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Nas ciências da Saúde, a educação continuada e a reci-

clagem do aprendizado são constantes que fazem parte da 

vida de todo profi ssional que deseja estar sempre atualizado 

e conhecer novas técnicas e materiais, para assim poder ofe-

recer o melhor serviço a seu cliente. A Educação Continuada 

a Distância, (EaD) antes vista como uma metodologia futura, 

já está fazendo parte do nosso cotidiano e, sem dúvida alguma, 

será uma das formas mais atuais e presentes na atualização 

do nosso conhecimento.

O conhecimento muda muito rapidamente. Nos dias 

atuais, as verdades consideradas absolutas podem mudar no 

dia de amanhã. Por isso é necessário que o cirurgião-dentista 

se atualize constantemente.

Atualizar-se não depende somente da boa vontade dos 

profi ssionais, depende da dis-

ponibilidade de tempo e de 

recursos financeiros; o EaD 

(Ensino a Distância) veio para 

facilitar e promover a univer-

salização do conhecimento. 

Algumas universidades estão 

adotando, ainda que timidamente, esta tecnologia - São Leo-

poldo Mandic, USP - São Paulo, Unicid e outras. Certamente 

os cursos a distância terão um custo menor que os cursos 

presenciais e poderão abranger uma quantidade ilimitada de 

participantes, além de diminuir as despesas com transporte e 

perda de horas de atendimento clínico no consultório, princi-

palmente para os profi ssionais que trabalham fora dos grandes 

centros culturais.

Nas universidades, os alunos não são mais os mes-

mos, eles mudaram, estão cada vez mais tecnológicos e 

informatizados: os chats, blogs, videoconferências, aulas a 

distância e muita interatividade são ferramentas que fazem 

parte do seu dia-a-dia hoje. Com o acesso livre a Internet, o 

conhecimento se tornou disponível de forma rápida e segura. 

Acompanhando estas mudanças comportamentais, pudemos 
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constatar quando visitamos as salas de aula, que os alunos 

estão desmotivados e dispersos, sem prestar atenção ao que 

o professor ensina nas suas aulas tradicionais. A idéia de que 

o professor era o único detentor do conhecimento, hoje já 

não é mais a realidade do aprendiz. O aluno tem certeza de 

que terá acesso às informações passadas pelo professor, em 

muitos sites da Internet. 

Neste quadro o professor deve mudar, sair da procrastina-

ção e se tornar um verdadeiro tutor; deve agora tomar o seus 

aprendizes e ensiná-los a aprender e não mais recitar as suas 

aulas, que em geral não despertam mais a atenção.

As universidades devem se atualizar, iniciar projetos de 

EaD de forma gradual, algumas disciplinas no curso de gradua-

ção podem ir mudando gradativamente a sua participação, para 

as aulas complementares a distância, (atualmente é permitido 

que 20% do curso seja ministrado dessa maneira): a mudança 

não pode ser total, pois confundiria os alunos em vez de moti-

vá-los, acostumados que estão a estudar pouco. 

No início podemos ter a idéia de que a EaD nos deixará 

mais à vontade, que teremos tempo para tudo. Mas não se 

iluda, na realidade dá mais trabalho, tanto para o aprendiz 

quanto para o tutor. 

Inicialmente, o tutor deverá preparar, além da sua aula 

presencial, todo o material auxiliar que o aluno encontrará a 

distância, e o aprendiz, por sua vez terá muito mais estímulo 

para aprender, com a qualidade das informações disponibili-

zadas para seu aprendizado na Internet. 

Este trabalho do tutor é sempre maior na primeira expe-

riência, pois ele terá que se atualizar e conhecer novas ferra-

mentas pedagógicas, que o auxiliarão na construção de uma 

nova forma de ensino. Além do acompanhamento das suas 

aulas teóricas, agora terá que dar suporte a distância, preparar 

um material didático de fácil entendimento e divertido, que 

prenda a atenção de quem o assiste.

Devemos evoluir, atualizar-nos, reciclar os nossos pro-

fessores, mantê-los atualizados, bem preparados, motivados 
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e com boa remuneração. 

