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Resumo

A busca pela qualificação permanente dos tutores é uma das metas do curso de especialização 

em Atenção Básica em Saúde da Família (CEABSF) da Fiocruz Mato Grosso do Sul/

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UNA-SUS, para o efetivo desenvolvimento das 

ações pedagógicas e metodológicas propostas em seu Projeto Político-Pedagógico (PPP). 

Este capítulo relata a experiência e as estratégias formativas realizadas junto aos tutores 

do CEABSF em educação a distância (EAD), utilizando metodologias ativas e a plataforma 

Moodle, na perspectiva da Educação Permanente em Saúde (EPS). Foram desenvolvidas três 

formações de tutores com vistas à mediação pedagógica e avaliação em EAD, em consonância 

com o trabalho em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde e da Estratégia de Saúde da 

Família.  Atualmente, são 70 tutores, e a EPS ocorre de forma contínua, o que tem possibilitado 

apropriação dos tutores ao PPP, bem como um fazer docente que considere a singularidade 

dos estudantes, para um melhor processo ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Educação Permanente em Saúde. Atenção Básica.
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Abstract

The search for the permanent qualification of the tutors is one of the goals of the Specialization 

Course in Primary Care in Family Health (CEABSF) offered by Fiocruz Mato Grosso do 

Sul/ Federal University of Mato Grosso do Sul/ UNA-SUS, for the effective development 

of pedagogical and methodological actions proposed in its Political-Pedagogical Project 

(PPP). This chapter reports the experience and the training strategies carried out with the 

CEABSF tutors in distance education (DE), using active methodologies and the Moodle 

platform, from the perspective of Permanent Education in Health (PEH). Three tutors training 

courses were developed with a view to pedagogical mediation and evaluation in DE, in line 

with health work developed within Brazilian National Health System and Family Health 

Strategy. Currently, there are 70 tutors and PEH occurs continuously, which has enabled 

the appropriation of the tutors to the PPP, as well as a teaching practice that considers the 

uniqueness of the students, for a better teaching-learning process.

Keywords: Distance Education. Permanent Education in Health. Primary Care.
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1 INTRODUÇÃO 
Apesar de a educação a distância (EAD) existir desde 1728, a partir de cursos por 

correspondência nos Estados Unidos, foi na década de 1970, na Inglaterra, que houve 

sua consolidação como referência mundial, com a “Open University” (Universidade Aberta). 

Isto ocorreu em outros países como Espanha, Venezuela, e, em 2005, no Brasil, criou-se 

a Universidade Aberta do Brasil. Mais de 80 países nos cinco continentes adotam a EAD, 

em todos os níveis, em sistemas formais e não formais de ensino, alcançando milhões de 

pessoas (NUNES, 2009).

Os avanços tecnológicos e a globalização têm oportunizado acesso às informações, e, 

independentemente da distância e da localização geográfica, é possível interagir e adquirir 

diferentes conhecimentos em tempo real através de vários meios de comunicação, como 

também acessar informações de maneira mais rápida e prática, democratizando, assim, a 

educação e promovendo a inclusão, sendo a internet uma grande aliada desse novo processo 

(SILVA et al., 2015; MOTA; MARQUES SEGUNDO, 2016).

Na área da saúde, a preocupação com a educação dos trabalhadores é bastante antiga 

e faz-se presente desde as primeiras Conferências Nacionais de Saúde, apesar da indefinição 

nas questões metodológicas, organizacionais e estratégicas (GIGANTE; CAMPOS, 2016). Nesse 

sentido, a EAD, enquanto uma modalidade de ensino que estimula a autoaprendizagem, com 

auxílio de recursos didáticos organizados e com uma diversidade de suportes de informação 

(OLIVEIRA, 2007), vem contribuindo para a formação e Educação Permanente em Saúde 

(EPS) dos trabalhadores de saúde, em prol da qualidade do cuidado e redução de agravos. O 

sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), criado pelo Ministério da Saúde em 2010, 

surgiu, nessa perspectiva, fomentando e ampliando as ofertas de EPS, que até então eram 

somente presenciais.
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A lacuna na formação e qualificação dos profissionais em direção a um novo fazer 

em saúde vem sendo discutida pela Política Nacional de EPS, que propõe a reordenação do 

processo de trabalho e da formação profissional em saúde com vistas à integralidade, por 

meio de um processo educativo que coloca em análise o cotidiano do trabalho, considerando 

as práticas de cuidado e as especificidades e demandas locais em termos de formação e 

ações de saúde (BRASIL, 2009).

