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“É proibido proibir” de maio de 1968 teve conseqüências 
irreversíveis. Mas a liberdade nem sempre está na evidência 
de uma muralha a ser derrubada, de um direito a ser 

conquistado. Não está necessariamente na violência de um 
enfrentamento e na exaltação que ele suscita. Ela está 
também, uma vez derrubadas as prisões e dissolvidas as 

autoridades, numa exigência interior, no ideal de uma invenção 
da própria vida, numa atenção ativa, aguda, participante em 
todos os seus episódios, numa vigilância que nos leva a 

recusar os compromissos, os papéis de figuração em imagens 
de felicidade pré-construídas. 

A liberdade continua sendo, no entanto um desafio 

essencial, a merecer todos os nossos cuidados. Se o 
esquecemos ou desdenhamos, ainda nos arriscamos a morrer, 
de outro modo, não nos transes de uma impossível façanha, 

mas sem brilho, amordaçados pelo conformismo e o tédio, 
embrutecidos pelas preocupações, sobrecarregados de tarefas, 
entorpecidos por falatórios telefônicos, alucinados por um 

mundo que nos escapa, dia após dia. Anestesiados. 
 
(Chantal Thomas, 1999 – Liberdade: somos dignos de ser 

livres?) 
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RESUMO 

 

 

No ano de 2002, o Curso Médico da UNIMONTES passou por uma grande 
transformação com a mudança de currículo, abandonando uma metodologia 
tradicional de ensino e passando a utilizar uma metodologia ativa, baseada no ABP 

(Aprendizado Baseado em Problemas). É interessante ressaltar que muitos dos 
docentes do currículo tradicional, embora tivessem migrado para essa nova 
metodologia, davam a impressão de que continuavam a praticar o currículo 

tradicional dentro de uma metodologia ativa. A fim de estudar sobre semelhantes 
questões, foi realizada, neste trabalho, uma revisão dos documentos relativos a 
políticas públicas de educação que norteiam as tomadas de decisões sobre 

currículo, projetos pedagógicos (LDB, Diretrizes Curriculares para o Curso de 
Medicina, as Conferências Internacionais de Saúde), bem como o processo de 
ensino-aprendizagem, habilidades, competências e atitudes. Objetivou-se analisar a 

concepção de ensino-aprendizagem dos docentes do curso médico da 
UNIMONTES. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa quantitativa e qualitativa, 
com predomínio do caráter qualitativo devido ao enfoque a questões sociais. Esta 

pesquisa foi realizada na UNIMONTES (Universidade Estadual de Montes Claros) e 
os sujeitos que a constituíram foram os professores, docentes do curso médico 
antes da mudança de currículo que ocorreu no ano de 2002, e que continuaram 

docentes de conteúdo específico no ABP. Além disso, foram aplicados questionários 
com questões objetivas, estruturadas para avaliar idade; formação didática e 
profissional; tempo de docência; capacitação para trabalhar com metodologias ativas 

e questões dissertivas nas quais os professores falavam sobre os documentos 
oficiais (LDB e Diretrizes Curriculares para o Curso de Medicina), as Conferências 
Internacionais, o processo de ensino-aprendizagem, as metodologias ativas e os 

currículos como meio de aprendizagem. Como resultados, notou-se a existência de 
uma população heterogênea com formação diversa, predominando o número de 
especialistas em relação ao número de mestres, destacando que a grande maioria 

participou de alguma formação para trabalhar com metodologia ativa. Porém, pouco 
se conhece sobre os Documentos Oficiais que regem a educação brasileira, bem 
como a importância das Conferências Internacionais para a Saúde. Existem 

concepções equivocadas sobre o processo de ensino-aprendizagem e existem 
diferenças na forma de trabalhar as habilidades, competências e atitudes. Entende-
se que o ABP propicia maior oportunidade de aprendizagem, pois leva o estudante a 

ser mais crítico e a buscar ativamente o conhecimento. Nota-se que houve um 
progresso dentro da UNIMONTES com a adoção de metodologia ativa no curso 
médico; entretanto, há necessidade de maior capacitação docente, tanto por 

treinamentos internos com cursos de aperfeiçoamento para trabalhar com 
metodologias ativas quanto com a profissionalização dos docentes com titulações de 
mestres e doutores. 

 
 
Palavras-chave:  Educação de Graduação em Medicina; Educação Médica; Ensino; 

Aprendizado Baseado em Problemas; Política de Saúde; 
Promoção da Saúde. 
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ABSTRACT 

 

 

In 2002, UNIMONTES’s medical course had a major transformation with the 
curriculum change, setting aside a traditional methodology of teaching and starting to 
use an active methodology, based on PBL (Problem Based Learning). It is interesting 

to emphasize that many of the teachers of the traditional curriculum, although had 
migrated to this new methodology, they gave the impression that they continued to 
practice traditional curriculum within an active methodology. In order to study on 

similar issues, it was made, in this work, a review of documents relating to public 
politics education that guide  made decisions about curriculum, pedagogic projects 
(LDB, Curriculum Guidelines for Medical School, International Conferences of 