A EaD traz mais trabalho 

e dedicação e não temos 

notícia de instituições 

que tenham aumentado 

o salário do professor, na 

proporção do seu esforço 

em manter os seus apren-

dizes sempre antenados e 

com vontade de saber e aprender sempre mais. As instituições 

de ensino devem funcionar como parceiras dos educadores: 

estes devem ser ouvidos já que são os reais termômetros 

das necessidades dos alunos; não adianta exigir integração 

e criatividade se a instituição não oferece meios para isso. 

Neste novo formato de aula, o professor não deve trabalhar 

isolado; é necessária a criação de uma equipe empenhada na 

construção de um novo material didático. 

Um computador, com projetor multimídia e uma aula em 

PowerPoint não são mais sufi cientes para prender a atenção 

dos novos alunos em sala de aula. Devemos criar novas ati-

vidades, incentivar a troca de informações entre os docentes, 

mudar o perfi l do ensino, trazer propostas educacionais mais 

dinâmicas e modernas: está na hora de aprender fazendo. Os 

educadores precisam entrar nessa nova onda, senão correm o 

perigo de se tornarem ultrapassados.

Uma nova sala de aula se faz necessária. Se pensarmos 

na ruptura destes velhos paradigmas educacionais, as salas 

de aula, devem ter um acesso a Internet em banda larga, que 

possibilite ao professor ter acesso on-line a sites de interesse 

sobre o tema discutido, além de computadores adequados, 

onde o professor possa incluir animações, vídeos, simulações 

virtuais e modelos 3D nas suas aulas tradicionais, contando 

também com o apoio do uso de CD e DVD, pois assim é o 

dia-a-dia dos alunos fora da escola.

A tecnologia utilizada para implantarmos a Educação 

a Distância é dividida em Sincrônica e Assincrônica. Na 

Sincrônica há uma interação em tempo real entre professor 

e aprendiz (aluno). Como recurso tecnológico, utiliza-se as 

videoconferências interativas e salas de chat, o que condi-

ciona a que se tenha data e hora marcada para a troca de 

informações.

Na tecnologia Assincrônica o professor e o aprendiz 

não interagem em tempo real. Utilizam como ferramenta 

tecnológica o correio eletrônico, listas de discussão, shows de 

slides, apresentações em Flash, vídeo-aulas desenvolvidas no 

PowerPoint e outras ferramentas que são colocadas na Inter-

net, onde podem ser revistas a qualquer hora e sem auxílio do 

professor. A interatividade entre ambos é baseada quase que 

exclusivamente no e-mail, onde se recebe textos, questionários 

e se envia dúvidas. Esta é a forma mais utilizada na EaD.

O sucesso depende do conhecimento e do domínio da 

matéria pelos professores, elaboradores do material didático e 

das técnicas utilizadas no desenvolvimento dos recursos didáti-

cos, permitindo uma interatividade entre o aluno e o professor. 

Além disso, é necessária uma efetiva e efi ciente comunicação 

aprendiz/professor no acompanhamento e tutoria, para que 

se promova um melhor entendimento, criando um incentivo 

ao estudo, evitando o abandono do curso. Devemos evitar 

o improviso no planejamento e na execução do programa, 

previamente defi nido. A facilidade da comunicação não 

substitui os defeitos do material didático.

Uma vez decidida a implantação de cursos através da 

EaD, o próximo passo será defi nir que tipo de tecnologia ou 

de ambiente será utilizado ou se será feito o desenvolvimento 

de um ambiente especifi co, para a determinada instituição 

de ensino.

A correta aplicação da ferramenta está intimamente li-

gada ao conhecimento de suas funcionalidades e aplicações e 

a escolha correta, para seu objetivo, culminará em resultados 

mais proveitosos e profi ssionais.

Os LMS (Le-

arning Managment 

System) ou Sistemas 

de Administração de 

Aprendizagem são 

responsáveis pelo 

gerenciamento dos 

cursos a distância, 

incluindo um banco 

de dados de informa-

ções administrativas (alunos, professores, facilitadores, ati-

vidades, avaliações, cursos, chats, lista de discussão, correio 

eletrônico). Nesta categoria inclue-se o Aulanet, WebAula, 

e-proinfo, WebCT, Teleduc, Moodle, Learning Space, Top 

Class e outros.

