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Educação a Distância:

uem ainda acha que a
educação a distância (EAD)
é uma forma fácil e pouco séria
de se conseguir um diploma – o
conceito ficou estigmatizado devido à
sua prática no ensino supletivo –, pode

começar a mudar de idéia. Pelo menos no campo
da saúde é cada vez maior o uso desse sistema,
como faz a Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp), da Fiocruz, que aposta na EAD não

apenas pela capacidade de formar profissio-
nais em todo o país, mas também por sua

tendência em transformar a relação entre
aluno e professor. E, neste contexto,

propor o processo educacional
como um todo.

tão perto
tão longe,

Q
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www.abed.org.br
(Associação Brasileira

de Educação a Distância)

www.opas.org.br/rh/
site/ead/ead01.cfm
(EAD na Opas)

www.ead.fiocruz.br
(EAD na Ensp)

“É muito bom
que alguém do

interior, com uma
realidade difícil,

tenha capacidade
de encontrar
soluções com

base na própria
vivência”

Desde 1998, quando a Ensp
começou o primeiro curso den-
tro do núcleo então criado de
educação a distância, os profissi-
onais envolvidos na experiência
notam a diferença no compromis-
so que cada aluno mantém com
seu aprendizado. Da parte dos
educadores também houve e con-
tinuam havendo mudanças em re-
lação ao ensino tradicional. As ex-
periências – traduzidas em res-
postas por correio, internet, tele-
fone ou fax, de cidades grandes
e pequenas, de
norte a sul do Bra-
sil – estabelecem a
necessidade de se
repensar métodos.

A sanitarista
Lúcia Maria Du-
pret, integrante da
comissão coorde-
nadora da EAD na
Fiocruz, avisa que
mesmo o maior es-
pecialista deve passar por um
curso e ganhar certificação da
Ensp para tornar-se um educa-
dor a distância. “É preciso apren-
der a ensinar”, destaca. Sua
observação, uma questão já bas-
tante discutida no meio, aponta
para o horizonte de discussões
a que se abre a questão peda-
gógica. Um dos objetivos da EAD
na Ensp é oferecer ao profissio-
nal a oportunidade de aplicar
seu aprendizado diretamente às
condições reais de seu cotidia-
no profissional.

De Belém, a engenheira de
segurança do trabalho e profes-
sora da Universidade Federal do
Pará Fátima Leal diz que o aluno
precisa estudar muito mais do
que nos cursos presenciais. “Al-
gumas pessoas ainda acham que
o curso a distância é brincadeira,
mas na verdade é muito sério.

Não é como na sala de aula, que
na hora da dúvida é só pedir e
ter em seguida a resposta”. Fáti-
ma cursa o aperfeiçoamento em
biossegurança pela EAD. Segun-
do ela, que já fez outros cursos a
distância, inclusive em universi-
dades do exterior, “é bem me-
lhor o estudante ter o contato com
o professor depois de buscar
mais entendimento e informações
sobre o assunto”.

No núcleo da EAD, no 9º
andar do prédio da Expansão do

campus da Fiocruz
em Manguinhos, no
Rio, há um rodízio
de tutores, que fa-
zem plantão uma
vez por semana. O
professor Carlos
Rubens Cardoso faz
parte desse time e
representa o curso
de gestão em saú-
de. Ele recebe uma

média de 15 cartas semanais: “há
menos dificuldade de se expor.
Além disso, é muito bom que al-
guém do interior, com uma reali-
dade difícil, tenha chance de atu-
alizar o trabalho e a capacidade
de encontrar soluções com base
na própria vivência”.

Outros benefícios são apon-
tados pelo coordenador Antônio
Ivo, como a flexibilidade do ho-
rário e do local de estudo, “já que
o aluno é quem decide quando,
onde e quanto tempo vai dedi-
car ao curso”. O acompanhamento
individualizado também é outro
dado relevante, pois cada aluno
tem um orientador. E o custo? Ivo
responde: “a EAD oferece as
mesmas vantagens e titulações de
um curso presencial com um cus-
to menor”.

Muito trabalho antecede a
oferta de um curso a distância. A

escolha da mídia que vai orien-
tar o aluno, por exemplo, é feita
após a identificação dos objeti-
vos e a preparação do curso. Para
pensar numa ordem de fatores,
pode-se dizer que a pedagogia
define a tecnologia. Depois que
tudo é pensado no curso, é a hora
de resolver o material didático:
livros, CD-ROM, internet, vídeos
ou apostilas. Casos e situações-
problemas, construídos a partir do
relato de vivências profissionais
da área em questão, são apre-
sentados como mais um recurso.
Aqueles que têm acesso à inter-
net podem usar o site do curso
como espaço de interação entre
os demais participantes, orienta-
dores e a coordenação.

