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RESUMO 

 

Embora saúde se encontre assegurada pela Constituição Federal como “dever do Estado e 

direito de todos”, muito ainda precisa ser feito para sua plena efetividade. As tecnologias 

digitais, além de novas formas de comunicação e acesso a informação, apresenta hoje como 

meio de coordenar as interações facilitando assim a construção de conhecimento em espaços 

geográficos diferentes. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo conhecer a 

proposta do Curso de Especialização em Educação em Direitos Humanos. O curso foi 

oferecido na modalidade de Educação a Distância (EaD) pela Universidade Federal dos Vales 

de Jequitinhonha e Mucuri da cidade de Diamantina (Minas Gerais). O estudo foi 

caracterizado como transversal, de abordagem quantitativa. Durante o curso os estudantes 

responderam dois questionários semiestruturados on-line, utilizando formulários do Google 

Drive com questões que delineariam o estudo, para obter a identificação sociodemográfica do 

grupo e verificação do conhecimento sobre a saúde como direito fundamental. A partir dos 

resultados obtidos foi possível apresentar o perfil sociodemográfico dos estudantes, sendo um 

grupo jovem, que está no mercado de trabalho, especificamente na área da educação tendo a 

oportunidade de cursar uma primeira especialização na área da saúde com curso na 

modalidade a distância e são conhecedores dos serviços de saúde que estão disponíveis 

próximo as suas residências, tendo assim a oportunidade de exercerem os seus direitos 

humanos. 

 

Palavras-Chave: Educação à Distância. Direitos Humanos. Direito à Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Although health is found guaranteed by the Constitution as "the State's duty and right of all", 

much remains to be done for its full effectiveness. Digital technologies, and new forms of 

communication and access to information, presented today as a means of coordinating the 

interactions thus facilitating the construction of knowledge in different geographical areas. In 

this context, this study aimed to assess the proposal of Specialization in Human Rights 

Education (HRE) offered in the distance. The course was offered by the Federal University of 

the Jequitinhonha and Mucuri Valleys of the city of Diamantina (Minas Gerais). The study 

was characterized as transversal, with a quantitative approach. During the course students 

answered two semi-structured questionnaires online forms using Google Drive with issues 

that delineariam the study, for the group's demographic identification and assessment of 

knowledge on health as a fundamental right. From the results we present the demographic 

profile of students, being a young group, which is in the labor market, specifically in the area 

of education have the opportunity to attend a first specialization in healthcare with course in 

the distance and They are knowledgeable of health services that are available near their 

residences, thus having the opportunity to exercise their human rights. 

  

Keywords: Distance Education. Human rights. Right to Health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEM 

 

Aunque la salud es encontrado garantizada por la Constitución como "el deber del Estado y 

un derecho de todos", aún queda mucho por hacer para que su plena eficacia. Las tecnologías 

digitales y las nuevas formas de comunicación y acceso a la información, han presentado hoy 

como un medio para coordinar las interacciones de este modo facilitar la construcción del 

conocimiento en diferentes áreas geográficas. En este contexto, el presente estudio tuvo como 

objetivo evaluar la propuesta de Especialización en Educación (HRE) Derechos Humanos que 

se ofrecen en la distancia. El curso fue ofrecido por la Universidad Federal de los Valles de la 

ciudad de Diamantina (Minas Gerais) Jequitinhonha y Mucuri. El estudio se caracteriza por 

ser transversal, con un enfoque cuantitativo. Durante el curso los estudiantes respondieron dos 

cuestionarios semi-estructurados formularios en línea a través de Google Drive con temas que 

delineariam el estudio, para la identificación demográfica del grupo y la evaluación de los 

conocimientos sobre la salud como un derecho fundamental. A partir de los resultados que 

presenta el perfil demográfico de los estudiantes, al ser un grupo joven, que está en el 

mercado de trabajo, específicamente en el área de la educación tendrán la oportunidad de 

asistir a una primera especialización en la atención sanitaria con el curso en la distancia y 

Ellos tienen conocimiento de los servicios de salud que están disponibles cerca de sus 

residencias, teniendo así la oportunidad de ejercer sus derechos humanos. 

 

Palabras-clave: Educación a distancia. Derechos humanos. Derecho a la Salud. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A formação continuada dos professores da educação básica encontra-se entre as 

prioridades do Ministério da Educação explicitadas no Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), para garantir educação de qualidade, centrada no aprendizado do educando. 

Para tanto a criação da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica é uma das respostas a esse compromisso.  

Instituída pelo Decreto 6.755 de 29 de janeiro de 2009, a Política Nacional de 

Formação de Profissionais da Educação Básica, tem por finalidade apoiar, em regime de 

colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial 

e continuada dos professores das redes públicas da educação básica. Dentre os princípios da 

política nacional está a formação docente construída em bases científicas e técnicas sólidas, 

como compromisso público de Estado. Pretende o Ministério aumentar o número de 

professores formados por instituições públicas de educação superior e garantir um referencial 

de qualidade para os cursos de formação inicial e continuada, sintonizando-os às necessidades 

formativas da educação básica e aos problemas da sala de aula. 

Como estratégia de planejamento do apoio técnico e financeiro aos Estados, 

Municípios e Distrito Federal para o alcance dos compromissos postos no PDE, o MEC 

instituiu o Plano de Ações Articuladas (PAR), por meio do qual cada uma dessas instâncias 

consolida suas demandas, entre elas as ações de formação continuada dos profissionais da 

educação. Para tanto e como instrumento de planejamento, o MEC definiu o Catálogo de 

Cursos de Formação Continuada e criou, em 2012, o PDE Interativo, que possibilitou levantar 

o interesse dos professores, por meio da internet, nos cursos de formação oferecidos com base 

na demanda identificada nos PAR.  

A partir deste levantamento, foi disponibilizada na matriz orçamentária da 

Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) recursos que viabilizaram 

a realização desses cursos. E como forma de colaboração o Programa de Pós-Graduação 

Stricto sensu, Mestrado Profissional Interdisciplinar em Saúde, Sociedade & Ambiente 

(PPGSaSA), da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 

ofereceu em 2014 o curso de Especialização em Educação em Direitos Humanos na 

modalidade a distância em uma das linhas de pesquisa do programa, ‘Educação, cultura e 

saúde’. O curso de especialização Educação em Direitos Humanos, Lato sensu oferecido na 

modalidade semipresencial contou com o suporte da Universidade Aberta UAB/UFVJM e 
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envolveu desde a sua formulação, docentes, pós-graduandos, e egressos do mestrado em 

Saúde, Sociedade e Ambiente (SaSA) da UFVJM.  

O curso teve como objetivo capacitar gestores e profissionais da Educação Básica 

em processos sistemáticos e multidimensionais do sujeito de direitos, articulando 

conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos. Foram 150 vagas 

disponibilizadas do seguinte modo: 112 vagas destinadas ao público prioritário de gestores e 

professores da rede básica e 38 vagas destinadas à demanda social, preferencialmente para 

candidatos oriundos de conselhos tutelares, conselhos municipais de educação, assistência 

social e saúde e polícia militar, bem como candidatos de comunidades tradicionais, indígenas, 

quilombolas e ribeirinhos, e oriundos de Escolas Família Agrícolas (EFA’s), sendo 

distribuídas nos polos da seguinte forma: 50 vagas para Diamantina, 50 vagas para Teófilo 

Otoni, 25 vagas para Turmalina e 25 vagas para Taiobeiras. Os requisitos para participação 

foram comprovante de conclusão de curso de graduação, bacharelado ou tecnólogo, 

devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e demais documentos 

necessários para matrícula em curso de pós-graduação Lato sensu (Regulamento de cursos de 

Especialização da PRPPG/UFVJM). As turmas foram organizadas pela UFVJM, de acordo 

com a demanda regional e as possibilidades da Instituição.  O processo seletivo atendeu todos 

os requisitos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação de acordo com o regulamento de 

cursos Lato sensu da UFVJM. 

O curso foi organizado em 08 módulos com 12 disciplinas incluindo conteúdo de 

formação em educação para a diversidade, educação indígena e educação quilombola, 

perfazendo o total de 360 horas. Para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

foram ofertadas duas disciplinas que auxiliaram o cursista, na dedicação e escrita do TCC. 

Uma delas é a disciplina Monografia, a qual complementou métodos e técnicas para 

elaboração de trabalho de monografia para conclusão de curso e, a outra disciplina “Plano de 

Ação em Direitos Humanos”, que teve como objetivo suscitar nos cursistas a ideia de um 

plano de intervenção social na temática de Direitos Humanos que, foi base para a definição e 

construção do TCC, o qual culminou na elaboração de uma dissertação (padrão para a pós-

graduação), que poderia ter como resultado, conjunto de trabalhos técnicos em outro formato, 

como por exemplo, acervo audiovisual, produção de materiais multimeios, cartilhas técnicas, 

protótipos, mapeamentos, etc. 

Além disso, com a interface entre Direitos Humanos e Saúde, foi adicionada a 

carga horária do curso 20 horas da disciplina “O Direito Fundamental à Saúde”. O direito à 

saúde é um dos direitos sociais arrolados no caput do art. 6º da Constituição Federal de 1988, 
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sendo, portanto, um direito constitucional de todos e dever do Estado. A saúde é uma 

condição essencial, é o direito à vida. Dessa forma, o cidadão tem o direito de exigir que o 

Estado preste esses serviços essenciais sem discriminações. Todos os direitos fundamentais, 

dentre eles o direito à saúde, devem ser interpretados de acordo com o princípio da dignidade 

da pessoa humana. Nesse contexto, o estudo do direito à saúde enquanto direito fundamental 

expresso na Constituição Federal de 1988, constitui objeto da presente investigação cujos 

objetivos geral e específico são apresentados a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

 

Conhecer a proposta do Curso de Especialização em Educação em Direitos 

Humanos oferecido na modalidade de Educação a Distância (EaD). 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar o perfil sociodemográfico dos estudantes em curso na modalidade a 

distância. 

 Verificar estratégia metodológica utilizada no processo ensino-aprendizagem em 

ambiente virtual de aprendizagem, para difusão do direito à saúde como direito 

fundamental, assegurado pela constituição de 1988. 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

Um profissional bem qualificado surge a partir da necessidade de entendimento 

dos processos educativos e seus impactos na sociedade. A educação a distância destaca-se 

hoje pela sua importância como modalidade de ensino com potencial no atendimento as 

crescentes necessidades de educação continuada, impostas pelas permanentes mudanças 

sociais e tecnológicas. A Educação a Distância (EaD) possibilita atender a públicos que pelas 

suas especificidades dificilmente teriam possibilidades de serem atendidos pela educação 

presencial. O uso das tecnologias digitais e das redes de comunicações interativas está 

amplificando e provocando profundas transformações na relação com o saber. O 

prolongamento de determinadas capacidades cognitivas humanas é redefinido, em razão do 

suporte tecnológico, coloca em questão o funcionamento das instituições e a divisão do 

trabalho, que estão inseridos agora nas possibilidades de criação coletiva, aprendizagem 

cooperativa e colaboração em rede. Nesse sentido, a análise bem como a identificação dos 

desafios e das possibilidades de ações para a reformulação e/ou implantação de cursos na 

modalidade a distância poderá contribuir para que se compreendam novas estratégias 

pedagógicas na perspectiva de tomadas de decisões e ações pedagógicas adequadas e também 

para atender o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PDE) mantendo o padrão 

de qualidade e excelência dos cursos oferecidos na modalidade à distância da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

. 

4.1 Educação à Distância (EaD)  

 

Atualmente, vivenciamos a transformação da educação com os avanços da 

Educação a Distância (EaD). O seu crescimento é percebido em todos os níveis e a sua 

inserção nos diversos contextos é necessária, à medida que busca difundir, oportunizar e 

aperfeiçoar a educação para um maior número de pessoas. 

A Educação à Distância é uma modalidade de ensino que funciona através de uma 

dinâmica continuada e aberta de aquisição de conhecimentos que permitem que o aluno se 

torne sujeito ativo de seu próprio conhecimento, assumindo o seu tempo e o seu espaço. Além 

disso, pode-se afirmar que tem como princípio democratizar o acesso à educação, garantindo 

uma aprendizagem autônoma e ligada à experiência, promovendo uma educação inovadora e 

de qualidade e incentivando a educação continuada com eficácia, para ser adaptada, flexível e 

aberta. 

De acordo com Freitas (2005): 

 

O conceito de ensino a distância é amplo e, a princípio, pode ser aplicado a qualquer 

nível de ensino desde que cuidadosamente planejado e adequadamente 

disponibilizado aos interessados. Frequentemente, esse termo tem sido usado com 

referência aos programas nos quais estudante e professor estão separados em termos 

de espaço físico. A comunicação entre ambos se dá através de um ou mais meios de 

comunicação de massa e mais recentemente pela internet. O ensino a distância 

durante muito tempo foi entendido como uma forma do chamado ensino não-

tradicional ou como uma modalidade do ensino independente, no qual o estudante 

ou cursista tem certo grau de autonomia para decidir tempo e local de estudos. 

(FREITAS, 2005, p. 58). 

 

Areitio (1997) vem ampliar este conceito ao dizer que a educação a distância é um 

sistema tecnológico de comunicação bidirecional, que substitui o contato pessoal 

professor/aluno, como meio preferencial de ensino, pela ação sistemática e conjunta de 

diversos recursos didáticos e pelo apoio de uma organização e tutoria, que possibilitam a 

aprendizagem independente e flexível dos estudantes. 

A educação a distância tem como ferramenta principal o uso tecnológico, e o 

contato entre aluno e professor é feito através da tecnologia, a separação e o contato são feitos 

no campo virtual, onde o aluno cria o espaço e o tempo para estudar tendo como suporte o 

tutor virtual para auxiliar na construção de seu conhecimento.   

Sobre a necessidade do ensino a distância, Freitas (2005) afirma que: 
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O ensino a distância surgiu em decorrência da necessidade social de proporcionar 

educação aos segmentos da população não adequadamente servidos pelo sistema 

tradicional de ensino. Eles podem ter um papel complementar ou paralelo aos 

programas do sistema tradicional de ensino. Por vezes, são a única oportunidade de 

estudos oferecida a adultos engajados na força de trabalho e às donas de casa, que 

não podem deixar crianças e outras obrigações familiares para frequentarem cursos 

totalmente presencias que requerem frequência obrigatória e cujos professores, nem 

sempre estão preparados para atender às necessidades do estudante adulto. 

(FREITAS, 2005, p. 58). 

 

O marco principal entre educação presencial e a distância está no ponto de que, na 

educação à distância, o aluno constrói seu próprio conhecimento, aprende - e desenvolve -

competências, habilidades, atitudes e hábitos respectivos ao estudo, à profissão e à sua própria 

vida, no tempo e local que lhe são apropriados, pois não há ajuda em tempo integral da aula 

de um professor, mas, há intervenção de professores (orientadores ou tutores), operando ora a 

distância, ora em presença física ou virtual. Dispõe-se ainda de apoio por meio de sistema de 

gestão e operacionalização específicos, e também de materiais didáticos dispostamente 

organizados, dispostos em diferentes meios de informação, que podem ser aproveitados de 

forma isolada ou combinados, e veiculados por meio das diversas formas de comunicação.  

Algumas características específicas são de extrema importância no ensino a 

distância: a separação física e/ou temporal entre professor e aluno, que a diferencia da 

educação presencial; a influência da organização educacional (programação, sistematização, 

plano de aula e de curso, projeto, organização dirigida etc.), que a diferencia da educação 

individual; o uso de meios técnicos de comunicação bidirecional, usualmente utilizando 

computadores, para unir o professor ao aluno e oferecer o conteúdo educativo do curso e, 

ainda iniciar o diálogo, o que a distingue de outros usos da tecnologia educacional; e, ainda, o 

ensino individual e em grupos, com a possibilidade de encontros semanais, quinzenais ou 

mensais com propósitos didáticos ou de socialização. 

