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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Esta dissertação tem como objetivo entender, por meio de análises teóricas e práticas,
como a educação continuada a distância se dá em profissionais de saúde pública do
Brasil. Personagem com papel amplamente discutido atualmente na sociedade
brasileira, o profissional de saúde pública – em especial o de saúde coletiva – vem tendo
sua atuação discutida e por vezes questionada, diante da formação necessária e dos
programas de governo para desenvolvimento das ações de saúde pública,
principalmente em regiões de pobreza e extrema pobreza.
O trabalho de construção do texto foi elaborado a partir das reflexões e discussões da
prática de tutoria e configuração de plataformas educacionais online, pesquisa
bibliográfica e método de observação. Sua proposta é a de contribuir para a definição da
sistematização do processo de trabalho a distância de cursos de formação continuada
para adultos, com ênfase para cursos de saúde pública e saúde coletiva. Seus conteúdos
são produto de dois anos de trabalho e diálogo com diversos personagens da Educação a
Distância (EaD) de diversas instituições, destacando-se a equipe do projeto
Universidade Aberta do SUS – da Universidade Federal de São Paulo. Mais do que uma
reflexão teórica, este trabalho vem em direção a responder às demandas identificadas no
cotidiano do processo de trabalho de todos os envolvidos na gestão e planejamento das
atividades que o envolvem. Tratamos de sistematizar as situações vivenciadas nesse
processo, sem perder de vista a dimensão teórica.
Além de uma introdução ao conceito de educação a distância e sua história no Brasil, o
trabalho está organizado como espécie de catálogo de possibilidades e ações focadas
diretamente nas demandas de projetos de educação com foco nos cenários supracitados.
Nele se poderá encontrar uma discussão introdutória sobre educação a distância
contextualizando essa modalidade de educação a propostas de educação continuada e os
conceitos de aprendizagem colaborativa e educomunicação; o papel do educador para
alcance dos objetivos de aprendizagem na plataforma online Moodle; as configurações,
ferramentas e recursos da plataforma de modo a informá-lo e motivá-lo a desenvolver
atividades de acordo com sua proposta de aprendizagem e material didático
desenvolvido; a educação em saúde; a descrição do projeto e especificidades da
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Especialização em Saúde da Família da Universidade Aberta do SUS e Universidade
Federal de São Paulo.
Na redação dos resultados e conclusões, tratamos sobre o espaço de interação café
virtual para entender possíveis interesses do aluno quando lhe é permitido interagir sem
mediação ou regras. Posteriormente, descrevemos detalhadamente as atribuições,
competências e ações da equipe docente do curso de supracitado.
Esperamos que esta leitura contribua para experiências semelhantes em EaD, tendo ou
não vivenciado anteriormente atividades e práticas nessa modalidade educacional e com
o perfil indicado.
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2. PARADIGMA E METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
Os sujeitos da observação proposta são profissionais (dentistas, enfermeiros e médicos)
que atuam em Unidades Básicas de Saúde (UBS) na Estratégia Saúde da Família, dentro
do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil e os docentes do curso de Especialização
em Saúde da Família da Universidade Aberta do SUS e Universidade Federal de São
Paulo. Esses sujeitos atuam em diversas cidades do estado de São Paulo e participaram
ou participam como alunos de um curso de especialização oferecido pelo Governo
Federal com duração de um ano. Somados, são cerca de 3200 alunos com acesso a
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Os alunos são divididos em grupos
multiprofissionais de 50 alunos com atendimento de um tutor por grupo.
O trabalho consiste em pesquisa bibliográfica, leitura e análise de informações para
composição de marco teórico para a dissertação; os resultados e conclusões foram
obtidos por meio de observações quantitativas e qualitativas, do acesso ao AVA dos
cursos, coleta de dados e imagens para que se pudesse ter como resultado um panorama
da atuação do aluno – dentro de um espaço de interação sem mediação –, e do docente –
acompanhando para então descrever sua atividade na proposta.
A observação quantitativa tem como papel a análise de números absolutos do curso e da
participação dos alunos no espaço “café virtual” – que é o único espaço onde todos os
participantes podem interagir livremente com todos. A partir da observação quantitativa
foi possível definir categorias de postagens para posterior análise, por meio de tabelas
quantitativas e lista de cotejamento.
A observação qualitativa utilizou-se do mesmo objeto, e, a partir das informações
colhidas anteriormente, foi possível a realização de leitura, identificação e análise de
situações comuns e diversas nas falas e participações dos sujeitos, com o intuito de
responder à pergunta: “o que buscam os profissionais de saúde pública no espaço do
café virtual que não se pode encontrar em outros espaços de interação do curso?”.
A observação qualitativa foi chave durante os meses no trabalho de perceber e entender
os papéis docentes – com ênfase no papel do tutor – e levantar os processos para então
descrevê-los com detalhe de procedimento no capitulo de resultados e conclusões.
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3. OBJETIVOS
Nosso trabalho tem como objetivos:
- Entender, por meio de análises teóricas e práticas, como a educação continuada a
distância se dá em profissionais de saúde pública do Brasil;
- Conhecer os antecedentes de ações similares já realizadas no país;
- Tecer considerações acerca de conceitos básicos da educação a distância (EaD), que
servirão de apoio ao leitor para apreciação dos resultados;
- Apresentar a proposta do curso de Estratégia Saúde da Família, da UnA-SUS Unifesp;
- Verificar e cotejar as participações das diferentes categorias profissionais de alunos
participantes no curso estudado;
- Entender a participação docente dentro do curso e suas funções de mediação e
avaliação da participação discente.
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4. MARCO TEÓRICO
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4.1 Contexto geral da Educação a Distância
Segundo o pesquisador José Manuel Moran, teórico especialista em Educação, a
definição geral de educação a distância (EaD) se refere a qualquer processo de ensino e
aprendizagem que seja mediado por tecnologias, no qual professores e alunos estão
separados pelo espaço ou pelo tempo1.
Dessa forma, para aproximar esses atores, que estão separados temporal ou
espacialmente, o processo de ensino e aprendizagem acontece por meio de instrumentos
tecnológicos, sejam eles a televisão (a exemplo do Telecurso 2000, uma experiência
brasileira bem sucedida de tele-ensino2), correio (cartas de cursos formativos não
presenciais) ou o computador conectado a Internet, auxiliado por diversos instrumentos
(softwares, plataformas LMS) como o Moodle, Blackboard, eFront, entre outros.
Assim, a educação a distância se caracteriza pela autonomia do estudante e pela
flexibilização espacial e temporal. A EaD é uma modalidade de educação, e por tal
razão não deve ser considerada substituta ou oposta a outras modalidades – costuma-se
dizer que a EaD não é melhor ou pior; é diferente. Cada vez mais, em modalidades
presenciais, recorre-se a recursos comumente utilizados na educação a distância, criando
esferas híbridas de educação. Muitos são os cursos majoritariamente presenciais que
destinam parte de sua carga horária a atividades a distância – assim como muitos cursos
da modalidade EaD preveem espaços de interação e atividades presenciais.
Atualmente, a redução dos custos de equipamentos de informática e dos recursos de
telecomunicação; a facilidade de acesso à tecnologia da informação e o uso de
interfaces mais amigáveis; além da demanda de formação não suprida pela educação
presencial, determinam o crescimento da modalidade EaD em todos os continentes.
Podemos, assim, elencar algumas características da educação a distância:
- Separação (física e/ou temporal) professor-aluno
- Utilização de meios tecnológicos

1

Moran, J. M. Novos caminhos do ensino a distância. Informe CEAD - Centro de Educação a Distância. SENAI, Rio de Janeiro, ano
1, n.5, out-dezembro de 1994, páginas 1-3. Foi atualizado tanto o texto como a bibliografia em 2002. Disponível
em: http://www.eca.usp.br/prof/moran/dist.htm. Acesso em: 10 mai. 2014.
2
FLORÊNCIO, S. R. R. Projeto telecurso 2000 e a qualificação do “novo” trabalhador. 2003. 2003. Tese de Doutorado. Dissertação
(Mestrado em Educação). Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação.
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- Organização de apoio/tutoria
- Aprendizagem independente e flexível
- Comunicação bidirecional
- Enfoque tecnológico
- Comunicação massiva
Em relação ao aspecto de aprendizagem independente e flexível, de acordo com
Schlosser (2010), o estudante a distância:
(...) assume uma atitude mais sistemática no processo de aprender e
estudar. Ele tem autonomia de decidir seus horários e rotina de
estudos e esse estudo autônomo se realiza, muitas vezes, com base na
leitura e compreensão dos materiais didáticos, impressos ou postados
na internet. A partir dos diferentes materiais didáticos disponíveis para
a aprendizagem, o estudante realiza seus estudos sobre determinada
temática e produz suas tarefas e atividades de acordo com o tempo
previsto.
Ao contrário do que se possa imaginar, o estudante da modalidade a
distância não está solitário, ele é orientado e conta com o auxílio de
vários profissionais, tais como: tutores presenciais e a distância,
professores responsáveis pelos materiais didáticos, técnicos de
informática, dentre outros.

O estudante é o elemento medular em qualquer proposta educativa, em função desse
personagem é que se estrutura todo o processo, visto que ele é o destinatário de todas as
ações educativas. Assim, todos os envolvidos na construção e execução do curso
(planejamento, desenho, docência, tutoria, etc.) devem conhecer qual é o perfil do
estudante e quais são as características do curso – sobretudo para entender fatores que
incidem na aprendizagem, no rendimento e até na evasão. (ARETIO, 2001)
Aspectos comuns a estudantes adultos – como os alunos do curso a ser estudado – são a
diminuição do interesse em aprender, o leque reduzido de expectativas, a redução de
curiosidade, o autoconceito que tem como estudante, a crença de ter poucas capacidades
para alcançar metas de estudos, além do cansaço e da falta de tempo. Apesar de todas as
10

dificuldades, o mais valioso, na hora de estudar e aprender, é a ampla experiência que
possuem os adultos. Satisfazer as inquietações, ser mais cultas e estar mais bem
informadas, aumentar perspectivas de promoção e capacitação, reciclar-se e dar novo
estímulo à vida são motivações de pessoas adultas quando começam a estudar a
distância.
Contudo, para Michael G. Moore, mais do que a distância geográfica ou temporal, a
Educação a Distância é um conceito pedagógico.
É um conceito que descreve o universo de relações professor-aluno
que se dão quando alunos e instrutores estão separados no espaço e/ou
no tempo. Este universo de relações pode ser ordenado segundo uma
tipologia construída em torno dos componentes mais elementares
deste campo – a saber, a estrutura dos programas educacionais, a
interação entre alunos e professores, e a natureza e o grau de
autonomia do aluno. (MOORE, 2007).

Fundamentalmente, a educação a distância, com o crescimento do acesso a Internet,
possibilitou que a modalidade alcançasse novas formas de relacionamento entre
professores e alunos e entre os próprios alunos no ambiente online. Contrariamente ao
que responde o senso comum, os processos educativos a distância têm a mesma
distância transacional no processo pedagógico presencial: ou seja, não é porque o
processo de ensino e aprendizagem se dá remotamente ou online que há maior
dificuldade ou facilidade na relação que se dá entre o professor e aluno e no processo
educativo, na compreensão dos saberes ou da qualidade da didática.
Contudo, Moore apresenta que a modalidade e os meios de educação a distância, assim
como nas diferentes modalidades da educação presencial, interferem diretamente na
relação professor-aluno e nos seus respectivos processos educativos e comunicativos,
bem como diminuem ou aumentam a distância transacional entre eles. Como exemplo,
o pesquisador cita que a carga horária e salário do professor, seja ele professor de uma
modalidade presencial ou a distância, influencia diretamente sua relação com a
instituição que propõe (e muitas vezes, comercializa) determinado curso e,
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consequentemente no seu estímulo para estar mais ou menos disponível para essa
relação de trabalho3.
Distância Translacional
Desenvolvida por Moore, a distância translacional responde à ideia de que existe a
percepção de um distanciamento entre educadores e educandos em um processo
pedagógico. Esse distanciamento se dá para além da própria distância física que separa
estudantes e professores e acontece também em ambientes presenciais. Esse sentimento
muitas vezes desmotiva o estudante e influencia diretamente na continuidade,
permanência e qualidade dos processos formativos, em especial no cenário da EaD.
Ainda como indicado por Moore, em diálogo direto com a teoria da distância
transacional, os processos educativos a distância respondem a um novo conceito
pedagógico, centrado essencialmente em três pontos-chave: Diálogo, Estrutura e
Autonomia do Aluno. Variáveis que mais dos que tecnológicas ou comunicacionais,
são variáveis educacionais, de ensino e aprendizagem e de interação entre ensino e
aprendizagem.
Por Diálogo, o pesquisador entende que há uma interação positiva entre o emissor(es) e
receptor(es) da mensagem, garantindo uma construção intencional que agrega valores
construtivos para todos os envolvidos.
Cada parte num diálogo é um ouvinte respeitoso e ativo; cada uma
elabora e adiciona algo à contribuição de outra parte ou partes. Pode
haver interações negativas ou neutras; o termo "diálogo" é reservado
para interações positivas, onde o valor incide sobre a natureza
sinérgica da relação entre as partes envolvidas. (MOORE, Op.Cit.)

Para o teórico, se os programas ou espaços formativos a distância são devidamente
cuidados, há enorme possibilidade de que essa interação positiva aconteça. Entretanto,
invariavelmente, assim como nas situações presenciais, esse diálogo pode não acontecer
devidamente quando não se sustentam o cenário, meio e características dos próprios

3

Moore, Michael. Teoria da distância translacional. Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância, ABED, 2002.
Disponível em:
http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2002_Teoria_Distancia_Transacional_Michael_Moore.pdf. Acesso
em: 10 mai. 2014.
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emissores e receptores. Assim, espera-se que um ambiente virtual de aprendizagem
possa minimizar esses fatores, salvaguardando essa interação positiva.