As vantagens de um desenvolvimento personalizado são: 

fl exibilidade de adaptar a plataforma à realidade da própria 

instituição, integrar às várias metodologias didático-pedagó-

gicas utilizadas, aperfeiçoá-las e acrescentar funcionalidades 

continuamente na medida em que se obtêm resultados parciais 
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em relação a sua real aplicação nos diferentes cursos.

Dentre as desvantagens, a maior delas é a de manter um 

núcleo permanente para realizar o gerenciamento, suporte 

e a programação contínua do ambiente. Tudo isto nos leva 

a um aumento de custos permanentes para a instituição. Se 

você está envolvido neste processo de seleção, considere 

que muitas vezes se perde um tempo enorme reinventando a 

roda, quando estão disponíveis no mercado plataformas que 

podem atender perfeitamente às necessidades das Instituições 

de Ensino.

Ao decidirmos pela utilização de um ambiente educacio-

nal pronto, devemos pri-

meiro decidir se optamos 

por um sistema pago ou 

por aquele desenvolvido 

em ambiente de coopera-

ção, ou seja, os chamados 

softwares free (ou softwa-

res livres).

Existem na atualidade 

muitos ambientes educacionais pagos, dentre os quais pode-

mos citar: WebCT http://www.webct.com, Learning Space 

http://www.lotus.com, Aula Net http://www.eduweb.com.br 

Top Class, Visualnet, Toolbook, FirstClass.  Na opção Free 

podemos citar E-proinfo (MEC)  http://www.proinfo.mec.

gov.br, Teleduc (Unicamp) http://teleduc.nied.unicamp.br  

Navi e Rooda (UFRGS) http://navi.ea.ufrgs.br CoL http://col.

colserver.usp.br/, Moodle (http://www.moodle.org).

Para conhecer, mais acesse www.educodonto.com.br 

onde você encontrará cursos de Prótese Dentária, Endodontia 

e Estomatologia em plataforma TelEduc. 

Uma das tecnologias com maior abrangência é 

a TV IP. O Programa Nacional Multidisciplinar em 

Odontologia da Conexão Médica -www.conexaomedica.

com.br - é pioneiro na utilização desta tecnologia. Toda 

programação é transmitida em vídeo digital de altíssima 

qualidade, através de uma rede IP multicast via satélite, 

o que resulta em um canal de TV digital, utilizando para 

recepção apenas uma antena parabólica e um roteador. 

A Conexão Médica é a primeira operadora de redes e 

canais digitais na área de saúde por TV Interativa em IP 

no mundo. Para assistir as aulas os profissionais de saúde 

reúnem-se e acompanham os programas que, a partir da 

recepção em um computador, levam o áudio e o vídeo 

para telões, TV’s ou rede interna de computadores das 

instituições assinantes.

Objetivamente, a IP TV enriquece o EaD ao adicionar 

a presença física do educador e acrescenta interatividade 

imediata e contínua entre professores e alunos. 

Uma outra forma de levar a EaD é através da criação 

de apostila eletrô-

nica de exercícios, 

como as elaboradas 

através do Visual 

Class. 

No exemplo, 

uma apostila da ana-

tomia interna dental, 

utilizada num curso 

de Endodontia.

Os alunos do EaD, a princípio, serão pessoas com alguma 

experiência profi ssional, interesses e habilidades em comum, 

sendo críticos, exigentes e conscientes de suas necessidades, 

expectativas e responsabilidades. Por isso, as aulas devem 

ser criativas e todo esforço para cativar o interesse do aluno 

deve ser implementado.

A Odontologia enfrenta ainda um outro paradigma: a 

avaliação presencial, que não pode deixar de ser levada em 

conta, já que o processo de aprendizagem geralmente envolve 

habilidades motoras complexas, que precisam ser desenvol-

vidas e avaliadas.

O sucesso do treinamento a distância é 80% de res-

ponsabilidade da estruturação do conteúdo e criatividade 

na apresentação deste conteúdo. Os outros 20% podemos 

atribuir a um bom programador que precisa também conhecer 

os recursos do software que podem ser explorados dentro da 

concepção didática.

Espero ter motivado você a que, prontamente, nos encon-

tremos neste mundo digital, fazendo da Educação uma forma 

prazerosa, interativa e moderna de aprender a aprender.  