A educação adquire um papel de grande relevância neste novo cenário da 

sociedade da informação. Ela é o fundamental veículo de construção, consumo e transferência 

de conhecimentos. Nesse contexto, é possível, então, identificar a Educação a Distância (EaD) 

como um recurso adequado e de grande importância para acolher essa demanda. É um 

sistema educacional apropriado para acolher, de forma efetiva, uma grande quantidade de 

pessoas, mesmo que o professor esteja distante física e/ou temporalmente de seus estudantes, 

sem riscos de diminuir a qualidade dos serviços ofertados em consequência da distância e do 

aumento da clientela atendida.  

A EaD tem as suas origens e crescimento vinculados ao processo de acumulação e 
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as relações entre capital e trabalho, já que como modalidade, é criada para atender a demanda 

especifica dos trabalhadores sem formação ou pessoas que estavam excluídas da educação 

formal. A EaD está presente desde a década de 30 do século XIX. O ensino a distância foi 

consolidado historicamente, enquanto cultura educacional, em universidades europeias, na 

Inglaterra e na Alemanha. Alguns autores estabelecem relações com a rede de comunicação 

existente desde a Grécia antiga. Não é possível associar qualquer sistema de comunicação 

antes e agora com os princípios da EaD, sendo que em vários momentos da história, há a 

necessidade de transmitir conhecimento de maneira não somente presencial. Como ressalta 

Struchiner e Gianella (2005):  

 

 
Ao falarmos sobre Educação a Distância (EaD), estamos falando de educação, ou 

seja, do processo de transmissão, construção e reconstrução do conhecimento e da 

formação de cidadãos competentes e conscientes de seu papel em nossa sociedade, 

capaz de atuarem produtivamente e de forma comprometida em seus ambientes 

sociais e em suas atividades profissionais. Portanto, a EAD não difere da educação 

presencial em sua essência, mas em aspectos pontuais (STRUCHINER; 

GIANELLA, 2005, p. 3). 

 

Segundo Lobo Neto (1995, p. 36) o registro mais antigo que se tem de um curso 

na forma de ensino a distância pode ser localizado no anúncio disponibilizado na Gazeta de 

Boston, no dia 20 de março de 1728, pelo grande mestre de taquigrafia Cauleb Phillips que 

garantia que “qualquer pessoa, que tenha vontade de aprender esta arte, pode receber em casa 

diversas lições semanalmente e ser perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em 

Boston”. 

Podemos encontrar vários outros indícios do ensino por correspondência em 

vários países da Europa no final do século XVIII e início do século XIX, mas a modalidade a 

distância como modelo de educação formal, só surge na segunda metade do século XIX. São 

cursos de línguas, mineração, negócios que surgem na Europa, e ao final da Primeira Guerra 

Mundial estas ações foram intensificadas, indicando a demanda social existente significativa 

por educação. 

Nessa época, a forma de comunicação mais usual era a correspondência, mas é 

necessário se atentar que, da mesma forma de hoje, as inovações tecnológicas valorizaram o 

uso da EaD e permitiram a criação de outros meios de comunicação, como o rádio e a 

televisão, e também incrementaram outras experiências de EaD, embora o material impresso 

tenha sido o instrumento central para a aprendizagem.    
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Pode-se dizer que nos últimos tempos o ensino a distância esteve presente em 

várias ocasiões do processo educacional, mas sempre relegada a um plano menor, como 

modalidade secundária. Nunca esteve como centro de excelência da academia e vários fatores 

explicam esta compreensão, apesar de em vários países ser a única possibilidade para o 

prosseguimento dos estudos principalmente por questões geográficas (clima inóspito, 

dificuldade de transporte, distância, localidades isoladas e outras). 

Struchiner e Gianella (2005) também identificam quatro momentos na evolução 

da EaD. O primeiro momento se caracterizou pelo ensino por correspondência e baseava-se 

no envio de material impresso via correio e a tutoria, na maioria das vezes, também por 

correspondência. No segundo momento houve uma grande integração das tecnologias 

audiovisuais à educação. As pessoas assistiam pela televisão ou as ouviam pelo rádio. O 

terceiro momento iniciou-se com o uso da informática na educação. O quarto momento teve 

início em meados dos anos 90, com recursos como a Internet e a Web auxiliando o processo 

educativo. Os quatro momentos citados acima marcaram a integração tecnologia e educação. 

Mas, o surgimento de novos recursos não eliminou os anteriores que, atualmente, são 

encontrados tanto em suas formas originais ou com novas combinações na educação à 

distância.  

Litwin (2001) ressalta a importância da educação a distância: 

 

Além disso, o fato de ter-se transformado em uma segunda oportunidade de estudo 

para pessoas que fracassaram em uma instância juvenil, não evitou essa depreciação, 

mas imprimiu-lhe um novo selo. Transcorreram várias décadas para que a educação 

a distância se estabelecesse no mundo dos estudos como uma modalidade 

competitiva perante as ofertas de educação presencial. (LITWIN, 2001, p. 15). 

 

Segundo Litwin (2001) o período da década de 60 foi considerado como um 

marco na superação dos preconceitos quanto ao processo de educação à distância, diante do 

surgimento das universidades a distância que competiam com a modalidade presencial. No 

período de 1728 até a década de 60, os cursos ofertados na modalidade a distância era para 

orientar acerca das profissões, línguas e formação de pessoas. Eram cursos que tinham como 

finalidade completar as vagas existentes na área, voltadas especificamente para o crescimento 

industrial e incremento do setor de serviços correspondente. O ensino de línguas (francês, 

inglês, etc.) estava relacionado à existência de diversas colônias pelo mundo e a necessidade 

de afirmação e expansão dos países que ainda concentravam sua supremacia na conquista e 

domínio de territórios. 
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Desta forma, alguns caracterizam o nascimento de cursos à distância, a formação 

técnica específica para os que não tinham formação alguma ou ocupação como instrumento 

compensatório para o educando que não alcançava a finalização dos estudos na escola regular. 

Os fatores geográficos, isolamento, distâncias, questões climáticas, acabaram diluindo diante 

da caracterização dos cursos. 

A EaD no Brasil seguiu o mesmo caminho de outros países, embora tenham sido 

implantadas algumas ações de caráter assistencialista, para acabar com o preconceito. Ainda 

que a EaD tenha surgido no Brasil no ano de 1939, com o ensino por correspondência pelo 

Instituto Monitor e dois anos após, com o Instituto Universal Brasileiro no ano de 1941, 

ambos são considerados pioneiros e foram criados para atender a demanda do processo de 

industrialização no Brasil. No ano de 1904, no Brasil a Escola Norte-americana tentou 

implantar a educação a distância na cidade do Rio de janeiro, o curso de idiomas por 

correspondência (KENSKI, 2007). 

O quadro a seguir mostra uma sinopse do desenvolvimento da tecnologia 

educacional no Brasil. 

Quadro 1 – Sinopse do desenvolvimento da tecnologia educacional no Brasil. 

Período Marco 

Década de 1920 a 1940  

 

1923 - Criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro  

1937 - Criação da rádio MEC  

 

Década de 1950  

 

Introdução e desenvolvimento de audiovisuais 

1951 - Inauguração da primeira emissora de TV: TV Tupi  

 

Década de 1960  

 

TVs comerciais começam a transmitir programas educativos para 

formação para o ensino básico e médio.  

1967 - Criação do Ministério das Comunicações  

 

Década de 1970  

 

Primeiras iniciativas no âmbito da Informática Educativa  

Década de 1980  

 

Grande avanço na área de Informática Educativa  

Década de 1990  

 

Integração das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) na 

Educação  

 

Década de 2000 

 

Melhoria da competência dos professores com utilização das TIC’s na 

educação e incorporação destas no sistema educacional para 

diminuição da exclusão digital. 

Guia de Tecnologias Educacionais lançado pelo Ministério da 

Educação em 2009, voltado a gestão educacional. 

  

Década de 2010 

 

Processos baseados nas TIC’s no cotidiano de cidadãos, governos e 

organizações, além de implantação e manutenção de redes de 

comunicação que os interliguem. 
 

Fonte: Adaptado de Struchiner, Gianella (2005, p.32). 
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De acordo com Freitas (2005, p. 63): 

 
Durante a década de 1980, aconteceram, no Brasil, várias iniciativas frustradas para 

a criação de uma Universidade Aberta a Distância. A motivação ocorreu pela 

divulgação das experiências da Universidade Aberta da Inglaterra, da Universidade 

Aberta da Venezuela, da Universidade Aberta de Costa Rica e de outras experiências 

bem-sucedidas. Nesse período, a Universidade de Brasília criou um centro para 

desenvolver cursos de extensão sob a modalidade à distância, o que representou um 

grande avanço. Estavam a frente dessa iniciativa o então pró-reitor de extensão 

Volnei Garrafa, Maria Rosa de Magalhães e o reitor Cristóvão Buarque. Na época, 

eram usados o correio, encontros presenciais e material impresso. (FREITAS, 2005, 

p. 63) 

 

 

Na década de 90, houve uma mudança na caracterização dos cursos a distância no 

Brasil com o surgimento e ampliação de cursos voltados para o ensino superior relacionados 

com a formação de professores estendendo aos poucos para outros profissionais que o 

mercado de trabalho necessitava. Mudanças na descentralização e gestão dos sistemas, 

começando pelo Ministério da Educação, conforme aponta Berbat (2008). 

Conforme o documento intitulado Planejamento Político-Estratégico (1995-1998), 

o papel do Ministério da Educação deverá deixar de ser um órgão executor para assumir um 

caráter de formulador e articulador de políticas públicas, atuando preferencialmente no nível 

político-estratégico do sistema educacional do país. As tecnologias são colocadas como 

essenciais no processo de construção de novas diretrizes educacionais, com o uso da televisão, 

o computador, ligado na rede mundial de computadores (internet). O Ministério da Educação 

implanta o canal de TV para o atendimento ao sistema educacional, precisamente como 

estratégia de formação de professores, o programa TV Escola inicia sua operação ainda em 

1995 (BERBAT, 2008, p. 103). 

Com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996) – a qual traz no seu bojo uma flexibilidade no sistema de ensino, propondo 

novas modalidades e cursos, incorporando novos conteúdos, práticas pedagógicas e 

procedimentos de avaliação. A modalidade de educação a distância fortalece e é 

regulamentada pelo decreto de nº 2.494 de 10 de fevereiro de 1998. Na LDB no seu artigo 

87º, parágrafo 3º, inciso III, das disposições transitórias, consta que o poder público deve 

“realizar programas de capacitação para todos os professores em efetivo exercício, utilizando 

os recursos da educação a distância”.  

A Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB) reestruturou 

conceitos do processo educacional, criando novas modalidades de ensino. Por meio desta lei 
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estabeleceu-se a modalidade de "ensino a distância" e surgiu a possibilidade de se utilizar 

recursos de telecomunicações e internet para democratizar a educação, disponibilizando o 

ensino em todos os níveis, em qualquer localidade do país. Além disso, possibilitou a 

transmissão de aulas via satélite, estabelecendo interatividade com os estudantes via internet. 

A partir de 1999, as universidades brasileiras iniciaram uma nova corrida contra o tempo, a 

fim de desenvolver e/ou adquirir a tecnologia necessária para implementar o ensino a 

distância.  

No tocante a formação de professores através do ensino a distância, alguns 

projetos inovaram, dando início a esta modalidade, tal como o Projeto Logos, arquitetado no 

ano de 1973, através do DSU/MEC e efetivado em 1977, para capacitar professores em séries 

iniciais do 1°. Grau, sem retirá-los da sala de aula, onde muitos não tinham somente a 

escolaridade mínima e ficavam na sua maioria localizados nas zonas rurais, de difícil acesso, 

sem estradas e energia elétrica, com recursos de transporte e comunicação escassos, de forma 

a desenvolver uma metodologia que atendesse a esses estudantes. O projeto foi executado em 

parceria com o CETEB e atenderam mais de 200 mil professores, em 19 unidades da 

Federação. Em 1982, mais de 60 mil foram habilitados pelo projeto. 

A abordagem do uso das tecnologias está contextualizada não apenas com uso das 

ferramentas para sua aprendizagem, proporcionando meios que aproprie do uso das 

tecnologias para o desenvolvimento de novas práticas em sala de aula. Na educação a 

distância, a heterogeneidade é um fato em qualquer curso ou grupo, sobretudo pela dispersão 

geográfica. Uma novidade é que estudantes e professores têm muito que aprender. É 

importante que o planejamento do curso seja bem elaborado com novas estratégias 

procurando a que melhor atenda aos estudantes para obter um resultado satisfatório. O 

professor é o condutor do processo e precisa acompanhar os avanços tecnológicos, 

principalmente como os estudantes aprendem no ambiente virtual que é diferente do 

presencial. 

A educação a distância passou por várias fases, iniciando pelo ensino por 

correspondência, rádio, telefone, TV, vídeo e, hoje, por todo o acesso permitido pelo 

computador e internet, e incentivado pelas possibilidades decorrentes das novas tecnologias 

da Informação e das Comunicações TICs e, por sua inserção, em todos os processos 

produtivos. Cada vez mais cidadãos e instituições vêem nessa forma de educação um meio de 

democratizar o acesso ao conhecimento e de expandir oportunidades de trabalho e 

aprendizagem ao longo da vida.  
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De acordo com Evans (2002), na segunda metade do século XX a modalidade de 

ensino a distância passou a utilizar fitas de vídeo e áudio, TV e rádio e telefone. Ainda 

conforme o autor, na década foi possível acompanhar o surgimento e desenvolvimento das 

TICs e da "educação online". De forma resumida, em sua obra o autor cita as gerações de 

tecnologia educacional exercidas no ensino a distância: 1ª geração: educação por 

correspondência; 2a geração: áudio e vídeo; 3a geração: audiovisual com tutoria; e 4a geração: 

comunicação mediada por computador.  

 

A palavra tecnologia significa mais do que mero hardware ou ferramenta. 

Tecnologia significa a lógica, compreensão ou ciência do uso de ferramentas 

particulares; sons, por exemplo, são as ferramentas da linguagem (a tecnologia: a 

lógica, compreensão ou ciência dos sons para construir palavras e significados). 

Portanto, as tecnologias educacionais são as maneiras pelas quais nós entendemos 

como usar ferramentas particulares, como as salas de aula, os retroprojetores, os 

computadores, para propósitos educacionais. (EVANS, 2002, p.33).  

 

As Universidades que proporcionam cursos de ensino a distância são 

estabelecimentos que colocaram o componente humano em outro patamar, na equação de 

adição de aulas, vídeos, seminários e áudios feitos pessoalmente, frente-a-frente. Com a 

chegada da tecnologia da informação e comunicação, o diálogo pode acontecer em momentos 

e locais diversos e, como decorrência, toda a noção da comunidade de aprendizagem mudou. 

É a telemática na educação.  

Em projetos empresariais, o ensino a distância permite que as empresas apliquem 

com eficácia e eficiência seus Projetos de Treinamento e Especialização, dirigidos a seus 

colaboradores e parceiros. Disponibilizam salas dentro de suas próprias instalações; seus 

funcionários podem fazer qualquer um dos cursos oferecidos, sem precisar sair do local de 

trabalho. As empresas oferecem, com isso, um grande diferencial: a oportunidade de 

formação e especialização, o que garante às empresas profissionais mais qualificados e 

motivados. Além disso, colaboradores de filiais de localidades diferentes podem acompanhar 

o mesmo treinamento simultaneamente, sem a necessidade de deslocamentos de equipe de 

uma cidade a outra, assegurando a otimização de custos e de pessoal. Isso é um grande 

diferencial, levando em consideração que a dinâmica do mercado globalizado é de alta 

competição, envolvendo principalmente a utilização de tecnologia de ponta.  

O diploma adquirido na universidade diminui, cada vez mais, sua relevância como 

comprovante de conhecimento e competência. Irrompe, deste modo, uma importante 

necessidade de oferta de cursos de educação continuada, para atender à atualização 
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permanente de milhares de profissionais e preparar lideranças para o setor produtivo. 

