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Resumo: A educação a distância (EAD) propicia a possibilidade de auto-
formação e a disseminação de conhecimentos em larga escala, além de 
favorecer a interação entre pares e a troca de experiências. Iniciativas de 
estruturação de processos formativos, utilizando novas metodologias de 
ensino e aprendizagem, têm sido testadas, adaptadas e utilizadas na EAD. 
Os materiais autoinstrucionais aparecem como alternativa para viabilizar 
o processo ensino-aprendizagem com vistas à autossuficiência do aluno e 
devem buscar superar o modelo de educação centrado na transmissão de 
informações, levando o aluno a aprender a aprender; refletir e questionar; 
buscar soluções, reconstruir conceitos e aplicá-los no seu cotidiano de 
trabalho e a desenvolver competências que se manifestem na ação. O obje-
tivo deste capítulo é apresentar a experiência da Universidade de Brasília 
em realizar VG no âmbito da Universidade Aberta do SUS, o Curso de Espe-
cialização em Saúde da Família, estruturado em módulos autoinstrucionais.
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Self-instructional specialization course in family 
health by University of Brasília

Abstract: Distance education provides the possibility of self-formation and 
the spread of knowledge in large-scale, and encourage pair interaction and 
the exchange of experiences. Structuring formative processes using tools that 
enable the development of new methods of teaching and learning are being 
tested, adapted and used in distance education. Self-instructional materials 
have been used to facilitate the teaching-learning process aiming at self-
sufficiency of the student. In this form of learning it is important to overcome 
the model of education centered on the transmission of information and 
lead the student to learn how to learn, to reflect and to question, to seek 
solutions, rebuild concepts and apply them in their daily life and acquire 
skills to carry out a task. The aim of this chapter is to present the experience 
implemented by the University of Brasilia, within on acting at Universidade 
Aperta (Open University) by SUS (Unique Health System), a Family Health 
Specialization Course structured in self-instructional modules.

Keywords: Family health.  Self-instructional. Specialization. Skills.
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Curso de especialización en salud familiar 
autoinstruccional de la Universidad de Brasília

Resumen: La educación a distancia (EaD) promueve la posibilidad de 
autoformación y la diseminación de conocimientos a larga escala, además 
favorece la interacción entre las partes e intercambios de experiencias. 
Las iniciativas de estructuración de procesos formativos, utilizando nuevas 
metodologías de enseñanza y aprendizaje, han sido probadas, adaptadas 
y utilizadas en la EaD. Los materiales autoinstruccionales nacen como 
alternativa para posibilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo 
como fin la autosuficiencia del alumno y superar el modelo de educación 
basado en la transmisión de informaciones, llevando el alumno a aprender 
a aprender, reflexionar, cuestionar, buscar soluciones, reconstruir conceptos 
y aplicarlos a su rutina de trabajo y a desarrollar competencias que se 
manifiesten en acción. El objetivo de este capítulo es presentar la experiencia 
de la Universidad de Brasília a realizar en el ámbito de la Universidad Abierta 
de Brasília, el Curso de Especialización en Salud Familiar, estructurado en 
módulos autoinstruccionales. 

Palabras clave: Salud familiar. Autoinstruccional. Especialización. 
Competencias. EaD.
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1 Introdução
A emergência de uma nova ordem social, marcada pela economia globa-

lizada e pela revolução digital, suscita questões relativas às intensas trans-
formações nas relações sociais do homem no mundo atual. No âmbito da 
educação, novas propostas pedagógicas têm sido estruturadas no intuito de 
atender demandas específicas e, no caso do Brasil, necessárias em virtude 
da grande variedade de realidades sociais, culturais e dimensões territoriais 
do país.

Nesse contexto, o ensino a distância propicia a possibilidade de auto-
formação e a disseminação de conhecimentos em larga escala, além de 
favorecer a comunicação, a interação entre pares e a troca de experiências 
práticas. Ao mesmo tempo, essa modalidade de ensino traz desafios didáti-
co-pedagógicos para os quais tanto educadores como educandos precisam 
estar preparados para enfrentá-los. Muitos estudantes embarcam nas novas 
tecnologias, mas não conseguem usá-las de modo inteligente, crítico e cria-
tivo, enquanto muitos professores continuam desconectados e até mesmo 
resistentes a elas (DEMO, 2011).

A estruturação e realização de programas e atividades de ensino a 
distância é um processo complexo. Os métodos de ensino-aprendizagem, os 
mecanismos avaliativos, a reconfiguração do papel pedagógico do professor 
e as dificuldades de lidar com as potencialidades tecnológicas são algumas 
facetas dessa complexidade.