Processo comunicativo (MOORE, 2002)
Para tanto, observa-se em iniciativas de EaD um investimento em se estabelecer espaços
de confiança nos ambientes virtuais e na formação da equipe envolvida.
Fundamentalmente busca-se que esse espaço possa acolher a voz do aluno, bem como
garantir espaço de devolutiva do professor, minimizando ruídos e facilitando o canal de
comunicação.
Assim, o espaço virtual deve ter espaços garantidos de interação entre professores e
alunos e deve-se efetivamente estipular regras claras que apoiem essa interação. Assim
como nos espaços formativos presenciais é interessante que alunos e professores sejam
orientados a como participar de espaços em grupo (fóruns e chats, por exemplo) e tirar
dúvidas com seus tutores e professores, bem como com seus colegas, paulatinamente
desenvolvendo relações proveitosas de confiança.
Na mesma perspectiva, Moore (2002) compreende que a Estrutura de uma formação
impacta diretamente na relação de interação que acontece em um espaço virtual à
medida que ela condiciona as formas, o meio e os tempos de comunicação e interação
entre os envolvidos.
Como exemplo, o pesquisador explica que um programa de televisão, por exemplo,
embora muito estruturado, não permite diálogo algum com os alunos – já que nele,
apenas aquele que ocupa a figura de instrutor pode falar e nele todos os conteúdos e
tempos seguem estrutura rígida e pré-estabelecida, viabilizando “(...) pouca ou nenhuma
oportunidade para desvios ou variações de acordo com as necessidades de um indivíduo
em particular.” (MOORE, 2002)
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Por outro lado, em cursos que fazem uso de vídeos em teleconferências, permitem
interação com os alunos, já que estes são convidados a interagir por meio de perguntas
escritas ou outras intervenções acordadas no ambiente. Contudo, Moore alerta para a
utilização do meio de forma equivocada.
Um erro comum entre professores menos experientes que utilizam
vídeo ou áudio é superdimensionarem a estrutura de seus programas
de tal forma que acabam parecendo apresentações de meios
unidirecionais, negligenciando assim o potencial para o diálogo que
poderia ser alcançado com uma estrutura mais flexível. Quando um
programa é altamente estruturado e o diálogo professor-aluno é
inexistente, a distância transacional entre alunos e professores é
grande. No outro extremo, há pequena distância transacional em
programas por teleconferência que possuem muito diálogo e pouca
estrutura predeterminada. (MOORE, 2002)

Para Moore, a estrutura de um curso pode diretamente aumentar ou diminuir a distância
translacional entre estudantes e professores, consequentemente viabilizando ou
inviabilizando processos produtivos de interação. Nessa perspectiva, Moore apresenta
seis grandes pontos de gestão do curso como fundamentais na estrutura de um
programa, atividade ou formação em educação a distância:
1 - Apresentação: Utilizando variados recursos deve-se pactuar o objetivo da formação
e do ambiente virtual, garantindo, inclusive recursos para apoiar a navegação do
estudante nas ferramentas oferecidas. Moore recomenda, inclusive, um elemento em
audiovisual ou texto rico em imagens para garantir a máxima objetividade à informação.
2 - Apoio à motivação do aluno: Garantir espaços de diálogo permanentes entre alunos
e educadores durante todo o curso. Os espaços devem ser não estruturados e devem
garantir individualidade (aluno-professor).
3 - Estímulo à análise crítica: Um dos maiores desafios na EaD, bem como em
qualquer processo educativo, é criar atividades que estimulem a livre elaboração do
conhecimento. Alunos devem ser frequentemente convidados a refletir sobre os temas
da formação e estimulados a criarem de forma autônoma seu percurso pedagógico.
4 - Aconselhamento e assistência: O programa deve garantir instrumentos para que o
aluno possa utilizar as ferramentas do curso e traçar seu percurso pedagógico. Para
14

Moore é fundamental que exista disponibilidade do tutor para sanar as dúvidas e, se
necessário, o educador deve apoiar o aluno por e-mail e/ou videochat, ou ainda
presencialmente.
5 - Organização de prática, aplicação, testagem e avaliação: é fundamental que o
aluno exercite o conhecimento aprendido. A produção de textos autorais se faz muito
importante e cabe ao tutor acompanhar e dar feedback ao educando, acompanhando-o
na sua produção. “Mesmo alunos altamente independentes ficam vulneráveis durante o
processo de aplicação, uma vez que não conhecem o suficiente sobre o assunto para
estarem certos de que o aplicam corretamente.” (MOORE, 2002)
6 - Organização para a construção do conhecimento por parte do aluno: O aluno
deve ser convidado a compartilhar com o professor não apenas o produto da
aprendizagem, mas o processo. Mais do que corrigir acertos ou erros de uma questão, na
educação a distância o professor pode acompanhar e orientar a construção paulatina da
aprendizagem.
Da mesma maneira, como terceiro elemento a influenciar diretamente a interação entre
professores e estudantes, está a autonomia dada ao educando no processo educativo.
Para Moore é fundamental que as formações a distância salvaguardem a autonomia do
estudante, garantindo que o mesmo seja apoiado pelo tutor como um mediador do
conhecimento. Dessa forma, o tutor deve não apenas estar disponível para sanar
dúvidas, mas estimular o educando a buscar seu próprio processo de aprendizagem,
viabilizando diferentes tipos de recursos educacionais.
Embora ainda careça testagem mais aprofundada, MOORE (2002) exemplifica que:
(...) alunos que possuíam competências avançadas como alunos
autônomos aparentavam se sentir bastante confortáveis em programas
menos dialógicos com pouca estrutura; alunos mais dependentes
preferiam programas com mais diálogo; alguns queriam um grande
volume de estrutura, enquanto outros preferiam se basear na estrutura
informal fornecida por uma relação próxima com um instrutor.

Hoje, com a crescente popularização dos cursos a distância, podemos entender essas
variáveis educativas como um conceito de Aprendizagem Colaborativa – veremos mais
a frente –, no qual, subvertem-se os papeis clássicos e verticais do professor e alunos,
15

permitindo que por meio de uma comunicação assíncrona todos sejam sujeitos e autores
horizontais do processo de ensino e aprendizagem. Assim, faz-se cada vez mais
premente compreender, para além da configuração tecnológica dos aparatos de
educação a distância, a concreta possibilidade de fazer uso do ambiente online como um
espaço de ressignificação da educação tradicional.
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4.2 Principais características e elementos da Educação a
Distância
A educação a distância tem elementos muito próprios que apoiam a gestão de processos
de aprendizagem colaborativa. Compreendê-los muito auxilia a gestão e a
implementação de atividades em ambientes online. Dessa forma, seguem então listados
termos e conceitos, de forma a construir espécie de arcabouço conceitual para o leitor.

Comunicação assíncrona
Comunicação assíncrona é a transmissão de dados necessários para a compreensão de
uma informação sem que haja "sincronicidade" entre os relógios do emissor e do
receptor. Nesse tipo de comunicação, o receptor pode acessar os dados/mensagem
transmitida pelo emissor em outro tempo (posterior) do que quando o emissor
apresentou a mensagem.
Segundo o dicionário Interativo da Educação Brasileira, a comunicação assíncrona é um
"termo utilizado em educação a distância para caracterizar a comunicação que não
ocorre exatamente ao mesmo tempo, não simultânea. Dessa forma, a mensagem emitida
por uma pessoa é recebida e respondida mais tarde pelas outras.”4
Como exemplo desse tipo de comunicação, podemos identificar os e-mails, cursos por
correspondência, redes sociais, etc. Na EaD a comunicação assíncrona é fundamental,
pois ela garante o processo de transmissão e recepção da informação por múltiplos
usuários, sejam eles alunos ou professores, em diferentes espaços temporais. Na EaD,
os fóruns dos ambientes virtuais são importantes espaços de interação entre os usuários.

Comunicação síncrona
A comunicação síncrona, por sua vez, é aquela que acontece quando o emissor e
receptor estão localizados no mesmo relógio temporal. Ou seja, ela é simultânea. Um
exemplo são as ferramentas de chat ou o telefone, quando o emissor por pressuposto
espera a resposta imediata do receptor e vice e versa, caracterizando o diálogo em um
processo contínuo em um intervalo de tempo comum aos envolvidos.
4

MENEZES, E. T; SANTOS, T. H. Comunicação assíncrona (verbete). Dicionário Interativo da Educação
Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2002,
http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=201 Acesso em: 25 de Maio de 2013.
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Segundo José Manuel Moran, a comunicação assíncrona permite que o processo de
comunicação aconteça de muitos para muitos, envolvendo vários emissores e receptores
em um processo dialógico, no qual são sempre convidados a rever e modificar suas
formas de expressão para melhor serem compreendidos.
A riqueza deste tipo de comunicação consiste na busca de novas
formas de interagir, entender, aprender conceitos correlatos,
desenvolver conhecimento e habilidades interconectados. Através das
interações discursivas, cada participante se esmera em entender o
ponto de vista do outro, modificar sua própria forma de se expressar,
refinando seus argumentos, buscando maior clareza e objetividade.
(MORAN, 2007).

Aprendizagem Colaborativa
Educar é colaborar para que professores e alunos - nas escolas e
organizações - transformem suas vidas em processos permanentes de
aprendizagem. É ajudar os alunos na construção da sua identidade, do
seu caminho pessoal e profissional - do seu projeto de vida, no
desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e
comunicação que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais,
sociais e profissionais e tornarem-se cidadãos realizados e produtivos.
(MORAN, 2001).

É a partir desta premissa que nasce a Aprendizagem Colaborativa, um processo
educativo calcado na autonomia, cumplicidade e diálogo de indivíduos em rede, no qual
professores assumem um papel de facilitação da aprendizagem e educandos tornam-se
autores, mediadores e construtores da informação.
Neste cenário, os educandos são convidados a partilhar seus conhecimentos individuais
de forma sistêmica, amparando seus saberes em hipertextos, construídos no saber do
Outro. Para tanto, o grupo desenvolve habilidades de pesquisa e autoria coletiva,
redescobrindo a individualidade a partir do olhar do Outro e valorizando o saber, a
discordância e o diálogo com o coletivo.
Da mesma forma, os professores-facilitadores são convidados a despirem-se da
autoridade de saber e passam a também fazer parte da rede de educandos, aprendendo
também com a construção coletiva, fortalecendo laços afetivos com o grupo e
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auxiliando na construção horizontal de uma plataforma comum de ensino e
aprendizagem.

Ensino e aprendizagem
A evolução tecnológica possibilitou a criação de novos paradigmas em relação ao
processo de ensino e aprendizagem. O avanço das tecnologias de informação e
comunicação (TICs) tornou possível a criação de novos ambientes de aprendizagem que
possibilitam a ampliação das estratégias e metodologias na educação propiciando a
interatividade e permitindo que os participantes aprendam a aprender.
Ensino-aprendizagem X Ensino e aprendizagem
Diferenciamos aqui os termos ensino-aprendizagem de ensino e aprendizagem por
entender que no primeiro caso a expressão conduza a um entendimento de que ensino
leve obrigatoriamente à aprendizagem, quando é sabido que não necessariamente um é
consequente do outro. Do contrário, ensino e aprendizagem seria o duo desejável nos
processos educativos.

Web 2.0
O conceito de Web 2.0 construiu-se a partir de novas ferramentas (user-based) que
nasceram da participação ativa dos usuários que geram e organizam as informações.
Mesmo quando o conteúdo não é necessariamente gerado por usuários independentes
(que não façam, por exemplo, parte de um veículo formal de mídia), este pode ser
enriquecido por meio de comentários, avaliação, ou personalização. Assim, os recursos
da Web 2.0 tornaram-se importantes ferramentas de ensino e aprendizagem.
Segundo a Wikipédia,
Web 2.0 é um termo criado em 2004 pela empresa americana O'Reilly
Media para designar uma segunda geração de comunidades e serviços,
tendo como conceito a "Web como plataforma", envolvendo wikis,
aplicativos baseados em folksonomia, redes sociais e Tecnologia da
Informação. Embora o termo tenha uma conotação de uma nova
versão para a Web, ele não se refere à atualização nas suas
especificações técnicas, mas a uma mudança na forma como ela é
encarada por usuários e desenvolvedores, ou seja, o ambiente de
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interação e participação que hoje engloba inúmeras linguagens e
motivações. (Wikipédia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0)

Na gestão de atividades a distância é interessante pensar que o aluno tem acesso a
muitas dessas ferramentas. Hoje é muito comum o acesso às redes sociais e ferramentas
como o Youtube já se tornaram cotidianas para boa parte da população. Contudo,
considerando o público projeto em questão, vale pensar em sempre oferecer caminhos
para apoiar o educando no uso desses instrumentos.

(Mapa da Web 2.0 – Brian Sollis e Jesse Thomas5)
Juntamente com o avanço das tecnologias e o crescimento dos acessos à Internet tornase viável, cada vez mais, a utilização de recursos virtuais que permitam a construção do
conhecimento de forma interativa por meio da Educação a Distância via Web.
A Educação a Distância via Internet é uma modalidade de ensino e aprendizagem que se
utiliza de diversos recursos como videoconferências, teleconferências, orientações por

5

Disponível em: <www.theconversationprism.com>. Acesso em: 03 jun. 2014.
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computador, recursos multimídias e ferramentas colaborativas – pressupostas na e
construtoras da Web 2.0.
Outra contribuição importante da Web 2.0 é a utilização de plataformas com recursos
simples e fáceis de usar, que permitem que várias pessoas se comuniquem se forma
multidirecional (muitos para muitos), ampliando as possibilidades de interação, troca de
experiências e colaboração. Este processo de interação e construção conjunta do
conhecimento é um ambiente propício para a Aprendizagem Colaborativa, que permite
a troca de experiência; ponto de partida e de chegada da aprendizagem.
E é justamente por meio das relações advindas de experiências que envolvem a ação de
conhecer e a possibilidade de escolha que tornam o conhecimento mais significativo,
privilegiando a troca de experiências e de ideias entre os participantes e possibilitando a
interação social e inserção da vivência prática de situações reais na própria construção
do conhecimento.
Cabe destacar que com os recursos da Web 2.0 essa troca pode acontecer fora do
ambiente presencial. Dessa forma, a aprendizagem deixa de ser restrita, ultrapassando
os limites da sala de aula e eventuais fronteiras geográficas e territoriais, facilitando o
compartilhamento de informações e atingindo um número maior de aprendizes.
Os recursos das plataformas da Web 2.0, quando usados adequadamente, tornam os
alunos agentes autônomos da aprendizagem, permitindo que tirem dúvidas, pesquisem,
discutam ideias, realizem atividades mais rapidamente, sem ter que esperar até a
próxima aula ou mesmo a validação do professor. A rapidez na troca de informações
aumenta a participação e motivação do aluno - motivação esta que funciona como um
impulso para a aprendizagem.
Segundo Guevara (2001),
“cada vez mais explicitamente, o aluno e não mais o Professor deverá
se tornar, diretamente e/ou em colaboração com seus pares,
responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem.” (Guevara,
2001).

Neste processo, professores e alunos aprendem colaborativamente e constroem, em
parceria, o conhecimento, recriando e transformando o próprio sistema educacional.