Universidades e instituições educacionais, evidentemente, preparam-se para atender a essa 

crescente demanda e paulatinamente vai rompendo barreiras e preconceitos que vinham 

impedindo seu pleno desenvolvimento no País. Esse avanço é fundamental para que os 

profissionais brasileiros, de todos os setores, possam contar com essa ferramenta 

imprescindível para sua permanente capacitação, atualização e progresso em suas carreiras. 

 

4.2  Formação Docente e EaD  

 

Segundo Nóvoa (1995, p. 24), “a formação de professores pode desempenhar um 

papel importante na configuração de uma nova profissionalidade docente” e com isso, 

estimular uma nova cultura organizacional nas escolas. A docência é uma atividade complexa. 

Só quando for reconhecida esta complexidade poderemos avançar em processos de 

qualificação mais efetivos. Exige saberes específicos que têm um forte componente de 

construção na prática. Entretanto é uma prática que não se repete, é sempre única (PANIZZI, 

2006, p.81) 

Conforme Ferreira (1988, p. 304), formação pode ser entendida como “a ação ou 

o efeito de formar ou formar-se; maneira pela qual se constitui um caráter, uma mentalidade 

ou um conhecimento profissional”. Ensinar pode apresentar diferentes significados, o 

primeiro é objetivo, fazer alguém aprender; com algumas nuanças, é sinônimo de ensinar. O 

outro é subjetivo: aprender para si; é aprender, distinguir, dominar o conhecimento, seja por 

um trabalho intelectual ou físico, seja pela experiência. Esses significados de ensinar e 

aprender que surgem da discussão e reflexão em diferentes áreas do conhecimento está 

intimamente ligado as diferentes abordagens ou métodos pedagógicos e as práticas 

pedagógicas a eles associados, que procuram explicar como nós, seres humanos, adquirimos 

conhecimentos. Este processo de aprendizagem caracteriza o processo de evolução cultural de 

uma sociedade. 

O desenvolvimento social, econômico e político da sociedade, exige mudanças 

nos sistemas educacionais para tornarem-se mais eficientes e equitativos no preparo da 

cidadania, para enfrentar os avanços no processo de produção e ainda fazer funcionar uma 

sociedade moderna, operando as tecnologias mais recentes, que exigem preparo intelectual. A 

tecnologia atual e futura requer não só que haja competência de força de trabalho e das 

empresas para produzi-la como também das pessoas responsáveis pelo planejamento, 

desenvolvimento, comercialização e consumo, isto é, de toda a sociedade brasileira. 
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Segundo Arendt (2005) a educação, no sentido amplo da palavra, está entre as 

atividades mais elementares e necessárias da sociedade humana. Os pais, ao introduzirem seus 

filhos no mundo, assumem, ao mesmo tempo, uma dupla responsabilidade educativa: pela 

vida, pelo desenvolvimento da criança e pela continuidade do mundo. A criança requer 

cuidado e proteção especiais para que nada de destrutivo lhe aconteça. Entretanto, faz-se 

também necessário que se proteja o mundo, a fim de que não seja devastado pelo bloqueio do 

novo que penetra sobre ele a cada geração. O tradicionalismo, no significado da preservação 

(da conservação), faz parte da essência da atividade educacional, cuja tarefa é sempre abrigar 

e proteger alguma coisa – a criança contra o mundo, o mundo contra a criança, o novo contra 

o velho, o velho contra o novo.     

Assim, educar é formar, socializar o ser humano para não se extinguir, devastando 

o mundo, e isto pressupõe comunicação, transmissão e construção de conhecimento. A 

educação escolar é um direito universal dos homens. O mundo contemporâneo tornou-se 

impensável sem escola. A função, a responsabilidade da educação escolar e de todos os 

mecanismos educativos é a transmissão, a preservação da experiência humana entendida 

como cultura. Em outras palavras, educação, memória e cultura se determinam, se 

complementam, uma não pode ser pensada sem a outra e toda reflexão sobre uma desemboca 

imediatamente na consideração da outra.  

Arendt (2005) analisa as relações entre a crise da educação moderna e a crise da 

autoridade, da tradição, da cultura, em outras palavras, e a crise de nossa atitude face ao 

passado. Segundo ela, é difícil para o educador (de hoje) arcar com esse aspecto da crise, pois 

é de seu ofício servir como mediador entre o velho e o novo, de tal modo que sua profissão 

lhe exige um respeito extraordinário pelo passado.  

Entretanto, ele (educador) caminha em um mundo que não é estruturado pela 

autoridade, nem tampouco mantido coeso pela tradição. A raiz da crise da educação moderna 

é a incompatibilidade de natureza intrínseca do ato de educar – preservação e transmissão 

cultural – com as atitudes do homem moderno frente ao velho e ao passado. Fazendo uma 

analogia entre um ambiente de trabalho e um ambiente de aprendizagem e transferindo o que 

se discute sobre qualidade de vida no trabalho para uma situação de aprendizagem, pode-se 

arriscar a dizer que o processo de trabalho mobiliza o organismo do indivíduo na sua 

totalidade. A partir da motivação intrínseca e das sensações, há um processamento de 

informações e reelaboração de ideias de que resulta o conhecimento. A aprendizagem é, pois, 

um processo de construção e reconstrução do conhecimento, que não ocorre no interior do 
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indivíduo, mas nas suas relações sociais e com o seu mundo, cujo movimento dialético é 

apoiado em aprendizagens anteriores e facilitado pelas boas condições ambientais. 

Pensando no bem-estar do indivíduo, como condição indispensável ao seu 

equilíbrio emocional e ao seu desempenho no processo de aprendizagem, é bom lembrar que 

um ambiente de aprendizagem pode estar entre quatro paredes ou não. Precisa, no entanto, 

apresentar certa confortabilidade que possibilite, às pessoas que aprendem permanecerem nele 

pelo tempo necessário e conveniente, interagindo com prazer. Isto significa dizer que, num 

ambiente de aprendizagem, devem ser consideradas as condições de acomodação, 

luminosidade, arejamento, sonoridade e, sobretudo, comunicação adequada aos propósitos e 

situações específicas. 

Um ambiente de aprendizagem pode ser enfocado de diferentes formas e 

compreender um número variado de elementos. Numa visão mais materialista, pode-se 

valorizar o aspecto físico, que envolve a infraestrutura, o processo de ensino e as pessoas 

como usuárias dos recursos que lhes são disponíveis. Outra visão mais sociopsicológica dá 

maior importância às relações e seus efeitos, isto é, aos aspectos da comunicação, da 

afetividade e da interação social que dão vida ao ambiente físico. Tudo neste é facilmente 

percebido, mas no sociopsicológico também, e por este interferir mais nas emoções do 

indivíduo, parece ter maior influência sobre a aprendizagem. 

 

Diante desta constatação, para entender o processo de aprendizagem é preciso 

entender primeiramente a distinção entre o individual e o coletivo, ou seja, da 

dinâmica de constituição de ser humano e da dinâmica da constituição do meio 

social, como fatores “interdependentes” – mas não no sentido de que um depende do 

outro, mas sim de que são interconstituintes, na medida em que “se é indivíduo na 

medida em que é social, e o social surge na medida em que seus componentes são 

indivíduos”. (MATURANA, 1997, p.43). 

 

O que Maturana quer dizer, é que o meio não pode especificar o que acontece em 

um sistema vivo em termos de aprendizagem ou mesmo de percepção, se o considerarmos 

como sistemas dinâmicos determinados estruturalmente, e que, por isso, não admitem 

interações instrutivas (MATURANA, 1997). É por isto que o meio pode desencadear apenas 

mudanças determinadas estruturalmente no próprio organismo, embora o meio também seja 

um sistema determinado estruturalmente. Como resultado disso, um sistema vivo só opera 

constitutivamente sempre que a congruência estrutural (adaptação) com seu meio for 

conservada. Segundo o autor, é nesta história de mudança estrutural, que ser vivo e sua 

circunstância mudam juntos (MATURANA, 1993). Isto ocorre sempre que dois sistemas 

vivos, com dinâmicas estruturais independentes, interagem entre si. 
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Segundo Berger e Luckman (1985), a sala de aula, o laboratório e a biblioteca, 

como espaços físicos, são locais convencionais de aprendizagem e passam a ser ambientes 

propícios apenas se caracterizarem pela interação (sujeito-objeto e/ou sujeito/sujeito) e por 

uma dinâmica atraente, acolhedora e estimuladora, capazes de gerar um clima favorável ao 

processo de aprender. Esse clima é fortemente determinado pelo estilo das pessoas envolvidas 

e, sendo assim, o professor, como facilitador da aprendizagem, tem uma grande 

responsabilidade na formação do mesmo. Cada ambiente de aprendizagem é construído, é 

único. 

Parece mais fácil iniciar falando de um ambiente não-favorável à aprendizagem, 

uma vez que ainda pode ser observado em muitas situações de boa parte das instituições 

escolares, onde as relações interpessoais são marcadas por atitudes autoritárias e 

preconceituosas, orientadas por uma concepção deturpadora de uso do poder e por um sistema 

de crença e valores que impedem o ser humano de se desabrochar. Em ambientes com essas 

características, o educando é muitas vezes tratado com indiferença, com críticas, ironia, 

punição, e até mesmo com menosprezo (que se estende aos pais). As expectativas sobre ele 

são sempre muito baixas. É visto como uma tábula rasa (sem o seu saber cultural), rude (que 

precisa virar “gente”, isto é, ser educado dentro dos limites estabelecidos por alguém), 

preguiçoso por natureza (que precisa ser empurrado para aprender), sem sensibilidade (para 

perceber e reelaborar significados próprios) e imaturo (que não é capaz de pensar e de criar). 

Num ambiente aparentemente equivocado de aprendizagem escolar, permeado por 

essas concepções, fica difícil até impossível para o educando descobrir seus talentos e 

desenvolver suas potencialidades, pois seu pensamento e ação são circunscritos e não fluem. 

Não pode ultrapassar os limites estabelecidos pelos livros didáticos e lições conhecidas e 

discorridas por seus professores, para os quais a memória é confundida com inteligência e que 

importa é a soma de informações quase sempre descontextualizadas.  

Qualquer outro material que o conduza a novas dúvidas e curiosidades não deve 

ser buscado, porque não é entendido como útil ao processo ensino-aprendizagem, isto é, não 

interessa, porque não faz parte do currículo. Nesses casos, o raciocínio e a curiosidade não 

extrapolam aqueles limites e o aluno se dá por satisfeito com o que os professores e os livros 

indicados lhe dizem, prejudicando a formação do hábito de refletir, de questionar, de 

investigar e de tomar iniciativa com o propósito de aprender, reforçando, assim, uma cultura 

de acomodação, de fazer apenas o necessário para obter o diploma ou certificado formal.  

A avaliação do professor e do processo de ensino pelo educando é ignorada, 

porque nenhuma dúvida deve pairar sobre o que leu ou ouviu em sala de aula. O educando 



41 

 

mais atraído pelo conhecimento e insatisfeito com as delimitações nem tem a possibilidade de 

disseminar informações e material entre os colegas ou de mostrar ao professor o que descobre 

por si mesmo. O professor perde, então, a grande oportunidade que tais iniciativas pessoais 

lhe propiciam para conhecer melhor o educando, seus interesses e tendências. 

De acordo com Palangana (1998), quanto maior o conhecimento que o professor 

tem de seus estudantes e das diferenças entre eles, mais condição tem de fazer adaptações às 

suas práticas e combinações didático-pedagógicas, no sentido de que todos eles aprendam. Já 

existe a consciência de que os melhores professores nem sempre são os que usam técnicas 

sofisticadas, que valorizam quantidade de conteúdos e avaliam rigorosamente o rendimento, 

mas os que se preocupam com a aprendizagem significativa e relevante, que dão a direção de 

troca amigável e de parceria com o educando.  

Com essa compreensão, os professores usam uma combinação de métodos, 

técnicas e recursos didáticos; têm expectativas positivas a respeito de seus estudantes; 

mostram-se entusiasmados e valorizam o que fazem e o que é feito por eles, propiciando-lhes 

oportunidades de encontrar seus próprios métodos de aprendizagem. 

Essa atitude do professor contagia os estudantes com um certo comprometimento 

espontâneo, que os leva a se sentirem descontraídos e autoconfiantes para aprender com 

prazer, de forma qualitativa, e a transformarem a vida numa escola aberta, isso é, num largo 

espaço de oportunidades para uma contínua aprendizagem e uso do seu potencial, de amor ao 

que fazem e de responsabilidade social. 

Dessa forma, um ambiente de aprendizagem é aquele que se caracteriza pela 

interação, comunicação, confiança, ética, respeito ao pensamento do outro, compreensão, 

consideração, liberdade, alegria. É um ambiente que apresenta desafios e estimula a 

curiosidade, o debate, a investigação, a criatividade, a formação de uma autoimagem positiva, 

o espírito de equipe, a responsabilidade e uma insaciável busca do saber, valorizando a 

criação do outro e reforçando a autoestima. 

Nenhuma teoria de aprendizagem é capaz de sozinha orientar as práticas 

pedagógicas, uma vez que o processo de aprender varia de acordo com concepções 

filosóficas, “tipos de inteligência”, experiências de vida e ambientes (que facilitam ou 

dificultam a aprendizagem). O que importa é que os educadores estejam conscientes de toda 

essa complexidade, preocupem-se com ela e não apenas com o ensino e sejam capazes de 

refletir sobre as suas ações e de modificar suas atitudes, reinventando combinações na sua 

prática e criando novos ambientes de aprendizagem mais condizentes com as modificações 

culturais e as demandas da vida moderna. 
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Essa consciência  do ensino tem resultado porque simplifica o progresso dos 

instrumentos e a formação dos professores. É difícil elaborar materiais que auxiliem na 

conexão da experiência individual dos estudantes com os conceitos e problemas de uma 

disciplina.    

 

Agora vocês me perguntam: ‘O que é educar?’ e eu lhes digo que educar é uma 

coisa muito simples: é configurar um espaço de convivência desejável para o outro, 

de forma que eu e o outro possamos fluir no conviver de uma certa maneira 

particular. Eu lhes respondo que quando se consegue que o outro, a criança, o jovem 

aceite este convite à convivência, educar não custa nenhum esforço para se viver. A 

tarefa do educador é criar um espaço de convivência ao qual se convida o outro, de 

modo que o outro esteja disposto a conviver conosco, por um certo tempo, 

espontaneamente. E nesta convivência ambos, educador e aprendiz, irão transformar 

de maneira congruente tudo o que se faz no conviver, no espaço de convivência se 

faz e se reflete sobre o fazer. E o corpo se transforma, a corporeidade se transforma 

no fazer e no refletir sobre os afazeres, de uma maneira congruente com a 

circunstância na qual se passam os afazeres e esse refletir. E, depois de um tempo, se 

é diferente do que se era. Mas não de qualquer maneira, e sim de uma maneira que 

tem a ver com uma história de interações recorrentes na circunstância, e não há 

esforço, e não há trabalho. (MATURANA, 1993, p. 6). 

 

 

A complexidade da maioria dos conceitos requer que numa situação de 

aprendizagem o aluno confronte suas ideias com a dos seus colegas, sinta-se desequilibrado 

diante de fatos experimentais ou de algum portador de texto que o faça relacionar o seu 

conhecimento prévio, sobre determinado assunto, com as novas possibilidades que são 

apresentadas durante as atividades. Exige-se do professor uma perspicácia muito grande, pois 

o simples fato do aluno estar interagindo com os fenômenos através dos experimentos ou 

confrontando fatos vivenciados com aqueles registrados pela literatura científica, não é 

condição suficiente para romper com certas estruturas do pensamento e promover um salto 

qualitativo na direção do conhecimento científico. 

As situações de aprendizagem irão requerer que as intervenções pedagógicas se 

dêem na chamada zona de desenvolvimento proximal do aluno que, de uma maneira 

simplificada, poderíamos entender como sendo uma “faixa” situada entre o conhecimento real 

que o aluno já acomodou em sua memória compreensiva e o conhecimento que ele poderá vir 

a adquirir com a intervenção dos próprios colegas ou do professor. Assim, através das 

relações sociais estabelecidas em classe diante de situações problematizadoras que têm a 

função de promover um desequilíbrio inicial, haverá a possibilidade de se promover um 

reequilíbrio mais potente, no sentido de ser mais abrangente (VYGOTSKY, 1989). 