Um enfrentamento ainda persistente é a tendência de se conservarem 
modelos de transmissão de conhecimentos passivos, a exemplo de aulas 
que já vêm preparadas e no agarramento a livros-texto fixos, mesmo frente à 
realidade tecnológica e suas possibilidades. Muitos ainda permanecem utili-
zando aulas conservadoras, pois isso dispensa o grande trabalho, que é o 
saber pensar por si mesmo (DEMO, 2011).

Especificamente, em relação ao papel do professor-tutor, esse sujeito da 
educação estabeleceu uma nova lógica de atuação e uma nova identidade, 
sendo responsável por acompanhar o processo de construção do conheci-
mento a distância. Suas singularidades, características, papéis, atribuições 
e, até mesmo, a formação acadêmica ainda representam um processo em 
construção e um grande desafio no contexto da EAD.
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Os papéis assumidos nos grupos que participam da EAD são diferentes e 
exigem habilidades e competências apropriadas. As diferenças estão ligadas 
à questão de que as novas tecnologias dão suporte ao processo de ensino- 
aprendizagem assim como proporcionam uma nova interação em termos de 
tempo e espaço com relação ao objeto de estudo/conhecimento (KONRATH; 
TAROUCO; BEHAR, 2009).

Por outro lado, novas iniciativas de estruturação de processos formativos, 
utilizando ferramentas tecnológicas que possibilitam o desenvolvimento 
de novas metodologias de ensino e aprendizagem, estão sendo testadas, 
adaptadas e utilizadas na EAD (ALVES, 2011). Observam-se diversas formas 
de organização do ambiente virtual de aprendizagem, de desenvolvimento 
de materiais e de modalidades que buscam contribuir com o desenvolvi-
mento de um aluno mais competente no processo de construção do seu 
conhecimento.

A utilização de materiais autoinstrucionais aponta para um cenário que 
possibilita o processo ensino-aprendizagem, fomentando a autossufici-
ência do aluno, pois visa à autoaprendizagem com base na organização do 
processo educacional, na medida em que nele o aluno encontra todas as 
orientações para estudo, conteúdo e avaliação da aprendizagem (SARTORI; 
ROESLER, 2003).

Nessa forma de aprendizagem, é importante superar o modelo de 
educação, centrado na transmissão de informações. É fundamental levar 
o aluno a aprender a aprender, a refletir e questionar, a buscar soluções, 
a reconstruir conceitos e aplicá-los na sua vida diária, ou seja, a construir 
competências que se manifestem na sua ação. Importante salientar que o 
aprendiz precisará desenvolver uma fluência tecnológica elevada e, cada vez 
mais, sofisticada, frente à realidade da globalização e dos processos produ-
tivos atuais (DEMO, 2013).

Cabe destacar que grande enfrentamento surge na tarefa de produção 
desses materiais. Os autores nem sempre estão atentos ao novo leitor que 
nasceu com as tecnologias. Esse leitor é apressado, das linguagens efêmeras, 
híbridas, misturadas. O atual leitor é fragmentário, de tiras de jornais, de 
fatias da realidade. É o leitor movente de formas, volumes, massas, movi-
mentos, traços, cores, luzes (POSSARI, 1999). Um fato relevante é que os 
aprendizes estão se tornando, cada vez mais, participativos em suas expe-
riências de aprendizagem, porém tem sido insistente a acentuação sobre 
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como ir além da fluência tecnológica, para atingir níveis mais propriamente 
educativos, marcados pelo saber pensar (DEMO, 2011).

Este capítulo tem como objetivo apresentar a experiência realizada pela 
Universidade de Brasília no sentido de ofertar, no âmbito da Universidade 
Aberta do SUS, o Curso de Especialização em Saúde da Família, estruturado 
em módulos autoinstrucionais.

2 Metodologia
2.1 Construção do Curso de Especialização em Saúde da 
Família

O Ministério da Saúde iniciou, em 2007, um diálogo com a Universidade 
de Brasília, para que fosse ofertado um Curso de Especialização em Saúde 
da Família, de forma a integrar a rede Colaborativa Interinstitucional da 
Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), iniciando a participação da UnB em 
relação à formação de recursos humanos para o SUS, mais especificamente 
para a Estratégia Saúde da Família.

Nos dois anos subsequentes, as Faculdades de Ciências da Saúde, de 
Medicina e de Ceilândia convidaram outros parceiros internos, a exemplo: do 
Centro de Educação a Distância (CEAD); Editora da UnB; Núcleo de Estudos 
de Saúde Pública (NESP); Núcleo de Estudos em Educação; Promoção da 
Saúde e Projetos Inclusivos do CEAM/UnB; Universidade Aberta do Brasil 
(UAB/UnB) e a UnB TV, para assumir uma agenda integrada de trabalho, 
visando à elaboração do Projeto do Curso de Especialização em Saúde da 
Família, de forma a assegurar a qualidade na estruturação administrativa, 
tecnológica e pedagógica do curso, culminando na assinatura do termo de 
cooperação com o MS, em 2010, com a participação das seguintes unidades 
acadêmicas: Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciências da Saúde e a 
Faculdade de Ceilândia.