21

Nesta perspectiva, o educador Paulo Freire, com sua obra Pedagogia da Autonomia
(1996), entende a necessidade da construção do conhecimento como um processo
coletivo que não exclui a individualidade e o contexto social em que ela se insere.
Pensar certo implica a existência de sujeitos que pensam mediados por
objeto ou objetos sobre que incide o próprio pensar dos sujeitos.
Pensar certo não é que - fazer de quem se isola, de quem se
"aconchega" a se mesmo na solidão, mas um ato comunicante. Não há
por isso mesmo pensar sem entendimento e o entendimento, do ponto
de vista do pensar certo, não é transferindo mas coparticipando.
(FREIRE, 21:1996)

Desenvolvimento humano
O desenvolvimento humano, segundo o psicólogo e pedagogo Vygotsky, acontece nas
relações e trocas entre parceiros sociais, a partir de processos de interação e mediação.
Esta interação social pode se realizar de diversas formas, inclusive virtual. O
desenvolvimento humano, segundo o autor, culmina na aprendizagem, compreendida,
aqui, como "a resultante de um processo interativo ou coletivo que atua como
promotora do desenvolvimento cognitivo do indivíduo" (Vygotsky, 1982).
Considerando o embasamento teórico do autor suprarreferido, é possível afirmar que o
ambiente virtual e o trabalho colaborativo contribuem efetivamente para a
aprendizagem, pois favorecem a troca entre professores, alunos e tutores integrantes de
determinada Comunidade Virtual de Aprendizagem (CVA), possibilitando a
socialização e a integração de conhecimentos, além da partilha de saberes.
Tendo como referência a perspectiva da interação social, o processo de Aprendizagem
Colaborativa exige um sistema mediador que integre a comunidade e favoreça a
construção de contextos de aprendizagem - “a transmissão racional e intencional da
experiência e pensamento a outros requer um sistema mediador...” (Vygotsky, 1998).
Os níveis: acesso e motivação, socialização online, troca de informação, construção do
conhecimento e desenvolvimento são descritos por Salmon como fases de progressão do
modelo de e-moderação. (Salmon, 2000)
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A mediação colaborativa favorece a liderança partilhada no ambiente de aprendizado da
rede e facilita a construção do conhecimento coletivo e de objetos a partir do processo
de empoderamento, participação e aprendizagem da comunidade.
A e-moderação pode apresentar duas fases:


A primeira, que possui uma função central e regulatória das fases de
organização dos conteúdos, atividades e aprendizagem da comunidade.



E a segunda, de maior complexidade, se baseia na liderança partilhada das
atividades na comunidade. Exige participação dinâmica e negociação dos
discursos para construção da aprendizagem e do conhecimento. (Dias, 2008)
Neste contexto, segundo Downes, “a comunidade é a unidade principal de
aprendizagem”. (Downes, 2006).

Construir relações na virtualidade
Castro e Damiani (2010) alertam para uma crítica à aprendizagem em ambiente virtual:
a falta de contato físico entre os participantes. Para D'Ávila (2003), mesmo que o
ambiente virtual não permita o contato físico, o estabelecimento de relações
interpessoais positivas (espírito de colaboração e solidariedade entre membros de uma
comunidade) pode ser desencadeado mediante a utilização de instrumentos próprios
para tal.
Castro e Damiani (2010) realizaram uma pesquisa com estudantes de EaD e
verificaram, através de entrevistas, a importância do grupo para promover a motivação
na continuação do curso, para reduzir as dificuldades na realização de atividades
propostas e para reivindicar eventuais mudanças na estrutura do curso.
Partindo dessas observações, o acompanhamento pelo tutor ou pelo docente do
desenvolvimento de alunos de EaD, em suas Zonas de Desenvolvimento Proximal
(ZDPs), pode se constituir em uma importante abordagem pedagógica no uso de
tecnologias virtuais. Castro e Damiani (2010) verificaram que este acompanhamento
pode ser feito por professores e tutores envolvidos no processo educacional das
expressões escritas postadas pelos estudantes em fóruns, chats, wikis, diários etc.
Compreender a combinação entre “Educação e Novas Tecnologias”, é saber que o
computador é apenas uma ferramenta para complementar a aprendizagem,
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desenvolvendo habilidades intelectuais, flexibilidade, criatividade levando os indivíduos
a ampliar suas potencialidades e inventividade. O produto final desse processo é a
formação de indivíduos com autonomia, pois aprenderam a aprender, com auxílio
dessas ferramentas; a buscar, investigar, inventar, descobrir e construir seu
conhecimento. Trata-se, portanto, de uma tecnologia humanizadora, em oposição à
grande mídia (unilateral) e ao processo de educação tradicional, que permite a
ampliação dos espaços de aprendizagem e de pesquisa.

Comunicação e mediação de conflitos
Da mesma forma, a virtualidade convida os participantes da rede a tornarem-se
comunicadores. Ao passo que são chamados a colaborar com o todo, cada indivíduo
apresenta seus saberes, amparados por hiperlinks e no próprio discurso de seus pares.
Ao apresentarem determinado ponto de vista, o participante volta aos seus
conhecimentos, conecta seus discursos e media, inclusive, posições dissonantes das
apresentadas pelos Outros6. Esse processo de mediação de conflitos só se dá a partir do
reconhecimento do indivíduo e dos pares como construtores colaborativos de uma
proposta comum e por meio de fontes e referências externas que ilustram determinados
pontos de vista.
Assim, o educando torna-se um educomunicador, capaz de produzir comunicação como
ferramenta para uma educação como prática da liberdade em permanente diálogo com
seu contexto social e com seus pares, reformulando e recriando o discurso coletivo a
partir da sua individualidade e da individualidade dos seus pares.

Educomunicação
Educomunicação é um termo bastante recente, cunhado pelo teórico uruguaio Mário
Kaplún a partir de conceitos do educador Paulo Freire e do pedagogo francês Célestin
Freinet. Mais do que estabelecer uma relação entre a educação a comunicação, a
educomunicação pressupõe que o estudo e a prática “de fazer mídia, fazer

6

A referência a Outro desta forma dá-se pelo conceito de Alteridade (ou outridade): concepção que parte do pressuposto básico de
que todo o homem social interage e interdepende do outro. Assim, como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam, a
existência do "eu-individual" só é permitida mediante um contato com o outro (que em uma visão expandida se torna o Outro - a
própria sociedade diferente do indivíduo). Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Alteridade . Acesso em: 17 mar. 2014.
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comunicação” seja um caminho de aprendizado.
A educomunicação pressupõe que o educando seja agente ou protagonista do seu
próprio processo de aprendizagem, reconhecendo a produção de comunicação como
ferramenta para uma educação como prática da liberdade em permanente diálogo com
seu contexto social. Para Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido (1974), a educação
como prática da liberdade, ao contrário da bancária, implica na negação do homem
isolado, e desligado do mundo. Ele afirma:
(...) para a prática “bancária”, o fundamental é, no máximo, amenizar
esta situação, mantendo, porém, as consciências imersas nela. Para a
educação problematizadora, enquanto um que fazer humanista e
libertador, o importante está em que os homens submetidos à
dominação lutem por sua emancipação. Por isto é que esta educação,
em que educadores e educandos se fazem sujeitos do seu processo,
superando o intelectualismo alienante, superando o autoritarismo do
educador “bancário”, supera também a falsa consciência do mundo.
(FREIRE, 1974).

Novamente, a Aprendizagem Colaborativa, convida o participante (professores e
alunos) a deixar a passividade em relação à informação para então construí-la coletiva e
colaborativamente, tecendo o que o pesquisador Ismar de Oliveira Soares chama de
ecossistemas comunicativos7, capazes de responder às demandas reais de uma
comunidade ou contexto.
Em uma alusão à linguística, o processo de Aprendizagem Colaborativa surge como um
discurso polifônico, capaz de sustentar a dimensão criadora dos usuários que dela fazem
parte. Os recursos da Aprendizagem colaborativa convidam o indivíduo a despir-se do
eu, os professores a deixarem a posição de autoridade do conhecimento, e ao grupo à
necessidade da autoria colaborativa e coletiva, na qual o ponto de vista individual passa
a existir colaborado, amparado ou a partir do ponto de vista do Outro.

7

SOARES, I. O. Ecossistemas comunicativos. Disponível em: <http://www.usp.br/nce/wcp/arq/textos/28.pdf>. Acesso em: 10 mai.
2014.
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A pesquisadora Andrea Cecilia Ramal, no texto Ler e escrever na cultura digital, cita o
linguista Bakhtin, exemplificando sistemas educacionais polifônicos como ecossistemas
criativos e em permanente construção coletiva:
Não existe nem a primeira nem a última palavra, e não existem
fronteiras para um contexto dialógico. (...) Em qualquer momento do
diálogo existem as massas enormes e ilimitadas de sentidos
esquecidos que serão recordados e reviverão em um contexto e num
aspecto novo (BAKHTIN, 1992 APUD RAMAL, 2000).

É nesse sentido que a Aprendizagem Colaborativa também dialoga com o conceito de
Educação de Pares ou Educação Pelos Pares, que embora utilizada majoritariamente no
campo da saúde, também reitera que a informação ou conhecimento construído é mais
significativo quando vem de um par, de um similar. No cenário da aprendizagem, esse
par, além do próprio colega do educando é também o professor, que assume posição de
igual aprendiz e participante da estrutura colaborativa.
Comunicação Muitos-para-muitos
A comunicação muitos para muitos é um conceito das telecomunicações que indica que
múltiplos receptores e emissores coexistem e atuam em um mesmo processo
comunicacional. No telefone, em uma ligação tradicional, por exemplo, quando uma
pessoa fala com outra, a comunicação se dá de um para um, alternando os atores entre
emissores e receptores. Em uma teleconferência, ainda usando o mesmo aparelho (o
telefone) que reúne três ou mais atores esse processo se dá de muitos para muitos.
Com o advento das ferramentas da Web 2.0, vários instrumentos e ferramentais foram
criados para permitir que a comunicação muitos para muitos reúna centenas, milhares e
até milhões de pessoas, rompendo as hierarquias da comunicação verticalizada que
apresenta um autor (emissor) apresentando a informação com seu(s) receptor(es). Um
bom exemplo desse processo é o Youtube ou o Vimeo, que permitiu que a autoria de
uma pessoa acesse inúmeras pessoas, que compartilham vídeos, trocam comentários e
criam uma rede horizontalizada de produção de informação e comunicação.
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4.3 O uso da plataforma Moodle para EaD
Em nossa proposta de trabalho, fez-se a eleição de minimamente detalhar e conceituar
aspectos da plataforma interativa do objeto analisado, por isso, essa parte dedica-se ao
estudo da plataforma Moodle.
Moodle é uma sigla que responde ao nome “Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment", que traduzido para o português responde a algo como
Ambiente de Aprendizagem Dinâmico Baseado em Objetos.
Existem vários softwares para desenvolver cursos e atividades a distância, contudo é
importante lembrar que a modalidade de ensino a distância não se dá exclusivamente
em ambientes mediados pelo computador e pela Internet. Um exemplo é o dos já citados
cursos por correspondência, que fazem uso de apostilados e cartas enviadas pelo
correio.
A escolha do programa para a estruturação de um curso online depende muito do
objetivo do curso e atividades que nele serão desenvolvidas. Como muitos desses
softwares são pagos ou têm exigências é preciso avaliar qual a disponibilidade
financeira e/ou tecnológica que o proponente do curso tem. Muitos programas também
exigem configurações de sistemas operacionais que deverão ser apresentados aos
alunos. Não adianta, por exemplo, estruturar um curso com grandes exigências de
configuração se o público dele têm computadores com configurações básicas.
No caso da Especialização em Saúde da Família, a escolha feita foi a plataforma
Moodle – provavelmente um dos sistemas de ensino online com maior número de
usuários do mundo.
Gratuita, a plataforma Moodle é gratuita e construída como um software livre. Ou seja,
sua utilização e atualização (configuração e reconfiguração) são garantidas e
disseminadas livremente, garantindo sua permanente modernização. Para utilizá-lo,
contudo, é preciso instalá-lo em um servidor que deve permanecer ligado 24 horas por
dia.
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Ferramentas
Existem diferentes ferramentas que permitem que os dois tipos de comunicação
auxiliem o processo de ensino e aprendizagem. Cada ferramenta desempenha um papel
técnico e pedagógico específico, que precisa ser escolhido em diálogo permanente com
a estrutura e objetivo do curso ou metodologia de ensino, bem como dos "estilos" e
funções estabelecidos para os tutores, professores e moderadores. Tais ferramentas –
síncronas e assíncronas – são apresentadas a seguir de acordo com as nomenclaturas que
recebem na plataforma Moodle.

Estrutura básica de gestão do Moodle

Administrador

Designer instrucional

Quem coordena a configuração da ferramenta.

Quem cria e garante unidade para as atividades.

Professores

Quem planeja e desenvolve as atividades.

Tutores

Quem acompanha os alunos no cotidiano.

Ao administrador, cabe a função de determinar e gerir quem são os utilizadores do
curso, criar disciplinas, determinar módulos (atividades e blocos), gerir aparência do site
e a página inicial do curso, criar modelos e gerar relatórios de utilização da plataforma e
das ações nelas empreendidas, editar aparência (layout) e manter atualizada a versão do
Moodle.
Já ao designer instrucional, cabe o objetivo de configuração da disciplina, gestão de
alunos e se necessário dos grupos, analisar relatórios, adequar a linguagem e a estrutura
das atividades e publicações, montar tutorais de apoio, instrumentalizar os professores
na elaboração das tarefas, gerenciar e organizar o sistema de arquivos (biblioteca e
materiais do curso), moderar o fórum, garantir a execução das tarefas de alunos e
professores e, fundamentalmente, acompanhar o desempenho e dificuldades dos alunos
do curso.
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Aos professores cabe planejar e pensar atividades a distância para os alunos.
Já os tutores devem acompanhar os alunos – tanto na execução das tarefas, quanto no
atendimento de dúvidas e construção do conhecimento referente às determinadas
disciplinas. Seu papel, de fundamental importância, será mais bem elaborado a seguir.
No Moodle há uma imensa gama de atividades que podem ser desenvolvidas. Muitas
simulam ambientes presenciais. Contudo, certamente o ideal é que não apenas se
replique as atividades de um curso presencial, mas que se invista na criação e
desenvolvimento de atividades possíveis apenas na virtualidade e congregando
elementos como assincronicidade, comunicação muitos para muitos e claro,
colaboração.
Na plataforma é possível trabalhar com recursos individuais e em grupos, simulando
coletivos de trabalho ou ainda algo como o equivalente a turmas em uma escola.
Papel do tutor
A palavra tutor remete ao exercício de proteção, tutela. Na EaD, a característica
fundamental da tutoria é a de fomentar o desenvolvimento da autonomia, da
organização e da aprendizagem do aluno – que geralmente está acostumado com a
presença física, face a face, do educador. O tutor na educação a distância torna-se o elo
entre o aluno e a instituição, e cabe a ele diminuir a distância e o isolamento físico do
tutorado em relação aos colegas e demais personagens de um curso. Para estabelecer
essa relação de confiança, é necessário conhecer os procedimentos e metodologias do
curso ao qual pertence, além de ter claros os fundamentos da formação a distância, as
funções que deve cumprir e estratégias a utilizar na mediação pedagógica.
O tutor, em ação educativas como a do objeto de estudo, possui ou deve possuir as
seguintes características:
- Capacidade de liderança;
- Capacidade comunicativa;
- Atitude e habilidade para o trabalho em grupo;
- Atitude crítica, inovadora e propositiva;
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- Disposição para a formação e atualização permanente;
- Disposição para autoavaliar-se e ser avaliado.
A prática da tutoria requer a formação de vínculo em duas dimensões: do tutor com o
participante do curso, e do tutor com o coletivo de participantes no seu respectivo
grupo. Uma vinculação individual e coletiva, expressa, entre outros elementos, pela
assiduidade no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mediação de conflitos,
encaminhamentos dos questionamentos, construção de sínteses no AVA – que
possibilitam uma visão integradora das discussões em curso. Podemos então citar as
seguintes tarefas como atribuições do tutor:
-Verificar se todos os participantes de seu grupo estão com perfil completo, foto e
acesso inicial no AVA realizado.
- Ler e estudar os materiais didáticos, procedimentos e recursos tecnológicos e de
comunicação presentes no AVA.
- Acessar o AVA diariamente e interagir nos fóruns das unidades sempre que
necessário.
- Utilizar exclusivamente os canais de comunicação disponíveis no AVA para contato
com os participantes do grupo, a fim de garantir registro da comunicação e respaldo à
ambas as partes.
- Verificar o acesso dos participantes de seu grupo aos conteúdos e atividades do AVA.
Caso não tenham feito, enviar comunicado para a necessidade da leitura para
embasamento de discussões e participação nas atividades de avaliação.
- Manter diálogo constante com os participantes, procurando não excedendo o limite de
48hs para responder as mensagens enviadas por estes.
- Promover a sistematização e aprofundamento dos conteúdos veiculados por meio de
comentários, contextualização com o material didático, esclarecendo dúvidas, expondo
conceitos e soluções de problemas ao grupo.
- Avaliar as atividades do grupo.
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- Mediar atividades do grupo de acordo com os objetivos traçados na proposta de
aprendizagem de cada atividade.
- Realizar as avaliações das atividades realizadas.