A tarefa principal a ser desempenhada recai evidentemente na pessoa do 

professor, que deverá atuar como agente cultural e socializador. Espera-se que ele conheça 



43 

 

bem o conteúdo a ser explorado, que tenha uma concepção clara da natureza da ciência, que 

ele domine a gênese do conhecimento científico e que esteja atento ao conhecimento prévio e 

à representação de mundo dos estudantes. 

Considerando que, se além da clareza da proposta curricular elaborada pela 

escola, o professor já disponha de um material que dê orientações para a realização de 

experimentos, que proponha textos adequados a cada série e uma diversidade de atividades 

que abranja um grande número de assuntos para que ele selecione de acordo com o perfil 

característico de sua turma, pode-se afirmar que grande passo já estará sendo dado em relação 

à melhoria do ensino. Estas condições seriam, talvez, apenas a ponta do iceberg em relação a 

todas as questões que perpassam uma aprendizagem significativa e que constituem a 

responsabilidade do professor. Garantida esta estrutura básica, o professor terá condições de 

desenvolver propostas mais diversificadas, proporcionando aos estudantes a exploração de 

uma infinidade de fatos científicos antes de se preocupar com os conceitos, condição prévia 

que será fundamental para a construção dos mesmos. 

Alguns componentes como não obrigatoriedade da frequência diária, a 

flexibilidade dos horários, a utilização do computador como “ferramenta”, dentre outros 

elementos, amplia consideravelmente o leque de pessoas que podem incluir-se em um 

processo de formação institucional. A compressão da distância e a ampliação do tempo de 

estudos provocam um movimento que é característica interessante na educação a distância. A 

distância física é encurtada pelas tecnologias de comunicação que conectam professores, 

estudantes e tutores fisicamente distantes. A ampliação do tempo de estudo está diretamente 

relacionada com a “quebra” da temporalidade, já que o aluno pode acessar o material em 

diversos momentos, inclusive de madrugada e aos domingos. As orientações e aulas estão no 

ar ininterruptamente e cabe ao aluno aproveitar o momento mais adequado para interagir com 

o material. 

De acordo com Harvey (2006, p. 275) um ponto que exige mais atenção é que 

uma das maiores vantagens do ensino a distância é também a causa do insucesso dos 

estudantes. A maleabilidade proporcionada pela metodologia, que é o principal atrativo para 

os estudantes que almejam estudar em seu tempo livre ou não ter a obrigação de frequentar a 

sala de aula todos os dias, acaba por tornar-se o maior obstáculo no desenvolvimento da 

aprendizagem. A percepção espaço-tempo ou o reestabelecimento destas duas classes tão 

essenciais ao ser humano provoca uma dificuldade em lidar com o tempo (que sempre parece 

mais longo do que é de fato) e com as distâncias (a não exigência presencial provoca o 

isolamento e sensação de abandono no aluno). Harvey já sinalizava para o impacto das 
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mudanças destas duas categorias em nossas vidas quando afirmava que a “compressão o 

tempo-espaço sempre cobra o seu preço da nossa capacidade de lidar com as realidades que se 

revelam à nossa volta”. 

 

4.3 Direitos Fundamentais  

 

Os direitos fundamentais foram instituídos na Constituição Brasileira de 1988 

após uma grande conquista, de uma luta travada ao longo de anos, e que representa um novo 

olhar sobre a humanidade, preservando os direitos de cada um. 

Os direitos fundamentais enumerados pela Constituição da República Federativa 

do Brasil (CRFB/88) fazem parte de uma conquista histórica, desencadeada no decorrer de 

anos e anos, e simboliza o desabrochar cultural de uma sociedade, de forma que a sua 

preservação, percorre, essencialmente, pela interpretação a eles atribuída. 

Existem inúmeras e variadas expressões que são constantemente usadas pela 

doutrina para se aludir ao que se nominam direitos fundamentais na presente investigação. 

Ainda se verifica que a denominação pode variar, de país para país. Destaca-se, entre outros: 

direitos naturais, direitos humanos, direitos (ou liberdades) individuais, direitos públicos 

subjetivos, liberdades públicas, liberdades fundamentais, direitos constitucionais, direitos da 

pessoa humana, direitos subjetivos. Muitos desses termos são utilizados, inclusive, na 

CRFB/88. 

A evolução histórica dos direitos fundamentais na opinião de Romita: 

 

Não se expressa pela simples incorporação de novos direitos aos anteriormente 

consagrados. Determinados direitos passam a apresentar nova feição. Assim, por 

exemplo, o direito de propriedade passa de direito individual e sagrado a exercer 

uma função social. (ROMITA, 2014, p. 76). 

 

Conforme Dimoulis e Martins (2007, p. 23), os direitos fundamentais se 

transformam e desenvolvem-se no decorrer das alterações e mudanças sociais e, 

consequentemente, estatais. E, para que seja possível compreender a definição dos direitos 

fundamentais – no tocante a realização – é indispensável que se observe o desenvolvimento 

social e a mudança dos modelos de Estado. 

Com relação ao histórico dos direitos fundamentais, Moraes (2004, p. 59) traz 

que: 
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[...] o começo do nosso século viu a inclusão de uma nova categoria de direitos nas 

declarações e, ainda mais recentemente, nos princípios garantidores da liberdade das 

nações e das normas da convivência internacional. Entre os direitos chamados 

sociais, incluem-se aqueles relacionados com o trabalho, o seguro social, a 

subsistência, o amparo à doença, à velhice etc. (MORAES, 2004, p. 59). 

 

Mas de acordo com Sarlet (2003, p. 34), a história dos direitos fundamentais, de 

certa forma, é, também, a história da limitação do poder. A construção da teoria dos direitos 

fundamentais sempre esteve ligada, direta ou indiretamente, à ideia de imposição de 

limitações ao poder do Estado, que jamais poderia ter poderes ilimitados sobre os seus 

cidadãos. Então surgem os direitos fundamentais como limites principais à atuação do Estado. 

Para Moraes (2004, p.59): 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu Título II os direitos e garantias 

fundamentais, subdividindo-os em cinco capítulos: direitos individuais e coletivos; 

direitos sociais; nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos. Assim, a 

classificação adotada pelo legislador constituinte estabeleceu cinco espécies ao 

gênero direitos e garantias fundamentais: direitos e garantias individuais e coletivos; 

direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; e direitos relacionados à 

existência, organização e participação em partidos políticos. (MORAES, 2004, 

p.59). 

 

E Bobbio (1989, p.98) complementa: 

 

[...] um dos lugares comuns de todos os velhos e novos discursos sobre a democracia 

consiste em afirmar que ela é o governo do ‘poder visível’. Que pertença à ‘natureza 

da democracia’ o fato de que ‘nada pode permanecer confinado no espaço do 

mistério’ é uma frase que nos ocorre ler, com poucas variantes, todos os dias. Com 

um aparente jogo de palavras pode-se definir o governo da democracia como o 

governo do poder público em público. (BOBBIO, 1989, p.98). 

 

Conforme Dantas (2003, p. 51), a essência ideológica dos direitos fundamentais é 

de direito natural, uma vez que são pertencentes à essência do homem, não desempenhando 

um presente ou dádiva de qualquer organização política ou ordenamento jurídico positivo, que 

apenas os reconhece ou não. 

 

Para Dantas (2003, p. 51) existem variadas interpretações sobre o conteúdo do 

direito natural, especialmente as críticas contundentes feitas pelos positivistas e 

pelos historicistas na segunda metade do século XX. Os positivistas combatiam a 

concepção de direito natural por ser ela expressão de uma concepção jusnaturalista 

que eles rechaçavam, pois não admitiam qualquer valoração jurídica. Já os 

historicistas não aceitavam princípios racionais de validez universal e necessária. 

 

Conforme Dantas (2003, p. 51), o embasamento filosófico dos direitos 

fundamentais deriva de um sentimento básico e permanente de justiça, inerente ao homem, e 
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que se intitula direito natural. Contudo o reconhecimento desse sentimento de justiça evoluiu 

gradativamente ao longo da História até o seu efetivo acolhimento pelos primeiros textos 

jurídicos. 

Sarlet (2003, p. 40) mostra o histórico dos direitos fundamentais até o seu 

reconhecimento nas primeiras constituições escritas, destacando três etapas, que são as 

seguintes: a) uma pré-história, que se estende até o século XVI; b) uma fase intermediária, 

que corresponde ao período da elaboração da doutrina jusnaturalista e da afirmação dos 

direitos naturais do homem; c) a fase de constitucionalização, iniciada em 1776, com as 

sucessivas declarações de direitos dos novos Estados americanos. 

Segundo Dantas (2003, p. 43) a Grécia não se questionava sobre os direitos do 

homem, tal como, diante do Poder, já que, lá, a transgressão do caráter do cidadão fomentava 

a recusa da polis por força de um julgamento ético e político que, porém, não era 

juridicamente institucionalizado. Tal ordem de coisas derivava da concepção de Estado 

reinante entre os gregos, que não admitia ao indivíduo direito frente ao poder público, já que o 

Estado era concebido como a cidade individual autossuficiente.  

Na opinião de Dantas (2003, p. 44-45), a Inglaterra deu um passo importante no 

sentido da limitação ao exercício do poder com a Magna Carta imposta pelos barões ao Rei 

João Sem-Terra, mesmo observando-se que as liberdades ali ventiladas eram muito mais 

privilégios em favor de uma camada social, o baronato, do que mesmo expressão de 

liberdade, como concebida no mundo moderno. Nos séculos XVII e XVIII vários documentos 

ingleses vieram completar a Magna Carta, podendo-se citar a Petition of Rights, o Habeas 

Corpus Act e o Bill of Rights. Outros importantes documentos de proteção dos direitos 

fundamentais foram a Constituição de Rhode Island, de 1663, onde era consagrada a liberdade 

de religião, que nem a própria Inglaterra possuía, e a Constituição dos Estados Unidos da 

América de 1787, aos quais, em 1789, juntou-se a Declaração de Direitos e Garantias 

Individuais. Nesse mesmo último ano, a Assembleia Constituinte da França aprovou, no auge 

da Revolução, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Para Dantas (2003, p. 45), na Idade Contemporânea, no âmbito ainda dos 

clássicos e tradicionais direitos e garantias individuais, o constitucionalismo acolhe os 

chamados direitos sociais (nos quais se incluem os direitos do trabalhador), de conteúdo 

econômico, que foram introduzidos na Constituição Mexicana de 1917, na Constituição 

Weimariana de 1919, e nas Constituições da Polônia e da Iugoslávia de 1921. Contudo, 

lembra ainda o autor que a Constituição Francesa de 1848 já consagrara alguns princípios de 

caráter social, enfatizando que esta elevação dos elementos sociais e econômicos ao nível 
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constitucional é produto de um fato histórico, qual seja a passagem da democracia política 

para a democracia social, que deu origem a uma nova ideologia constitucional. Os 

precedentes desta nova ideologia podem ser encontrados no Evangelho, em Marx e na 

doutrina social da igreja, estes últimos principalmente por meio das mais recentes encíclicas 

papais. 

Dantas resume assim a importante mudança social: 

 

No constitucionalismo de entre guerras ocorre à confluência de tendências 

socialistas, liberais, cristãs, com influências nas Constituições. Onde já começam as 

técnicas planificadoras. Na descrição dessas modificações, Pablo Lucas Verdú 

ressalta a configuração do Estado de Direito, como Estado social de direito. Sente-se 

a necessidade de constitucionalização das realidades econômico-sociais. Com as 

constituições da Primeira Guerra Mundial e após a Segunda Guerra, as Constituições 

europeias, antecedidas pela Constituição do México, de 1917, consagram os direitos 

econômicos e sociais (trabalho, seguro social, função social da propriedade, 

nacionalização, empresa pública). (DANTAS, 2003, p. 45). 

 

De acordo com Dantas (2003, p. 46), não se pode negar que foi com a 

Constituição Mexicana de 1917, com as Constituições da Rússia (1918-1923 e 1925-1936), 

com a Constituição de Weimar (Alemanha, 1919), com a Constituição da Espanha (1931), 

com a Constituição da Itália (1947) e com as Constituições Francesas de 1946 e 1958, dentre 

outras, que se deu maior destaque à matéria social. No Brasil, a Constituição de 1824 e a 

Reforma de 1926 ao Texto Magno de 1891 também assinalam precedentes, embora singelos, 

no trato dos direitos sociais, que foram incorporados à Constituição a partir de 1934. 

Segundo Dantas (2003, p. 46), “os direitos sociais fizeram nascer à consciência de 

que, tão importante quanto salvaguardar o indivíduo, era proteger a instituição”. O brutal 

desrespeito aos direitos humanos praticado durante a Segunda Guerra Mundial pelo regime 

nazista e pelos demais regimes totalitários da época levou a uma maior conscientização em 

torno dos direitos inerentes à pessoa humana. Por isso foi elaborada em 1948 a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, considerada a Carta Mundial dos direitos humanos, com o 

objetivo de torná-los fundamentais nas esferas internacional e constitucional dos Estados. 

Conforme  Bobbio (1989), a efetiva proteção dos direitos do homem está 

interligada ao progresso da civilização humana mundial. Não se pode falar em 

consubstanciação dos direitos humanos sem que se mencione duas amplas dificuldades dos 

dias atuais, que são as guerras e a miséria, nem abstrair do absurdo contraste entre o excesso 

de potência que criou condições para uma guerra exterminadora e o excesso de impotência 

que condena grandes massas humanas à fome. Seguindo a lição do pensador italiano, apenas 

nesse contexto de realismo pode-se aproximar do problema dos direitos humanos, que devem 



48 

 

ser avaliados segundo uma posição ponderada que nem nos torne pessimistas a ponto de nos 

abandonarmos ao desespero, nem tão otimistas a ponto de parecer presunçoso. Concluindo, 

assevera que: 

 

A quem pretenda fazer um exame despreconceituoso do desenvolvimento dos 

direitos humanos depois da Segunda Guerra Mundial, aconselharia este salutar 

exercício: ler a Declaração Universal e depois olhar em torno de si. Será obrigado a 

reconhecer que, apesar das antecipações iluminadas dos filósofos, das corajosas 

formulações dos juristas, dos esforços dos políticos de boa vontade, o caminho a 

percorrer é ainda longo. E ele terá a impressão de que a história humana, embora 

velha de milênios, quando comparada às enormes tarefas que estão diante de nós, 

talvez tenha apenas começado. (BOBBIO, 1989, p. 45-46). 

 

Romita (2014) traz que os direitos fundamentais são indivisíveis e 

interdependentes, no sentido de que mesmo as liberdades negativas de matriz liberal só 

adquirem eficácia máxima quando concorrem os direitos econômicos, sociais e culturais. 

Seres necessitados não são livres. Por seu turno, o exercício dos direitos sociais depende do 

reconhecimento dos direitos de liberdade. Um direito fundamental só alcança plena realização 

quando os demais direitos fundamentais são respeitados. A violação de um dos direitos 

fundamentais importa vulneração de algum ou de alguns dos outros. Não importa para a 

validade dessa assertiva que se trata de direitos civis ou políticos ou de direitos econômicos, 

sociais ou culturais: a realização de uns pressupõe a realização simultânea dos demais. 

Conforme Iheringer (2011, p. 149):  

 

Verifica-se, portanto, vários pontos de contato entre os conceitos de mínimo 

existencial e de direitos fundamentais sociais em sociedades periféricas como a 

brasileira, que possui uma enorme desigualdade econômica e social. No Brasil, 

como em vários países periféricos, as carências sociais e econômicas por parte de 

grandes parcelas da população e as desigualdades sociais dentro do mesmo país 

atingem níveis alarmantes, que faz com que seja necessário um esforço ingente para 

a ultrapassagem desta situação de iniquidade. 