Conceitos importantes foram incorporados ao marco conceitual do curso: 
Educação emancipadora; Extensão universitária; Educação permanente 
em saúde; Atenção básica em saúde; Interdisciplinaridade e integralidade 
da atenção, em consonância com o estabelecido pela Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde (PNEPS) de 2007 e com o Projeto Político 
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Institucional da UnB, conforme recomendações da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB.

Nesse contexto do projeto do curso, competências profissionais são 
compreendidas como a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação 
valores, conhecimentos e habilidades necessárias ao desempenho eficiente 
e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. O conhecimento 
é entendido como o “saber”. A habilidade refere-se ao “saber fazer”, relacio-
nado com a prática do trabalho. O “saber ser” se expressa na atitude refe-
rente ao julgamento da pertinência e oportunidade da ação, a qualidade do 
trabalho, a ética do comportamento, a convivência participativa e solidária e 
outros atributos humanos, tais como a iniciativa e a criatividade.

O enfoque metodológico do curso pretendeu ancoragem em meto-
dologias ativas, problematizadoras da realidade e reflexivas, assumindo, 
assim, a posição de Paulo Freire (1997) para quem os papéis de aprendiz 
e professor são dinâmicos: todos são capazes de aprender qualquer coisa, 
se expostos às oportunidades de aprendizagem adequadas, com flexibili-
dade, para cada um atingir o resultado em seu tempo. Trata-se, portanto, 
de uma “educação centrada no aprendiz”, tendo a realidade do profissional 
de saúde como parte do contexto de aprendizagem. Nosso objetivo como 
docentes envolvidos nos diversos papéis dentro do curso (conteudistas e 
tutores) foi fazer com que o aluno aprendesse a aprender, garantindo sua 
atualização no futuro, como nos incentiva Vallin (2014), quando afirma ser 
possível fazer EAD, orientando-se pelos princípios teórico-metodológicos 
de educação de Paulo Freire. Buscou-se priorizar atividades interdiscipli-
nares pautadas pelo cotidiano dos serviços e pela elaboração de planos de 
intervenção com base nas necessidades locais. Em novembro de 2010, foi 
realizada uma primeira oficina pedagógica ampliada da formação de forma-
dores, para apresentar o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Especiali-
zação em Saúde da Família aos docentes das Unidades envolvidas da UnB 
e discuti-lo. Essa atividade teve como objetivo mobilizarpara as possíveis 
contribuições que a formação e experiência profissional de cada um pode-
riam trazer para um curso na modalidade a distância na formação de outros 
profissionais de saúde atuantes na atenção básica assim como incentivá-los 
a colaborar como conteudistas, isto é, na elaboração e produção dos objetos 
de aprendizagem.
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Nessa primeira oficina, verificou-se que, apenas, um pequeno número de 
docentes presentes estava familiarizado com a modalidade EAD, sendo que a 
grande maioria não possuía experiência em ambiente virtual como também 
certo distanciamento da política do SUS e, em específico, das competências 
requeridas pela atenção básica. Contudo, os docentes se mostravam perme-
áveis à discussão devido ao momento propiciado pela expansão das ativi-
dades de formação na área da saúde; à revisão da formação profissional 
orientada pelo PRÓ-SAÚDE, com enfoque na Estratégia Saúde da Família, e 
às propostas de ensino reformuladas para incorporar metodologias ativas 
de aprendizado e, ainda, que pudessem ser intermediadas por tecnologias 
evinculadas a cenários de prática, caracterizados por atividades extramurais 
em serviços e na comunidade.

Para tanto, o grupo gestor pautou um conjunto de oficinas para desen-
cadear o processo que abrangeu: a estruturação do corpo docente e a apre-
sentação do projeto político-pedagógico; o treinamento em tecnologias 
de informação e comunicação para ambientação da plataforma Moodle; a 
seleção e produção dos conteúdos e orientações para elaboração de mate-
riais; balizamento do Projeto Político-Pedagógico (PPP) do curso com a ESF 
e o SUS; validação de materiais; delineamento e estruturação da proposta 
do curso no ambiente virtual; monitoramento e avaliação.

Em 2011, ocorreu a chamada para a primeira turma (Turma A) de especia-
lizandos, com a oferta de 200 vagas. Em 2012, uma segunda turma do curso 
(Turma B), com 800 vagas foi iniciada para cumprimento das metas  pactuadas 
com o MS. Essa proposta pedagógica foi reproduzida para o Provab 1 e o 
Provab 2; o primeiro ofertado a médicos, enfermeiros e dentistas (num total 
de 140 alunos), e o segundo, somente a médicos (250 alunos).