Construção de atividades no Moodle
Combinando ferramentas
O uso combinado das ferramentas do Moodle pode lhe auxiliar muito no planejamento
das atividades. Quando apresentadas os diferentes recursos presentes na plataforma, é
interessante do ponto de vista pedagógico relacioná-los para entender como estes podem
funcionar juntos. Em um curso presencial, por exemplo, é normal oferecermos
atividades que exigem debate, encontro de grupos, exposição e realização de uma
atividade escrita individual, por exemplo. Nos ambientes online não é diferente; é
possível pensar em atividades que exijam diferentes períodos e ações: um encontro em
um chat para discutir sobre o tema tratado, uma enquete para que se escolha qual
trabalho realizar, um fórum para discussão dos grupos e uma wiki para construção do
trabalho coletivo.
É claro que não algumas atividades não demandam o uso de múltiplas ferramentas e
podem, em si, cumprir todos os objetivos de aprendizagem. Em alguns casos, o uso de
uma mesma ferramenta em tempos distintos também torna o processo de aprendizagem
mais rico. Um mesmo fórum com um tópico que reúna impressões sobre um tema antes
da leitura do material e outro tópico após a leitura é uma estratégia interessante para
trabalhar com paradigmas e visões sobre determinado assunto e rico no processo de
autoavaliação da aprendizagem.
Uso de grupos
Na plataforma Moodle, o conceito de grupos não é o de uma equipe de estudantes
trabalhando em uma tarefa comum. Os grupos do Moodle se referem a “classes”
separadas de estudantes que seguem um percurso de aprendizagem comum. Cada grupo
pode ter, por exemplo, um diferente tutor ou professor.
Existem dois modos de funcionamento quando estão habilitados os grupos na
plataforma:
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Modo de grupos visíveis: os alunos de um grupo podem ver as mensagens em fóruns, as
tarefas enviadas e outras atividades públicas realizadas por companheiros de outros
grupos – porém sem participação em tais atividades.
Por sua vez, os modos de grupos podem ser aplicados de forma global (todas as
atividades do curso possuem mesmo modo), ou ainda individual, quando cada atividade
pode ter um modo de grupo diferente ou mesmo não contar com divisão de grupos em
determinada ferramenta.
Modo de grupos separados: cada participante só pode ver ao seu redor os membros de
seu próprio grupo. A existência de outro grupo pode inclusive ser desconhecida. As
mensagens de fórum e demais atividades têm visualização restrita ao grupo.
O comportamento face aos grupos de cada recurso ou atividade do curso é indicado por
ícones ao lado de cada ferramenta:
Nenhum grupo:
Grupos visíveis:
Grupos separados:
Quando os grupos estão ativados, uma nova opção aparecerá em cada página de gestão
das atividades do Moodle. Tal opção permite selecionar todos os grupos ou apenas um
deles para visualização da atividade e mesmo sua participação.

Ao visualizar essa opção, se pode especificar com que grupo se está trabalhando em
cada momento. Em geral, o educador tem acesso a todos os grupos de estudantes.
Um uso interessante para configuração de grupos é o planejamento de atividades com
dois ou mais momentos; em um ou mais momentos pode-se alternar uma atividade de
grupos para outra sem divisão, onde todos terão acesso aos resultados de todos os
grupos e com a possibilidade de interação entre todos.
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Atividades principais do Moodle
Fórum
O fórum é um espaço que tem por objetivo favorecer a aprendizagem cooperativa. Essa
aprendizagem é construída a partir da troca, da discussão, dos argumentos e contraargumentos; enfim, da desconstrução e reconstrução do conhecimento estabelecido. Os
temas são vistos e analisados por diversos pontos de vista. Não se busca uma resposta
correta ou verdade absoluta no fórum. O confronto, a exposição das certezas e dúvidas
trazem grande riqueza para quem está participando. Esse espaço pode parecer um tanto
caótico, mas podemos associá-lo a uma conversa social entre amigos ou em um debate
acalorado na sala de aula. As questões polêmicas, que por ventura existam, passam a ser
essenciais para a aquisição de novos conhecimentos. O segredo está na boa mediação.
A participação ativa do tutor nesse espaço, via de regra, é vital, e sua ausência pode ser
interpretada pelos participantes como abandono e isolamento.
O tutor deve estar atento ao seu papel de estimulador e orientador da construção de
conhecimentos. Deve aportar o seu conhecimento teórico para auxiliar neste processo,
estimulando o debate, corrigindo rumos e realizando sínteses nos fóruns.
Os fóruns, dependendo da configuração do curso, podem ser avaliados (dão a
possibilidade de atribuição de nota).
De acordo com o planejamento da atividade, o fórum pode servir como repositório de
informações, registro de aprendizagem combinada com outras atividades ou até mesmo
um espaço de socialização sem mediação docente (em muitos cursos conhecido como
café virtual).
Mensagens individuais
Devem ser utilizadas quando o propósito da mensagem é alertar o estudante ou mesmo
um colega sobre frequência, participação etc. deste nas atividades da plataforma ou dos
espaços presenciais, além de comunicação que mereça preservar o estudante de
exposição e constrangimento perante os colegas ou que não caibam em espaços
coletivos de discussão. As mensagens individuais não devem ser consideradas
mensagens “íntimas” e devem ser elaboradas de forma cordial e de acordo com a
conduta docente em ambientes de aprendizagem.
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Lição
Utiliza-se uma lição quando é necessário oferecer aos participantes certa informação
sobre o tema que se ensina. O conteúdo da lição pode ser dividido em partes a ser
mostradas individualmente. Cabe ao participante cumprir os requisitos de resposta para
avançar à pergunta seguinte. Respostas erradas levam o participante ao ponto de onde
parou; a outra parte, ou mesmo ao início da lição.
As divisões da lição são chamadas “páginas”. O tamanho de cada página é ilimitado,
mas deve-se ter em mente seu uso adequado – é importante tentar não ultrapassar o
limite da tela do computador. Cada uma das páginas pode ter uma pergunta final que
poderá dar acesso a uma nova página; ou mesmo ser apenas uma sequencia de textos
divididos em páginas subsequentes.
A lição, dependendo da configuração do curso, pode ser avaliada (dá a possibilidade de
atribuição de nota). Vale destacar que para essa atividade a devolutiva do educador é
fundamental.
Base de dados
O módulo de atividades de banco de dados permite aos participantes criar, manter e
pesquisar em um banco de entradas de registros. O formato e a estrutura dessas entradas
são quase ilimitados, incluindo imagens, arquivos, URLs, números e texto, entre outras
coisas.
Uma base de dados pode ser uma interessante ferramenta para elaboração de portfólios
eletrônicos, com o intuito de registrar os percursos de aprendizagem do grupo ou
mesmo de cada participante de modo individual.
Outras possibilidades são a utilização da base de dados como mural da turma, espaço
para apresentação de trabalho e repositório de textos e material multimídia alimentado
por todos e com acesso disponível a todos os participantes da proposta.
A base de dados, dependendo da configuração do curso, pode ser avaliada (dão a
possibilidade de atribuição de nota).
Escolha
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O módulo escolha permite ao professor fazer uma pergunta e especificar opções de
múltiplas respostas.
Resultados da escolha podem ser publicados depois que os alunos responderam, após
uma determinada data, ou não.
Uma atividade de escolha pode ser usada:


Como uma pesquisa rápida para estimular reflexão sobre um tópico;



Para testar rapidamente a compreensão dos alunos;



Para facilitar a tomada de decisões do aluno, por exemplo, permitindo os alunos
votarem em uma direção para o curso.

Questionário
Na plataforma Moodle, a atividade Questionário pode ser utilizada para configurar
testes de conhecimento, que podem ser utilizados como provas ou como exercícios
para que o aluno verifique se compreendeu determinado tema. Nesse módulo, o
professor pode configurar diferentes tipos de testes. Entre eles, o de múltipla escolha,
verdadeiro ou falo, preenchimento de lacunas, etc. Novamente, assim como na
atividade de Lição, o professor pode oferecer feedback automático para o aluno,
apresentando, por exemplo, a resposta correta e uma explicação sobre a mesma.
Glossário
Glossários são recursos que permitem um canal de comunicação, produção e
socialização colaborativa. Neste módulo, alunos podem criar uma espécie de
enciclopédia ou dicionário colaborativo, na qual são expressos e ordenados termos e
suas respectivas definições.
Assim como no Banco de dados, o professor pode configurar o tipo de texto a ser
colocado no Glossário, permitindo, inclusive que os alunos anexem arquivos às
definições que desenvolverem.
O produto desse esforço torna-se então um instrumento dos próprios participantes que
podem consultar as entradas criadas pelos colegas. O professor pode condicionar que
as entradas precisam ser aprovadas antes de serem visualizadas por todos.
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Os alunos podem acessar as informações publicadas por filtros de pesquisa e existe
uma função que permite que toda vez que determinado verbete aparecer na
plataforma ele seja automaticamente linkado (conectado) ao Glossário.
Há ainda a possibilidade de que alunos e professores comentem nas entradas dos
colegas, dando feedback coletivo ao autor do material.
Novamente, o professor pode criar o Glossário como atividade avaliativa, atribuindo
nota às entradas dos participantes.
Wiki
O termo wiki vem do idioma havaiano que quer dizer “ligeiro” e nos dias atuais vem
sendo utilizado para se referir à criação coletiva de documentos.
A ideia é que determinado conteúdo possa ser desenvolvido e alterado por um
coletivo de pessoas que podem interferir no texto de outro autor.
Normalmente, as wikis são utilizadas no Moodle como uma ferramenta para que
participantes possam desenvolver produções textuais colaborativas: a ideia é que
juntos, os participantes possam desenvolver um mesmo pensamento lógico.
As wikis no Moodle também permitem a criação de hipertextos, que tornam a
produção ainda mais interessante. No desenho de um hipertexto, participantes são
convidados a construir um pensamento interligado em uma arquitetura de múltiplas
dimensões e caminhos.
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(Arquitetura da informação na Wiki – representação da teoria da Deriva de Guy de
Bord)
Nesse tipo de atividade, participantes trabalham em conjunto, de forma assíncrona e
podem adicionar, expandir e alterar conteúdos. E, as versões anteriores do texto (caso
uma postagem seja deletada sem o acordo do autor, por exemplo) podem ser
recuperadas. Todo o processo de criação fica registrado e também pode ser
acompanhado pelo professor. Nesse registro, o professor pode perceber se o grupo
trabalhou de forma igualitária e como foi feita a organização dos conteúdos do início
do trabalho à entrega final do produto.
As wikis podem ser construídas por grupos visíveis ou separados, garantindo que os
alunos possam acompanhar o trabalho dos seus colegas ou atuar como um trabalho
fechado a ser disponibilizado apenas pelo professor. Ainda há a possibilidade de o
professor montar uma wiki e deixá-la como material de consulta para os
participantes, como indicado no quadro abaixo:
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(Projeto UE-Escolas – Universidade de Évora)
Embora relativamente simples de configurar, as wikis exigem certo conhecimento
web dos participantes. A criação de um texto colaborativo é por si só um desafio e a
linguagem hipermidiática (na qual uma determinada palavra ou frase “puxa” outra
página com definição ou link externo) é certamente um processo a ser construído com
os participantes. Ao propor essas ações é interessante que o professor explique a
proposta com bastante atenção e ofereça um tutorial para que o participante possa
exercer com clareza a atividade.
Contudo, mesmo que exijam formação dos participantes, as wikis são excelentes
instrumentos em uma plataforma online, pois reúnem recursos fundamentais para
aproximar os alunos de uma proposta colaborativa e conjunta.
Tarefa
A ferramenta “Tarefa” é uma atividade que permite a troca de arquivos (produções)
entre o aluno e seu professor. Existem quatro tipos de tarefa que podem ser
configuradas no Moodle. Vejamos:
1. Modalidade avançada de arquivos
Este tipo de atividade permite que arquivos sejam trocados várias vezes entre
professor e aluno. Em um repositório, aluno envia sua atividade, professor a
corrige e envia comentários ou correções no próprio arquivo, o aluno então
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corrige a atividade e a envia novamente ao professor. A quantidade de vezes que
o arquivo deverá “ir e vir” entre aluno e professor pode ser determinada.
2. Texto online
Na tarefa online, o aluno é convidado a escrever um texto em um editor online no
próprio Moodle. Nessa atividade, o aluno pode colocar “links” para outros sites
ou materiais publicados na própria plataforma.
3. Envio de Arquivo Único
Nesse tipo de tarefa, o aluno envia um único arquivo para o professor e este o
corrige. Não há espaço para troca e continuidade da produção entre aluno e
professor.
4. Atividade Offline
Este tipo de tarefa dá a possibilidade de descrever tarefas a serem realizadas offline, no ambiente presencial (como os encontros formativos) e o professor pode
publicar a avaliação do produto como resultado no ambiente virtual.
Chat
Pode-se dizer que o chat do Moodle é um híbrido entre códigos escritos e orais, pois
existe uma conversa síncrona com turnos de intervenção dos interlocutores e nas
mensagens que cada um emite. A “oralidade” nos textos escritos do chat aproximam
destinatário e emissor, diferente de um email ou mesmo um fórum – nas quais as
interações são assíncronas.
O módulo “chat” permite que os participantes tenham uma discussão síncrona, em
tempo real, através da web. Esta é uma maneira útil de se obter diferentes visões em
relação ao tema a ser discutido - utilizar uma sala de chat é bastante diferente dos fóruns
assíncronos.
Em grupos maiores é comum a presença de “ruídos” na comunicação – é como em um
ambiente onde várias pessoas falam ao mesmo tempo e ninguém se escuta. Por isso
existem netiquetas que indicam as melhores práticas em chats. A seguir, apresentamos
um possível manual do uso do chat.
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Iniciando a conversa

Em uma aula presencial é normal o professor chegar à sala e encontrar a turma
conversando. Em um chat não é diferente. Procure dar alguns minutos para “baixar a
ansiedade”. Escreva dizendo quando a atividade vai começar e envie. Não é preciso
insistir no aviso.
Exemplo:
Educador - Olá, turma. Vamos começar nossa atividade em 5 minutos.