 

Confirmando a necessidade de respeito aos direitos fundamentais e da 

obrigatoriedade do mínimo existencial Sarlet (2003, p. 56) relata que: 

 

[...] a dignidade da pessoa humana (assim como os próprios direitos fundamentais), 

sem prejuízo de sua dimensão ontológica e, de certa forma, justamente em razão de 

se tratar do valor próprio de cada uma e de todas as pessoas, apenas faz sentido no 

âmbito da intersubjetividade e é também por esta razão que se impõe o seu 

reconhecimento e proteção pela ordem jurídica, que deve zelar para que todos 

recebam igual (já que todos são iguais em dignidade) consideração e respeito por 

parte do Estado e da comunidade. 
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Dando ênfase à dignidade da pessoa humana Sarmento (2006, p. 255) traz que: 

 

A própria compreensão de que o princípio da dignidade da pessoa humana 

representa o centro de gravidade da ordem jurídica, que legitima, condiciona e 

modela o direito positivado, impõe, no nosso entendimento, a adoção da teoria da 

eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. De fato, 

sendo os direitos fundamentais concretizações ou exteriorizações daquele princípio, 

é preciso expandir para todas as esferas da vida humana a incidência dos mesmos, 

pois, do contrário, a proteção à dignidade da pessoa humana principal objetivo de 

uma ordem constitucional democrática permaneceria incompleta. Condicionar a 

garantia da dignidade do ser humano nas suas relações privadas à vontade do 

legislador, ou limitar o alcance das concretizações daquele princípio à interpretação 

das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados do Direito Privado, 

significa abrir espaço para que, diante da omissão do poder legislativo, ou da 

ausência de cláusulas gerais apropriadas, fique irremediavelmente comprometida 

uma proteção, que, de acordo com a axiologia constitucional, deveria ser completa.  

 

Verifica-se dessa forma que a dignidade da pessoa humana expede à esfera de 

proteção dos direitos fundamentais. Para Romita (2014), a explicação para o caráter de 

indivisibilidade dos direitos fundamentais é simples: a indivisibilidade vincula-se ao respeito 

da dignidade da pessoa humana. A dignidade é indivisível: se privada das liberdades públicas, 

a pessoa não desfruta direitos econômicos e sociais, tornando-se inviável o reconhecimento da 

liberdade e da igualdade. Os direitos fundamentais preconizam a possibilidade de um sistema 

aberto, sensível à mudança de realidade, com as novas concepções da verdade e da justiça, de 

modo a garantir a sua supremacia e a força normativa da Constituição, por vezes limitando a 

liberdade de atuação dos órgãos do Estado. 

 

4.4  Direito Fundamental à Saúde 

 

O Plano Nacional de Saúde (PNS) apresenta-se como um marco das políticas 

públicas no Brasil, visto que objetiva abolir a cultura da institucionalização das crianças e 

adolescentes. As diretrizes que orientam o Plano Nacional de Saúde baseiam-se na 

centralidade da família nas políticas públicas, pugnam pela inclusão social e asseveram a 

importância da família no âmbito da vida social, conforme gizado na nossa Constituição 

Federal, no artigo 226. Entende-se por família como um grupo de pessoas com laços 

consanguíneos ou não, com afinidades, afetividades, laços de solidariedades e as demais 

formas de arranjos familiares. Vínculos esses que estabelecem obrigações recíprocas.  

O plano em comento pauta-se, sobretudo, na primazia da responsabilidade do 

Estado no fomento de políticas integradas de apoio à família. Dessa forma o Estado deve dar 

prioridade absoluta à garantia dos direitos da criança e do adolescente, proporcionando 
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serviços adequados a prevenir e superar as violações de direito, possibilitando assim, o 

fortalecimento dos vínculos familiares. 

É também diretriz basilar do Plano Nacional supramencionado a garantia dos 

princípios de excepcionalidade e provisoriedade dos Programas de Acolhimento Institucional 

de crianças e de adolescentes. Dessa forma somente em situação de risco que afete a 

integridade do desenvolvimento do menor é que poderá analisar seu afastamento familiar, 

visto que, tal ato pode trazer a suspensão ou ruptura dos vínculos atuais entre os membros 

daquela família. A apreciação profunda do caso evita danos ao menor, motivado por 

separações bruscas, longas e desnecessárias. Conforme depreende-se do Plano: 

 

A decisão sobre a separação é de grande responsabilidade e deve estar baseada em 

uma recomendação técnica, a partir de um estudo diagnóstico, caso a caso, realizado 

por equipe interdisciplinar, com a devida fundamentação teórica – desenvolvimento 

infantil, etapas do ciclo de vida individual e familiar, teoria dos vínculos e 

estratégias de sobrevivência de famílias em situação de extrema vulnerabilidade. A 

realização deste estudo diagnóstico deve ser realizada em estreita articulação com a 

Justiça da Infância e da Juventude e o Ministério Público, de forma a subsidiar tal 

decisão. (BRASIL, Plano Nacional, 2013, p. 79).   

 

Define ainda o Plano que o afastamento quando for necessário, devem-se efetuar 

empenhos com intuito de reintegrar a criança ou adolescente ao convívio no seio familiar 

imediatamente. Desta feita, delibera ainda o Plano Nacional que deve ser feito o 

Reordenamento dos Programas de Acolhimento Institucional, com vistas a determinar a 

adoção centrada no interesse da criança e do adolescente. 

Para essas abordagens, é válido que se reitere o pensamento de Iamamoto (2004, 

p.6) quando faz alusão à esperança, como sendo a mola para a afirmação da vida e, que a 

esperança é imprevisível e a utopia é uma quimera necessária à vida humana. Dentro dos 

aspectos das questões sociais não é diferente, pois o ser humano deve estar aberto ao fato de 

que a esperança está adstrita aos projetos societários acerca das suas concepções propostas, 

para a condução das políticas, tanto do ponto de vista econômico, quanto sociais. 

É verdade que a perspectiva de análise em relação às questões sociais enquanto 

parte constitutiva das relações sociais capitalistas produz o entendimento de ampliação das 

diferenças sociais, mas nem por isso deve deixar de inferir o entendimento de que um dia será 

diferente. 

Sendo assim, os indivíduos carecem de intermediação, carecem de políticas 

sociais públicas que harmonizem as partes, produzindo um grau melhor de equidade. As 

políticas públicas, principalmente aquelas oriundas das legislações, isto é, do estado 
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normativo, não surge senão, em virtude dos contrários, ou seja, só se protege a quem está 

desprotegido e só se garante o que não está garantido e, só se oferece algo a quem o necessita 

(IAMAMOTO, 2004). 

No âmbito nacional, para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002), distinguem-se 

as fundamentais séries de atuações: a atenção básica em saúde compõe como um espaço que 

propicia as ocupações com apoio territorial que tendem buscar modificações sociais, superar o 

viés da simples assistência e incorporar uma nova forma de cuidar que ultrapasse os muros 

institucionais. É o eixo central para alavancar o novo modelo, oferecendo melhor cobertura 

assistencial dos problemas mentais e maior potencial de reabilitação psicossocial para os 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

4.5  Evolução Histórica do Direito Fundamental à Saúde  

 

Até a década de 20, no Brasil apenas uma pequena quota da população dispunha 

do acesso à saúde: aquela que tinha recursos para pagar pelos serviços de assistência médica. 

Aos que não possuíam condições de arcar com tais serviços restava a medicina popular, que 

era muito utilizada na época, e o auxílio das Santas Casas de Misericórdias que se dedicavam 

ao tratamento e amparo aos indigentes pobres. Os serviços de saúde prestados pelo Estado 

possuíam sempre caráter excepcional, e somente eram prestados em caso de calamidade 

pública, com o objetivo de controlar epidemias e endemias. 

Baseado em informações de Dallari (2003): 

 

É apenas a partir da segunda metade do século dezenove que a higiene se torna um 

saber social, que envolve toda a sociedade e faz da saúde pública uma prioridade 

política. São desses momentos as primeiras tentativas de ligar a saúde à economia, 

reforçando a utilidade do investimento na saúde. Por outro lado, inúmeros trabalhos 

de pesquisa conforme o paradigma científico vigente revelam claramente a relação 

direta existente entre a saúde e as condições de vida. (DALLARI, 2003, p. 42). 

 

Como marco inicial da previdência social no Brasil, em 1923, o então Presidente 

Artur Bernardes promulgou a lei nº 4.682 de 24 de janeiro, elaborada pelo Deputado Eloy 

Chaves. Tal lei estabeleceu o sistema de Caixas de Aposentadorias e Pensão (CAP) que eram 

coordenadas por empresas de natureza civil e privadas, que regulavam os benefícios 

pecuniários e serviços de saúde para os empregados de empresas específicas. O exposto 

sistema era financiado com recursos dos empregados e empregadores, e cada Caixa de 

Aposentadoria e Pensão era administrada por comissões formadas de representantes da 
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empresa e dos empregados, restando então ao setor público apenas a função de resolução de 

conflitos (CUNHA; CUNHA, 1998). 

A primeira CAP criada foi a dos trabalhadores ferroviários, importante setor por 

desempenhar grande movimentação na economia do país na época e pela grande capacidade 

de mobilização que tal categoria possuía. A constituição das CAPs objetivava: 

 

[...] socorros médicos em caso de doença em sua pessoa ou pessoa de sua família, 

que habite sob o mesmo teto e sob a mesma economia; a medicamentos obtidos por 

preço especial determinado pelo Conselho de Administração; aposentadoria; e, a 

pensão para seus herdeiros em caso de morte (Artigo 9°, §§ 1° a 4°, do Decreto n° 

4.682 de 24 de janeiro de 1923). 

 

Nos anos de 1930 a 1945, a compreendida Era Vargas foi marcada por uma 

grande mudança na estrutura política e econômica no Brasil. Entre as principais mudanças 

estão a criação das leis trabalhistas e a criação do Ministério da Saúde e do Trabalho. Na área 

da saúde, as Caixas de Aposentadoria e Pensões se transformaram em Institutos de 

Aposentadoria e Previdência (IAPs). Na verdade, a transformação se baseou em agregar, em 

um único instituto, todas as CAPs de uma mesma categoria profissional e não mais por 

empresa, como era feito anteriormente (CUNHA; CUNHA, 1998). 

A administração dos Institutos de Aposentadoria e Previdência se caracterizava 

com ampla dependência do governo federal. O Estado participava na administração de tais 

Institutos quando o Presidente de República designava um presidente para dirigir o conselho 

de administração, composto por representantes de empregados e empregadores que exerciam 

função de assessoria e fiscalização, além de participar também do financiamento, ainda que, 

formalmente. Verificou-se a expansão da Previdência com a junção de novas categorias que 

não eram alcançadas anteriormente pelas CAPs (CUNHA; CUNHA, 1998). 

No tocante às ações de saúde voltadas à coletividade, foi reestruturado e 

dinamizado o Departamento Nacional de Saúde, articulando e centralizando as atividades 

sanitárias de todo o País. Em 1942 é criado o Serviço Especial de Saúde Pública, com atuação 

voltada para as áreas não cobertas pelos serviços tradicionais. Assim sendo, podemos 

observar que mesmo o Estado mantendo ações de saúde pública, promovendo o controle e a 

prevenção de doenças transmissíveis e atuando na assistência a algumas doenças, a assistência 

à saúde ainda tinha que contar com a caridade, o assistencialismo dos hospitais e dos 

profissionais de saúde (CUNHA; CUNHA, 1998). 

Por outro lado, com um grande investimento das IAPs, que cresciam juntamente 

com as indústrias e os operários contribuintes, grandes hospitais foram construídos e amplos 



53 

 

investimentos em equipamentos e na indústria farmacêutica foram feitos. Neste período a 

atenção à saúde começou a receber um tratamento como qualquer outro setor da produção 

industrial.  

Durante a ditadura militar, os militares assumem o poder com o intento de 

promover reformas sociais no Brasil. Entre as pretendidas reformas estava a da saúde, que foi 

apresentada e defendida na 3ª Conferência Nacional de Saúde realizada em dezembro de 

1963. Ela defendia duas teses que serviram como base para o Sistema Único de Saúde: a 

defesa da saúde para todos e a municipalização como o caminho (CUNHA; CUNHA, 1998). 

Com o golpe de 1964 e a queda de Goulart, Eurico Gaspar Dutra se tornou o 

Presidente de República, e promoveu promulgação de uma nova constituição em 1946. A 

saúde pública passou a ser mais centralizada com programas e serviços verticalizados para 

realizar campanhas e ações sanitárias. Em 1966 ocorre a centralização dos IAPs, criando o 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), formando assim uma grande caixa de 

dinheiro (CUNHA; CUNHA, 1998). 

Entretanto, com o aumento substancial de contribuintes e de modo consequente, 

de beneficiários, ficou inviável ao sistema médico previdenciário atender a toda população.  

Diante deste fato, o governo decidiu destinar os recursos públicos para atender a necessidade 

de ampliação do sistema para a iniciativa privada, com o objetivo de integrar o apoio de 

setores importantes e influentes dentro da sociedade e da economia. 

Como uma maneira de atender a todos, foram firmados convênios e contratos com 

grande parte dos médicos e hospitais existentes no país, pagando pelos serviços produzidos, o 

que proporcionou a tais grupos se capitalizarem, repercutindo com o aumento no consumo de 

medicamentos e de equipamentos médico-hospitalares, criando um complexo sistema médico-

industrial. 

O sistema se tornou tão complexo, administrativamente e financeiramente na 

estrutura do INPS, que acabou levando a criação de uma própria estrutura administrativa, o 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) em 1978. Quanto 

à assistência médica, reapareceram doenças e epidemias, justificadas pela falta de saneamento 

e atenção básica. Consolida-se, no Brasil, o conceito de saúde como ausência de doença 

(CUNHA; CUNHA, 1998). 

O Sistema Nacional de Saúde surgiu em 1975, através da lei nº 6.229/75, com 

ideias inovadoras, porém em seu bojo a dualidade do setor saúde dando ao Ministério da 

Saúde caráter normativo e ações na área eram de interesse coletivo e ao Ministério da 

Previdência a responsabilidade pelo atendimento individualizado. 
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O complexo de serviços, do setor público e do setor privado, voltados para ações 

de interesse da saúde, constitui o Sistema Nacional de Saúde, organizado e disciplinado nos 

termos desta lei, abrangendo as atividades que visem à promoção, proteção e recuperação da 

saúde (LEI 6.229, 1975).  

Esse modelo começou a se exaurir no final da década de 70, devido a despesa 

ocasionada ao governo na política de assistência médica previdenciária que cresceu de modo 

desordenado. Devido à falta de critérios para a compra dos serviços privados se tornou 

inconciliável a tentativa de uma ação que viesse a controlar caráter duplo do modelo que 

estava em vigor. E com as crises fiscais e econômicas houve uma moderação nos gastos que 

vieram a impor a contenção de gastos na Previdência Social e a diminuição no repasse de 

recursos ao setor privado (BRAGA; PAULA, 1981). 

Juntamente com o fim do regime autoritário e o estabelecimento de nova 

república, veio o processo de redemocratização do país, e também o fortalecimento do 

movimento municipalista, nesse contexto, em 1986, ocorre a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, apontada como grande marco da Reforma Sanitária, cujas propostas foram defendidas 

na Assembleia Nacional Constituinte criada em 1987. No ano seguinte, o então Presidente do 

Brasil, José Sarney criou o Programa de Desenvolvimento de Sistemas Unificados e 

Descentralizados de Saúde nos Estados - SUDS, com o objetivo de contribuir para a 

consolidação e o desenvolvimento qualitativo das ações integradas de saúde, serviu como 

base para o Sistema Único de Saúde (SUS), incorporado a Constituição Federal promulgada 

em 1988 (BRASIL, 1987). 

 

4.6 O Direito Fundamental à Saúde na Constituição de 1988 

 

De acordo com Agra (2002) os direitos fundamentais assinalam um dos traços 

mais marcantes do constitucionalismo moderno, em que são tomados como direitos 

invioláveis dos homens, que de forma alguma podem ser suplantados. Marcam o fim 

definitivo da concepção hobbesiana de que os direitos fundamentais são decorrência do 

Estado e somente podem existir enquanto prerrogativa estatal. Quando a Constituição 

brasileira agasalhou direitos fundamentais como os direitos econômicos, sociais, políticos, 

etc., eles adquiriram um conteúdo de maior relevo, gozando de supremacia e supralegalidade. 