Para o desenvolvimento do Projeto Provab 2, mediante um termo entre 
o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal 
(SES/DF), foi conferida a essa última a atribuição de fazer a supervisão 
de preceptores constituídos junto aos especializandos nos territórios de 
atuação. A característica dessa oferta resultou na necessidade de constituir 
espaços de diálogo, de pactuação para o desenvolvimento de uma gestão 
integrada quanto às responsabilidades das instâncias UNA-SUS Nacional, 
UNA-SUS-UnB e SES/DF envolvidas, de forma a buscar a potencialização da 
implicação do aluno no processo de aprendizagem e no processo coletivo de 
trabalho em saúde na ESF.
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Embora a UnB se destacasse na oferta de cursos a distância em âmbito 
nacional, a exemplo de inúmeras ofertas do Centro de Educação a Distância 
– CEAD, as Unidades de Saúde,convidadas a compor a UNA-SUS/UnB, tinham 
experiências isoladas e centralizadas em poucos docentes ou grupos de 
docentes em EAD. Assim, foram muitos desafios e lições para se chegar à 
oferta do Curso de Especialização em Saúde da Família, na modalidade 
autoinstrucional, em 2014.

Da primeira oferta em 2011 até 2014,vários desafios foram enfrentados 
pela equipe das unidades vinculadas à UNA-SUS/UnB como a descontinui-
dade da adesão dos docentes ao projeto; a predominância da formação 
dos docentes conteudistas mais tradicional e biomédica, em contrapo-
sição à formação pretendida no Curso e à inexperiência do grupo gestor da 
condução dessa modalidade de formação. Isso resultou em dificuldades na 
condução das turmas ofertadas, tais como descumprimento dos prazos, inefi-
ciência de processos motivadores dos alunos, dentre outros. Esses fatores 
contribuíram para a ocorrência de taxas de evasão maiores que as esperadas 
em processos de formação dessa modalidade.

Outro grande desafio da UnB foi o de conseguir compor um quadro de 
tutores qualificados, responsáveis em acompanhar e fazer a mediação do 
aluno no ambiente virtual de aprendizagem, de maneira a facilitar e motivar 
a adesão do aluno ao processo de aprendizagem, estabelecendo uma comu-
nicação dialógica, reflexiva, problematizadora e criativa (FREIRE, 1997). 
Enfim, dispor de tutores que tinham uma cultura e compreensão em EAD, 
entendimento das competências profissionais em saúde e na atenção básica 
e com disponibilidade de tempo foram desafios marcantes nas três primeiras 
edições do curso.

A experiência da atuação da tutoria mereceu ampla reflexão por parte 
do comitê gestor quanto a sua capacidade de estimular uma produção de 
conhecimentos pautada na proposta do curso e na aprendizagem centrada 
no aluno; de valorizar as experiências e de estimular a curiosidade e a auto-
estima do aluno. Em consequência, surgiu, após inúmeras atividades avalia-
tivas internas do comitê gestor, o desejo de reformular e ajustar o curso para 
a modalidade autoinstrucional, em convergência com a demanda da política 
de formação em larga escala dos profissionais de saúde do SUS. Os módulos 
originais do curso foram reformulados, e os objetivos, adaptados às compe-
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tências dos profissionais de nível superior na estratégia saúde da família 
(BRASIL, 2011).

Foi realizado um survey em corte-transversal (antes: novembro de 2014 
e depois: julho de 2015) com propósito exploratório e descritivo dos está-
gios de autopercepção do alcance dos objetivos educacionais propostos. 
Utilizou-se um web-questionário VG criado com Surveymonkey®,em que as 
competências de gestão (8), competência de caráter social e epidemiológico 
(8), de caráter clínico (12) e as de aprendizagem (4) (BRASIL, 2011) foram 
apresentadas e os respondentes se autodeclaravam “iniciante”, “iniciante 
avançado”, “competente”, “proficiente” ou “expert”.

3 Resultados
3.1 Estruturação de módulos autoinstrucionais no Curso de 
Especialização em Saúde da Família

O curso foi organizado em três unidades, as quais se estruturaram em 
módulos temáticos autoinstrucionais. A oferta contou com a participação 
de 970 profissionais de saúde, vinculados ou com interesse de trabalho na 
atenção básica, ocorrendo no período de novembro de 2014 a julho de 2015, 
com um total de 26 (vinte e seis) créditos ou 390 (trezentos e noventa) hora/
aula, sendo 375 horas a distância (online) e 15 horas presenciais.

