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1. Introdução 
 
A participação em fóruns de discussão geralmente ocorre em redes sociais e em ambientes 
educacionais.  A informação intercambiada nestes ambientes torna-se rica e fica registrada em 
bases de dados de grandes dimensões, em diferentes sistemas e redes (Rabbany, Takaffoli, & 
Zaïane, 2012). O uso intensivo fóruns em  tarefas orientadas para atividades colaborativas em 
cursos a distância pode produzir mais do que um simples conjunto de mensagens: quando os 
participantes interagem de modo a completar uma tarefa seu domínio de conhecimento cresce, 
um conjunto de informações registradas é gerado e pode ser transformado em conhecimento, 
utilizável no próximo período de aulas. As mensagens trocadas podem ser recuperadas, 
classificadas, organizadas e podem ser reutilizadas. 

Este artigo  apresenta informações obtidas em fóruns a partir da turma 02 do curso 
SUS: Saúde e Cidadania  que foi oferecido pelo Datasus/Ministério da Saúde, Brasil a pessoas 
com ou sem formação em saúde, durante o mês de maio de 2011, com 220 inscritos.  
Seguindo a primeira seção - Introdução, a seção 2 apresenta a Justificativa e a seção 3 
apresenta a metodologia para a aplicação deste estudo.  A seção 4 descreve o curso SUS: 
Saúde e Cidadania. Na seção 5 está descrita a metodologia do curso; A seção 6 apresenta 
mensagens selecionadas de 4 fóruns de discussão existentes no curso, apontando aspectos 
considerados importantes para o uso desta ferramenta em ambiente educativo colaborativo. 
Por fim, as conclusões e recomendações são apresentadas na seção 7. 

2. Justificativa 
O sucesso das políticas, projetos e ações em Gestão Estratégica e Participativa no SUS 
(Sistema Único de Saúde) dependem diretamente do sucesso da comunicação e, 
principalmente, de atividades educacionais.  Torna-se crítico o desenvolvimento de modelos 
que permitam disseminar a informação, especialmente por meio do uso da Educação a 
Distância.   

O registro deste artigo faz parte da pesquisa de pós-doutorado em andamento na 
Inglaterra  iniciada em 2012 com o apoio do Datasus e do Ministério da Saúde, do Brasil. O 
projeto vem estudando e divulgando métodos e ferramentas para recuperar o conteúdo de 
discussões assíncronas e organizá-lo em turmas posteriores (Chamovitz, 2013). Além disso, 



 

pesquisa a utilização da informação produzida pelos estudantes visando a avaliação de 
desempenho.  As técnicas e ferramentas exploradas poderão ser aplicadas no Reino Unido e 
Brasil em cursos de aprendizagem online.  

3. Metodologia 
A metodologia para a aplicação deste estudo foi adaptada a partir das três fases propostas por 
Laurence Bardin (1977) para análise de conteúdo: pré-análise, exploração do material e 
processamento de resultados.  Dada a quantidade limitada de registros, as mensagens foram 
analisadas em sua totalidade e o processamento de resultados foi qualitativo. A partir da 
análise do conteúdo e de perguntas iniciais realizadas pelo tutor, foram selecionadas as 
mensagens consideradas relevantes para cursos a distância e para o SUS.   

4. O Curso SUS: Saúde e Cidadania   
O curso SUS: Saúde e Cidadania é apresentado pelo Datasus e tem por objetivo apresentar  os 
mecanismos que sustentam o funcionamento do SUS, indicar as principais características do 
funcionamento do SUS e reconhecer que o SUS se constitui em patrimônio a ser preservado e 
aperfeiçoado. O curso utiliza a plataforma Moodle como ambiente para a gestão das 
atividades educacionais (Simonson, 2007).  

O público-alvo geralmente compreende trabalhadores e usuários do Sistema Único de 
Saúde. Assim, tanto o profissional de saúde como o cidadão comum, não necessariamente 
atuando em Saúde, podem realizar o curso.  A carga horária estimada para dedicação, por 
aluno, é de 15 horas e o curso fica disponível para acesso ao conteúdo e para a avaliação por 3 
semanas.  O conteúdo programático é apresentado na figura 1. 

 

 
Figura 1. Unidades do curso SUS: Saúde e Cidadania 



 

 
 
O programa inclui a Evolução do conceito de saúde e doença, fatos mundiais que 
influenciaram as Políticas Públicas de Saúde no Brasil, a construção do SUS, princípios e 
diretrizes do SUS, Financiamento do SUS e Controle Social.    