Passaram a existir além da lei por força da Constituição (AGRA, 2002, p. 135). 

O constituinte através da CRFB/88 colocou o homem como valor supremo do 

ordenamento jurídico e mostrou que a dignidade da pessoa humana é o valor fundamental do 
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Estado brasileiro (artigo 1º, inciso III) e inspirador da atuação de todos os poderes do Estado e 

do agir de cada um.   

A Constituição Brasileira, promulgada em 1988, incorporou grande parte das 

ideias da Conferência Nacional de Saúde e garantiu o direito à saúde para todo cidadão, 

convertendo-a em um dever do Estado, através da criação de um sistema de acesso universal e 

igualitário, com ações voltadas para sua promoção, proteção e recuperação. 

O direito à saúde na opinião de Humenhuk (2004) é classificado como sendo um 

direito fundamental de segunda geração, uma vez que se mostra como um direito social 

prestacional, pois para sua existência necessita-se de uma atuação positiva por parte do ente 

estatal. Os direitos de segunda geração estão expressos na Constituição Federal de 1988 a 

partir do artigo 6º, e neste aspecto, se reconhece o direito à saúde como um direito social que 

exige do Estado prestações positivas, para deste modo evidenciar a sua garantia e a sua 

efetividade. 

Ferraz (2005) mostra que o direito à saúde se apresenta de duas formas: direitos 

coletivos e direitos difusos. Para o autor, o direito coletivo ocorre quando certo grupo, com 

determinação relativa, decorrente da participação em uma relação jurídica-base pode obter 

proteção para toda classe representada, não podendo haver satisfação ou prejuízo senão de 

forma que afete a todos membros desta determinada classe e o direito difuso quando certo 

grupo, com indeterminação absoluta de seus titulares, cuja ligação decorre somente de mera 

circunstância de fato, pode obter proteção para todo o grupo. 

Sarlet (2007) afirma que: 

 

Ao Estado não se impõe apenas o direito de respeitar a vida humana, o que poderá 

até mesmo implicar a vedação da pena de morte, mas também o dever de proteger 

ativamente a vida humana, já que esta constitui a razão de ser da própria 

comunidade e do Estado, além de ser o pressuposto para a fruição de qualquer 

direito fundamental. Negar ao particular o acesso ao atendimento médico-hospitalar 

gratuito, ou mesmo o fornecimento de medicamentos essenciais, certamente não nos 

parece a solução mais adequada. (SARLET, 2007, p.268). 

 

O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, relacionado à preservação 

da vida e expresso no art. 25 da Declaração dos Direitos do Homem. Como tal, ganha 

atributos de aplicabilidade imediata e de eficácia plena (art. 5 º, §1º, da Constituição Federal) 

e está protegido de reformas ou emendas constitucionais tendentes a excluí-lo ou reduzi-lo 

(art. 60, §4º, da Constituição Federal) (RIBEIRO, 2007, p. 396). 

 

4.7 O Conceito de Saúde 
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Para que o termo “direito à saúde” tenha sentido, é necessário fazer 

considerações sobre o desenvolvimento do conceito de saúde no tocante a direitos sociais. A 

saúde é o elemento essencial ao exercício da cidadania do ser humano. Sem saúde o homem 

não vive, sobrevive, pois, a saúde está direta e intimamente ligada à qualidade de vida e à 

dignidade das pessoas. 

A saúde é considerada pelo Ministério da Saúde (2004) como: 

 

Um conceito em construção, em movimento, dependendo de valores sociais, 

culturais, subjetivos e históricos. Podemos dizer que é a busca de uma relação 

harmoniosa que nos permita viver com qualidade, que depende de um melhor 

conhecimento e aceitação de nós mesmos, de relações mais solidárias, tolerantes 

com os outros, relações cidadãs com o Estado e relação de extremo respeito a 

natureza, em uma atitude de responsabilidade ecológica com a vida sobre a terra e 

com o futuro. Estas relações significam construir saúde em seu sentido mais amplo, 

radicalizar na luta contra as desigualdades e participar na construção de cidadania e 

da constituição de sujeitos. Sujeitos que amam, sofrem, adoecem, buscam suas 

curas, necessitam de cuidados, lutam por seus direitos e desejos. (BRASIL, 2004, 

p.12). 

 

A saúde não pode ser definida apenas como ausência de doenças ou seus agravos. 

Segundo o moderno entendimento, saúde é um processo continuado e interdependente de 

preservação da vida. E tal interpretação, que deu à saúde uma faceta de cidadania, criou uma 

nova dimensão social. Reconheceu-se, assim, que a essencialidade do conceito de saúde 

reside no equilíbrio interno do homem, bem como entre esse e o meio ambiente, considerado 

como o bem-estar físico, mental e social. Qualquer enunciado do conceito de saúde que 

ignore essa situação, deturparia a ideia essencial de saúde, algo indispensável à dignidade 

humana (RAEFFRAY, 2005, p. 104). 

A Organização Mundial de Saúde conceitua a saúde: 

 

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste 

apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde 

que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, 

sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou 

social. A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e 

depende da mais estreita cooperação dos indivíduos e dos Estados. Os resultados 

conseguidos por cada Estado na promoção e proteção da saúde são de valor para 

todos. (BRASIL, 2004). 

 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde (1992) conceitua a saúde a partir da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, que aponta em seu relatório que: 
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A saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 

meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da 

terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de 

organização social da produção, que podem gerar grandes desigualdades nos níveis 

de vida. (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1992). 

 

De acordo com Fiorillo (2011, p.28): 

 

A saúde, enquanto direito de todos (artigo 196), ao se adequar perfeitamente 

enquanto direito difuso (transindividual, de natureza indivisível tendo como titulares 

pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato) visa possibilitar o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.  

 

A saúde, na Constituição Federal do Brasil, é definida como resultante de políticas 

sociais e econômicas, como direito de cidadania e dever do Estado, como parte da seguridade 

social e cujas ações e serviços devem ser providos por um Sistema Único de Saúde 

(MENDES, 2001). 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Local de estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), do Curso de Especialização em Educação em Direitos Humanos (EDH), oferecido na 

modalidade à distância, pelo Programa de Pós Graduação Stricto sensu, Mestrado Profissional 

Interdisciplinar em Saúde, Sociedade & Ambiente (SaSA), da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em uma das linhas de pesquisa do programa 

“Educação, cultura e saúde” com apoio da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão –SECADI e o Ministério da Educação -MEC nos polos 

de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) nos municípios de Diamantina, 

Taiobeiras, Teófilo Otoni e Turmalina, localizados no Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Os 

polos de apoio presencial são as unidades operacionais para o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância e 

mantidos por municípios. Os polos oferecem a infraestrutura física, tecnológica e pedagógica 

para os estudantes desenvolverem atividades dos cursos oferecidos na modalidade a distância.   

 

Mapa 1 – Estado de Minas Gerais com destaque para a localização dos polos de educação a distância 

da UFVJM. 
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5.2 População alvo 

 

Participantes do curso de Especialização Lato sensu, Educação em Direitos 

Humanos, oferecido pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - 

UFVJM na modalidade à distância. 

 

5.3. Amostra 

 

A amostra foi composta por cursistas matriculados e frequentes no curso de Pós- 

Graduação, nível de Especialização “Educação em Direitos Humanos” ofertado na 

modalidade a distância da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM), que foi oferecido a partir do mês de outubro de 2014, com o apoio do Programa de 

Pós-Graduação Stricto sensu Interdisciplinar em Saúde, Sociedade & Ambiente (SaSA), com 

um total de 150 cursistas, sendo 50 no  município de Diamantina, 25 em Taiobeiras, 50 em  

Teófilo Otoni e  25 em Turmalina. 

 

5.4. Delineamento do estudo 

 

O desenvolvimento do trabalho foi caracterizado como descritivo-exploratório de 

abordagem quantitativa, utilizando como instrumentos para a investigação roteiro de 

entrevistas semiestruturado, realizado por meio de questionários on-line, utilizando 

formulários do Google Drive. É uma pesquisa de caráter exploratório que permite obter 

conhecimento a partir das informações coletadas e incluídas a novos conhecimentos sobre 

desenvolvimento social.  

As pesquisas descritivas visam descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados tais como questionário e observação sistemática 

(SILVA; MENEZES, 2001). 

De acordo com Silva e Menezes (2001), o método quantitativo considera que tudo 

pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagens, 

média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.). 
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Para Vergara (2004), este método consiste em descrever a complexidade de um 

caso ou fenômeno, buscando-se informações por meio de exames detalhados em obras e 

documentos existentes sobre um estudo.  

Após a coleta dos dados, foi realizada a análise descritiva dos valores encontrados e 

os mesmos foram apresentados através de tabelas e gráficos. Os resultados foram discutidos 

de acordo com a literatura pesquisada e o entendimento do pesquisador. 

 

5.5 Procedimentos e Instrumentos 

 

Foi criada no ambiente virtual de aprendizagem do curso EDH a sala da disciplina 

“O Direito Fundamental à Saúde” onde foram utilizados recursos didáticos como, artigos, 

vídeos-aula, filmes, apresentações de slides, seminários, hipertextos, objetos de 

aprendizagem, fóruns, wikis, chats, avaliações de aprendizagem on-line, tarefas, além da 

versão eletrônica do material. 

O conteúdo foi apresentado e organizado de forma interdisciplinar nos tópicos 

previstos da capacitação e no material na Rede de Educação em Direitos Humanos disponível 

no site http://www.redhbrasil.net.  As comunicações foram mediatizadas, prioritariamente, no  

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os tutores a distância fizeram o 

acompanhamento das atividades dos cursistas para esclarecer dúvidas e prestar outras 

informações. O intrumento para a coleta de dados constou de dois questionarios. As questões 

buscaram atender aos objetivos do trabalho e foram divididas em duas partes. 

 

1ª Parte - Determinação do perfil sociodemográfico do grupo e conhecimento dos 

mecanismos de garantia do direito fundamental à saúde 

 

Foi disponibilizado na sala da disciplina “O Direito Fundamental à Saúde” o link 

do questionário semiestruturado, utilizando formulário do Google Drive onde foram coletadas 

informações de identificação bem como variáveis sociais e econômicas e identificação do 

conhecimento e informação sobre o direito fundamental à saúde dos participantes do curso.  

 

2ª Parte - Verificação de estratégias metodológicas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) como modalidade de interação e de diálogo entre estudantes, 

tutores e professores, mesmo que separados espacial e/ou temporalmente. 

 

http://www.redhbrasil.net/
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No final da capacitação foi disponibilizado na sala da disciplina “O Direito 

Fundamental à Saúde” o segundo link do questionário semiestruturado, utilizando formulário 

do Google Drive. Foram coletadas informações para análise da atuação do professor 

formador, do tutor, do material didático e conhecimento adquirido sobre o direito fundamental 

a saúde, além de revelar aspectos sobre a importância de capacitações e aperfeiçoamento em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem.  

 

5.6 Aspectos Éticos 

 

Antes de iniciar a etapa de obtenção dos dados, o projeto foi submetido ao Comitê 

de Ética em pesquisa com Seres Vivos das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes 

Claros-MG e obteve aprovação conforme parecer - 868.681. Ancorado na Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, aos participantes, foi solicitada a 

formalização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Em atendimento aos 

preceitos éticos, com relação a pesquisas com seres humanos foi concedido a todos os 

participantes do estudo, a liberdade de interromper a participação em qualquer fase da 

pesquisa e no momento em que julgassem necessário, a preservação da privacidade, sigilo de 

identidade, à confidencialidade das informações prestadas e ao direito de acesso aos 

resultados obtidos pelo estudo, também constantes no referido TCLE.  
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6 RESULTADOS 

 

A seguir são apresentados os resultados dos questionários aplicados e respondidos 

pelos estudantes do curso de Especialização em Direitos Humanos. 

 

Gráfico 1- Polo de oferta do curso de acordo com as respostas 

dos participantes da pesquisa. Diamantina, 2014. 

 

Diamantina 
52%

Taiobeiras
18%

Teófilo Otoni
25%

Turmalina
5%

Polo de oferta

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

No gráfico 1 observa-se que dentre os entrevistados 52% pertencem ao polo 

Diamantina, 18% polo Taiobeiras, 25% Teófilo Otoni e 5% Turmalina. 

O polo tem que ser veículo de ações importantes nos saberes: conhecer, fazer, 

colaborar e ser tal (DELORS, 1999). Pode-se definir o polo de educação a distância, ou polo 

de apoio presencial, como sendo o lugar devidamente habilitado pelo MEC, no país ou no 

exterior, adequado para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 

administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância. É no polo que o 

estudante terá as atividades de tutoria presencial, biblioteca, laboratórios, teleaulas, avaliação 

(provas, exames, etc.) e poderá utilizar toda a infraestrutura tecnológica para contatos com 

a instituição ofertante e/ou participantes do respectivo processo de formação. 
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Tabela 1 – Sexo e idade dos estudantes matriculados e frequentes. 

Diamantina, 2014. 

 

Sexo F % 

Masculino 14 14% 

Feminino 86 86% 

Idade F % 

20-29 42 42% 

30-39 38 38% 

40-49 12 12% 

50 anos ou mais 08 08% 

Total 100 100% 
Fonte: Elaborada pela autora, 2015. 

 

O público que realiza o curso é predominantemente feminino, correspondendo a 

86% dos estudantes. A maioria dentro da faixa etária de 20-39 anos, correspondendo a 80% 

dos participantes, o que configura população jovem (TABELA 1). 

A procura pelo ensino universitário e por especializações se destaca no processo 

mais amplo de escolarização feminina como importante marco, pois sempre esteve 

diretamente relacionado à maior presença no mundo público e à aquisição não apenas de 

habilidades para o mercado de trabalho, mas também de novos valores e práticas (GUEDES, 

2008). 

A tabela 2 apresenta a formação e atuação dos participantes da pesquisa.  

 

Tabela 2- Formação e atuação dos participantes. 

Diamantina, 2014. 

 

Formação F % 

Licenciatura 77 77% 

Bacharelado 23 23% 

Primeira Especialização F % 

Sim 77 77% 

Não 23 23% 

Trabalha na Educação F % 

Sim 54 54% 

Não 46 46% 

Tempo de Serviço F % 

0-5 anos 54 54% 

6-10 anos 38 38% 

Acima 10 anos 08 08% 

Total 100 100% 
Fonte: Elaborada pela autora, 2015. 

 

Em relação a formação dos participantes, a maioria realizou a graduação em 

Licenciatura, sendo que, o único curso bacharelado, Direito, corresponde a 23% dos 
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entrevistados. Para 77% dos entrevistados esta é a primeira especialização realizada, 

demonstrando a importância da ocorrência da mesma para que, maior número de interessados 

possa estar cursando especialização e assim complementar sua formação acadêmica.  

Entre os entrevistados 54% trabalham como professores de educação básica, a 

maioria entre 0 e 5 anos, o que configura público jovem, muitas vezes recém-formados.  

A tabela 3 aponta que a maioria dos entrevistados (52%) cumpre uma carga 

horária semanal de trabalho na educação de 30 a 40 horas o que é considerável, visto que, a 

dedicação em alguns casos se caracteriza como exclusiva em relação à carga horária 

trabalhada.  

 

Tabela 3 - Atuação exclusivamente na educação. Diamantina, 2014. 

 

Atuação exclusivamente na educação F % 

Sim 48 48% 

Não 52 52% 

Total 100 100% 
Fonte: Elaborada pela autora, 2015. 

 

Quando perguntados se há serviços públicos de saúde oferecidos no bairro em que 

residem, 67% dos entrevistados responderam positivamente o que é interessante, pois, há uma 

abrangência em diversas áreas da prestação de serviços públicos de saúde e da possibilidade 

de avaliá-los quanto ao serviço prestado (TABELA 4).  