Health), as well as the teaching-learning process, skills, competences and attitudes. 
The objective was to study the conception of teaching and learning of teachers in 
UNIMONTES’s medical course. For this purpose, we developed a quantitative and 

qualitative research, predominantly  qualitative due to emphasis to social issues. This 
research was carried out in UNIMONTES (Universidade Estadual de Montes Claros) 
and people, that  formed her, it was teachers, teachers of medical course before the 

curriculum change occurred in 2002, and they continued teachers of  particular 
content at PBL. In addition, questionnaires were applied with objective questions, 
structured to evaluate age; didactic and professional formation; teaching time, 

training to working with active methodologies and essay questions in which teachers 
mention about the official documents (LDB and Curricular Guidelines for Medical 
School, International Conferences, the teaching-learning process, active 

methodologies and the  curriculums as a means of learning. As results, it was noted 
the existence of a heterogeneous population with diverse training, predominating 
number of specialists in relation to the number of masters, highlighting that the 

majority participated some training to work with active methodology. However, little is 
known on Brazilian Government Official Documents about education, as well as the 
importance of International Conferences to Health. There are conceptions about 

teaching and learning process and there are differences in the way of working 
abilities, competences and attitudes. It is understood that PBL provides a greater 
learning opportunity, because it makes possible for the student to be more critical 

and to look for knowledge in an active way. Is noted that there was a progress in the 
UNIMONTES with the adoption of active methodology in medical course, however 
there is need more teacher training, both through internal training with specialization 

courses to work with active methodologies and with a professionalization of teachers 
with masters and doctors degrees. 

 

Keywords: Undergraduate Medical Education, Medical Education, Teaching, Problem       

Based Learning, Health Policy, Health Promotion. 
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Graduei-me em Medicina em 1998, pela Universidade Estadual de Montes 

Claros (Unimontes), tendo ingressado no ano seguinte para a residência em 

ginecologia e obstetrícia. Após o término da residência, exerci atendimento médico 

como especialista na área de ginecologia/obstetrícia em ambulatórios, plantões e 

consultório, durante três anos.  

 

No ano de 2003, fui convidado para atuar como médico em um ambulatório da 

Unimontes, que tinha como objetivo prestar atenção à saúde do servidor dessa 

instituição. Em agosto desse mesmo ano, fui convidado a assumir os papéis de co-

tutor e, posteriormente, de tutor no curso médico, iniciando assim minha vida de 

docente, nos módulos: “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento” e 

“Metabolismo”. 

 

Ainda no ano de 2003, realizei um módulo de desenvolvimento docente com 

objetivo de formação em tutoria, na Unimontes, cujos instrutores pertenciam à 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). Esse curso constituiu-se numa forma de 

aprimoramento nessa nova função, uma vez que se tratava de uma metodologia 

inovadora, sobre a qual não havia uma fundamentação para que pudéssemos 

usufruir dos seus benefícios. 

 

Em 2005, passei a ministrar aulas práticas de ginecologia/obstetrícia para o 

sétimo período, participei da equipe de construção de módulos do primeiro e quarto 

períodos e continuei na função de tutor no segundo período, no módulo de Funções 

Biológicas. 

 

No ano de 2005, entrei para o corpo clínico da Ginecologia e Obstetrícia do 

Hospital Universitário Clemente Faria como médico plantonista. Nessa instituição, 

acontecem os estágios de ginecologia e obstetrícia do 10º período e a residência 

médica em ginecologia e obstetrícia, dos quais sou preceptor durante os plantões. 

 

Durante essa trajetória, vejo-me contribuindo para a formação de futuros 

médicos, que estarão atendendo a mim e a toda uma população e, por isso, devem 

ser preparados para se tornarem cidadãos éticos, críticos, competentes e, acima de 

tudo, conscientes da importância do seu papel social. 
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A Faculdade de Medicina do Norte de Minas (FAMED), implantada no ano de 

1969, pertenceu à Fundação Norte Mineira de Ensino Superior (FUNM) até 1989, –  

ano da aprovação da Constituição do Estado de Minas Gerais –, sendo, então, 

incorporada como um dos cursos do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

(CCBS) da recém criada Unimontes. 

 

Montes Claros é a sexta maior cidade de Minas Gerais, localizada na região 

norte do estado, servindo de referência tanto para a área da saúde, quanto para a 

educação do Norte de Minas, do Vale do Jequitionha e do Sul da Bahia, atendendo 

uma população de aproximadamente 1,2 milhões de habitantes.  

 

A Unimontes é uma universidade pública estadual com cursos nas diversas 

áreas do conhecimento e, entre esses, cita-se o curso de Medicina que, na sua 

criação, apresentava um currículo tradicional, centrado no professor. No ano de 

2002, houve uma grande mudança no currículo o qual começa a se pautar em uma 

metodologia ativa de aprendizagem, ABP, cujo centro do processo é o estudante. 

