outro lado efeitos negativos como a divisão do paciente em 
órgãos e funções, encarecimento dos procedimentos e muitas vezes os aspectos psicológicos e 
sociais do adoecimento são esquecidos, os profissionais preocupam-se em manipular e dominar 
as tecnologias que nos ajudam, mais é importe lembrar que o ser deve ser respeitado e cuidado. 
 

 

A conversação acima envolve a presença de quatro falantes, que se alternam e que 

sofrem implicações diante das ideias expostas e demonstra a elasticidade da unidade 

temporal do blog com intervalos entre as escritas oralizadas variando de horas até dias.  

A rede de interação que surge através dos comentários no blog, geralmente, se 

desenvolve a partir da postagem original. Entretanto, como alertam Primo e Smaniotto 

(2006, p.5), “nada impede que a conversa tome outros rumos ou mesmo que se 

publiquem comentários fora do contexto. Vários assuntos podem ser discutidos ao 
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mesmo tempo, mesmo aqueles sem nenhuma relação ao post original”. Como 

demonstrado abaixo: 

 

Professora (17/9/12 às 21:51h): Pra quem tá querendo participar de discussões 
científicas, vou indicar dois acontecimentos que irão rolar no Recôncavo Baiano. O primeiro 
acontecerá em outubro, na Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) e o segundo 
acontecerá em novembro, na Faculdade Maria Milza (FAMAM). Mais informações é só clicar 
nas figuras...vamos lá, animem-se!!!! 

 
Aluna F (19/9/12 às 11:21h): Olá Profª, estou com dúvida e muito interessada sobre a 

construção do artigo da disciplina. O assunto que poderei escolher é mediante a matéria Saúde 
do Adulto? Ou poderá ser escolhido qualquer tema extra conteúdo da disciplina? 

 
Professora (19/9/12 às 15:27h): Demais pessoas com dúvidas, o artigo que iremos 

construir será baseado nos questionários já aplicados, a partir do objetivo central previamente 
estabelecido para cada grupo...bjs 

  

 

Os marcadores conversacionais são outra característica dessa conversação online 

e são definidos como “articuladores que ajudam a dar coesão e coerência ao texto 

falado, dentro do contexto conversacional” (MODESTO, 2007, p.7), podendo ser de 

tipo linguístico e não linguístico.  

No linguístico, existem os verbais lexicalizados (como sabe? Eu acho que, tá, ok), 

os não lexicalizados (ahn, eh) e os prosódicos (pausas, alongamentos, hesitações). O 

não linguístico remete a gestos, olhares e risos (MODESTO, 2007). 

Como ajudam na compreensão entre os interlocutores, estes marcadores também 

fazem parte da conversação no ambiente virtual. Assim, os verbais lexicalizados são 

representados na mesma forma que na interação face a face, só que se utilizando da 

escrita, já os prosódicos e não linguísticos são representados através de reticências, 

onomatopeias ou emoticons, expressões que representam emoções e atitudes humanas 

(MODESTO, 2007; RECUERO, 2012).   

 

Professora (22/8/12 às 17:26h): Isso mesmo, vc compreendeu bem...consegue também 
fazer a relação entre a isquemia e o aumento da área cardíaca????? 

 
Aluno F (8/8/12 às 20:00h): Capacidade, que o cérebro tem de se remodelar...hehehehe... 
 
Aluno G (24/9/12 às 02:32h): Ex-aluno nada, sempre serei seu aluno!!!! Você vai me 

orientar na monografia !!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
 
Aluno H (18/9/12 às 19:38h): É isso aí galera vamos ser 12 por 8 :-) 
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Aluno I (27/8/12 às 13:25h): Por nada professora!!!! Essas informações precisam ser 

divulgadas!uahauihaiahaiu!!! 
 
Aluno J (10/11/12 às 21:27h):Super dinâmico...gostei!!! Acertei 7 questões... Deveria ter 

prestado mais atenção...rsrs!!!! Legal para testar certos sinais que não podemos esquecer!!!  
 

Como a interface blog não promove o contato direto entre os sujeitos participantes 

da conversa, o que poderia interferir diretamente na construção do contexto e 

consequentemente da conversação, o uso desses marcadores conversacionais fornece a 

coerência e o contexto para o diálogo, bem como transforma a linguagem em ação.  