 

Tabela 4 - Serviços de saúde oferecidos na comunidade. 

Diamantina, 2014. 

 

Serviços de Saúde F % 

Sim 67 67% 

Não 33 33% 

Total 100 100% 
Fonte: Elaborada pela autora, 2015. 

 

O número dos que responderam desconhecer (76%) é considerável, o que denota a 

necessidade de campanhas e divulgações dos serviços oferecidos a população para que estes 

possam fazer uso e assim evitarem doenças e terem melhor qualidade de vida (GRÁFICO 2). 
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Gráfico 2- Percentual dos participantes da pesquisa sobre conhecimento de 

atendimento pelo médico da família na comunidade. Diamantina, 2014. 

 

Sim
24%

Não
76%

Atendimento Médico da Família

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

O gráfico 3 aponta que pequena parcela dos entrevistados conhecem os serviços 

de saúde prestados nas unidades nas proximidades onde residem. 

 

Gráfico 3- Percentual dos participantes sobre conhecimento de 

programas de saúde. Diamantina, 2014. 

 

Sim
24%

Não
76%

Programas de Saúde

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Quando indagados sobre qual tipo de instituição trabalham, a maioria dos 

entrevistados atua no setor público (58%) o que representa o interesse e necessidade de se 

capacitarem para a atuação na docência além dos atuais incentivos da educação pública 

quanto a colocação e remuneração a partir da qualificação do trabalhador (GRÁFICO 4).  
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Gráfico 4- Percentual dos participantes que trabalham em Instituição 

Privada. Diamantina, 2014. 

 

Sim
42%

Não
58%

Instituição Privada

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

A tabela 5 apresenta informações quanto ao acesso dos participantes à internet, 

aos cursos a distância e o conhecimento de seus direitos relacionados a saúde.  

 

Tabela 5 – Acesso à internet, cursos a distância e conhecimento 

sobre direitos à saúde. Diamantina, 2014. 

 

Acesso à Internet F % 

Sim 100 100% 

Não 00 00% 

Curso a Distância F % 

Sim 35 35% 

Não 65 65% 

Direitos a Saúde F % 

Sim 56 56% 

Não 44 44% 

Total 100 100% 
Fonte: Elaborada pela autora, 2015. 

 

Quanto ao acesso à internet 100% dos entrevistados afirmaram possuir acesso 

livre. No entanto, 65% pontuaram que não realizam cursos à distância e 56% dizem conhecer 

seus direitos no que diz respeito ao assunto saúde (TABELA 5).  

Quanto à participação da sociedade nas decisões da gestão local 100% dos 

participantes afirmam conhecer e compreender sua importância (GRÁFICO 5).  
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Gráfico 5 - Percentual dos participantes sobre conhecimento da importância 

da Participação da Sociedade nas Decisões da Gestão Local. Diamantina, 

2014. 

 

Sim
100%

Não
0%

Participação da Sociedade

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

O gráfico 6 informa que dos entrevistados 55% afirmam participar em ações de 

opinião.  

 

Gráfico 6 - Percentual dos participantes da pesquisa que participam em ações 

de opinião. Diamantina, 2014. 

 

Sim
55%

Não
45%

Participação em Ação de Opinião

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

O gráfico a seguir aponta que consideráveis 60% dos entrevistados não sabem 

responder quanto à existência de Conselho municipal de Saúde, contrapondo 15% que 

afirmam que a sociedade não participa desse tipo de ação (GRÁFICO 7).  
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Gráfico 7-  Percentual dos participantes sobre conhecimento da existência de 

Conselho Municipal de Saúde. Diamantina, 2014. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Entre os entrevistados 44% reconhecem o Conselho Municipal de Saúde como 

espaço de efetivo controle social e construção das políticas públicas de saúde (GRÁFICO 8). 

 

Gráfico 8- Percentual dos participantes sobre conhecimento do Conselho 

Municipal de Saúde como espaço de efetivo controle social e construção das 

políticas públicas de saúde. Diamantina, 2014. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

A tabela 6 mostra a opinião dos cursistas quando questionados como avaliam o 

domínio do docente formador em relação à transmissão do conteúdo na etapa à distância da 
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capacitação, sendo que 12% afirmaram que o domínio do docente é insatisfatório, 08% 

razoável, 55% satisfatório e 25% plenamente satisfatório. 

 

Tabela 6 - Como você avalia o domínio do docente formador 

em relação à transmissão do conteúdo na etapa à distância da 

capacitação? Diamantina, 2014. 

 

Domínio do docente F % 

Insatisfatório 12 12% 

Razoável 08 08% 

Satisfatório 55 55% 

Plenamente satisfatório 25 25% 

Total 100 100% 
Fonte: Elaborada pela autora, 2015. 

 

Os entrevistados avaliaram o tempo de retorno oferecido pelo docente formador 

para sanar suas dúvidas durante a etapa a distância da capacitação, da seguinte forma: 40% 

consideraram insatisfatória, 14% razoável, 30% satisfatória e 16% como plenamente 

satisfatória (GRÁFICO 9). 

 

Gráfico 9- Percentual dos participantes sobre o tempo de 

retorno pelo docente. Diamantina, 2014. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Quando questionados sobre a assistência oferecida pelo tutor na realização das 

atividades durante a etapa à distância da capacitação, os cursistas responderam: 40% 

consideraram insatisfatória, 14% razoável, 30% satisfatória e 16% como plenamente 

satisfatória (TABELA 7). 
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Tabela 7 - Como você avalia a assistência oferecida pelo tutor 

na realização das atividades durante a etapa à distância da 

capacitação? Diamantina, 2014. 

 

Assistência pelo tutor F % 

Insatisfatória 40 40% 

Razoável 14 14% 

Satisfatória 30 30% 

Plenamente satisfatória 16 16% 

Total 100 100% 
Fonte: Elaborada pela autora, 2015. 

 

A transferência do saber é constituída de forma coletiva através de acordos 

mútuos entre as partes, desenvolvidas por meio dos instrumentos diversos, através das 

ferramentas mais variadas, onde a informação altera-se em conhecimento. O papel do 

Professor Tutor deve ser de um integrador, colega, facilitador e inspirador de confiança. Por 

outro lado, as dificuldades encontradas pelo Professor Tutor estão nas limitações que certos 

alunos possuem no uso e acesso as tecnologias de informação e comunicação em função de 

restrições físicas e financeiras e também dúvidas com relação ao acesso ao ambiente virtual 

(neste caso o Moodle). Pode-se considerar que o crescente avanço da EaD minimize as reais 

dificuldades tanto dos professores quanto dos alunos de modo geral. 

Com relação a avaliação do tempo de retorno oferecido pelo tutor para sanar suas 

dúvidas durante a realização da etapa a distância da capacitação, 40% consideraram 

insatisfatório, 14% razoável, 30% satisfatório e 16% como plenamente satisfatório (TABELA 

8). 

 

Tabela 8 - Como você avalia o tempo de retorno oferecido 

pelo tutor para sanar suas dúvidas durante a realização da 

etapa a distância da capacitação? Diamantina, 2014. 

 

Tempo de retorno pelo tutor F % 

Insatisfatório 40 40% 

Razoável 14 14% 

Satisfatório 30 30% 

Plenamente satisfatório 16 16% 

Total 100 100% 
Fonte: Elaborada pela autora, 2015. 

 

As oportunidades de aprendizagem, por sua vez, determinam na criação de meios 

pelos quais elas poderão acontecer efetivamente, e no caso da EAD os meios mais relevantes 

a serem considerados são: comprometimento e responsabilidade do aluno, orientação e apoio 
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dos professores ofertado em todos os momentos, a utilização compartilhada de métodos e 

meios de transmissão das informações, o respeito às diferenças individuais com a utilização 

de métodos capazes de respeitar o ritmo da aprendizagem de cada estudante. 

Os entrevistados avaliaram o material didático disponibilizado na sala virtual para 

o seu aprendizado da seguinte maneira: 08% consideraram insatisfatório, 22% razoável, 30% 

satisfatório e 40% como plenamente satisfatório (GRÁFICO 10). 

 

Gráfico 10: Percentual dos participantes sobre material didático. 

Diamantina, 2014. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Quando questionados sobre a facilidade de acesso ao material didático 

disponibilizado na sala virtual os cursistas afirmaram: 12% consideraram insatisfatório, 08% 

razoável, 30% satisfatório e 50% como plenamente satisfatório (TABELA 9). 

 
Tabela 9 - Como você avalia a facilidade de acesso ao material 

didático disponibilizado na sala virtual? Diamantina, 2014. 

 

Facilidade de acesso ao material didático F % 

Insatisfatório 12 12% 

Razoável 08 08% 

Satisfatório 30 30% 

Plenamente satisfatório 50 50% 

Total 100 100% 
Fonte: Elaborada pela autora, 2015. 

 

Questionados se acaso tiverem outra oportunidade de fazer capacitação, 90% dos 

entrevistando responderam sim, sendo que 58% fariam a capacitação a distância, 12% não 

possui preferência e 25% gostaria de fazer uma capacitação presencial (TABELA 10). 
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Tabela 10 - Se tiver outra oportunidade de fazer outra 

capacitação, prefere que seja de qual forma? Diamantina, 2014. 

 

Outra capacitação F % 

A distância 58 58% 

Não tenho preferência 12 12% 

Presencial 25 25% 

Não pretendo participar 10 10% 

TOTAL 100 100% 
Fonte: Elaborada pela autora, 2015. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Segundo Libâneo (2000), a peculiaridade da aquisição de conhecimento dos 

alunos é subordinada à qualidade da execução profissional dos professores e essa 

particularidade, de forma geral, tem sido extremamente precária. Faz-se necessário utilizar 

senso da realidade: a precariedade da formação profissional dos professores está implicada 

nos baixos resultados da aprendizagem escolar. Há certamente, professores com bom nível de 

competências e habilidades profissionais, social e eticamente comprometidos com seu 

trabalho. Entretanto, as deficiências de formação inicial e a insuficiente oferta de formação 

continuada tem resultado em um grande contingente de professores mal preparados 

(LIBÂNEO, 2000, p.13). 

Irrompe então, na opinião de Soek e Haracemiv (2008, p. 10-15) o docente, “um 

professor pronto para motivar seus alunos, promover a participação, comunicação, interação e 

conforto de ideias” e as tecnologias podem assessorar esse profissional nessas funções.  

O docente tutor no ensino a distância é o interventor dos métodos do ensinar e do 

aprender, além de assumir outras funções. O professor, de acordo com Andrade (2009, p. 04) 

“Deve ser visto como um professor à distância, com um papel similar ao professor do ensino 

presencial, sendo ele responsável por promover a interatividade, pela troca de experiência 

entre os alunos e por reforçar a comunicação do grupo”.  

Ainda em conformidade com o autor acima citado, a função do docente tutor vai 

mais adiante da ação de mediação de aprendizagem abordando ainda demandas emocionais e 

motivacionais. Diversas vezes é cargo do professor tutor instituir um ambiente acolhedor ao 

aluno através do uso das tecnologias minimizando distâncias, dando segurança ao aluno para 

que se envolva ao máximo no processo de busca do conhecimento.  

O professor tutor desempenha uma tarefa importantíssima porque como comenta 

Leal (2003, p. 02-03) nessa perspectiva de construção de saberes que se articulam no espaço 

virtual, o professor tutor poderia ser aquele que instiga a participação do aluno evitando a 

desistência, o desalento, o desencanto pelo saber. Talvez aquele que possibilita a construção 

coletiva e percorre uma trajetória metodológica desobediente, transgressora de receitas 

prontas e acabadas construa de forma participativa com seus alunos novos saberes, novos 

olhares sobre o real.  

Se o trabalho do professor indica como característica básica a separação física e, 

em principal, o modo temporal entre os processos de ensino e aprendizagem, onde isto define 

não somente uma qualidade específica dessa modalidade, mas, em essencial, um desafio a ser 
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vencido, promovendo de forma combinada, o avanço na utilização de processos 

industrializados e cooperativos na produção de materiais com a conquista de novos espaços de 

socialização do processo educativo.  

[...] o corpo de tutores desempenha papel de fundamental importância no processo 

educacional de cursos superiores a distância e compõem quadro diferenciado, no 

interior das instituições. O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que 

participa ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a 

distância e/ou presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento dos 

processos de ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do 

projeto pedagógico. Um sistema de tutoria necessário ao estabelecimento de uma 

educação a distância de qualidade deve prever a atuação de profissionais que 

ofereçam tutoria a distância e tutoria presencial. (SARLET, 2003, p. 21). 

 

Masetto (2003, p.144) trata do aspecto motivacional da mediação didático 

pedagógica, a atitude, o comportamento do professor que se disponibiliza como um facilitador 

e estimulando ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a possibilidade de 

realizar uma mediação de forma a ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem. 

Para Freire (2005), nas condições de verdadeiro aprendiz, estes vão sofrendo 

mudanças onde se tornam verdadeiros sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinado, juntamente com o educador exatamente sujeito do processo. 

Areitio (1997) demonstra que o recebimento de materiais didáticos deve se dar 

respeitando as características específicas apresentadas por estudantes adultos, dentre elas 

apresentam-se:  

 A necessidade de saber dos estudantes que antes de iniciarem a aprendizagem 

precisam ter claro por que vão aprender. Pesquisadores observaram que quando os 

adultos se apropriam da forma de aprender, investem mais tempo avaliando os 

benefícios que terão e as consequências negativas de não aprender. Portanto, a 

primeira tarefa do professor-autor é conscientizar os estudantes a respeito da 

necessidade do saber e das vantagens que esse conhecimento irá lhes trazer.  

 Experiência anterior, os adultos iniciem em uma atividade educacional com um 

acúmulo de experiências que virão explicar suas aprendizagens futuras. Isso garante 

que grupos de adultos sejam mais heterogêneos em termos de conhecimentos 

passados, estilo de aprendizagem, motivação, necessidades, interesses e objetivos.  

 Prontidão para aprender, pois estudantes adultos são naturalmente dispostos a aprender 

se os conhecimentos os auxiliarem a administrar situações presentes no seu cotidiano.  

 Orientação para aprendizagem, em contraste com a orientação centrada em assuntos, 

que ocorre na educação para crianças e jovens, os adultos normalmente são centrados 
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na vida. Portanto, são motivados a aprender quando percebem aquela aprendizagem 

algo que lhes ajudará a enfrentar tarefas ou a resolver problemas em suas vidas. 

Aprendem efetivamente novos conhecimentos, habilidades, valores e atitudes quando 

estes são apresentados no contexto da aplicação a situações da vida real.  

 Motivações para aquisição de conhecimento, estudantes adultos respondem a certos 

estímulos externos classicamente empregados para motivar o aprendizado (notas nas 

provas, perspectivas de promoções ou melhores empregos), porém os motivadores 

mais importantes são internos, relacionados com maior satisfação no trabalho, 

elevação da autoestima, melhoria na qualidade de vida.  

O meio impresso elaborado para educação a distância tem como principal objetivo 

mediar situações de aprendizagem, cabendo a ele algumas das atribuições do professor em 

situação presencial, porém, por ser uma mídia impressa, torna-se menos flexível, necessitando 

uma organização mais detalhada.  

Para Areitio (1997, p. 125) o material impresso deve contemplar as funções que 

competem ao professor convencional, tais como: motivar, transmitir eficazmente a 

informação, clarear dúvidas, manter o diálogo permanente com o aluno, orientá-lo, 

estabelecer as recomendações oportunas para conduzir o trabalho. 

O material impresso para EaD é direcionado, normalmente, a um grande número 

de estudantes geograficamente distantes e sua elaboração deve contar com uma estrutura 

autoexplicativa, atendendo o aluno sem a presença física do professor. 

De modo geral, os materiais impressos para EaD, devem apresentar uma estrutura 

clara, com objetivos bem definidos, de simples compreensão e encadeamento lógico de ideias, 

que motive e prenda a atenção do aluno, propiciando uma aprendizagem baseada no auto 

estudo.  