 

Nesse contexto com um currículo inovador e atual, depara-se com alguns 

questionamentos quanto aos atores-docentes.  Eles estão realmente preparados 

para exercer a função de tutor? Houve treinamento suficiente para os docentes se 

tornarem tutores? Os docentes conhecem as metodologias ativas de aprendizagem 

e, entre elas, o aprendizado baseado em problemas? Os tutores realmente aceitam 

essa metodologia como eficaz para o processo de ensino-aprendizagem? Estes 

docentes possuem perfil, habilidades, competências para utilizarem metodologias 

ativas de aprendizagem? 

 

A partir desses questionamentos, surge o desejo de investigar sobre uma das 

questões acima, pois o aprendizado baseado em problemas é uma metodologia 

inovadora que substitui a função do professor como transmissor de conhecimento, 

ou seja, figura central no processo de aprendizagem, pela função de membro 

participante do grupo, com papel de orientador, mediador e facilitador do processo. 

Além disso, para o exercício efetivo desse novo papel, o docente precisa ser 

convenientemente preparado.  
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A metodologia “aprendizagem baseada em problemas” tem como característica 

principal o envolvimento e a participação do discente. Trata-se de uma metodologia 

centrada nos estudantes e para seu efetivo sucesso é preciso que os docentes 

tenham conhecimento, compreendam esse processo de ensino-aprendizagem e 

ajam de acordo com seus princípios. Assim, torna-se necessário saber se esses 

docentes estão realmente preparados para formar os futuros médicos que deverão 

desenvolver habilidades e competências profissionais, além de assumir a postura de 

uma prática médica que vise mais a promoção de saúde do que a cura de 

enfermidades. 

 

Nesse sentido, este estudo pretendeu investigar as seguintes questões: os 

docentes da Unimontes têm formação didático-pedagógica? Quais as concepções 

dos docentes sobre ensinar e aprender? Qual o conhecimento dos docentes sobre a 

legislação vigente do ensino superior? Quais as mudanças de metodologia/ 

estratégia dos docentes entre a proposta curricular tradicional e a ABP 

(Aprendizagem Baseada em Problemas)? 
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Este capítulo apresenta quatro dimensões para se discutir a formação do 

profissional médico: a) inicialmente percorre a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 

9394/96) e as Diretrizes Curriculares para a Graduação em Medicina; b) perpassa 

pelas Conferências Internacionais para a Promoção de saúde; c) adentra nas 

questões do ensino-aprendizagem e, d) finalmente, apresenta as habilidades, 

competências e atitudes dos estudantes de Medicina (Brasil, 1996). 

 

 

2.1 LEI DE DIRETRIZES E BASES (LEI 9.3949/1996) E AS DIRETRIZES 

CURRICULARES PARA O CURSO DE MEDICINA 

 

 

2.1.1 Um pouco da história do ensino superior no Brasil 

 

 

O Brasil nunca valorizou adequadamente a educação. Quando foi colonizado 

pelos portugueses, servia apenas para fornecer matérias-primas para a Metrópole, 

diferentemente das Colônias Espanholas, cujos colonizadores já pensavam na 

criação de universidades nas suas colônias. Segundo Soares (2002), desde o século 

XVI, os espanhóis fundaram universidades em suas possessões na América, 

enquanto no Brasil Colônia, por sua vez, não foram criadas instituições de ensino 

superior até o início do século XIX. 

 

Nesse sentido, quem procurava educação superior no Brasil Colônia tinha que 

se deslocar para Metrópole, a fim de que fosse educado pelos jesuítas, tornando-se 

apto a freqüentar a Universidade de Coimbra (SOARES 2002) (Soares, 2002). 

 

A criação da primeira universidade brasileira foi apenas em 1808 com a 

chegada da Família Real no Brasil, em Salvador, Bahia, por solicitação dos 

comerciantes locais. Foi, então, criado o curso de cirurgia, anatomia e obstetrícia, 

mas não se tratava ainda de uma universidade. Com a transferência da Família Real 

para a cidade do Rio de Janeiro, foram criadas, nessa cidade, a Escola de Cirurgia, 

Academias Militares e a Escola de Belas Artes (1) (Soares, 2002). 
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No período Imperial, os cursos eram independentes, localizados em cidades 

importantes e com orientação elitista, seguindo o modelo francês, cujo objetivo era o 

ensino e não a pesquisa.  É válido destacar que, nessa época, não foi criada 

nenhuma universidade no Brasil. 

 

Após a Proclamação da República Federativa do Brasil, ainda demorou para 

que fosse fundada a primeira universidade no país, já que o grupo que assumiu o 

poder apresentava uma visão positivista e achava que as universidades eram 

ultrapassadas e anacrônicas para as necessidades do mundo novo.  Esse grupo era 

favorável, portanto, à criação de cursos laicos de orientação técnico-

profissionalizante (Soares, 2002). 

 

Até a Constituição Federal de 1934, não existiam no Brasil leis que 

organizavam a educação no país, sendo que, nessa Constituição, fixou-se como 

competência privativa da União “traçar as diretrizes da educação nacional” (Artigo 

quinto, Inciso XIV), não aparecendo o termo “bases”, porém, já indicando que se 

pretendia organizar a educação em todo o país (Saviani, 2006). 