A Escola Politécnica de Saú-
de também participa das ações
de ensino a distância na Fiocruz.
Os cursos, em geral, nascem do
pedido de órgãos como o Minis-
tério ou as secretarias estaduais
e municipais de Saúde. O Profae
(Projeto de Profissionalização de
Trabalhadores da Área de Enfer-
magem), do Ministério da Saúde,
tem como meta a qualificação
profissional de 225 mil trabalha-
dores. Portanto, há uma necessi-
dade de 12 mil enfermeiros do-
centes. E aí entra o trabalho da
EAD: formar os professores.
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Tânia Celeste
Vice-presidente de Ensino e Recursos Humanos da Fiocruz

Qual a importância da EAD
na área de saúde?
Acho que, para além da abrangência e
da ampliação do alcance dos cursos,
existem algumas especificidades em
relação à saúde que a EAD possibilita.
A EAD vem tornar possível uma anti-
ga demanda do setor que é a formação
em serviço, ou seja, o profissional não
precisa se ausentar do trabalho
para fazer os cursos, muito pelo con-
trário, o seu processo de trabalho faz
parte do processo pedagógico. É a par-
tir dele que o aluno repensa os con-
ceitos. A relação tutor-aluno (individu-
al) cria vínculos e favorece uma
orientação da transformação desse pro-
cesso de trabalho, durante o curso. A
maior importância é alcançar o aluno
onde ele estiver e com qualidade.
Ensiná-lo sem tirá-lo do trabalho e con-
tribuindo para a reformulação das prá-
ticas onde o aluno está inserido. Apren-
der a aprender, ensinar a aprender e

Quais as perspectivas de oferecer
titulação equivalente ao mestrado? 
A legislação que estabelece as nor-
mas gerais para o funcionamento dos
cursos de pós-graduação (Resolução
n° 1 do CNE/CES de 03 /04/2001,
Art. 3º) também regulamentou os
cursos s tr i c to sensu a distância,
condicionando-os a um credencia-
mento institucional junto ao MEC, o
que já está sendo providenciado pela
Ensp. Uma vez concluído este pro-
cesso, que permite a validação dos
diplomas emitidos nesta modalidade
de ensino, a Comissão de Pós-gradu-
ação dessa unidade estará apta para
analisar propostas preliminares para
cursos de mestrado por EAD que se-
rão submetidas, posteriormente, à
Câmara Técnica de Ensino e ao Con-
selho Deliberativo da Fiocruz, como
preconizam as normas regimentais
para cursos novos.

E N T R E V I S T A

Gestão em saúde
Nível: aperfeiçoamento
Duração: nove a 12 meses (180 horas)
Material didático: livros (três)

Vigilância sanitária
Nível: aperfeiçoamento
Duração: nove a 12 meses (180 horas)
Material Didático: CD-ROM e livro

Gestão integrada de
resíduos sólidos municipais
e impacto ambiental
Nível: aperfeiçoamento
Duração: nove meses (180 horas)
Material didático: livros (sete)

Vigilância alimentar
e nutricional
Nível: aperfeiçoamento
Duração: nove meses (180 horas)
Material didático: internet,
CD-ROM, vídeos e livros

aprender a ensinar, questões centrais
da EAD, são fundamentais para formar
um profissional de saúde criativo,
propositivo e atuante.

Quais as estratégias para a
ampliação dessa modalidade
de ensino?
Está em curso um processo de refor-
mulação do modelo original concebi-
do e implementado pela Ensp. Com o
apoio da equipe EAD/Ensp e da Câ-
mara Técnica de Ensino, estão sendo
propostas as formas de inclusão de ou-
tras unidades que têm afinidade com
esse campo.  Por conseqüência, está
sendo desenhado um novo modelo da
EAD para a Fiocruz, com definição de
novos papéis englobando esse conjun-
to de parceiros internos. Em março de
2003 será lançado um novo modelo
que dará à Fiocruz um alcance maior
para exercer o seu papel de apoio ao
SUS na formação de seus quadros.

Cursos oferecidos pela EAD na Ensp

“A EAD vem tornar possível uma antiga demanda da saúde”

Enfermagem
Nível: especialização
Duração: 11 meses (660 horas)
Material didático: 12 livros
(11 módulos e um guia do aluno)

Gestão em saúde
materno infantil
Nível: especialização
Duração: nove meses (360 horas)
Educação a distância: 180 horas
Seminários no IFF/RJ: 140 horas
Trabalho de conclusão: 40 horas

Autogestão em saúde
Nível: especialização
Duração: 12 a 16 meses (384 horas)
Material didático: Internet, CD-ROM
e livros (quatro)

Biossegurança
Nível: aperfeiçoamento
Duração: nove a 12 meses (180 horas)
Material didático: internet,
CD-ROM e apostila