Cada módulo temático foi organizado a partir de quatro ícones no 
ambiente virtual; um ícone “Meu Percurso” que possibilitava ao aluno o 
gerenciamento de suas atividades no módulo; um ícone “Minha Biblioteca”, 
em que foi disponibilizado um guia do participante interativo, produzido 
de forma a possibilitar a autoformação e todas as referências bibliográ-
ficas utilizadas ou referenciadas no texto desse guia e materiais adicionais 
de consulta; o terceiro ícone “Minha Avaliação de Aprendizagem” trazia as 
atividades de avaliação referentes ao Módulo e um ícone “Formulário de 
Avaliação do Módulo” que possibilitava ao aluno a avaliação do módulo 
como um todo.

A estruturação de módulos autoinstrucionais teve como pano de fundo 
o fomento à autossuficiência do aluno. O material disponibilizado continha 
todas as orientações para estudo, conteúdo e avaliação da aprendizagem. Os 
autores dos módulos foram orientados a considerar a aprendizagem signi-
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ficativa, enfatizando exemplos práticos contextualizados com os problemas 
autênticos, o que facilita o desenvolvimento da capacidade de reflexão 
(AVERBURG, 2003). 

O curso foi estruturado para ter como elementos de mediação as próprias 
ferramentas do AVA, que permitem a interação autônoma dos cursistas 
mediante um desenho pedagógico,que permite ao aluno construir seu conhe-
cimento. Além disso, todo o material didático foi produzido com linguagem 
interativa e está direcionado à reflexão acerca das relações entre teoria e 
prática na realidade vivenciada pelos profissionais na atenção básica.

Os textos foram estruturados de forma a permitir que o aluno interaja 
com o conhecimento, permitindo uma aprendizagem autodirigida. Nesse 
sentido, em cada módulo, foram oferecidas ao aluno atividades que possi-
bilitam a reflexão e a obtenção de informações sobre seu desempenho e 
compreensão do conteúdo, facilitando o redirecionamento de esforços.

Outra estratégia utilizada foi a inserção de vídeos iniciais que visavam 
apresentar o conteúdo a ser estudado e promover uma maior proximidade 
com o aluno. O objetivo foi diminuir, a um só tempo, a carga cognitiva e a 
distância transacional, além de melhorar a qualidade dos módulos e sua 
aceitação.

A Unidade 1 intitulada “Saberes e práticas no trabalho em Saúde da 
Família” contém 120 horas e 8 créditos e tem como objetivo desenvolver 
competências para propiciar ao educando o conhecimento e a análise dos 
saberes e práticas no processo de trabalho desenvolvido na atenção básica.

A Unidade 2 intitulada “Atenção integral do cuidado à Saúde da Família” 
contém 255 horas e 17 créditos e tem como objetivo o desenvolvimento 
de competências e habilidades a partir do reconhecimento do perfil epide-
miológico da população, a fim de subsidiar planos de atenção à saúde, que 
tenham como centralidade o cuidado da família, de forma a contemplar dife-
rentes fases do ciclo de vida.

A Unidade 3 intitulada “Abordagens teórico-metodológicas para a inter-
venção na atenção básica” está organizada com 45 horas, totalizando 3 
créditos distribuídos nos módulos chamados de Seminários Integradores 1, 
2 e 3, que correspondem a um conjunto de atividades que deve funcionar 
como eixo integrador e transversal de todo o curso, de modo a favorecer a 
tomada de decisão no processo de gestão e da assistência à saúde, ancorada 
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em conceitos e características definidoras de uma metodologia de planeja-
mento do tipo estratégico e participativo.

Uma vez que as competências profissionais a serem desenvolvidas para 
o trabalho em saúde estão relacionadas à aprendizagem de conceitos, de 
procedimentos e de atitudes, é importante no processo de aprendizagem 
envolver a capacidade do aluno profissional de mobilizar saberes para 
orientar o seu agir de forma mais efetiva. Isto é, espera-se que o aluno possa 
buscar analisar diferentes situações/contextos (fenômenos sociais e situa-
ções clínicas), que acontecem no domicílio, na comunidade e na estratégia 
saúde da família; estabelecer relações com fatos e conceitos; manejar as 
informações para planejar propostas de intervenção, de forma sistemati-
zada, para o equacionamento de situações em seu ambiente de trabalho e 
comunidade e auxiliar a aprendizagem mais autônoma e dialética, articu-
lando constantemente a teoria com a prática cotidiana, de forma a fortalecer 
a capacidade de tomada de decisão na produção coletiva do trabalho em 
saúde.