 

Na Constituição do Estado Novo, promulgada em 10 de novembro de 1937, 

ainda não aparece a expressão “diretrizes e bases”, porém define como ação 

privativa da União “fixar as bases e determinar os quadros de educação nacional, 

traçando as diretrizes a que deve obedecer a formação física, intelectual e moral da 

infância e da juventude” (Saviani, 2006). 

 

Com a queda do Estado Novo, foi promulgada uma nova Constituição em 18 de 

setembro de 1946, na qual aparece, pela primeira vez, a expressão “diretrizes e 

bases”, definindo-se como competência da União legislar sobre “diretrizes e bases 

da educação nacional” (Saviani, 2006). 

 

Em 29 de outubro de 1948, foi encaminhada à Câmara Federal o Projeto de Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o qual foi sancionado em 12 de 

dezembro de 1961 (Saviani, 2006). 

 



 

 

21 

2.1.2 A primeira LDB: Lei 4024 de 20.12.1961 

 

 

Durante 13 anos, o projeto das Diretrizes e Bases da Educação ficou em 

discussão na Câmara Federal. Assim, a primeira LDB nacional foi promulgada em 20 

de dezembro de 1961. 

 

Nessa LDB, o ensino superior intitulou-se Da educação de grau superior, 

apresentando três capítulos: do ensino superior, das universidades e dos 

estabelecimentos isolados de ensino superior (Saviani, 2006). 

 

Essa LDB representou uma “solução de compromissos”, sendo uma solução 

intermediária entre o projeto inicialmente apresentado e os projetos substitutivos, 

recebendo várias críticas dos pensadores da educação do período, que a 

consideravam pouco promissora para a educação nacional. 

 

A LDB de 1961 sofreu alguns ajustes para contemplar o novo cenário político 

que se estabeleceu com o Golpe Militar de 1964, no qual ficou determinado que não 

seria necessário editar por completo uma nova Lei de diretrizes e bases. 

 

Foram publicadas as Leis: 5540/68 e 5692/71, esta tratava do ensino de 

primeiro e de segundo grau e aquela do ensino superior. 

 

Segundo Saviani (2006), o grupo teria 30 dias para rever e escrever a reforma 

universitária, cujos objetivos eram tornar as universidades mais eficientes, modernas 

e flexíveis administrativamente.  A meta seria formar recursos humanos de alto nível 

para o desenvolvimento do país. Diante dessa perspectiva, foi promulgada a lei 5540 

no dia sete de outubro de 1968.    

 

O texto da Lei 5540/68 apresentava 59 artigos, divididos em cinco capítulos: do 

ensino superior, do corpo docente, do corpo discente, disposições gerais e 

disposições transitórias. 
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O primeiro avanço com a Lei 5540/1968 foi o estabelecimento da 

indissociabilidade entre ensino e pesquisa que aboliu as cátedras, instituindo um 

regime universitário como forma preferencial do ensino superior e consagrando a 

autonomia das universidades. 

 

Com essa nova Lei (5540/68), muda a nova concepção da universidade 

brasileira dentro das possibilidades do regime vigente, avançando em um grande 

passo para a modernização do ensino superior no Brasil. 

 

 

2.1.3 A nova LDB (Lei 9394/1996) 

 

 

Para melhor compreendermos a abrangência da nova LDB é necessário que se 

entenda o cenário político brasileiro na qual foi aprovada essa nova Lei da educação 

nacional.  

Na época, particularmente na América Latina, respirava-se uma 

atmosfera hegemônica de políticas neoliberais, de interesse do 

capital financeiro, imposto por intermédio de agências como Banco 

Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI), que procuravam 

promover a reforma do Estado, minimizando o seu papel, e favorecer 

o predomínio das regras de mercado em todos os setores da 

sociedade, incluindo as atividades educacionais (Pereira, 1999, 

p.110). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - lei de nº. 9.394/96), 

ao lado de um maior entendimento sobre o processo de ensino-aprendizagem com a 

contribuição da Psicologia, de estudos e pesquisas sobre currículo, foi a maior 

responsável pela mudança na formação de docentes no Brasil. Desse modo, através 

dela, novos modelos de ensino e de currículos foram introduzidos nos cursos de 

graduação, além de mudanças nos papéis exercidos pelos docentes no processo de 

formação dos discentes. A nova LDB suscitou discussões sobre currículo, avaliação, 

formação docente, enfim, um novo modelo educacional para o Brasil. 
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Na perspectiva da LDB de 1961, tínhamos um modelo de docente técnico, um 

especialista que aplica com rigor as regras que derivam do seu conhecimento 

científico. Portanto, para se formar profissionais, seria necessário um conjunto de 

disciplinas científicas, que forneceria a base para as suas ações. Para tanto, nessa 

LDB, existia uma separação entre teoria e prática na preparação profissional, ou 

seja, privilegiava a formação teórica em detrimento da formação prática. 