O estudo das interações existentes em fóruns é interdiciplinar, e em geral está 
relacionada a Apresendizagem Colaborativa apoiada por Computador, ou CSCL – Computer 
Suported Collaborative Learning (Hoadley, 2010).  Um passo importante para a tomada de 
decisão e resolução de problemas é compreender e estruturar o problema.  O fórum virtual é 
uma ferramenta sócio-tecnológica, um local onde as pessoas podem postar e ler mensagens 
para propor soluções e resolver problemas.   

5. Metodologia do curso   
A metodologia do curso SUS: Saúde e Cidadania está descrita em um documento que fica 
disponível para o aluno – “Orientações Gerais”.  Além deste documento, o aluno tem acesso a 
outro,  “Aprender por EAD” com orientações sobre como utilizar para a aprendizagem o 
ambiente educacional oferecido.  

O curso ocorre totalmente a distância, pela Internet, sem previsão de encontros 
presenciais. Os estudos das Unidades, as participações em fóruns e realização de avaliações 
ocorrem durante as 3 semanas. A  atuação do tutor ocorre a partir da necessidade dos alunos 
para esclarecimento de dúvidas pontuais.  Porém, o debate pode eventualmente ocorrer e, no 
período avaliado, trocas de mensagens resultaram em mensagens com riqueza de informações.  

6. Informações obtidas pela troca de mensagens nos fóruns. 
A distribuição dos ambientes para a troca de mensagens é apresentada na figura 2. Os fóruns 
são divididos em 2 áreas, uma região para a troca de mensagens globais – como apresentação 
pessoal e dúvidas sobre como acessar as informações e outra região dividida em 3 fóruns – 
um para cada unidade.  
 

 
 

Figura 2. Tela do curso SUS: Saúde e Cidadania 



 

A interação nos fóruns pode ser dividida em etapas:  Após a mensagem enviada pelo tutor, 
estudantes refletem, recuperam antigas e novas informações a partir suas experiências e, 
também, de recursos suplementares – livros, textos, conversas com colegas ou outras fontes. 
Estas informações coletadas contribuem para a reflexão do estudante, que pode resultar no 
aprendizado. Em seguida o estudante envia uma nova mensagem, com a sua contribuição, que 
agrega valor à questão inicial colocada pelo tutor.  Abaixo se apresentam parte das mensagens 
que sugerem  algumas emoções dos participantes, em cada Unidade:   
 

6.1 Fórum da Unidade 1  
O processo de A dúvida apresentada inicialmente por uma participante (figura 3) originou o 
debate neste fórum.   A questão envolve  ESF – Estratégia de Saúde da Familia: a participante 
aponta uma situação real, que complementa o conteúdo apresentado no curso, e ainda solicita 
alguma solução para um  problema  existente no atendimento.    
 

 
Figura 3. Mensagem de participante no Fórum 1 

 
O tópico gerou, incluindo a participação do tutor, 27 comentários, o que sugere, no mínimo, 
grande interesse dos colegas.  Em um fórum educacional com muitas mensagens trocadas a 
partir de um tema, tarefa ou desafio, é muito importante que exista, ao final, uma sínteses com 
as conclusões.  Ao término do debate, o grupo chegou aos seguintes órgãos a serem 
procurados no sentido de garantir o direito de assistência dos usuários do sistema público de 
saúde:  

• Conselhos de Saúde – recorrer aos Conselhos de Saúde, informando a situação 
• Ministério Público – recorrer ao Ministério Público, pedindo providências 
• Conselhos de direitos – solicitar ajuda aos Conselhos de direitos, de forma a preservar 

o direito à saúde.  
• Secretarias de Saúde e gestores – buscar ajuda junto às Secretarias de Saúde e aos 

gestores 



 

• Judiciário – ajuizar uma ação de forma a se conseguir reestabelecer o direito.  