Comece a interação explicando as regras de funcionamento do chat

Deixar claro a duração e como vai funcionar a interação é muito importante para o
sucesso do chat. Uma boa dica é utilizar a regra do ponto– o participante coloca ponto
final ou interrogação apenas quando terminar de falar. Pode ser usado também o termo
“fim” ou outro de comum acordo.
Exemplo:
Educador - Começamos! Nossa atividade terá duração de 45 minutos
Educador - Quando eu ou qualquer um de nós estiver com a palavra
Educador - peço que os demais fiquem em silêncio (não escrevam)
Educador - até que o interlocutor finalize a fala com um ponto final ou com
interrogação
Educador - Combinado?
Participante 1 - Combinado!
Participante 3 - ok ok!

Pedindo a palavra

Peça aos participantes para pediram a palavra sempre que surgir alguma dúvida. Você
dará a palavra assim que puder.
Exemplo:
Educador - Obrigado
Educador - Quando alguém tiver alguma dúvida basta enviar “dúvida”
Educador - assim que for possível eu interrompo minha fala e dou a palavra ao
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participante
Educador - Tudo bem?
Participante 2 - certo!
Participante 1 - ok!

Fale, não GRITE!

Escrever em CAIXA ALTA (com letras maiúsculas) pode dar a impressão que se está
gritando. Procure utilizar letras maiúsculas quando necessário, apenas.
Exemplo:
Educador - seria importante então relembrar os conceitos da nossa última aula
Participante 4 – PROFESSOR NÃO ENTENDI NADA VOCÊ PODE ME AJUDAR?
Participante 6 - dúvida

Evite textos longos

Digitar longos trechos é também demorar a responder. Lembre-se que estamos em um
ambiente de respostas rápidas. Quando você terminar de digitar sua contribuição, os
participantes podem se dispersar ou uma conversa por de ter avançado muito.
O uso de smiles ou emoticons é sempre bem-vindo

Em geral é difícil descobrir quando uma pessoa está escrevendo algo em tom de
brincadeira ou ironia. Às vezes uma frase inocente pode parecer uma ofensa ou afronta.
Mas não exagere, ok?
Participante 6 - Só podia ser o João! 
Participante 5 - Cansei de ser injustiçado :P

Sobre o uso da norma culta e mais sobre a netiqueta
Uso da normal culta
Sabemos que o modo como falamos ou escrevemos pode impactar de diversas formas
na mensagem que queremos transmitir. As referências atuais no campo da Linguística
fazem longos debates sobre a chamada norma culta. A própria definição de “norma”
42

pode trazer significados distintos para o mesmo termo (normal, aquilo que é real, usual;
normativo, aquilo que é ideal por juízo de valor) (BAGNO, 2012). É natural que haja
divergências no uso da língua entre cada um de nós, mas sem dúvida existem mais
semelhanças do que diferenças.
Em espaços de aprendizagem, o uso da linguagem deve sempre ter o propósito de
aproximar seus personagens e tornar clara a comunicação. Isso quer dizer que devemos
nos comunicar utilizando uma linguagem clara e acessível ao perfil do estudante. A dita
“norma culta” preconiza uma linguagem por vezes muito rebuscada e exagerada; mas
por vezes tem a medida correta de transmitir a informação sem deixar dúvidas. Cabe ao
educador ter o bom senso para comunicar-se de modo adequado, utilizando gírias ou
abreviações quando a interação assim o permitir e sempre que tal linguagem contribua
no processo de aprendizagem.
Netiqueta
Netiqueta são algumas práticas para otimizar a comunicação em espaços de
aprendizagem online. As seguintes orientações podem ser seguidas em mensagens
privadas e fóruns:
- Antes de perguntar, leia atentamente. Muitas vezes uma pergunta já foi respondida
entre as muitas postagens que um fórum pode ter.
- Utilize letras maiúsculas e minúsculas adequadamente. LETRAS MAIÚSCULAS
DÃO A IMPRESSÃO DE QUE SE ESTÁ GRITANDO. Soa agressivo e pode ser mal
interpretado. Por outro lado, pode ser um recurso usado para destacar um TERMO em
uma frase.
- Não utilize tamanhos de fontes muito grandes ou muito pequenas. Os formatos
padrões são adequados à maioria das telas e os navegadores de internet possuem função
zoom.
- Procure separar o texto em parágrafos para facilitar a leitura e busca de informações.
- O uso de smileys é bem vindo  e ajuda na interpretação do leitor. Mas seu uso com
exagero pode tornar o texto infantil e não irá suavizar algo que foi escrito de forma
agressiva.
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- Seja breve sem ser demasiado conciso. Boa mensagem é mensagem bem
compreendida.
- Quando começar um novo assunto faça um elo com o assunto anterior.
- Revise o que escreveu antes de postar. Mas tome cuidado com o tempo. Depois de
alguns minutos você pode ser desconectado do ambiente automaticamente. Mensagens
que precisam ser longas podem ser digitadas em editores de texto e depois copiadas para
o ambiente.
-Uso de cores variadas na mensagem deve ser evitado. Utilize, quando necessário,
apenas uma nova cor para destacar uma breve informação. O mesmo vale para o uso de
fontes em negrito, itálico ou sublinhado.
- Inicie uma mensagem cumprimentando, termine despedindo-se. Em conversas já
iniciadas em fóruns, tal prática pode ser flexível.
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4.4 O Sistema Único de Saúde do Brasil
Introdução e as principais bases legais do sistema
A criação de um novo sistema de saúde, no final da década de 1980 e delineada durante
a 8ª Conferencia Nacional de Saúde8 refletia, em seu momento histórico, o anseio de
uma sociedade que se desvinculava de um período político de ditadura militar e
reconstruía estruturas democráticas em todos os níveis de organização coletiva.
A reforma sanitária, movimento criado desde a década de 1970, propunha reformular o
processo de assistência à saúde no Brasil que detinha estruturas precárias, com
gerências de esferas governamentais distintas e de pouca resolubilidade.
Antes de tudo, seria importante definirmos o que é sistema de saúde. Para Paim (2009),
define-se como “o conjunto de agências e agentes cuja atuação tem como objetivo
principal garantir a saúde das pessoas e das populações. Essas agências (instituições e
empresas) e agentes (profissionais e trabalhadores da saúde) fazem parte de algo maior,
ou seja, o sistema de saúde. Tais organizações e pessoas que integram o sistema são
partes de um todo, mas cabe alertar que o todo pode ser mais do que a soma das partes”.
(p.13-14).
A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988 deu a base fundamental para a
efetiva construção do SUS. Na abertura dos textos que compõem a série de artigos que
trata da saúde9, consta uma das afirmações que mais reflete a importância da criação de
um novo sistema, ao afirmar, no artigo 196 que “A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”.
Assim, o SUS deixa de ser simplesmente uma rede de assistência para ter uma
amplitude maior no cuidado à saúde de toda a população brasileira.
Por que a sigla contém a palavra ‘”único”? Para Bleicher (2003), “com o SUS as
instituições passam a ter um ordenamento comum, todas devem ser submetidas a uma
8

Relatório disponível em
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/8_conferencia_nacional_saude_relatorio_final.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2014.
9
Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf>. Acesso em: 15 abr.
2014
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mesma lógica. Existe o que se chama mando único em cada esfera de governo. Isso
quer dizer que no nível federal quem deve coordenar as ações no campo de saúde é o
Ministério da Saúde; no nível estadual, a Secretaria Estadual de Saúde; e no nível
municipal, a Secretaria Municipal de Saúde”.
Ao pensarmos na perspectiva de único, é importante frisar que o SUS prevê uma
complementaridade de serviços privados, quando assim for necessário. Portanto, a rede
de atenção não é, necessariamente, composta somente de serviços públicos e sim, como
a própria noção de rede delimita, uma integração de outros serviços, sempre
coordenados pela gestão do SUS.
A Lei 8080/90, conhecida também como a Lei Orgânica da Saúde, teve a
responsabilidade, assim de regulamentar o que o texto constitucional prescrevia, pois
demandava, assim, um reordenamento de estruturas e propostas10. Um dos fatores
fundamentais desta lei foi a trazer a perspectiva que a saúde não se designa mais como
uma simples ausência de doença e sim que a “a saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais”.
Portanto, fica claro que o desafio do SUS, desde seus primórdios, era reformular a
forma de cuidar da população brasileira, levando em conta suas necessidades sejam
estas de ordem epidemiológica, culturais e/ou loco-regionais.

Princípios e diretrizes do SUS
Para que o SUS possa ordenar todo o processo de cuidado da sociedade, envolvendo, a
promoção da saúde, a prevenção de agravos, tratamento e recuperação, três princípios
fundamentais regem o sistema e são eles: universalidade, integralidade e equidade.11
Universalidade
Este princípio pode parecer muito simplista, mas é o que reflete o princípio
constitucional que todos os brasileiros têm garantido o acesso a todos os serviços de
saúde, independente de sua situação econômica ou social. Pode parecer estanho ter que
10

Disponível em: <http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislacao/arquivo/04_lei_8080.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2014.
ABC do SUS. Disponível em: <http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/saude-epidemias-xcampanhasdados-descobertas/texto-17-abc-do-sus-doutrinas-e-principios.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2014.
11

46

destacar este princípio, mas é importante salientar que, até a criação do SUS, o acesso
aos serviços públicos de assistência à saúde só era garantido aos trabalhadores que,
oficialmente registrados, tinham carteira de trabalho assinadas e eram, assim,
contribuintes do sistema previdenciário nacional.
Ao desvincular-se deste modelo extremamente relacionado ao trabalho e configurandose como um sistema universal, o SUS garante a possibilidade de toda a sociedade
brasileira acessar seus serviços, não recusando nenhum cidadão, seja qual for a sua
necessidade, o que ajuda a entender, em muitas circunstâncias, a gigantesca demanda
diária com a qual os gestores do SUS têm que se deparar, o custo e a necessidade
permanente de financiamento para tal bem como o contingente de recursos humanos
necessários, em todo o território nacional, para efetivar, na prática, este princípio, que é
fundamental para o SUS.
Integralidade
Este princípio preocupa-se diretamente com a perspectiva de resolubilidade do sistema
como um todo. Para efetivamente poder resolver as necessidades de saúde da
população, é importante termos em vista que o ser humano é um ente indivisível que
não pode ser analisado somente através de uma queixa momentânea, num determinado
órgão. Assim, ao analisarmos a perspectiva de cuidado, é importante sempre levar em
conta as dimensões sociais, emocionais, biológicas, o requer olhar para o ser humano de
forma integral.
Outra perspectiva, mais vinculada à constituição do sistema, prevê, conforme Paim
(2009 p.56), um “conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema”. Assim, é possível entender que o SUS não se restringe
somente à atenção primária em saúde (APS) ou atenção básica, como também é
chamada, mas também o complexo sistema de diagnóstico e atenção hospitalar, desde
que necessário para resolver um dado problema em uma dada situação específica.
Isto requer, por parte da organização do sistema, um cuidadoso planejamento de
hierarquização, diretriz sobre a qual trataremos mais adiante.
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Equidade
O princípio da equidade, talvez um dos maiores desafios do SUS, é fundamental para
uma sociedade heterogênea como a brasileira e que constitui um tecido social com
amplas diferenças sociais e, portanto, necessidades de saúde. Este princípio garante que
todo cidadão será atendido de acordo com a sua necessidade, sem ferir o princípio da
universalidade. Assim, a equidade impõe que o SUS planeje suas ações a partir do
conhecimento das necessidades da população e trate-a de acordo com estas, ou seja, o
princípio nos ensina que devemos tratar os desiguais de forma desigual, garantindo
acesso e cuidado a todos.
Três importantes diretrizes (ou seja, normas de organização) são importantes para
compreendermos a organização do SUS. São elas: regionalização e hierarquização, e
descentralização.

Regionalização e Hierarquização
Os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente,
dispostos numa área geográfica delimitada e com a definição da população a ser
atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada
população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de
tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade (solução de seus
problemas).
O acesso da população à rede deve se dar através dos serviços de nível primário de
atenção (conhecido como a “porta de entrada” do SUS) que devem estar qualificados
para atender e resolver os principais problemas que demandam os serviços de saúde. Os
demais deverão ser referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica.
A rede de serviços, organizada de forma hierarquizada e regionalizada, permite um
conhecimento maior dos problemas de saúde da população da área delimitada,
favorecendo ações de vigilância epidemiológica, sanitária, controle de vetores, educação
em saúde, além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de
complexidade.
Deve-se esclarecer o principal responsável deve ser o município, através das suas
instituições próprias ou de instituições contratadas. Sempre que a complexidade do
problema extrapolar a capacidade do município resolvê-lo, o próprio serviço municipal
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de saúde deve enviar o paciente para outro município mais próximo, capaz de fornecer a
assistência adequada, ou encaminhar o problema para suportes regionais e estaduais nas
áreas de alimentação, saneamento básico, vigilância epidemiológica e vigilância
sanitária. Deverá haver, sempre que possível, uma integração entre os municípios de
uma determinada região para que sejam resolvidos os problemas de saúde da população
(Brasil, 1990). Para Paim (2009, p.59), “a hierarquização prevista para a rede tem um
sentido de usar os recursos disponíveis de uma forma mais racional para atender mais e
melhor as pessoas”.