Moore (1996) vai além, quando se refere ao meio impresso, para este autor a 

qualidade de um curso a distância está diretamente relacionada à qualidade do material 

impresso, onde quem concebe materiais escritos tem por responsabilidade transformá-los em 

meios atrativos ao estudo. 

O Decreto n° 5622 de 19/12/2005, em seu artigo 1º caracteriza a Educação a 

Distância como sendo a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 1987). 
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Nas palavras de Saraiva (1996, p.17), “a Educação a Distância só se realiza 

quando um processo de utilização garante uma verdadeira comunicação bilateral nitidamente 

educativa que promova a essencial relação professor-aluno”. Um bom programa de estudos 

para a educação a distância revela conteúdos atualizados e enfoques novos, identifica 

conceitos relevantes de um campo e suscita ou desenvolve polêmicas e reflexões.  

Comportando assim um corpo docente preocupado com a compreensão dos 

estudantes, estejam eles em um espaço público ou diante de um computador fazendo 

exercícios. Por trás de um bom curso muito provavelmente encontram-se docentes que 

pesquisam em seu campo, ao mesmo tempo em que manifestam verdadeira preocupação em 

alimentar e favorecer os processos de aprendizagem. Por trás de um curso de atualização, 

conforme os campos, encontra-se os profissionais que convertem seus estudos ou experiências 

em casos, situações e exemplos que permitem que a educação permanente deixe de ser uma 

utopia para os estudantes que trabalham (LITWIN, 2001). 

Belloni (2003) apesar de considerar o estudante em curso de EaD autônomo uma 

exceção no universo educacional, acredita que este deve ser o perfil do aprendiz do século 

XXI, dando, portanto, destaque à autonomia na aprendizagem. Para essa autora a 

aprendizagem autônoma é uma das bases da EaD e pode ser entendida como “um processo de 

ensino e aprendizagem centrado no aprendiz, no qual o professor deve assumir-se como 

recurso do aprendiz, considerado como um ser autônomo, gestor de seu processo de 

aprendizagem, capaz de autodirigir e autorregular este processo” (BELLONI, 2003, p.39). 

Hoje os suportes mudaram em todo o mundo, mas fundamentalmente para dar 

conta de novas possibilidades de comunicação. Por trás de um curso de educação a distância, 

do mesmo modo que em um curso presencial, encontram-se docentes que escrevem os 

programas, os guias, as atividades e que selecionam os textos ou a bibliografia. A qualidade 

dessas propostas é que proporciona a qualidade do programa ou projeto (LITWIN, 2001). A 

união internet/construtivismo tem permitido a criação de ambientes virtuais de aprendizagem 

privilegiados para a partilha e construção de novos conhecimentos, nos quais um dos pilares 

fundamentais repousa, justamente, na capacidade de o sujeito autogerir o processo de 

aprendizagem, ou seja, de exercer sua autonomia de aprendiz (JONASSEN, 1996). 

Na virtualidade, tais encontros são possíveis. Talvez se tenha que dar outro nome 

para a educação a distância, visto que hoje ela não se define pela distância. O que 

seguramente não mudará é sua definição de educação e a busca de produzir um bom ensino, 

do mesmo modo que em qualquer outra proposta educativa (LITWIN, 2001). À medida que 

avançam as tecnologias de comunicação virtual (que conectam pessoas que estão distantes 
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fisicamente como a internet, telecomunicações, videoconferência, redes de alta velocidade), 

redefinindo os conceitos de EaD, percebemos que o conceito de presencialidade também se 

altera (MORAN, 2005). 

Estudar o desenvolvimento da educação a distância implica, fundamentalmente, 

identificar uma modalidade de ensino com características específicas, isto é, uma maneira 

particular de criar um espaço para gerar, promover e implementar situações em que os alunos 

aprendam (LITWIN, 2001). O traço distintivo da modalidade consiste na midiatização das 

relações entre os docentes e os alunos. Isso significa, de modo essencial, substituir a proposta 

de assistência regular à aula por uma proposta, na qual os docentes ensinam e os alunos 

aprendem mediante situações não-convencionais, ou seja, em espaços e tempos que não 

compartilham (LITWIN, 2001) 

O desenvolvimento da modalidade a distância nos últimos anos serviu para 

implementar os projetos educacionais mais diversos e para as mais complexas situações; 

cursos para o ensino de ofícios, capacitação para o trabalho ou divulgação científica, 

campanhas de alfabetização e também estudos formais em todos os níveis e campos do 

sistema educacional (LITWIN, 2001). As múltiplas possibilidades oferecidas pela educação a 

distância estão diretamente relacionadas à flexibilidade que caracteriza todos os programas. 

Isso quer dizer que as propostas de implementação não respondem a um modelo rígido, mas 

exigem uma organização que permita ajustar de forma permanente as estratégias 

desenvolvidas, a partir da retroalimentação provida pelas avaliações parciais do projeto. Ao 

mesmo tempo, as propostas de educação a distância caracterizam-se pela utilização de uma 

multiplicidade de recursos pedagógicos com o objetivo de facilitar a construção do 

conhecimento (LITWIN, 2001). 

Mesmo a distância continua valendo a ideia de que o ensino será exercido nos 

limites da compreensão de como se dá o conhecimento: será que o aluno é compreendido 

como um ser passivo que apenas incorpora informações vindas de fora; ou, sua atividade 

compreendida como restrita apenas a interiorizar estímulos; ou será, ao contrário, um sujeito 

que constrói porque age, porque transforma e ao transformar se transforma porque cria e 

recria e inventa? (BECKER, 2003, p.88). A educação a distância também enfatizou a 

autonomia dos estudantes em relação à escolha de espaços e tempos para o estudo. Resultado 

disso é que uma parte importante das matrículas nos sistemas é constituída de trabalhadores 

adultos. Contudo, a autonomia não deve ser confundida com o autodidatismo, pois um 

autodidata é um estudante que seleciona os conteúdos e não conta com uma proposta 

pedagógica e didática para o estudo. Por esse motivo, costumam-se chamar de autodidata os 
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estudantes que, estando inscritos em um curso ou em uma carreira, não assistem regularmente 

a aula, mas optam pela figura que se chama de “aluno livre” (LITWIN, 2001). 

O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente da 

prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a distância e/ou presencialmente devem 

contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. Tractenberg e Tractenberg (2007), 

postulando competências essenciais da docência online independente, cita as seguintes: a) 

técnicas; b) de empreendedorismo; c) de planejamento pedagógico; d) de mediação didático-

pedagógica; e) tecnológicas; e, f) gerenciais. Já nos referenciais de qualidade para cursos a 

distância ressalta-se que o domínio do conteúdo é imprescindível, tanto para o tutor presencial 

quanto para o tutor a distância e permanece como condição essencial para o exercício das 

funções. Esta condição fundamental deve estar aliada à necessidade de dinamismo, visão 

crítica e global, capacidade para estimular a busca de conhecimento e habilidade com as 

novas tecnologias de comunicação e informação (BRASIL, 2007, p. 22). 

Tardif (2002) postula sobre a relação dos saberes com a ação docente, enfatizando 

a classificação dos saberes em categorias, como os oriundos da formação e os adquiridos 

durante a prática/experiência docente, definindo os saberes em sua natureza, como: a) 

SABERES PROFISSIONAIS como o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores e de seu exercício docente; b) SABERES PEDAGÓGICOS 

apresenta-se como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática 

educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a 

sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação da atividade educativa; c) 

SABERES DISCIPLINARES são os saberes que correspondem aos diversos campos do 

conhecimento, transmitidos na formação; d) SABERES CURRICULARES corresponde aos 

discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e 

apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos de cultura erudita 

e de formação para a cultura erudita; e) SABERES EXPERIENCIAIS ou PRÁTICOS 

corresponde aos saberes específicos no exercício de suas funções e na prática de sua 

profissão, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio (TARDIF, 

2002, p.36-8). 

A docência é uma atividade complexa. Poderemos avançar em processos de 

qualificação mais efetivos apenas quando for reconhecida essa complexidade. Exige 

conhecimentos específicos que têm um forte componente de construção na prática. Porém é 

uma prática que não se repete, é sempre única (PANIZZI, 2006, p.81). 



81 

 

8 CONSIDERAÇÕES  

 

As estratégias metodológicas utilizadas no processo ensino-aprendizagem em 

ambientes virtuais, para difusão do direito fundamental à saúde e como instrumento de 

educação continuada favorecem a aquisição de habilidades dos alunos. 

A saúde é elemento essencial ao exercício da cidadania do ser humano. Sem saúde 

o homem não vive, sobrevive, pois, a saúde está direta e intimamente ligada à qualidade de 

vida e à dignidade das pessoas.  

Destarte a saúde, como direito fundamental constitucionalmente previsto, possui 

determinado grau de eficácia e aplicabilidade. A Constituição determina a relação de 

aplicabilidade das normas constitucionais, no parágrafo primeiro, de seu artigo 5º, versando 

que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.  

A presunção em favor da imediata aplicação, deve prevalecer, não apenas 

autorizando, mas determinando aos juízes e tribunais que se imponha as respectivas normas 

aos casos concretos, viabilizando, de tal sorte, o pleno exercício desses direitos (inclusive 

como direitos subjetivos), outorgando-lhes, portanto, sua plenitude eficácia e, 

consequentemente, sua efetividade. 

Desta forma, não há indícios de divergências a respeito da aplicabilidade imediata 

dos direitos fundamentais. Os dias atuais refletem uma flagrante crise no sistema de saúde 

pública mundial. No Brasil a situação não é diferente e se agrava ainda mais por conta das 

más gestões públicas. Destarte, em virtude dos problemas generalizados de saúde pública, 

surgem algumas situações específicas no sentido da busca do dever constitucional de garantia 

desse direito fundamental, as quais merecem ser salientadas. 

De acordo com os estudos apresentados no presente trabalho, pode-se concluir 

que a saúde é direito fundamental constitucionalmente garantido, de forma que qualquer 

pessoa está legitimada a exigir, administrativa ou judicialmente, do Estado a efetivação deste 

direito fundamental social e de aplicabilidade imediata.  

Saliente-se, entretanto, que o direito à saúde deve ser entendido como um direito 

de justiça social e, não como um poder individual absoluto e ilimitado exercido contra o 

Estado, essencial para uma vida digna e indissociável do direito à vida. Compete ao Estado a 

garantia do direito fundamental à saúde, utilizando-se de medidas suficientes e adequadas 

para curar e prevenir doenças, além de modificar o sistema social mediante políticas sociais e 

econômicas, com a finalidade de elevar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas.  
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A efetivação do direito à saúde pelo Estado se dá por intermédio do SUS – 

Sistema Único de Saúde, órgão este que é descentralizado, com competências distintas e 

direções únicas em cada esfera de governo, com a obrigação de promover atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais, sempre com a participação da comunidade.  

Entretanto, a prestação dos serviços de saúde pública padece de deficiências que 

afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas. A insuficiência tanto qualitativa quanto 

quantitativa provém, principalmente, das más gestões públicas, as quais deixam de realizar a 

aplicação dos recursos necessários e não destinam a devida importância que merece um 

direito de tão alta relevância. Faltam medicamentos e tratamentos médico-ambulatoriais 

adequados.  

Os hospitais públicos são em número insuficiente. Os profissionais da área médica 

seguem o mesmo destino. Da mesma forma, pessoas doentes sem condições financeiras para 

custear tratamentos particulares ou através de planos de saúde, são obrigadas a aguardar 

atendimento em filas intermináveis, permanecer internadas em corredores de hospitais e 

postos de saúde, em meio às mais variadas possibilidades de infecções entre outros riscos. 

Obviamente que a saúde não pode esperar. Sem saúde não há dignidade humana, não há vida. 

Em consequência, o SUS é obrigado a prover a população com medicamentos e tratamentos 

médicos, levando-se em consideração a equidade, a qualidade e a efetividade como suporte 

das ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação da saúde.  

A saúde pública deveria ser garantida via implementação de políticas públicas, no 

entanto, até a presente data, os governantes mostraram-se incompetentes para implementá-las 

adequadamente, diante da necessidade de garantir ao povo uma saúde de qualidade, não está 

havendo outra forma de materializá-la, senão via poder judiciário, que neste particular vem 

para corrigir os erros praticados pela administração, fazendo valer o direito fundamental à 

saúde. 

Desde o surgimento da educação a distância, as diferentes tecnologias 

incorporadas ao ensino contribuíram para definir os suportes fundamentais das propostas. 

Livros, cartilhas ou guias especialmente redigidos foram as propostas iniciais; a televisão e o 

rádio constituíram os suportes da década de 70; os áudios e vídeos, da década de 80.  

Nos anos 90, a incorporação de redes de satélites, o correio eletrônico, a utilização 

da internet e os programas especialmente concebidos para os suportes informáticos aparecem 

como os grandes desafios dos programas na modalidade. O papel que se atribuiu aos suportes 
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no processo de ensinar, as relações entre esses suportes e os tipos de processamentos didáticos 

têm sido temas controversos ao longo das distintas experiências na educação a distância. 

Hoje se entende que o desenvolvimento atual da tecnologia favorece a criação e o 

enriquecimento das propostas na educação a distância na medida em que permite abordar de 

maneira ágil inúmeros tratamentos de temas, assim como gerar novas formas de aproximação 

entre docentes e alunos, e de alunos entre si. As modernas tecnologias resolvem o problema 

crucial da educação a distância, que é a interatividade. 

Desenvolveram-se variadas alternativas que permitem aos usuários fazer consultas 

com especialistas, bem como intercambiar opiniões. Problemas ou propostas com outros 

usuários; ao mesmo tempo, eles aprendem a utilizar programas que atualizam a informação de 

maneira constante.  

Assim, entende-se que o acesso e a utilização de informação constantemente 

renovada surgem como valor agregado. Além disso, visto que estas tecnologias influem nos 

espaços lúdicos das crianças e dos jovens, tendo em vista que fazem parte de suas atividades 

de ócio ou entretenimento, seu uso e sua implantação na modalidade são favorecidos, porque 

não é um obstáculo, mas um suporte conhecido e já explorado.  

O sistema educacional desconhece – e nisso entende-se que reside parte de sua 

crise atual – o impacto da tecnologia na cultura no que se refere às novas maneiras de operar, 

assim como ao seu caráter particular de ferramenta, o que hoje implica, fundamentalmente, o 

acesso rápido à informação em condições mutáveis. Tal desconhecimento justifica-se em 

razões de ordem teórica, epistemológica e metodológica. 

Ao conceber as novas tecnologias como ferramenta para a construção de 

conhecimentos, reconhece-se que jovens e adultos enfrentam um mundo influenciado pela 

utilização das tecnologias em todos os processos de produção, e que essas tecnologias, por sua 

vez sofrem rápidos processos de mudança, estruturados em mecanismos cada vez mais 

eficientes nos termos clássicos tempo, custo e esforço.  

Aprender a trabalhar com modernas tecnologias implica, aprender em condições 

de variação constante através do vertiginoso processo de aperfeiçoamento das tecnologias e 

utilizá-las como ferramenta pedagógica significa então aprender a variar, mas reconhecendo 

que seu uso também vai modificando a maneira de perceber alguns problemas e, em especial, 

a forma de colocá-los. 

A difusão dos princípios básicos do direito humano fundamental a saúde, torna-se 

essencial no agir educativo, favorecendo assim, a educação de cidadãos críticos, autônomos, 

que reconheçam seus direitos e deveres e exerçam o poder de controlar sua própria condição 
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de saúde. Nesse sentido as ações de integração entre saúde, direitos humanos e educação 

podem trazer impactos positivos para se ter uma saúde de qualidade no nosso país. É 

preciso desenvolver nos estudantes a capacidade de interpretar o cotidiano e atuar de modo a 

incorporar atitudes e comportamentos saudáveis visando assim a melhoria da qualidade de 

vida da população. A educação em direitos humanos favorece o trabalho de promoção da 

saúde, tendo como ponto de partida o conhecimento dos direitos humanos, posto que a saúde 

é um direito essencial a todos para viver com dignidade. 
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ANEXOS 

ANEXO A- Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B- ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS CURSISTAS  
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