Uma das participantes apresentou mensagem (figura 4) com informações que ajudaram a 
compor o problema e a oferecer o conjunto de soluções: 
 

 
Figura 4. Mensagem com ajuda à estruturação do problema e sugestão de soluções 

 
Após a análise do tutor realizada a partir do texto da figura 4,  os aspectos considerados  mais 
importantes da mensagem foram expostos pelo tutor aos demais participantes. Para destacá-
los o tutor utilizou fonte diferenciada e negrito. Após o término do curso, o  conjunto de 
soluções para a questão relacionada com a melhora do sistema de saúde foi sugerido pelo 
tutor para a equipe de produção, que indicou a possibilidade destas informações passarem a 
integrar o conteúdo do curso. A figura 5 apresenta as principais características relacionadas à 
questão de melhoria do sistema de saúde, extraídas das mensagens que formaram a discussão 
desenvolvida no Fórum.   
 

 
Figura 5. Soluções a partir da participação em Fóruns Educacionais  

 
As discussões iniciadas por estudantes para desenvolver um determinado assunto, esclarecer 
dúvidas ou mesmo solicitar informação adicional podem ser comparadas com a demanda de 
um consumidor para um fornecedor de serviço:  o consumidor, neste caso a estudante,  
buscava expandir o seu universo de conhecimento e adquirir mais informação.  O tutor, 



 

fornecedor, viabilizou o suprimento desta demanda com o auxílio de outros fornecedores, 
neste caso os colegas da estudante, que enviaram informação suplementar para o fórum.  

Porém, o fato da pergunta ter sido respondida não implica necessariamente que houve 
a satisfação da demanda, pois as respostas poderiam estar erradas, incompletas ou a estudante 
poderia ter se omitido.  No caso em estudo, é evidente que a demanda foi satisfeita, pois a 
estudante demonstrou claramente a sua satisfação, conforme a mensagem apresentada na 
figura 6.  
 

 
Figura 6. Expressão da satisfação pela solução proposta 

 
Desta forma fica claro que o fórum apresentou-se como ferramenta de construção do 
conhecimento, como instrumento facilitador para a comunicação. O debate, por meio de 
moderação qualificada, conseguiu atingir o seu objetivo: permitir a melhor organização dos 
problemas e a proposta de soluções.  

Outro debate, desta vez proposto pelo professor tutor, foi sobre Fatos Mundiais que 
Influenciaram as Políticas Públicas de Saúde do Brasil.  A proposta inicial do tutor era 
recolher mais dados que pudessem servir como subsídio para integrar o conteúdo instrucional 
que seria adotado nas próximas turmas (figura 7):  

 

 
Figura 7. Mensagem propondo colaboração para complementação de conteúdo  

 
A partir desta mensagem, os participantes destacaram outros fatos que ocorreram e que não 
constavam, ainda, no conteúdo do curso.  As mensagens da figura 8 apresentam alguns 
acontecimentos marcantes. Os nomes dos autores foram omitidos para preservar suas 
identidades. Note-se que algumas mensagens citam fontes e apresentam referências, o que 
torna a possibilidade de integração da nova informação ao conteúdo desta disciplina nos 
próximos cursos ainda mais adequada.   
 
 



 

 
Figura 8. Mensagens com conteúdo adicional, enviadas pelos participantes 

 
As mensagens obtidas a partir da provocação do tutor revelam informações que ainda não 
faziam parte do conteúdo: por exemplo, alguns eventos que influenciaram a saúde foram a 
promulgação da Constituição, em 1988, endemias como Dengue e Febre Amarela, a mudança 
de tratamento para a Tuberculose, a gripe H1N1 e a quebra de patente para o tratamento de 



 

AIDS.  Estas informações podem passar por revisão e podem ser incorporadas em novas 
turmas, no futuro.   

6.2 Fórum da Unidade 2 
A discussão com mais mensagens neste fórum ocorreu a partir da expressão de uma 
profissional, a respeito da existência de equidade na teoria e a dificuldade de execução, na 
prática (figura 9): 
 

 
Figura 9. Dificuldades em conseguir equidade 

 
Uma das questões levantadas foi a importância de se apresentarem aspectos e ações positivas 
no Sistema Único de Saúde, já que a mídia e parte da sociedade conhece ou lembra com mais 
rapidez os aspectos ou situações negativas.   