 

Com a LDB/96, as propostas curriculares elaboradas rompem com o modelo 

anterior, associando teoria com prática, isto é, a formação não se apresenta mais 

separada e acoplada, e sim concomitante e articulada. 

 

Para manter coerência com as mudanças pretendidas, a LDB em seu art. 13 

relata as incumbências dos docentes, que devem ter uma visão mais holística, 

compreendendo os processos humanos globais, nas suas esferas biopsicossociais. 

 

Ainda na LDB/96, Capítulo IV, art. 43, inciso II, que trata da Educação Superior, 

constata-se a necessidade de formação de pessoas aptas para inserção profissional 

e para o desenvolvimento da sociedade brasileira; logo, são necessários docentes 

capazes de formar profissionais que tenham uma visão além da doença, a qual leve 

em conta o bem-estar social e psíquico do paciente. 

 

Demo (2007, p.76) mostra que a questão da ciência é a finalidade crucial da 

educação superior, não significando apenas um “espírito”, mas a base mais evidente 

da modernidade. Nesse sentido, ela implica, ao mesmo tempo, no compromisso com 

a reconstrução permanente do conhecimento e, sobretudo, da humanização. 

 

Como complementação, por ser a LDB muito ampla e não tratar, 

especificamente, de cada curso, no seu artigo 9º, estabelece os cenários e 

considera a implementação das novas diretrizes curriculares para os cursos, entre 

eles, o curso médico. 

 

Ainda nesse mesmo artigo, no inciso II, vê-se que o objetivo do ensino superior 

é formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
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brasileira e colaboração na sua formação contínua. Todavia, não há compromisso 

com a reconstrução do conhecimento com base na pesquisa e, ao se tornarem 

“diplomados”, recebem apenas o diploma, mas não evoluem perante o mundo 

moderno (Demo, 2006). 

 

Já no inciso III, há o incentivo para o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e 

difusão da cultura, para que, desse modo, seja possível desenvolver o entendimento 

do homem e do meio em que vive. No entanto, Demo (2006) ressalta que o texto 

não aponta para a relevância educativa da pesquisa, o que promove sua separação 

e provável subalternidade diante de outras finalidades, tendo em vista que ela é a 

mola mestra no processo formativo de alunos e professores. 

 

É válido mencionar também o artigo 43, no inciso VI, que pretende estimular o 

conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com essa 

uma relação de reciprocidade. 

 

Nesse aspecto, prevê a formação de cidadãos críticos, cujo processo de 

formação esteja associado ao processo investigativo e cuja informação não seja 

dada de forma transmissiva, mas de modo que o aprendiz precise buscar o seu 

conhecimento e possa aplicá-lo nas comunidades através dos programas de 

extensão. Programas esses, nos quais se buscam traduzir o esforço para plantar a 

educação na realidade concreta, mas enreda-se no conceito obsoleto de extensão 

universitária, como “serviço especializado à comunidade” ou trabalho de difusão 

cultural (Demo, 2006, p.78). 

 

 

2.1.4  Diretrizes Curriculares para os Cursos de Medicina (Lei 1.133/2001) 

 

 

O paradigma da integralidade propõe um equilíbrio entre a excelência técnica e 

a relevância social, além de valorizar tecnologias pedagógicas desenvolvidas na 

área da educação para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem para 
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adultos. Essas inovações pretendem, por um lado, enfrentar o esgotamento do 

modelo flexneriano1 na formação de profissionais e, por outro, construir o novo 

padrão da integralidade (Almeida et al., 2007). 

 

Nessa perspectiva, surgem as Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Medicina (Lei 1.133/2001) que já, no seu artigo 3º, vieram ao encontro das 

necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), estruturado a partir de uma ampla 

rede de atenção básica, relacionando-se com serviços de outros graus de 

complexidade.  

 

O curso de graduação em medicina tem como perfil do formando 

egresso/profissional o médico, com formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva. Capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, 

no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, 

com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 

promotor integral do ser humano (Brasil, 2001, p.01). 

 

Com base nesse artigo que é introduzido o novo currículo do curso médico da 

Unimontes, em que o discente terá uma formação global (que compreenda a 

integralidade dos cuidados demandados pela população e que inclua novas 

tecnologias) e que atenda às demandas das Diretrizes Curriculares. Para tanto, são 

necessários docentes com essa mesma visão, pois não mais poderão seguir o 

modelo compartimentado, no qual cada conteúdo é ensinado separadamente, sem 

uma integralidade. Diante desse novo quadro, será necessária a utilização de 

metodologias de ensino-aprendizagem centradas nos estudantes, em diferentes 

cenários (Almeida et al., 2007). 

 

Na formação desses profissionais, é fundamental que os docentes trabalhem 

norteados pelas recomendações dos artigos 4º e 5º das diretrizes curriculares do 

                                                   
1 Em 1910, foi publicado o estudo Medical Education in the United States and Canada – A Report to 

the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, que ficou conhecido como o Relatório 
Flexner (Flexner Report)  e é considerado o grande responsável pela mais importante reforma das 
escolas médicas de todos os tempos nos Estados Unidos da América (EUA), com profundas 
implicações para a formação médica e a medicina mundial. (Pagliosa FL, Da Ros MA. O Relatório 
Flexner: Para o Bem e Para o Mal. Ver Bras Educ Méd; 32 (4) : 492–499; 2008) 
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curso médico, que dizem respeito às competências e habilidades dos novos 

profissionais que ingressarão no mercado de trabalho. 