Descentralização
Diferente do que ocorria antes da criação do SUS onde a maior parte da gestão
concentrava-se nas mãos do Ministério da Saúde, ou seja, no governo federal, o SUS
prevê que a tarefa de gestão do sistema se dê de forma descentralizada nas três esferas
governamentais – federal, estadual e municipal onde ocorre um nítido reforço do poder
municipal sobre a saúde – é o que se chama municipalização da saúde. Aos municípios
cabe, portanto, a maior responsabilidade na promoção das ações de saúde diretamente
voltadas aos seus cidadãos.

Participação da sociedade no SUS
Uma importante conquista da sociedade brasileira com a construção do SUS foi o de
conquistar o direito de participar, de forma ativa, nas decisões e planejamento de ações
do sistema, em todas as esferas de governo.

A Lei 8142/9012 regulamentou a

participação da sociedade nas instâncias decisórias do SUS. Foram criados assim, em
todas as esferas governamentais, os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde,
onde uma representação paritária de gestores, trabalhadores e representantes da
sociedade pode debater e deliberar sobre a organização, planejamento e ações de todas
as esferas do SUS.
Apesar dos inúmeros desafios apresentados ao SUS desde sua criação, há mais de 25
anos, podemos considerar que são importantes as conquistas deste “jovem” sistema de
saúde que se propõe a cuidar da saúde de mais de 190 milhões de pessoas. Os números
de ações do SUS, muitas vezes desconhecidos pelo grande público, já demonstram isto.
12

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm>. Acesso em:
15 abr. 2014.
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Anualmente, o SUS realiza cerca de 2,8 bilhões de procedimentos; 11,3 milhões de
internações hospitalares; 619 milhões de consultas; 211 mil cirurgias cardíacas; 97% da
oferta de ações para doentes renais crônicos e em torno de 95% dos transplantes
realizados em todo o território nacional (Paim, 2009).
Imaginar que um sistema de saúde público com as dimensões do território nacional,
necessidades de saúde de uma população de quase 200 milhões de habitantes e uma
proposta de integralidade como exposto acima fosse perfeito seria utópico. Questões
ligadas ao financiamento do sistema, provisão de profissionais de saúde em áreas
remotas bem como a formação destes profissionais para o trabalho numa lógica
diferente do que é ensinado nas instituições formadoras da área de saúde fazem parte da
agenda permanente de todos os atores que se propõem a acompanhar e contribuir para a
melhoria, modernização e ampliação deste que é um dos maiores sistemas de saúde do
mundo.
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5. RESULTADOS
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5.1 Sobre o Curso de Especialização em Saúde da Família UnASUS/Unifesp
O então Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou no dia 18 de junho de
2008, a criação da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de
programa desenvolvido pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
(SGTES) que cria condições para o funcionamento de uma rede colaborativa de
instituições acadêmicas, serviços de saúde e gestão do SUS, destinada a atender as
necessidades de formação e educação permanente do SUS. A concepção e implantação
do programa é interfederativa.
O papel desta rede é estabelecer intercâmbio de experiências, compartilhamento de
material instrucional, cooperação para desenvolvimento e implementação de novas
tecnologias educacionais em saúde, rede compartilhada de apoio presencial ao processo
de aprendizagem em serviço e intercâmbio de informações acadêmicas dos alunos para
certificação educacional compartilhada.
Segundo o Ministério da Saúde, dessa forma é possível levar a cada trabalhador de
saúde oportunidades de aprendizado, como material para autoinstrução, cursos livres e
de atualização, cursos de aperfeiçoamento, especialização e até mesmo mestrados
profissionais. A educação a distância minimiza a necessidade de deslocamento da
cidade ou da região do trabalhador.13
Na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a UnA-SUS oferece até então um
único curso – a Especialização em Saúde da Família. Seu público alvo é
exclusivamente de dentistas, enfermeiros e médicos que já atuam no sistema público de
saúde e em saúde da família. O curso tem como principal objetivo formar os
profissionais vinculados à Estratégia Saúde da Família em uma prática em saúde
integrativa e voltada à Atenção Primária à Saúde, de tal modo que os especialize nos

13

Fonte: Portal Ministério da Saúde. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=29886>.

Acesso em: 12 fev. 2014.

52

preceitos da Saúde da Família.14
A maior parte do processo de aprendizagem é online. Os participantes têm acesso a
vários recursos didáticos por meio da internet: textos, fóruns de discussão e interação,
mensagens, chats. A aprendizagem é complementada nos encontros presenciais. O
curso tem a duração de 12 meses e carga horária total de 488 horas, sendo 440 horas
para atividades realizadas a distância e 48 horas para atividades presenciais. Ele está
apoiado em dois eixos: casos complexos, que são envolvem questões práticas para
resolução; e unidade de conteúdo, que tratam de temas pertinentes ao curso do ponto de
vista teórico.
A elaboração do material didático do curso foi realizada por docentes e pesquisadores
de várias áreas e departamentos da área da saúde da Universidade Federal de São
Paulo. No modelo proposto para o curso, a participação desses personagens se restringe
à confecção do conteúdo – o papel docente, como veremos a seguir, se dá por outros
personagens: o tutor e seu coordenador de tutoria.
Os programas de Saúde da Família se iniciaram no Brasil em 1994 – com a chamada
Estratégia Saúde da Família (ESF). Era uma estratégia proposta pela gestão
governamental aos municípios para fomentar a atenção primária (preventiva, coletiva)
ao sistema de saúde nacional. Em relação à reorganização dos serviços de saúde, a ESF
vai de encontro aos debates referentes à transformação do paradigma de saúde
nacional, que desde os anos 1970 vê a saúde extremamente médico-centrada. Busca-se,
assim, o comprometimento com um novo modelo e traga valorização das ações de
promoção e atenção à saúde, prevenção de doenças e atenção integral a cada pessoa.
Tais conjecturas, capazes de produzir impacto na orientação de uma nova maneira,
positiva, de se promover saúde em relação ao modelo antecessor – como citado
anteriormente:

superespecialista

e

hospitalar,

excessivamente

tecnológico

e

medicamentoso e, sobretudo, de alto curso e com o cuidado fragmentado – encontra
relação aos recursos humanos já dispostos para o sistema de saúde do país.

14

Fonte: UnA-SUS Unifesp. Disponível em: <http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/Guia_do_Participante.pdf>.
Acesso em: 11 dez. 2013.
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5.2 O acesso à informação online para o profissional de saúde pública
Muitas são as páginas da Internet com informação sobre práticas clínicas e serviços de
saúde. Depois de uma extensa pesquisa, pudemos perceber que poucos contemplam à
atenção primária e quase nenhuma traz informações sobre a saúde da família. A seguir,
podemos encontrar um rol de páginas que nos nortearam ao entendimento do cenário
atual do acesso à informação para o profissional de saúde pública:


Programa de Telessaúde para Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde:
www.telessaudebrasil.org.br.



Special Interest Group sobre Gestão de Programas de Atenção Básica e Saúde da
Família, da Rede Universitária de Telemedicina (Rede Rute
http://rute.rnp.br/documentos )



Sistemas e Serviços de Saúde do Ministério da Saúde.
portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1515.



Instituto de Saúde do Governo de São Paulo. Confira também o menu "Links".
www.isaude.sp.gov.br.



Banco de Dados do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde
(DATASUS). www.datasus.gov.br.



Núcleo de Informação Hospitalar da Secretaria do Estado da Cidade de São
Paulo jairpo.awardspace.com.



Cadernos de Saúde Pública da ENSP. www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp.



FIOCRUZ. www.fiocruz.br.



Portal Educação a Distância FIOCRUZ. ead.fiocruz.br.



Centro de Vigilância Epidemiológica – CVE/SES-SP:
www.cve.saude.sp.gov.br.



Índice de Enfermagem e Literatura de Saúde do CINAHL Databases. Acesse:
http://www.ebscohost.com/cinahl.
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Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Relacionada à
Assistência à Saúde – APECIH. www.apecih.org.br.



Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). www.seade.gov.br.



Banco de Trabalhos – Saúde da Família – Ministério da Saúde.
dtr2001.saude.gov.br/sidots.



Cadernos de Atenção Básica – Saúde da Família – Ministério da Saúde.
http://200.214.130.35/dab/caderno_ab.php.



Organização Mundial da Saúde. www.who.int.



Portal sobre AIDS, doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais –
Ministério da Saúde. www.aids.gov.br.



Descentralização de Unidades de Saúde – FUNASA – Condições de Gestão.
www.fns.saude.gov.br.



Conselho Nacional de Saúde – Ministério da Saúde.
www.conselho.saude.gov.br.



Pesquisa Saúde – Portal da Saúde. http://pesquisasaude.saude.gov.br/bdgdecit/.



Instituto Nacional do Câncer – INCA – Ministério da Saúde. www.inca.gov.br.



Fundação Oncocentro de São Paulo – FOSP – Governo do Estado de São Paulo.
www.fosp.saude.sp.gov.br.



Cadernos de Saúde Pública – CSP – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio
Arouca. www.ensp.fiocruz.br/csp.



Revista de Saúde Pública da USP. http://200.152.208.135/rsp_usp.



Centers for Disease Control and Preventions. www.cdc.gov.



Morbidity and Mortality Weekly Report. www.cdc.gov/mmwr.



Annual Reviewes – Intelligent Synthesis of the Scientific Literature.
www.annualreviews.org.
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Base de Dados da Organização Mundial da Saúde. www.who.int/library.



Bases de Dados de Tesis Doctorales (TESEO). www.educacion.es/teseo.



Instituto da Droga e Toxicodependência. www.drogas.pt.



American Journal of Epidemmiology. http://aje.oxfordjournals.org.



American Journal of Public Health. ajph.aphapublications.org.



Annals of Epidemiology. mediakits.elsevier.com.



Journal of the American Medical Association – JAMA. jama.ama-assn.org.



Journal of Public Health. jpubhealth.oxfordjournals.org.



Journals of the British Psychological Society. É possível pesquisar e solicitar
artigos de várias revistas ligadas à psicologia.
www.bps.org.uk/publications/journals/journals_home.cfm.

Cabe acrescentar que na pesquisa, não se identificou, à época, nenhum outro modelo
similar que contemplasse formação continuado formal com a mesma temática do objeto.
Com o surgimento da UnA-SUS, que oferece um sem-fim de experiências em diversas
universidade públicas do Brasil, e por meio de processos de avaliação de seus
participantes, é possível identificar o movimento para o atendimento das demandas de
formação continuada para o trabalho dos profissionais de saúde da família.
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5.3 O trabalho de observação e coleta de dados
A partir do marco teórico e dos antecedentes expostos, iniciamos a observação e análise
de informações para compor os resultados do presente trabalho. O intuito é traçar um
panorama das atividades do curso sob duas óticas: a participação do aluno e seus
interesses e o trabalho do docente. Iniciado em 2012, o objeto especifico a ser
observado foram a segunda e terceira turmas do curso de Especialização em Saúde da
Família da UnA-SUS Unifesp. Serão a seguir relatadas as experiências de observação e
coleta de dados referentes ao(s):
1. Perfil do aluno;
2. Interesses demonstrados em esferas não mediadas – a fim de identificar
carências e anseios do perfil do profissional em espaços coletivos;
3. O perfil docente;
4. A atuação docente;
Destes, a segunda turma foi objeto para entendimento do perfil do aluno e da
participação em espaço não mediado; o perfil do aluno as demais experiências relatadas
são fruto da pesquisa e observação da terceira turma do curso, iniciado em 2013.
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5.4 O perfil do aluno
No curso de especialização iniciado em novembro de 2011 foram matriculados 1593
alunos, divididos em categorias profissionais, a saber: dentistas, enfermeiros e
médicos – de acordo com os dados a seguir:

Público
Dentistas

Enfermeiros

19,65%

Médicos

25,17%

55,18%

Gráfico 1 – Público da primeira oferta
Profissão

Total

Dentista

401

Enfermeiro

879

Médico

313

Total

1.593

Quadro 1 – Público da primeira oferta em números absolutos
A inserção do alunos se dá a partir de indicações de secretarias municipais de
saúde do estado de São Paulo. A distribuição é negociada em reunião de espera
governamental e levam-se em conta fatores políticos para distribuição das vagas
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para cada região do estado. Na oferta estudada, a distribuição no estado de São
Paulo deu-se da seguinte forma:

Figura 1 - Mapa de alcance estadual de vagas do curso de Especialização em Saúde da
Família – segunda turma.

No curso de especialização iniciado em novembro de 2012 foram matriculados 1615
alunos, divididos nas mesmas categorias profissionais, a saber: dentistas, enfermeiros e
médicos – de acordo com os dados a seguir:
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Público

17%

19%
Dentistas
Enfermeiros
Médicos
64%

Gráfico 2 – Público da segunda oferta
Profissão

Total

Dentista

311

Enfermeiro

1024

Médico

280

Total

1.615

Quadro 2 – Público da segunda oferta em números absolutos
A inserção de alunos se dá a partir de indicações de secretarias municipais de
saúde do estado de São Paulo. A distribuição é negociada em reunião de espera
governamental e levam-se em conta fatores políticos para distribuição das vagas
para cada região do estado. Na oferta estudada, a distribuição no estado de São
Paulo deu-se da seguinte forma:
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Figura 2 - Mapa de alcance estadual de vagas do curso de Especialização em Saúde da
Família – terceira turma.
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5.5 Interesses demonstrados em esferas não mediadas
Este tópico justifica-se pelo interesse e percepção da relevância em entender
quais as expectativas, anseios, carências, do estudante adulta em cursos de
especialização laboral. A escolha do café virtual – um espaço sem interferência
de outros personagens e que não conta como atividade avaliativa do curso, serve
como bom indicador para responder quais são os temas, interesses, preocupações
do aluno e se de alguma maneira essas demandas podem ser supridas no espaço
de aprendizagem.
Ao iniciar as leituras e observações no café virtual, percebemos que não nos
haveria tempo hábil para ler e analisar 100% das mensagens. Em um universo de
quase 1600 anos da segunda turma, entendemos que tópicos de discussão com
menos de 10 respostas representavam muito pouca informação para análise e
conversão de resultados palpáveis. Por isso, optamos por trabalhar com tópicos
de mais de 10 mensagens – o que resultou no trabalho de análise de 59 tópicos
com média de 34 mensagens por tópico criado, totalizando assim 1967
mensagens.
O trabalho inicial foi o de compilar as informações quantitativas do objeto, para
entender qual era o grupo participante e se este era estatisticamente semelhante
ao grupo total de alunos do curso – visto ser um espaço de participação
voluntaria e espontânea. A seguir detalharemos os dados obtidos:


Entre os 59 tópicos analisados, a média de dias de duração das discussões
foi de 37 dias; com 23 usuários por tópico em média – o que, comparado
ao número médio de mensagens (34), se percebe que em geral o aluno
participa uma vez apenas de cada tema proposto;



A participação de dentistas, enfermeiros e médicos no espaço pode ser
observada no gráfico a seguir.
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Participação
Dentistas

Enfermeiros

Médicos

17,39
34,79

47,82

Gráfico 3 – Participação de cada categoria no Café Virtual


Percebemos que houve maior participação de dentistas (média de 8
usuários/tópico) em comparação ao numero absoluto de profissionais
matriculados.