Segundo Silva et al. (2015, p. 1099), “as experiências de EAD na saúde, sejam elas 

complementares ou parte integrante dos currículos de graduação ou pós-graduação, devem 

ser entendidas como movimentos políticos que promovam a educação para o Sistema Único 

de Saúde (SUS)”. Por meio da EAD, almeja-se a capilarização da EPS para os trabalhadores 

de saúde, uma vez que, neste contexto de constantes transformações, é imprescindível 

desenvolver processos educativos permanentes que subsidiem uma prática crítica e 

reflexiva, comprometida com a qualidade no fazer em saúde, capaz de instrumentalizar os 

profissionais da saúde em sua atuação (TABORDA; RANGEL, 2016; SILVA et al., 2015).

A EPS ocorre no cotidiano do trabalho a partir dos conhecimentos e experiências 

prévias de cada indivíduo e, cuja aprendizagem, dá-se na interação entre as pessoas, 

organizações e os problemas enfrentados no dia a dia da prática (SILVA et al. 2015).

Para se garantir um processo de aprendizagem de qualidade na EAD é preciso, além do 

uso de tecnologias de informação e comunicação, contar com diversos atores ligados direta 

ou indiretamente a esse processo, como o tutor. Esse ator teve seu papel ressignificado na 

EAD, na medida que deixou de ser um mero reprodutor de conhecimentos e informações, 

para ser o mediador da aprendizagem dos estudantes.

A EAD se configura como uma nova forma de aprender e de ensinar, contudo, em seus 

primórdios, quando era realizada por correspondência, o tutor (que na época era denominado 

de instrutor) tinha como função avaliar as atividades recebidas e sanar possíveis dúvidas 

dos alunos, sendo que a mediação do processo de aprendizagem era realizada pelo material 

didático e por isso a qualificação pedagógica para o tutor não era necessária, exigindo-se 

apenas o conhecimento e ou domínio técnico (PALHARES, 2009). 
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Com os avanços pedagógicos e tecnológicos no campo da EAD, a função do tutor 

se ampliou, exigindo que este oriente as atividades a serem desenvolvidas, estimule o 

estudante para participação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), motive e construa 

com o estudante sua trajetória de aprendizagem (RICIERI; GITAHY, 2012), além de saber 

manejar as tecnologias disponíveis. Atualmente, o tutor exerce um papel fundamental no 

processo educativo realizado a distância, sendo necessária qualificação constante para o 

desempenho dessa função.

Apostólico e Egry (2017) atribuem ao tutor uma função ainda mais ampla quando 

afirmam que, para o bom desenvolvimento da tutoria, não basta aos tutores os saberes 

técnicos relativos ao manejo de tecnologias computacionais e conhecimentos específicos 

sobre o escopo teórico do curso, mas são de fundamental importância o engajamento e 

a capacidade de problematização na construção coletiva de um saber crítico e ampliado. 

As mesmas autoras também identificaram competências (conhecimentos, habilidades e 

atitudes) essenciais aos tutores, consideradas pilares na construção do aprendizado, a saber: 

conhecimentos (pautados no marco teórico e propostas pedagógicas do curso), habilidades 

(mediação, problematização, comunicação, acompanhamento, avaliação, tomada de decisão 

e busca de novos conhecimentos) e atitudes (escuta, respeito, compromisso, proatividade, 

independência e coerência).

A ênfase da modalidade de EAD, que antes era centrada na transmissão de informação, 

foi substituída pela construção do conhecimento e dos processos reflexivos, e o tutor passou 

a ser visto como aquele que dá apoio, incentiva, colabora e é o parceiro do aluno no processo 

pedagógico (PETERS, 2001). 

Exercendo um papel fundamental no processo de EAD, o tutor deve ser um profissional 

bem preparado e capacitado no atendimento às demandas dos estudantes, no cumprimento 

do objetivo do curso ofertado pela instituição, bem como no alcance de suas próprias 

expectativas como tutor (RICIERI; GITAHY, 2012). 
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Para Apostólico e Egry (2017), é desejável que: 

[...] cursos EaD identifiquem os saberes específicos que conformam as competências 

dos tutores para acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, estruturando 

mais e melhor o ensino a distância e favorecendo seu uso como ferramenta de 

aproximação dos profissionais de saúde a conteúdos e experiências relevantes 

para o cuidado da população (APOSTÓLICO; EGRY, 2017, p. 729).