 

O artigo 4º abrange de forma geral que, durante a formação, o médico deverá: 

 

1. Prestar atenção à saúde, isto é, estar apto a trabalhar com ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em 

nível individual, quanto em nível coletivo. 

2. Ser capaz de tomar decisões, ou seja, ser capaz de sistematizar e 

decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 

científicas. 

3. Estabelecer comunicação, sendo esta verbal, não-verbal, com 

habilidade de leitura e escrita. 

4. Capacidade de liderança, isto é, estar comprometido, ser 

responsável, ter empatia e ser capaz de tomar decisões. 

5. Saber administrar e gerenciar, estar apto para ser empreendedor, 

gestor, empregador ou líder de equipe de saúde. 

6. Estar vinculado a programas de educação permanente, criando a 

capacidade de aprender a aprender, bem como ter responsabilidade 

e compromisso com a sua educação e de futuros profissionais. 

 

Por isso, os docentes terão que trabalhar não somente conhecimento técnico-

científico, mas também habilidades e competências que irão além de reconhecer 

patologias, solicitar exames para confirmar suas hipóteses diagnósticas e propor 

tratamentos após ter firmado o diagnóstico. 

 

O artigo 5º define ainda as vinte e duas competências e habilidades específicas 

que deverão ser desenvolvidas pelos docentes, para formar profissionais que sejam 

capazes de exercer esta nova forma de medicina, que são: 

I. promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades 

tanto dos seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, 

atuando como agente de transformação social;  

II. atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos 

atendimentos primário e secundário;   
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III. comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os 

pacientes e seus familiares;  

IV. informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em 

relação à promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação 

das doenças, usando técnicas apropriadas de comunicação;  

V. realizar com proficiência a anamnese e a construção da história 

clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame físico;  

VI. dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza 

biopsicosocio-ambiental subjacentes à prática médica e ter 

raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação da 

natureza dos problemas da prática médica e na sua resolução;  

VII. diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do ser 

humano em todas as fases do ciclo biológico, tendo como critérios a 

prevalência e o potencial mórbido das doenças, bem como a 

eficácia da ação médica;  

VIII. reconhecer suas limitações e encaminhar, adequadamente, 

pacientes portadores de problemas que fujam ao alcance da sua 

formação geral;  

IX. otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método 

clínico em todos seus aspectos; 

X. exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos com base em evidências científicas;  

XI. utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, 

validados cientificamente, contemporâneos, hierarquizados para 

atenção integral à saúde, no primeiro, segundo e terceiro níveis de 

atenção;  

XII. reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a 

integralidade da assistência entendida como conjunto articulado e 

contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema;  

XIII. atuar na proteção e na promoção da saúde e na prevenção de 

doenças, bem como no tratamento e reabilitação dos problemas de 

saúde e acompanhamento do processo de morte;  

XIV. realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o 

atendimento ambulatorial e para o atendimento inicial das urgências 

e emergências em todas as fases do ciclo biológico;  
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XV. conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a 

leitura crítica de artigos técnico-científicos e a participação na 

produção de conhecimentos;  

XVI. lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as 

políticas de saúde;  

XVII. atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos 

princípios técnicos e éticos de referência e contra-referência;  

XVIII. cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar 

como cidadão e como médico;  

XIX. considerar a relação custo-benefício nas decisões médicas, levando 

em conta as reais necessidades da população;  

XX. ter visão do papel social do médico e disposição para atuar em 

atividades de política e de planejamento em saúde;  

XXI. atuar em equipe multiprofissional; e   

XXII. manter-se atualizado com a legislação pertinente à saúde. 

 
Assim, Almeida et al. (2007, p. 158) resume esse artigo da seguinte forma: 

 
[...] atuação em todos os níveis de atenção à saúde; atuação 

multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar; reconhecimento 

da saúde como direito; garantia da integralidade da assistência; 

profissão articulada ao contexto social; conhecimento de métodos e 

técnicas de investigação científica; como específicos da medicina 

foram relacionados: promoção de estilos de vida saudáveis de 

clientes e comunidade, atuação como agente de transformação 

social; comunicação adequada com colegas de trabalho, pacientes e 

familiares; anamnese e história clínica; domínio de ciências básicas, 

biopsicossocial-ambiental e raciocínio crítico na interpretação de 

dados; diagnóstico e tratamento das principais doenças do ser 

humano; valorização do método clínico entre os recursos 

propedêuticos; medicina baseada em evidências; cuidado da própria 

saúde física e mental; visão do papel social do médico e disposição 

para atividades políticas e de planejamento de saúde. 