 

RESULTADOS OBTIDOS  

 

A linguagem desempenha papel fundamental no processo de ensino-

aprendizagem, pois é através do diálogo que os estudantes e o professor se relacionam 

uns com os outros. 

A partir da Análise da Conversação dos comentários deixados no blog verificou-se 

que nesse ambiente foi possível estabelecer uma conversação mediada pelo computador, 

mesmo com um diminuído número de comentários por semana.  

A conversação não se limita apenas ao encontro face a face. No ambiente do blog 

muitas das características básicas constitutivas da conversação descritas por Marcuschi 

(2006) estiveram presentes: a interação entre pelo menos dois falantes, ocorrência de 

pelo menos uma alternância entre os falantes, presença de uma sequência de ações 

coordenadas (relevância condicional) e o envolvimento numa interação centrada dentro 

de um contexto conversacional.  

Outras características peculiares da conversação mediada pelo computador 

também foram identificadas no blog como a presença de sequências laterais que 

acabaram por gerar novos diálogos sem causar ruídos na comunicação, a assincronia e 

os marcadores comunicacionais que ajudaram a fornecer coerência e contexto para o 

diálogo. 

Normalmente, os alunos têm medo de escrever, pois são cobrados enquanto 

universitários a possuírem uma postura diferenciada, com escrita impecável, somando-

se à inexistência do hábito da leitura. Desse modo, a cada dificuldade de escrita no blog 

apresentada ao longo do semestre, a cada ideia sem clareza, ou a cada texto copiado de 



9 
 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 6 - número 10 – Julho 2014 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 
 
 

outro autor, procurou-se através de questionamentos, conduzí-los a novos momentos de 

ponderação e de associação, para que uma escrita mais autêntica/diálogo pudesse ser 

estabelecida. 

É imprescindível para o educador que deseja agregar à sua prática o uso das 

tecnologias digitais, não esquecer que existem outras variáveis determinantes para as 

habilidades tecnológicas dos alunos, como a classe social, já que o acesso à Internet e às 

tecnologias avançadas não é obviamente o mesmo para os jovens de meios sociais 

economicamente desfavorecidos em relação aos seus pares das classes média e alta. 

No começo do semestre foi realizada uma única aula teórico-prática para 

aproximar os alunos do blog, na tentativa de melhor habilitar os alunos na manipulação 

da interface. Ao fim do semestre, percebeu-se que este momento deveria ter sido 

repetido outras vezes a fim de suprir essas deficiências dos alunos e diminuir a 

desmotivação dos mesmos na participação das discussões.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Implementar o blog na disciplina presencial Saúde do Adulto foi uma tentativa de 

melhorar a prática pedagógica que já vinha sendo utilizada na disciplina, permitindo 

ampliar os momentos de diálogo e melhorar o processo de ensino-aprendizagem.  

Essa prática inovadora na disciplina possibilitou compreender que o diálogo e a 

aproximação com os alunos exigem mudanças, nem sempre fáceis, de todos os atores 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, e que, mesmo apoiando-se em novas 

tecnologias, é fundamental que essa inserção seja acompanhada de uma reflexão ampla 

e contínua de como seu uso poderá efetivamente desafiar as estruturas existentes em vez 

de reforçá-las. 

É importante destacar que a docente que desenvolveu esta prática é uma bacharel 

em enfermagem, formada dentro dos moldes da educação bancária, fragmentada e 

descontextualizada, e que passou a lecionar sem possuir formação pedagógica para tal, 

descobrindo por desejo próprio os caminhos de uma aprendizagem dialógica e 

significativa. Ao longo do semestre, nas aulas presenciais ou nas discussões no blog, a 

professora buscou estabelecer interações dialógicas com a turma, aproximando-os, 

tentando fazer com que se reconhecessem e se validassem, durante o processo de 
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ensino-aprendizagem. 

O blog não é a solução para resolver todos os problemas nos cursos de 

enfermagem, mas constitui-se em uma estratégia pedagógica importante a ser 

considerada dentro do processo de formação dos enfermeiros, pois o seu uso, apoiado 

numa educação dialógica e problematizadora, consegue expandir os momentos de 

interação, construir redes de aprendizagem e possibilitar a maior aproximação entre 

alunos e professores, estimulando a busca pelo conhecimento através da comunicação.  
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