No Seminário Integrador 1, são abordadas as bases para a análise da 
situação de saúde da população, o que envolve as condições de saúde da 
população e do sistema de saúde no território, permitindo a compreensão 
da evolução do quadro epidemiológico e seus determinantes socioeconô-
micos e ambientais; a identificação dos grupos/famílias mais vulneráveis; 
o estabelecimento de uma hierarquia de fatores de risco e vulnerabilidades 
aos agravos mais relevantes; e ainda, a análise do processo de trabalho da 
equipe de saúde da família e da rede de serviços do Sistema Único de Saúde.

O módulo Seminário integrador 2 enfatiza o conhecimento do processo 
de planificação em saúde, com a proposta de articular os conhecimentos 
trabalhados nos módulos da Unidade 2 - Atenção integral do cuidado à 
saúde da família, do projeto pedagógico curricular do curso. O Seminário 
integrador 2 engloba tanto a análise da situação de saúde como a explicação 
situacional, ou seja, a ampliação da capacidade de análise explicativa da 
situação/realidade para elencar os problemas mais relevantes por meio da 
utilização de instrumentos e saberes disponíveis a fim de identificar as rela-
ções causais e as possíveis estratégias de enfrentamento, que resultem em 
mudanças nesses cenários, no sentido da melhoria do acesso da população 
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aos serviços de saúde, observando a integralidade do cuidado, a equidade e 
a qualidade da atenção à saúde. O momento explicativo do Planejamento 
Estratégico Situacional (PES) abarca a compreensão sobre como foi e como 
tende a ser essa realidade.

A explicação situacional é, pois, uma reconstrução simplificada dos 
processos, que geram os problemas relevantes selecionados, de tal forma 
que os elementos constituintes desses processos aparecem interconectados 
na geração desses problemas e de suas características particulares, utili-
zando algum instrumento como a “árvore de problemas” ou a “matriz de 
análise de problemas” (uma simplificação do método de explicação situa-
cional de Carlos Matus).

O Seminário integrador 3 abarca a valorização e o dimensionamento das 
seguintes etapas do PES: o momento normativo e o momento estratégico, 
que têm por objetivo trabalhar a capacidade de planejar projetos e ações de 
intervenção em saúde. Busca-se a estruturação de protocolos de cuidados e 
da organização do trabalho coletivo de equipe de atenção básica, aspectos 
importantes para a gestão da atenção à saúde em relação ao SUS. Nesse 
momento do planejamento, é dada a antecipação dos resultados que se 
espera obter após o enfrentamento dos problemas identificados na análise 
de situação das condições de saúde.

Coloca-se como prioritária, nos Seminários Integradores 1, 2 e 3, a proble-
matização da prática profissional desses trabalhadores da saúde, baseando-
se em três elementos fundamentais: as condições de vida, os problemas de 
saúde-doença e as respostas sociais organizadas, traduzidas em ações no 
âmbito da saúde e intersetoriais. Tal problematização deve considerar as 
transformações necessárias na estruturação de redes de gestão da clínica e do 
sistema e serviços de saúde,mediada por tecnologias de informação e comu-
nicação em saúde, com a finalidade de assegurar padrões clínicos ótimos e 
melhorar a qualidade da atenção à saúde das famílias. Assim, pretende-se, 
com essa proposta, contribuir para a reconstrução da prática profissional 
desse conjunto de trabalhadores mediante a elaboração de planos de ação 
coerentes, conforme critérios epidemiológicos, éticos e sociais.

A Figura 1 mostra o organograma do Curso de Especialização em Saúde 
da Família Autoinstrucional – UNA-SUS/UnB.
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Figura 1 – Organograma do Curso de Especialização em Saúde da Família Autoinstrucional 
– UNA-SUS/UnB

Fonte: (Os autores, 2015).

Para a conclusão e finalização do curso, os produtos dos Seminários inte-
gradores 1, 2 e 3 foram organizados e consolidados no formato de relatório 
final do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.

Para a avaliação dos aspectos relacionados ao desempenho do aluno 
em cada módulo, foi elaborado um banco de questões em que o aluno tinha 
duas oportunidades de acesso para responder a avaliação. As questões eram 
alocadas desse banco de dados de forma aleatória. Para aprovação, foram 
atribuídas menções em todas as disciplinas do curso de acordo com a Reso-
lução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 29/2003.

Taxa de evasão no Curso de Especialização em Saúde da Família 
Autoinstrucional

Em relação à taxa de evasão dos alunos, atualmente, verifica-se que 
a evasão nos cursos ofertados a distância, em todas as suas modalidades 
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(graduação, pós-graduação lato sensu e extensão), se apresenta de forma 
significativa, sendo uma realidade das instituições de ensino, sejam elas 
públicas ou privadas. 