Após algumas trocas de mensagens, uma das participantes  apresenta um exemplo das 
qualidades positivas do Sistema Único de Saúde (figura10):  

 

 
Figura 9. Visão Crítica de uma participante 

 
Percebe-se, a partir das mensagens expostas no fórum de discussão do módulo 2, a visão 
crítica de alguns participantes.  Ao mesmo tempo que apontam problemas, podem expressar a 
existência de aspectos postitivos do SUS.  Como as mensagens são públicas – ou seja, todos 
os participantes do curso têm acesso, o debate pode resultar em reflexão coletiva e até em 
mudança de opiniões, que pode até ser entendida como “aprendizagem”.  
 A partir destas mensagens não foi possivel verificar este tipo ocorrência, mudanças de 
opinião.  Porém, no futuro, outras ferramentas podem ser utilizadas, como um questionário 
anônimo ou até mesmo uma pergunta aberta no fórum, questionando se houve alguma 
mudança de posicionamento por parte de estudantes, após o término daquela discussão.  
 



 

 

6.3 Fórum da Unidade 3 

Neste fórum, a principal discussão apresentou a percepção dos participantes sobre a estrutura 
do SUS. Destacam-se as principais mensagens (SIC) na figura 11:  

 
Figura 11. Visão Crítica sobre a estrutura do SUS 

Ainda no fórum da unidade 3, foi aberto um tópico para coletar a percepção do curso e para 
sugestões. A mensagem inicial foi apresentada conforme a figura 11, e visou evidenciar a 
percepção dos participantes a respeito de seu aproveitamento em relação ao curso, 
considerando os debates ou, ainda, apresentando eventuais sugestões:  

 
 Figura 12. Mensagem com solicitação sobre a percepção sobre o curso  

Duas participantes responderam à solicitação. As mensagens apresentam como aspectos 
positivos do curso a interatividade, a qualidade do material oferecido, a adequação do fórum 
como instrumento de viabilização de reflexão crítica, com as seguintes mensagens.  



 

6.4  Fórum de Apresentação Profissional  

Ainda dentro da metodologia proposta neste curso, cada participante precisou apresentar-se 
no início do curso. O tutor apresentou-se como servidor do Ministério da Saúde – DATASUS 
(figura 13):  

 
Figura 12.  Mensagem de apresentação do tutor  

A qualificação do tutor chamou a atenção de alguns participantes do curso, que demonstraram 
satisfação (figura 13) por estarem participando de um curso  com mediação de um servidor do 
Ministério da Saúde: (SIC): 
 

 
Figura 13. Algumas mensagens no fórum de apresentação pessoal  

7. Conclusões e recomendações  
Este trabalho apresentou o curso SUS: Saúde e Cidadania e alguns aspectos importantes 
recuperados de mensagens trocadas nos fóruns da turma 02/2011.  Saber tratar 
adequadamente a informação e o conhecimento torna-se uma competência essencial para a 
estratégia do SUS e para o governo brasileiro. A  partir do estudo das mensagens trocadas nos 
fóruns pode ser concluir que:  

1. O SUS é abrangente, dinâmico, exige estratégias que considerem os aspectos internos 
e também do ambiente externo.  

2. A participação de tutor qualificado agrega valor ao curso – a experiência e preparação 
do tutor  faz diferença em cursos a distância, pois oferecem a oportunidadade de troca 
e maior produção de conhecimento, de forma orientada e controlada. 



 

3. Os participantes recebem com satisfação a apresentação do tutor como sendo  servidor 
do Ministério da Saúde .  O fato do tutor ser um servidor do Ministério da Saúde 
demonstra o comprometimento da instituição. Marcas como Datasus e Ministério da 
Saúde têm valor intagível, que nem sempre são percebidos por gestores educacionais 
ou de Saúde, mas apareceram de forma positiva nas mensagens trocadas no forum do 
curso. 

4. A troca de informação sobre determinado tema pode ajudar na complementacão do 
conteúdo para as próximas turmas, tornando o curso mais atualizado. Cursos a 
distância nem sempre abordam conteúdo estático.  No caso do SUS, diversas 
mudanças vêm ocorrendo a partir da execução de diretrizes e fundamentadas em 
estratégias. Estas mudanças, recentes, podem ser trazidas aos fóruns de cursos pelos 
próprios participantes e, mais adiante, serem analisadas e incoporadas ao conteúdo das 
próximas turmas. A gerência do curso demonstrou intenção para utilizar a informação 
produzida neste curso para a atualização do conteúdo, na próxima versão.    
 

Espera-se que, no futuro, as ações educacionais a distância utilizem as mensagens dos fóruns 
para obter graus e avaliações de desempenho de participantes, mas que possam incluir em 
conteúdos atualizados para as futuras  turmas a informação adicionada e o conhecimento 
desenvolvido pelos participantes durante as atividades realizadas no período anterior.  
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