 

Para ter essa formação, o artigo 9º aponta que será necessária uma nova 

construção pedagógica que deve ser criada de forma coletiva, tendo como centro da 

aprendizagem o aluno, e o professor como facilitador desse processo. Nessa visão, 
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o docente passa a ser não mais a figura principal no processo de ensino- 

aprendizagem, mas sim o coadjuvante na construção desses novos profissionais da 

área da saúde. 

 

O artigo 12 finaliza ressaltando a necessidade da criação de cursos que 

privilegiem a participação ativa do aluno na construção do conhecimento com 

formação mais humanística, capazes de promover integração entre as diversas 

disciplinas e com inserção de práticas relevantes para a sua formação.   

 

Nessa perspectiva, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Ministério da 

Saúde definem o funcionamento dos cursos médicos no Brasil, bem como o perfil 

dos novos docentes e dos novos profissionais que ingressarão nos diversos 

cenários da saúde. 

 

 As diretrizes curriculares, como o próprio nome indica, não se constituem  

regras fechadas e definitivas da organização curricular, apenas orientam aspectos 

desejáveis a serem considerados no momento da reformulação do projeto político-

pedagógico. Porém, é comum haver resistência à mudança, pois mesmo quem 

reconhece as dificuldades e limitações dos atuais sistemas de ensino teme, muitas 

vezes, a experimentação das inovações. Por isso, é tão importante descobrir 

estratégias que contribuam para gerenciar conflitos e tornar mais estáveis os 

processos de mudança (Almeida et al., 2007). 
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2.2 AS CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE 

 

 

A melhoria da qualidade de vida da população tem sido um dos maiores 

desafios da humanidade. Isso é devido, sobretudo, à grande diferença sócio-

econômica entre os diferentes países. Os novos paradigmas da saúde vêm 

contribuindo para a transformação da sociedade, visto que buscam uma distribuição 

mais eqüitativa de recursos. 

A insatisfação gerada internacionalmente pelas condições de vida e saúde da 

maior parte da população mundial; a ênfase no modelo biomédico e suas 

conseqüências para a prevenção e o tratamento das doenças, – concepção 

mecanicista, reducionista e cartesiana da vida, que considerava apenas as 

explicações científicas, a etiologia das doenças, os diagnósticos clínicos e os 

prognósticos, não atendendo, portanto, às necessidades reais da população –, 

deram origem à introdução de um novo conceito de Campo da Saúde proposto pelos 

canadenses depois de muitas reflexões e discussões, em meados da década de 

1970 (Pelicioni, 2000).  

 

É impossível conceber a saúde simplesmente como ausência de doenças, 

achar que o processo de adoecer está relacionado apenas às questões biológicas e 

reduzir o indivíduo a uma parte do corpo.  Semelhante concepção torna o indivíduo 

mais especializado e menos eficiente, não o observa como um todo, mas apenas 

como um fragmento. 

A primeira mudança desse paradigma ocorreu com a Primeira Conferência 

Internacional de Alma-Ata (1978), a qual declara que a saúde é um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de 

doença ou enfermidade. Ademais, é um direito humano fundamental, tendo em vista 

que a consecução do maior nível possível de saúde é a mais importante meta social 

mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais e 

econômicos, além do setor da saúde (Carta de Alma-Ata1978; Brasil, 2002). 

 

Apesar da profundidade e de ser uma nova visão sobre a saúde, é um 

pensamento utópico, pois o “completo” seria um estado de perfeição, em que as 
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diferenças econômicas mundiais não mais existiriam, não mais haveria estresse e 

todas as doenças seriam superadas, seria a vida em mundo perfeito. 

 

Essa nova visão de saúde exorta os governos, a OMS e o UNICEF, assim 

como outras organizações internacionais, entidades multilaterais e bilaterais, 

organizações governamentais e não-governamentais, agências financeiras, todos os 

que trabalham no campo da saúde e toda a comunidade mundial a apoiar um 

compromisso nacional e internacional para com os cuidados primários de saúde e a 

canalizar maior volume de apoio técnico e financeiro para esse fim, particularmente, 

nos países em desenvolvimento. A Conferência concita todos a colaborar para que 

os cuidados primários de saúde sejam introduzidos, desenvolvidos e mantidos, de 

acordo com a letra e o espírito desta Declaração. 

 

A partir dessa Conferência Internacional de Saúde, surge a idéia da 

integralidade, bem como novos paradigmas para a saúde, nos quais há a 

necessidade de avaliar o bem-estar psíquico e físico, interligando questões sociais e 

econômicas como fatores comprometedores das questões de saúde da população 

mundial.    

 

Nessa perspectiva, foram organizadas as demais Conferências Internacionais 

de Saúde, nas quais as questões sociais, os direitos da população e a integralidade 

seriam discutidos, surgindo modelos mais eficazes de atendimento à população e, 

com isso, desvinculando o modelo vigente para um novo que realmente pudesse 

tratar as alterações da saúde da população. 