Os números alarmantes da evasão exigem um esforço efetivo no sentido 
de entender e explicar suas possíveis causas. Inúmeras dificuldades cola-
boram para essa realidade. A falta da tradicional relação professor/aluno, a 
dificuldade de lidar com as novas tecnologias, a ausência de reciprocidade 
da comunicação são algumas delas. Estudo desenvolvido em 2002 aponta 
três grandes categorias de fatores que afetam a evasão em EAD: (1) fatores 
internos relacionados às percepções do aluno e seu lócus de controle – 
interno-externo; (2) fatores relativos ao curso e aos tutores; e (3) fatores 
relacionados a certas características demográficas dos estudantes, como 
idade, sexo, estado civil, número de filhos, tipo de trabalho ou profissão, 
entre outras (XENOS; PIERRAKEAS; PINTELAS, 2002). Segundo o censo de 
2013 da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED, 2014), as prin-
cipais causas da evasão apontadas pelos respondentes, independentemente 
do tipo de curso, foram a falta de tempo para estudar e participar do curso 
(32,1%), o acúmulo de atividades de trabalho (21,4%) e a falta de adaptação 
à metodologia (19,6%).

Em relação às ofertas da UNA-SUS/UnB, mediadas por tutores, as taxas 
de evasão das turmas A, B, Provab 1 e 2 foram de 81,5%, 83,6%; 50,5% e 
63,1%, respectivamente.  Alguns dos motivos relacionados a essas altas 
taxas foram discutidos anteriormente. Na turma atual, autoinstrucional, dos 
970 alunos inscritos, 505 já fizeram a defesa do Trabalho de Conclusão de 
Curso, e outros 203 estão aptos a defendê-lo. Isso representará uma taxa 
de evasão de 27% ao final do curso. Acreditamos que o curso estruturado 
a partir de módulos autoinstrucionais, tendo como elementos de mediação 
as próprias ferramentas do AVA e os elementos de motivação do material 
 didático produzido, contribuiu para a redução da taxa de evasão obtida 
nessa edição do curso.

Perfil dos alunos do Curso de Especialização em Saúde da 
Família

A oferta do Curso de Especialização em Saúde da Família a partir de 
módulos autoinstrucionais apresentou uma particularidade em relação ao 
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perfil dos profissionais. Foram incluídos profissionais das diferentes profis-
sões da área de saúde. A distribuição do perfil dos alunos é mostrada na 
Figura 2. 

Figura 2 – Distribuição dos alunos do Curso de Especialização em Saúde da Família de 
acordo com a profissão

Prosissão n %

Enfermeiros 540 55,6

Assistentes sociais 60 6,19

Fisioterapeutas 58 5,98

Odontólogos 54 5,57

Nutricionistas 50 5,15

Psicólogos 48 4,95

Farmacêuticos 38 3,92

Educadores físicos 32 3,30

Fonaudiólogos 28 2,89

Médicos 26 2,68

Terapeutas ocupacionais 21 2,16

Saúde coletiva 7 0,72

Biológo 4 0,41

Biomédico 4 0,41

Total 970 100,0

Fonte: (Os autores, 2015).

Destaca-se, também, que, com exceção dos estados de Amapá, Roraima 
e Rondônia, as demais unidades da federação estavam representadas com 
frequências, variando de 1 a 2% nos estados de Pará, Alagoas, Acre e Tocan-
tins, passando por estados com representatividade, variando de 4 a 10% 
VG como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás. Os estados com maior 
representatividade foram Minas Gerais com 24%, seguido do Distrito Federal 
com 17% e Bahia com 11%.

Muitos são os desafios, e alguns são trazidos à tona por Moran (2002), a 
exemplo da grande desigualdade econômica, de acesso, de maturidade, de 
motivação das pessoas. Alguns estão preparados para a mudança, outros 
muitos ainda não.
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Esperamos que essa iniciativa contribua para a promoção de mudanças 
na forma de organizar a APS e na estruturação de redes integradas à saúde 
e que a gestão desses processos nos diferentes espaços seja orientada por 
uma visão renovadora dos valores, princípios e bases organizativas da APS, 
com destaque para a socialização dos saberes e práticas voltadas para infor-
mação, educação e comunicação em saúde. Além disso, espera-se contribuir 
para a busca pela elevação da resolubilidade mediante a incorporação de 
recursos humanos qualificados e a incorporação de instrumentos e meto-
dologias em rede integrada de atenção à saúde, que permitam o acompa-
nhamento e a avaliação permanentes da melhoria da situação de saúde das 
famílias pelas equipes multiprofissionais.