A EAD tem ganhado espaço na área da saúde, e a avaliação das ofertas e discussões 

acerca da formação de tutores faz-se necessária para o aperfeiçoamento dessa modalidade 

educacional, pois cabe a este ator tornar-se o vínculo do estudante com o conteúdo e com 

o curso.

Esse relato de experiência objetiva descrever o processo de formação e qualificação 

dos tutores em EAD na perspectiva da EPS.

1.1 A experiência de Mato Grosso do Sul

A Fiocruz Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e 

a UNA-SUS, colaborativamente, implantaram em 2010 o curso de especialização em Atenção 

Básica em Saúde da Família (CEABSF) na modalidade de EAD, tendo como público-alvo, para 

a primeira turma, médicos, enfermeiros e odontólogos da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) do estado de Mato Grosso do Sul (MS). Na perspectiva da EPS, o curso foi planejado 

de modo que os especializandos trouxessem à cena educativa, durante todo o período e 

atividades do curso, a realidade vivenciada em seus processos de trabalho, conforme os 

pressupostos da aprendizagem significativa e da EPS.

Os projetos de formação de tutores em EAD no CEABSF foram elaborados pelo 

colegiado gestor do curso, enquanto um curso de extensão da UFMS, com carga horária de 60 

horas e com objetivo de preparar tutores para mediação pedagógica a partir de discussões 

relativas à estratégia do ensino a distância (conceitos e ferramentas), o ensino voltado aos 

trabalhadores em saúde do SUS na perspectiva das metodologias ativas, a estrutura do 

CEABSF, avaliação de aprendizagem, assim como a análise e validação do material didático 

do curso.
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 A primeira experiência de formação de tutores foi em 2010, com a realização do 

Curso de Formação em Tutoria em EAD na Atenção Básica em Saúde da Família. Este foi 

realizado empregando a metodologia a distância, por meio da plataforma AVA Moodle e 

contou com quatro momentos presenciais intercalados às atividades EAD. Essa formação 

inicial qualificou 35 tutores e possibilitou uma maior aproximação com a proposta do 

curso, permitindo também o exercício da autonomia, organização, administração do tempo, 

planejamento e uso das ferramentas do AVA, indispensáveis para o desenvolvimento das 

atividades da tutoria.

 O programa de formação foi avaliado positivamente, pois todos os atores do 

curso tiveram contato diário com a plataforma AVA Moodle, oportunizando vivenciar o 

funcionamento dela, bem como manteve qualificação para o debate de questões atuais 

referentes à Atenção Primária em Saúde, mediado por orientadores de aprendizagem e 

equipe pedagógica do curso. Todos os participantes do programa do Curso de Formação de 

Tutores que concluíram satisfatoriamente receberam certificado de conclusão.  

Em 2012 e 2013 novas ofertas de formação de tutores fizeram-se necessárias, tanto no 

AVA como em encontros presenciais, utilizando a mesma metodologia e discussões acerca 

das mudanças ocorridas no PPP do CEABSF, devido à entrada de 2 mil alunos do Programa 

de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) e do Programa Mais Médicos 

(PMMB). Nessas novas ofertas foram qualificados mais 35 tutores.

No entanto, o processo de formação de tutores não se limitou a essas formações, 

pois ocorreram e ainda ocorrem oficinas e encontros de EPS de forma contínua, ao 

longo de todas as ofertas do CEABSF. Os espaços de EPS objetivam alinhar as propostas 

pedagógicas e metodológicas e as formas de abordagem no AVA, com vistas aos objetivos 

de cada módulo ou atividade, assim como integrar o grupo de tutores para potencializar as 

trocas, os mecanismos de enfrentamento das situações que se apresentam diariamente e a 

aprendizagem colaborativa.

Nesse espaço também são pactuadas decisões e encaminhamentos acerca de questões 

pedagógicas importantes para o avanço do curso, assim como o resgate permanente das 
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principais atribuições dos tutores: acompanhar assiduamente o desenvolvimento teórico-

metodológico ao longo do curso e no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); manter 

contato permanente com os estudantes e orientadores de aprendizagem (OA); favorecer a 

problematização e articulação teoria-prática; realizar a avaliação e feedbacks formativos das 

atividades e participar dos encontros de EPS e presenciais com os estudantes. Os tutores 

orientam os TCCs, pois a elaboração deles ocorre ao longo do curso, desde o seu início, de 

forma articulada e integrada às atividades de aprendizagem dos módulos.