A participação menor foi do grupo dos enfermeiros, com média de 11
usuários/tópico.



A participação dos médicos foi de 4 usuários/tópico.



Acerca da participação do fórum por mais de uma categoria profissional,
a análise traz uma interessante informação: dos 59 tópicos, 46 tiveram
participação de todos os perfis profissionais, contra 8 participações com
apenas duas categorias profissionais, e 5 com somente uma categoria – 2
tópicos exclusivos para médicos e 3 somente entre dentistas.



Foram 30 os tópicos sem qualquer participação docente (tutores,
coordenação de tutoria, coordenação pedagógica) – o que pode, sem
embargo, ser considerado alto visto que o fórum se destina ao ócio; ou
baixo, se levarmos em conta que assuntos laborais são amplamente
debatidos nessa esfera.
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As

observações

não

participantes

trouxeram

resultados

possivelmente

controversos se analisarmos a bibliografia a respeito das temáticas propostas para
um espaço como tal. Considerando que o café virtual é um espaço de interação
informal, de algum modo surpreende a preponderância de tópicos criados para
outros fins, como veremos mais adiante.
As definições para esse tipo de fórum encontradas na bibliografia estudada
divergem em alguns pontos, mas em geral explicam o caráter “extra-curso”
ou”não-temático”do espaço:
(…) se llama “Café Virtual” y es un espacio creado especialmente
para que los participantes interactúen entre ellos y sociabilicen.15
Foro de uso exclusivo para alumnos en donde se podrán tratar los
temas que se deseen aunque no tengan que ver con el curso.16
Permite al alumno emitir su opinión o consultas de algún tema que
pudo haber iniciado el profesor o el mismo alumno, se interactúa con
las opiniones de los demás participantes del foro, realiza consultas o
contestando preguntas.17
Espacio dedicado al cambio de ideas de modo más relajado, sin
compromiso de tema definido para uso de alumnos (...).18

Vejamos a definição do próprio espaço estudado:
Aquí todos los participantes de todos los grupos del curso tienen la
oportunidad de interactuar entre sí, compartir experiencias e
informaciones personales, divulgar eventos etc.

Podemos entender, por tanto, que o espaço foi apropriado para determinada
finalidade por necessidade dos participantes em que houvesse onde compartilhar
informações sobre as práticas laborais, direitos e deveres dos profissionais de
saúde pública. Inclusive as categorias profissionais que não participam do curso

15
16

17

18

Disponível em: <http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/handle/123456789/1811>. Acesso em: 13 mar. 2014.
Disponível em: <http://campus.usal.es/~comunicacion3punto0/comunicaciones/092.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2014.
Disponível em: <http://www.gita.cl/publicaciones/TISE01.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2014.
Disponível em: <http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Gloss%E1rios/Gloss%E1rio%20EAD.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2014.
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ganham voz por interlocutores. São vários os tópicos com dúvidas acerca da
prática de agentes comunitários de saúde (ACS), por exemplo:

Figura 3

Com os dados estatísticos em mãos, iniciamos a análise dos títulos dos tópicos
para criar categorias e os dividir. Por muitas vezes surgiram dúvidas quanto à
categoria a ser aplicada para determinado tópico; para esses casos a leitura
completa de todo seu conteúdo (a antecipação desta etapa) foi necessária. O
trabalho de análise resultou nas seguintes categorias:


Práticas laborais



Direitos e deveres



Ócio e entretenimento



Estrutura do curso e dúvidas sobre o curso

Aplicada a divisão, chegamos a seguinte proporção:
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Proporção/Categorias
Práticas Laborais

Direitos e deveres

Ócio e entretenimento

Estrutura do curso e dúvidas sobre o curso

14%
8%
17%

61%

Gráfico 4 – Proporção de cada categoria temática do Café Virtual
Categoria

Total

Práticas Laborais

36

Direitos e deveres

10

Ócio e entretenimento

5

Estrutura do curso e dúvidas sobre o curso

8

Total
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Quadro 3 – Categorias temáticas em números absolutos

Com o avanço das leituras e capturas de tela – muito importantes para organizar
e guardar as informações –, surgiram dúvidas em relação às categorias
propostas. Talvez, à altura, fosse mais produtiva a criação de subcategorias para
facilitar a compreensão dos resultados. Ao mesmo tempo, correríamos o risco de
fragmentar excessivamente os resultados e dificultar a análise e compreensão
destes.
Nas análises, percebemos que os temas que não receberam tanta atenção nos
primeiros dias de interação raramente voltam a ser tratados, mesmo que as
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discussões não tenham gerado conclusões entres os participantes e muitos
manifestarem dúvidas não respondidas. Muitas vezes uma discussão é iniciada
por um participante (que, em geral, faz sua primeira participação em todo o café
virtual) com temas como ócio, e esta recebe poucas respostas de participantes
frequentes do espaço indicando outros espaços para discussão aparte do café
virtual (em geral, foram indicados espaços presenciais), não dando possibilidade
de continuidade da discussão.
Alunos mediadores
Em grande parte dos tópicos o usuário que inicia a discussão assume o papel de
mediador, ou mesmo de “questionador”. A cada nova mensagem de um colega,
tal usuário retroalimenta o tópico com nova informação ou simples
agradecimento.

Figura 4
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Figura 5

Hierarquia da informação
Foi notado, também, durante as análises, que os alunos aos poucos foram
entendendo se apropriando do funcionamento do fórum. Inicialmente, qualquer
nova resposta dada era realizada ao final de toda a discussão. Com o passar das
semanas, os alunos então começaram a responder diretamente um comentário
anterior, fazendo que, por um lado, a informação estivesse mais bem
segmentada; por outro lado sem construções muito longas e pouca consideração
da discussão como um todo.
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Figura 6
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5.6 O perfil docente
Quem são os docentes do curso
O corpo docente do curso é composto por profissionais com formação em
Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia,
Psicologia, Serviço Social ou Terapia Ocupacional. Os profissionais precisam ter
uma das seguintes titulações: Especialização ou Mestrado ou Doutorado em
Saúde da Família, Saúde Coletiva, Saúde Pública; ou Residência Médica em
Medicina de Família e Comunidade, Medicina Geral e Comunitária, Medicina
Preventiva; ou Residência Multiprofissional em Saúde da Família, Medicina
Preventiva; ou Título de Especialista da Sociedade Brasileira de Medicina de
Família e Comunidade; ou Título de Especialista em Saúde da Família, Saúde
Coletiva, Saúde Pública. Todo o docente tem no mínimo 3 anos de experiência
assistencial como integrante de equipe da Estratégia Saúde da Família ou no
mínimo 3 anos em atividades assistenciais ou gerenciais na Atenção Primária em
Saúde.
Competências de tutores e coordenadores de tutoria UnA-SUS Unifesp
No processo de ensino e aprendizagem do curso, o tutor deve estimular a
abordagem crítica e problematizadora dos participantes do curso e contribuir
para a construção coletiva do conhecimento nos ambientes virtuais de
aprendizagem e nos encontros presenciais, bem como ser o articulador entre a
reflexão teórica do curso e contextualizar com sua prática profissional. No grupo
de tutoria, deve atuar como indutor do vínculo entre os participantes, priorizando
as práticas coletivas e colaborativas de ensino e aprendizagem.
A essas competências somam-se:


A identificação com a instituição Unifesp e com o projeto UnA-SUS;



O conhecimento da área disciplinar e suas relações com outras áreas
(interdisciplinaridade);



O uso de metodologias centradas na aprendizagem;
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O domínio de técnicas de aprendizagem colaborativa e baseada em
problemas;



O uso de recursos didáticos de informática;



O conhecimento das estratégias de avaliação de aprendizagem em
espaços presenciais e a distância;



A habilidade para comunicar-se oralmente e por escrito;



O conhecimento das tecnologias de informação e comunicação para o
uso em EaD e em especial as ferramentas da plataforma online na qual se
disponibiliza os conteúdos e atividades do curso.

Atribuições do tutor UnA-SUS Unifesp
No objeto estudado, percebemos que a prática da tutoria requer a formação de
vínculo em duas dimensões: do tutor com o participante do curso, e do tutor com
o coletivo de participantes no seu respectivo grupo. Uma vinculação individual e
coletiva, expressa, entre outros elementos, pela assiduidade no Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA), mediação de conflitos, encaminhamentos dos
questionamentos, construção de sínteses no AVA – que possibilitam uma visão
integradora das discussões em curso. Podemos então citar as seguintes tarefas
que identificamos como atribuições do tutor:


Verificar se todos os participantes de seu grupo estão com perfil
completo, foto e acesso inicial no AVA realizado.



Ler e estudar os materiais didáticos, conhecendo detalhadamente as
unidades de conteúdos, casos complexos, artigos e fundamentação
teórica, procedimentos e recursos tecnológicos e de comunicação
presentes no AVA.

O material didático e orientações sobre atividades são disponibilizados
com antecedência mínima de três dias antes da liberação da unidade aos
participantes.
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Realizar a abertura do fórum da unidade e elaboração, com os demais
tutores e o coordenador de tutoria de seu respectivo grupo, dos objetivos
esperados para cada unidade a ser aberta na semana seguinte.

A abertura dos fóruns deve acontecer até às 20 horas do domingo anterior
ao dia de abertura da unidade. Nos primeiros fóruns é importante manter
entre os participantes algumas regras de participação, como sobre o envio
de anexos sem consulta prévia ao tutor, o cuidado em comentar uma
postagem respeitando a sequência de mensagens e dentro do tema
proposto etc.


Encerrar o fórum da unidade próximo às 10 horas de segunda-feira (dia
de seu encerramento), elaborando uma breve síntese do conteúdo da
discussão e do aprendizado adquirido no período.



Acessar o AVA diariamente e interagir nos fóruns das unidades sempre
que necessário.



Utilizar exclusivamente os canais de comunicação disponíveis no AVA
para contato com os participantes do grupo, a fim de garantir registro da
comunicação e respaldo à ambas as partes.



Verificar o acesso dos participantes de seu grupo aos conteúdos e
atividades do AVA. Caso não tenham feito, enviar comunicado para a
necessidade da leitura para embasamento de discussões e participação
nas atividades de avaliação.



Manter diálogo constante com os participantes, não excedendo o limite
de 48hs para responder as mensagens enviadas por estes.



Promover a sistematização e aprofundamento dos conteúdos veiculados
por meio de comentários, contextualização com os artigos e
fundamentação teórica de cada unidade, esclarecendo dúvidas, expondo
conceitos e soluções de problemas ao grupo.



Gerar e acompanhar relatórios de participação e acesso ao AVA, no
mínimo quinzenalmente, com registro e comunicação ao participante em
caso de ausência ou baixa participação.
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Avaliar as atividades do grupo, trabalhos de recuperação paralela e
avaliações presenciais.



Mediar atividades do grupo em encontros presenciais de acordo com os
objetivos traçados na proposta de aprendizagem de cada atividade.



Participar das reuniões presenciais de tutoria e coordenação e dos
encontros presenciais (dispostos no edital de seleção e/ou calendário do
curso). Para as reuniões e capacitações é exigido 75% de presença. Em
caso de ausência programada, informar com antecedência à coordenação.
Em encontros presenciais a presença é obrigatória em todas as datas.



Participar das bancas de apresentação de TCC, além de responsabilizarse pelo lançamento das notas ao dia seguinte de sua realização, em local
e horário a ser indicado previamente pela coordenação do curso.



Realizar a correção de avaliações presenciais, além responsabilizar-se
pelo lançamento das notas ao mesmo dia de sua realização, em local e
horário a ser indicado previamente pela coordenação do curso.

Papéis e atribuições do coordenador de tutoria UnA-SUS Unifesp
O trabalho coordenador de tutoria tem como base a construção de vínculos entre
os tutores com a perspectiva de trabalho em grupo, a orientação pedagógica com
relação ao tratamento dos temas e das discussões e o acompanhamento do
trabalho e desempenho do tutor.
Identificamos o seguinte perfil de atuação do coordenador de tutoria:


Motivação de equipes e geração de ações educativas juntos aos tutores



Gestão e supervisão de equipes em ambientes online



Mediação de problemas e abertura ao diálogo com seus pares

Dentre suas atribuições identificamos:


O domínio e análise das unidades de conteúdo, casos complexos,
fundamentação teórica, procedimentos e recursos disponíveis;



A abertura do fórum de discussão de seu grupo para elaboração de
objetivos a serem atingidos na unidade a ser aberta na semana seguinte;
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A supervisão consiste em verificar se cada tutor de seu grupo está promovendo a
mediação em fóruns, aprofundando os conceitos estudados nas unidades, esclarecendo
dúvidas e solucionando problemas. Também contempla o acompanhamento por meio de
relatórios de acesso ao AVA, a serem consultados com periodicidade mínima de 15
dias, para registro e possível advertência quando da ausência ou baixa atuação do tutor.


A conferência de abertura e encerramento dos fóruns de unidades de
acordo com o calendário acadêmico do curso, sempre respeitando o
prazo estabelecido (até as 20 horas do domingo anterior ao começo da
unidade e as 10 horas da segunda-feira do encerramento);



A realização do trabalho de tutoria, a qualquer tempo, quando houver
ausência de tutor de sua equipe por qualquer motivo;



A utilização exclusiva dos canais de comunicação disponíveis no AVA
para contato com seu grupo e coordenação do curso;



O compartilhamento, com todo o seu grupo, das informações recebidas
pela coordenação do curso e secretaria;



A responsabilidade em abrir ou encerrar um fórum das unidades quanto o
tutor de seu grupo não o fizer.



A supervisão das atividades e acessos de seu grupo de tutores, sem
ultrapassar o limite de 48 horas sem acesso ao AVA;



A promoção de espaços de discussão com seu grupo de tutores,
possibilitando a capacitação continuada e compartilhando processos de
trabalho. Deve também servir como espaço de dúvidas, sugestões,
críticas, avaliação e autoavaliação do trabalho do coordenador e tutor;



A avaliação das atividades de alunos, trabalhos de recuperação paralela e
avaliações presenciais;



A presença e participação nas reuniões presencias entre equipe docente e
coordenação, além do comparecimento aos encontros presenciais do
curso – sendo 25% o máximo tolerado de ausências para reuniões e
capacitações. Nos encontros presenciais o comparecimento é obrigatório
em todas as datas.



A organização, orientação e apoio ao grupo de tutores e a coordenação
geral em encontros presenciais. O coordenador deverá estar preparado
para assumir o papel do tutor que eventualmente não compareça ao
encontro presencial.
74

75

5.7 A atuação docente
Por meio da observação da participação do docente, em especial o tutor, no
ambiente online (Moodle) do curso Especialização em Saúde da Família da
UnA-SUS Unifesp, percebemos que o cotidiano do processo de tutoria exige
algumas rotinas, complementando as atribuições de tutores e coordenadores de
tutoria já citadas. Apontaremos algumas delas, que devem ser realizadas pelo
tutor em suas atividades presenciais e a distancia. Será descriminado cada
processo, para o entendimento das tarefas práticas do docente.
I.

Acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

O tutor deve acessar diariamente a Área comum, o Quadro de Avisos, o Espaço
de interação da equipe e seus respectivos fóruns, além da unidade corrente e suas
atividades.

Figura 7

II.

Fóruns das unidades

A participação ativa do tutor nesse espaço é fundamental, e sua ausência pode
ser interpretada pelos participantes como abandono e isolamento.
O tutor deve estar atento ao seu papel de estimulador e orientador da construção
de conhecimentos. Deve aportar o seu conhecimento teórico para auxiliar neste
76

processo, estimulando o debate, corrigindo rumos e realizando sínteses nos
fóruns.

Uma característica do curso UnA-SUS/Unifesp é a interação constante entre a
teoria e a prática. O tutor, ao monitorar os fóruns, deve estar atento às
experiências aportadas pelos especializandos, facilitando a troca de vivências
entre estes e o aporte da teoria para melhor orientar estas práticas.
a.

Avaliação de fóruns

A Especialização em Estratégia Saúde da Família prevê em seu percurso de
aprendizagem fóruns avaliativos. A mediação e avaliação de tais atividades
são de responsabilidade do tutor e devem ser observadas atentamente pelo
coordenador de tutoria. Para tanto, foram elaborados critérios de avaliação
que devem ser seguidos a cada lançamento de conceitos. São eles:
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Quadros 4, 5 e 6 – Critérios de avaliação dos fóruns

III.

Material didático

O Curso de Especialização em Saúde da Família apresenta diversos materiais
didáticos e seu acesso e estudo é obrigatório a todo tutor e coordenador. Desde
os textos elaborados por especialistas para unidades de conteúdo e casos
complexos aos materiais complementares (sites de internet, vídeos e textos),
cabe ao tutor a função de enxergar previamente e entender tudo aquilo o que é
oferecido aos especializando a cada semana ou quinzena do curso. Com o
consentimento do coordenador de tutoria, a sugestão e inclusão de novos
materiais por parte do corpo de tutores é bem recebida.
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É importante acrescentar ao rol de materiais o Guia do Estudante. Esse
documento deve ser estudado por todos os tutores e coordenadores de tutoria,
pois muitas dúvidas poderão ser sanadas com sua leitura.
IV.

Acompanhamento do aluno e comunicação no AVA

O processo de avaliação e acompanhamento do participante no curso exige que
se contemple o estilo de aprendizagem colaborativa. Como aprendizagem
colaborativa, a coordenação do curso preconiza:


Estimular o aluno à importância do acesso diário ao Fórum.



Acompanhar a assiduidade do participante via relatórios de acesso e
registrar os dados em planilha de acompanhamento que serão utilizadas
ao final do curso para avaliação do aluno.



Encaminhar mensagem individual ao aluno que não acessar o AVA por
mais de três dias ou não estiver participando dos fóruns, a fim de evitar
evasões e reprovações.



Mediar a comunicação entre aluno e secretaria, coordenação ou suporte –
o tutor deverá sempre tomar para si a resolução de problemas e repasse
de informações, evitando transferir as comunicações iniciadas com
participantes para outros personagens do curso sem participar da
resolução das questões. Cabe o ao tutor e seu coordenador esgotar os
recursos disponíveis nos guias e materiais do curso antes de recorrer a
secretaria, suporte ou coordenação. Tal prática dinamiza o processo de
apoio ao participante e garante que a equipe docente se aproprie do
funcionamento e práticas do curso.

Como mencionado nas atribuições do tutor, toda comunicação online deverá ser
feita por meio das ferramentas de comunicação do AVA (fórum e/ou mensagem,
chat quando houver), para que haja registro oficial de toda comunicação do
curso. Vejamos a seguir as indicações da proposta para cada ação:
Mensagens individuais: devem ser utilizadas quando o propósito da mensagem
é alertar o especializando sobre frequência e participação e conduta deste nas
atividades online e presenciais, além de comunicação que mereça preservar o
especializando de exposição e constrangimento perante os colegas ou que não
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caibam em espaços coletivos de discussão. As mensagens individuais não devem
ser consideradas mensagens “íntimas” e devem ser elaboradas de forma cordial e
de acordo com a conduta docente em ambientes de aprendizagem.
Chat: os chats são espaços oferecidos para reuniões síncronas entre grupos e
podem ou não ser mediados por tutores. Seu uso em nosso curso é facultativo e
aberto a qualquer participante.
Fórum de interação entre tutores e participantes: pode ser utilizados para
assuntos diversos, acadêmicos ou não, e que ajudem a estreitar a relação tutoraluno. É usado para lembretes, avisos, dicas, curiosidades, troca de experiências,
avaliação da participação do grupo, etc. Recomenda-se a divisão de temas por
tópicos, podendo haver menor formalidade nos assuntos não acadêmicos.
Fórum das unidades: é o espaço destinado a assuntos pertinentes aos temas
estudados no currículo do curso. O tutor deve ter sensibilidade quanto a sua
participação, percebendo em quais momentos a discussão exige mediação ou
mesmo intervenção; mas também em quais momentos é importante deixar que
os participantes conduzam a discussão sem interferência do docente. Assuntos
que não contribuam para os objetivos de aprendizagem da unidade e/ou que não
tenham relação com a temática abordada devem ser direcionados ao fórum de
interação entre tutores e especializandos.
Fórum Café virtual: como já citado, é o espaço destinado a interação
participante-participante sem a mediação de equipe docente, pedagógica ou
técnica do curso. Nele poderão ser abordados assuntos que comunmente
discutimos com colegas nos intervalos de aulas, por exemplo. Trata-se de um
momento de relaxamento ou mesmo discussão de temas (pertinentes ao curso ou
não) que deverão ser fomentados pelos próprios participantes. O tutor que
desejar retomar algum assunto relativo ao curso e envolver outros participantes
poderá fazê-lo em outros espaços disponibilizados no AVA, como por exemplo
o Espaço do grupo.
V. Encontros presenciais

80

O primeiro encontro presencial do curso tem o papel de concretizar o vínculo e
o acolhimento ao especializando já iniciado nas interações online. É um espaço
para estreitar laços e conhecer melhor o grupo e suas especificidades. O uso de
estratégias como jogos e dinâmicas podem ajudar a alcançar os objetivos do
encontro. Também é importante estipular acordos sobre atrasos e saídas da sala
do encontro, pausas e horário de almoço.
VI.

Navegação nas funções de tutoria

Avaliação das unidades
A ferramenta de Avaliação das Unidades de Conteúdo e Casos Complexos é
disponibilizada quando do início de cada unidade do curso e pode ser acessada
no Espaço de Interação da Equipe:

Figura 8
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Ao acessar a ferramenta de avaliação, o tutor encontrará ao lado da unidade
disponível

para

avaliação

um

ícone

de

lupa.

Figura 9

Ao clicar sobre a unidade disponível, o tutor acessará os campos de
preenchimento

para

avaliação:

Figura 10

Após preencher todos os campos solicitados, é importante lembrar-se de clicar
em “Gravar” para salvar a alteração.
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Atualização de perfil
A atualização/alteração de perfil é simples e pode ser realizada em poucos
passos. Na aba Configurações, o tutor deverá clicar sobre a opção “Modificar
perfil”:

Figura 11

O tutor então terá acesso à tela com os campos para alteração ou preenchimento
dos dados e preferências no curso. Os campos em vermelho e com asterisco são
de preenchimento obrigatório.
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Figura 12

A imagem de perfil poderá ser adicionada ou alterada a qualquer tempo pelo
campo “Imagem do usuário”. O processo é semelhante a de anexar um arquivo
em uma mensagem de email. Depois de clicar em “Adicionar” e realizar o
upload da imagem desejada, o tutor terá enviado ao AVA sua imagem de perfil e
logo após salvar as alterações esta estará disponível.

Figura 13
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Figura 14

O tutor pode preencher seu perfil com dados opcionais e com dados
complementares.

Figura 15
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Acessar como aluno
O acesso como aluno traz ao tutor a possibilidade de visualizar o AVA sob a
mesma ótica dos participantes, identificando quais espaços, atividades e
ferramentas seu grupo tem acesso. O acesso como também permite que o tutor
verifique situações expostas por algum aluno – como a dificuldade ou
impossibilidade de acessar algum conteúdo ou atividade.
Para tanto, na aba “Navegação”, devemos clicar em “Participantes”:

Figura 16

Na lista de participantes, escolhemos o nome do participante desejado e
clicamos sobre ele.

Figura 17

Após clicar sobre o nome do participante desejado, o tutor terá acesso ao perfil
deste. Na mesma tela, na aba “Configurações”, clicamos em “Acessar como”:
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Figura 18

A seguir o tutor verá uma tela de confirmação. A navegação com visão de aluno
pode então começar. O tutor poderá clicar em “Continuar” para ser direcionado à
Área Comum.

Figura 19

Para voltar a acessar à função original, basta sair e acessar o AVA outra vez.
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Figura 20

Abertura de fóruns com grupos separados
A cada nova unidade é necessário criar um novo fórum (dentro do prazo já
citado em nosso guia). Para tal, o tutor deve acessar o fórum correspondente na
unidade:

Figura 21

Ao acessar o fórum desejado, basta seguir as seguintes etapas:
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1. Escolher o grupo. A cada
novo fórum essa opção deve ser
observada.

2. Após selecionar o grupo, clicamos
em “Acrescentar um novo tópico de
discussão”.

Figura 22

Um novo tópico de discussão poderá ser criado. Para tal, basta seguir as
seguintes recomendações:

1. Elaborar um título sucinto e que
deixe claro o tema a ser tratado.

2. Desenvolver o tópico,
explicando o intuito da
discussão e convidando os
participantes ao debate.

3. O tutor poderá optar
pó receber ou não as
mensagens do tópico
em sua caixa de emails.

4. Quando necessário, incluir
documentos para fomentar a
discussão, dentro dos critérios
já estabelecidos nesse guia.

5. Revisar as informações e clicar
em “Enviar mensagem ao fórum”
para finalizar a postagem.

Figura 23

Vejamos a mensagem pronta:
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Figura 24

Avaliar atividades no Espaço de monitoramento
O lançamento de conceitos é realizado pelo tutor sempre que ao final de
atividades avaliativas do curso (com exceção de avaliações objetivas do
Moodle). O acesso ao espaço de monitoramento é realizado via Área Comum:
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Figura 25

Ao ingressar no Monitoramento de participação nas unidades o tutor encontrará
o seguinte formulário de seu grupo, contento o nome de cada participante e os
campos para lançamento de notas. Quando o espaço estiver elegível para
avaliação, o tutor registrará a nota do participante. Assim que o prazo de
lançamento de notas da atividade estiver encerrado, as notas lançadas ficarão
registradas no mesmo espaço.
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Figura 25

Envio de mensagens privadas
Para enviar mensagens privadas, o tutor deverá clicar em “Participantes”, no
Módulo Navegação à esquerda no ambiente. Em ‘“Participantes”, como o
próprio nome indica, ele terá acesso à relação de todos os participantes do curso,
seus respectivos perfis e papeis no ambiente Moodle.

Figura 26
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Então, basta escolhermos, na área central do AVA, um ou mais participantes do
curso. E a seguir, marcamos o campo “Selecionar” e clicamos em “Enviar
Mensagem”.

Figura 27

Para redigir a mensagem ao participante(s) selecionado(s):

Após escrever a
mensagem, basta clicar
em “Visualização” para
avançar à tela de envio.

Redigir uma mensagem clara e
objetiva.

Existe a possibilidade de
remover um ou mais
participantes destinatários.

Figura 28

Após clicar em “Visualização”, o tutor será direcionado à tela de conferência da
mensagem e envio. Caso haja necessidade de edição, basta clicar em
“Atualizar”, ou então em “Enviar mensagem”, para concluir o envio.
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Figura 29

Concluído o envio, o tutor receberá a seguinte confirmação:

Figura 30

As novas mensagens recebidas aparecerão na caixa “Mensagens”. Para acessálas o tutor deverá clicar sobre a mensagem desejada.

Figura 31
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6. CONCLUSÕES

O trabalho de pesquisa estatística se revelou fundamental ao início das
observações. Entender o objeto e suas características nos fez compreender como se
davam as relações e que peso elas tinham; o que cada categoria profissional tinha em
comum e diverso das outras.
A pesquisa foi muito importante e serve como base para trabalho futuros com o
objeto analisado. O uso das técnicas de pesquisa foi essencial, e as informações contidas
na plataforma educativa analisada trouxeram resultados mais concretos, vindo de
encontro às proposições do trabalho.
Acreditamos que o objeto, ao final do trabalho, poderia ter dimensões menores
para enquadra-se em dissertação de mestrado. Estudar todos os pontos desejados seria
mais tarefa para tese doutoral – algo que ao mesmo tempo motiva para novos estudos e
continuidade da proposta.
Durante o processo de investigação, a história da Educação a Distância brasileira
foi sendo construída e desenvolvida; fato esperado. Em relação às temáticas de saúde
pública, novas propostas surgiram – bastante similares à estudada. Pode-se concluir com
o fato que a demanda por ofertas como a analisada obteve acerto em seus diagnósticos,
e quem sabe tendo sido inclusive subestimada em escala. Mas também não se deve
omitir o fato de que as políticas públicas de saúde da atual gestão do governo federal
contribuem para esse crescimento; tendo em vista o programa Mais Médicos para o
Brasil, como exemplo.
Em relação aos espaços de interação discente não mediados, reforçamos os
conceitos de que tais ambientes de convívio são necessários até mesmo como ponto de
vazão de emoções e situações que normalmente são dirimidos em encontros informais
dentro da educação presencial; e que, assim como no espaço presencial, encontramos
lideranças, fatores políticos, temas ou menos considerados e busca por vínculos “extraclasse”.
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No tocante ao processo de ensino e aprendizagem, o trabalho reforça a
importância do estímulo docente a abordagem crítica e problematizadora dos
participantes do curso e contribuição para a construção coletiva do conhecimento nos
ambientes virtuais de aprendizagem e nos eventuais encontros presenciais, bem como
ser o articulador entre a reflexão teórica do curso e contextualizar com sua prática
profissional. No grupo de tutoria em questão, os docentes têm papel de indutor do
vínculo entre os participantes, priorizando as práticas coletivas e colaborativas de ensino
e aprendizagem.
Por fim, percebemos que a prática da tutoria requer a formação de vínculo em
duas dimensões: do tutor com o participante do curso, e do tutor com o coletivo de
participantes no seu respectivo grupo.
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