Competências dos profissionais de nível superior na estratégia 
saúde da família no Curso de Especialização em Saúde da 
Família Autoinstrucional

Os objetivos educacionais empregados no curso da UNA-SUS/UnB estão 
em consonância com as quatro categorias de competências apresentadas no 
documento intitulado “Competências dos profissionais de nível superior na 
estratégia saúde da família” (BRASIL, 2011), a saber: competências de gestão, 
competências de caráter social e epidemiológico, competências clínicas e 
competências de aprendizagem.

As oito competências de gestão foram abordadas durante os módulos da 
Unidade 1. Os doze objetivos educacionais e os conhecimentos relacionados 
às competências clínicas foram explorados durante os módulos da Unidade 
2a e 2b, e as oito de caráter social e epidemiológico foram consideradas os 
objetivos educacionais condutores dos seminários integradores e da cons-
trução do trabalho de conclusão de curso. As quatro competências de apren-
dizagem foram consideradas de modo transversal ao curso.

O perfil de respostas ao survey, realizado a partir do web-questioná-
rio,com o propósito de avaliar os estágios de autopercepção do alcance dos 
objetivos propostos antes e depois da realização do curso, foi alterado. Ao 
início, a percepção definida como “iniciante” para essas competências apre-
sentava-se em maior porcentagem, quando comparadas com as observadas 
ao final do curso. Por outro lado, aqueles que se autodeclararam “expert” 
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no início representaram uma pequena parte da amostra, tendo aumentado 
consideravelmente ao término do curso.

Ao final, a maior parte da amostra assinalou “proficiente” como a autoper-
cepção para as competências, enquanto a percepção inicial “proficiente” era 
em mínima proporção.

4 Considerações finais
Acreditamos que a educação a distância pode contribuir para a construção 

da autonomia individual e coletiva, com potencial para ser uma educação 
questionadora, dialógica e libertadora. Ela incentiva sermos sujeitos da 
história, buscando questionar, dialogar e libertar, corroborando a reflexão 
que Vallin (2014) traz sobre a possibilidade de se fazer EAD, orientando-se 
pelos princípios teórico-metodológicos de educação de Paulo Freire.

O potencial de se possibilitar a interação de alunos de diversas locali-
dades, os quais superam os obstáculos de acesso e mobilidade, dificultando 
estes, muitas vezes, a construção do conhecimento, suas vivências em reali-
dades tão distintas e a condição de aproximação que o ambiente virtual 
proporciona para a troca de experiências, são fatores os quais falam a favor 
da aposta em tecnologias e formatos de curso na modalidade a distância.

Em especial na área da saúde, outras questões nos instigam. Oliveira 
(2007) destaca, no cenário dos profissionais de saúde, além da dificuldade 
de saber utilizar as ferramentas e os ambientes virtuais, a escassez de tempo 
para desenvolver as atividades do curso devido aos diversos vínculos empre-
gatícios e à carga de trabalho, que são enfrentamentos, os quais valem a 
pena ser superados.

Em termos de tecnologias, um dos principais desafios dos ambientes 
virtuais está na criação de ambientes de ensino interessantes e estimulantes. 
Acreditamos que os módulos autoinstrucionais, elaborados criteriosamente 
com inserção de elementos motivadores, sejam ferramentas importantes no 
fortalecimento da EAD como modalidade de ensino e aprendizagem para a 
área de saúde.

Um dos “calcanhares de Aquiles” da EAD está na formação de docentes 
integrados na modalidade de EAD e sua identidade, para que a elaboração 
do material impresso, em termos de sua alta qualidade e de sua adequada 
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aplicabilidade, seja mediante as mais variadas tecnologias e as concepções 
de aprendizagem, seja nos diversos e diferentes níveis de sujeitos (leitores) 
a quem ela se destina (COMEL, 2001).

A experiência na produção dos conteúdos e objetos de aprendizagem na 
construção do Curso Especialização em Saúde da Família autoinstrucional 
evidenciou que os autores em geral têm muita dificuldade de adequar a 
linguagem para que esta seja dialógica e de ter um foco maior na aprendi-
zagem do alunoque no ensino de conteúdos. Consideramos isso como reflexo 
não só do ensino presencial mas de uma longa vivência de ensino tradi-
cional e, também, da falta de conhecimento das teorias da aprendizagem, o 
que requer uma atenção especial da gestão pedagógica na motivação para a 
inclusão das tecnologias em AVA.

Na estruturação dos módulos desse curso, no que concerne à elaboração 
de material didático autoinstrucional, a principal orientação aos autores é 
que fosse considerada a aprendizagem significativa, enfatizando a capaci-
dade de reflexão a partir de exemplos práticos vinculados à realidade viven-
ciada no SUS. Acreditamos que o material foi produzido com linguagem 
interativa e atingiu os objetivos propostos, promovendo a reflexão acerca 
das relações entre teoria e prática no cotidiano dos profissionais da atenção 
básica.
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