Vale destacar que, a distância, todas as atividades desenvolvidas em cada módulo são 

debatidas em fóruns especialmente abertos para esse fim no ambiente de formação dos 

tutores mantido no AVA, em local restrito aos tutores, OA, gestão pedagógica e colegiado de 

curso. O AVA de tutores foi especialmente criado com o objetivo de ser um espaço de reflexão 

sobre o cotidiano do trabalho do fazer docente, sendo mediado pelo OA, que desempenha o 

papel de “tutor dos tutores”, apoiando pedagogicamente os tutores e coordenando as ações 

de EPS no AVA. 

O quadro abaixo demonstra os temas das Oficinas de Educação Permanente ocorridas 

neste período.

Quadro 1 - Temas das Oficinas de Educação Permanente em Saúde, 2010-2014.

ANO TEMAS DAS OFICINAS E ENCONTROS DE 
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

2010

• Validar as ementas e matriz curricular.,hj562211
• Conhecer estratégias de produção de conteúdo UNA-SUS.
• Debater o conceito de integralidade em saúde.
• Conhecer a plataforma virtual Moodle de aprendizagem.
• Compreender e analisar o módulo “Introdução ao CEABSF”.
• Compreender e analisar o módulo “Processo de Trabalho em Saúde da 

Família”.
• Compreender e analisar o módulo “O estado e as políticas públicas de 

saúde”.
• Conhecer e familiarizar-se com o Projeto Político-Pedagógico do CEABSF. 
• Compreender e analisar o módulo “Princípios gerais da Estratégia de 

Saúde da Família”.
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2011

• Compreender e analisar o módulo “Controle social e participação popular”.
• Preparar o 1º encontro presencial.
• Debater as competências profissionais na ESF: os problemas da prática.
• Trabalhar com famílias e genograma.
• Annalisar as competências comportamentais: profissionais com atitude.
• Estudar clínica ampliada e apoio matricial
• Debater gestão em Saúde da Família e trabalho em equipe.
• Participar de encontro de tutores na Rede Unida – Encontro Centro-Oeste.

2012

• Compartilhar experiências: projeto de intervenção.
• Problematizar a redação científica.
• Refletir sobre o cotidiano da tutoria.
• Discutir os fóruns no AVA de tutores em todo o período.

2013

• Refletir sobre o papel do tutor EAD..
• Estudar as metodologias ativas de aprendizagem.
• Discutir o feedback na EAD: sua aplicabilidade e importância.
• Coonhecer as ferramentas pedagógicas na EAD com foco no grupo tutorial.
• Discutir os sistemas de avaliação formativa e somativa na EAD.
• Conhecer e familiarizar-se com o Projeto Político-Pedagógico do curso de 

especialização em Atenção Básica em Saúde da Família. 
• Conhecer a proposta de Projeto de Intervenção do Curso.

2014

• Conhecer e familiarizar-se com o Projeto Político-Pedagógico do curso de 
especialização em Atenção Básica em Saúde da Família.

• Conhecer o Ambiente Virtual de Aprendizagem/Moodle. 
• Conhecer os demais atores envolvidos no curso. 
• Refletir sobre o papel do tutor EAD.
• Conhecer os módulos temáticos, unidades de ensino, ementas, objetivos, 

atividades do CEABSF. 
• Refletir sobre as ferramentas de trabalho na EAD: fórum, wiki, relatórios, 

síntese reflexiva e feedback.
• Refletir sobre os sistemas de avaliação formativa e somativa do curso.
• Conhecer a proposta de TCC enquanto Projeto de Intervenção.
• Conhecer o E-SUS.

Fonte: Relatório de acompanhamento do CEABSF.

Outras temáticas trabalhadas foram demandadas pelos tutores, ao longo das atividades 

de EPS no AVA de tutores, a saber: sistema de avaliação do curso de especialização, focando 

em aspectos da avaliação qualitativa e formativa e o desenvolvimento dos Projetos de 

Intervenção (PI), considerando o uso de novas tecnologias na construção das etapas de cada 

processo do PI. 

As oficinas de EPS também foram utilizadas para construção, discussão e validação 
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das atividades interativas para as unidades de ensino do curso, antes da implementação nos 

respectivos módulos temáticos.

Quando da realização do 12º Congresso Internacional da Rede Unida em Campo Grande/

MS, no período de 21 a 24 de março de 2016, também ocorreram diversas oportunidades 

de formação e capacitação dos tutores. Estes participaram dos debates, rodas de conversa, 

oficinas de trabalho sobre metodologias ativas de aprendizagem e sobre tecnologias de 

EAD, sendo que diversos trabalhos também foram apresentados por tutores e estudantes 

do CEABSF.

O curso conta hoje com um banco de 70 tutores em MS, formados entre 2010 a 2017, 

que foram selecionados por edital público, passaram por processo de formação de tutores e 

os que estão atuando, participam da EPS, conforme a inserção nos cursos, de acordo com as 

oportunidades de ofertas que a UNA-SUS em MS dispõe. 

Após alguns anos de trabalho, a UNA-SUS Mato Grosso do Sul recebeu a demanda de 

atender também outros estados da federação, como Alagoas (AL), Bahia (BA), Mato Grosso 

(MT), Goiás (GO), Rondônia (RO) e o Distrito Federal (DF), ampliando assim as ofertas, bem 

como a formação de tutores de forma locorregional.

     As experiências de formação ocorreram em Salvador/BA e Porto Velho/RO, com 

a qualificação de 49 tutores. Os projetos desenvolvidos foram de 90 horas e puderam 

contar com OA e tutores mais experientes das ofertas anteriores realizadas em MS, como 

facilitadores de aprendizagem. A metodologia também ocorreu a distância, com três 

encontros presenciais nas capitais desses estados, assim como no AVA do curso para o 

debate mais aprofundado dos problemas sociossanitários de cada contexto. 

1.2 Potencialidades, desafios e perspectivas futuras

São muitas as potencialidades construídas e observadas nesse processo, e uma delas 

diz respeito ao perfil diverso e complementar dos tutores que foi agregado ao curso, dada 

a vasta experiência de todos no âmbito do SUS – na docência, nos serviços de saúde da 
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Atenção Básica e em outros serviços da rede de atenção à saúde. Além disso, os tutores são 

oriundos de municípios de portes distintos e de diversas profissões do campo das ciências 

humanas, da saúde e sociais, por exemplo, enfermeiros, médicos, odontólogos, fisioterapeutas, 

psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, advogados, entre outros. Esse perfil heterogêneo 

de tutores tem garantido uma riqueza no processo formativo e no trabalho colaborativo, 

na medida em que as distintas competências e inserções profissionais produzem novas 

reflexões e possibilidades de suprir as lacunas de conhecimentos, além de oportunizar a 

integração ensino/serviço.

Se por um lado, essa diversidade apresenta-se como um fator positivo e garante o 

desenvolvimento de habilidades importantes no referido trabalho, por outro, o excesso de 

atribuições dos tutores em seus espaços muitas vezes dificulta a dedicação nas funções/

atribuições do tutor EAD e sua permanência e assiduidade no processo de EPS, mesmo 

trabalhando a distância. Esse objetivo é permanentemente perseguido pela gestão 

pedagógica do curso. 

Quanto às perspectivas futuras, o fato de ser disponibilizado um banco de tutores 

permite a oferta de novos cursos (de especialização, atualização, aperfeiçoamento) nessa 

modalidade de ensino, ampliando assim, o acesso ao conhecimento a outros segmentos de 

trabalhadores na saúde. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que o planejamento da oferta de cursos embasados na EAD requer 

priorização na capacitação de tutores numa perspectiva crítico-reflexiva, que deve ocorrer 

antes e durante o processo de tutoria, ao longo do desenvolvimento do curso. 

Para tanto, é necessária a sedimentação da noção de campo e núcleo de saber, 

considerando a heterogeneidade da formação e área de atuação desses atores. Assim, a 

mediação do processo ensino-aprendizagem poderá fomentar discussões e reflexões que 

sejam uníssonas aos princípios da inter e transdisciplinaridade, tão necessárias para a 

reorientação da formação dos profissionais de saúde, também nos cursos de especialização.
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A formação e as atividades de EPS desenvolvidas junto aos tutores do CEABSF 

se constituíram como algo que extrapola ferramentas de práticas pedagógicas e/ou 

tecnológicas, configurando-se como espaços de interação e cooperação, tendo como objetivo 

a construção do conhecimento colaborativo e a motivação a fim de o estudante contemplar 

a autonomia para a aprendizagem. 
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