 

A primeira Conferência, realizada em 1986, na cidade canadense de Otawa, 

utilizando o novo paradigma de saúde, baseou-se no conceito ampliado de saúde 

que é visto como resultante das condições de vida e trabalho da população, bem 

como de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, 

comportamentais e biológicos (Carta de Otawa, 1996; Brasil, 2002). Além disso, 

envolveu uma combinação de ações relacionadas aos indivíduos, comunidades 

(sociedade civil) e governo (sociedade política), planejadas para obter um impacto 

nos estilos e condições de vida que possam interferir nos níveis de saúde e 

qualidade de vida (Pelicioni, 1995). 
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Por isso, tornam-se necessárias mudanças nas formas de ensinar saúde pelos 

professores em sala de aula, pois não basta apenas mostrar as patologias e como 

tratá-las, é preciso, também, apresentar uma visão holística que envolve o processo 

saúde-doença. 

 

Ainda nessa Conferência foram definidos os campos de ação para a Promoção 

da Saúde: a construção e a implementação de políticas públicas saudáveis; criação 

de ambientes favoráveis à saúde; o desenvolvimento de habilidades individuais; o 

reforço da ação comunitária e a reorientação dos serviços de saúde (Carta de 

Otawa1986; Brasil, 2002). Embora essas ações sejam interdependentes, segundo 

Arroyo (1997), é necessário o desenvolvimento de políticas públicas saudáveis. 

 

A promoção da saúde foi o principal objetivo da Primeira Conferência 

Internacional, realizada em Ottawa no ano de 1986, cuja definição é o processo que 

capacita a população a exercer e aumentar o controle sobre a sua saúde, 

propiciando dessa forma um relativo bem- estar individual e coletivo (Carta de 

Otawa, 1986; Brasil, 2002).  

 

Como esse conceito é relativamente novo e a maioria dos médicos ainda 

vivencia o modelo flexeneriano, existe uma dificuldade na distinção entre prevenção, 

educação para a saúde e promoção da saúde, que ainda não é muito clara, mesmo 

entre profissionais que atuam na atenção primária. Embora os limites para tais 

definições não sejam rígidos, a compreensão desses conceitos facilita a elaboração 

de estratégias para efetivação da prática de promoção da saúde. A prevenção 

baseia-se, geralmente, na concepção de risco ou da probabilidade de se tornar 

doente (Souza e Grundy, 2004). 

 

A promoção da saúde consiste em um processo mais abrangente e contínuo, 

que envolve a prevenção, a educação e a participação de diferentes setores da 

sociedade na elaboração de estratégias que permitam a efetividade da educação 

para a saúde (Souza e Grundy, 2004). Torna-se necessário, portanto, que se 

formem profissionais com essa visão, que sejam capazes de fazer uma articulação 
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entre a comunidade, profissionais de saúde e setores organizados da sociedade 

para a produção do bem comum. 

 

Constata-se que o movimento de promoção da saúde veio não para se opor, 

mas para preencher essa lacuna e propor uma abordagem mais estruturalista ao 

modelo biomédico, em que a prevenção e o tratamento das doenças, bem como a 

adoção de comportamentos e estilos de vida saudáveis requerem medidas de foro 

ambiental, econômico, sócio-cultural e legislativo para sua efetivação (Souza e 

Grundy, 2004). 

 

As Conferências Internacionais posteriores passaram a aprofundar as 

discussões a respeito dos campos de ações definidos, em Ottawa, como prioritários.  

 

A II Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada em 1988, na 

cidade de Adelaide, na Austrália, teve como tema principal, a criação de políticas 

públicas saudáveis para a viabilização de ambientes favoráveis à saúde, onde todos 

possam viver de forma saudável (Carta de Adelaide, 1988; Brasil, 2002). 

 

Outros pontos que se destacaram nessa conferência: os ambientes sociais e 

físicos devem, necessariamente, estar comprometidos com a saúde e com a 

melhoria da qualidade de vida da população. Ademais, políticas que promovam a 

saúde só podem ter sucesso em ambientes que conservem os recursos naturais 

através de estratégias ecológicas de alcance global, regional e local.  

 

Segundo o Ministério da Saúde (1999, p. 05): 

 

Muitas pessoas vivem e trabalham em condições prejudiciais à 

saúde e estão potencialmente expostas a produtos perigosos; assim 

a administração e gestão ambiental devem proteger a saúde humana 

dos efeitos adversos diretos e indiretos de fatores biológicos, 

químicos e físicos, reconhecendo que homens e mulheres são partes 

do complexo ecossistema universal. 
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O texto ainda destaca a importância das instituições de ensino responderem às 

necessidades emergentes da nova saúde pública, reorientando os currículos 

existentes, no sentido de melhorar as habilidades em capacitação, mediação e 

defesa da saúde primária.  

 

A III Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada em 1991, em 

Sundsvall na Suécia, trouxe como tema principal o apoio ambiental à saúde, 

mostrando que saúde, ambiente e desenvolvimento humano não podem ser tratados 

de forma separada, pois desenvolver envolve qualidade de vida e saúde para a 

população (Carta de Sandsvall, 1991; Brasil,2002). 

 

Foi enfatizada a necessidade de estabelecer mecanismos para prestação de 

contas dos setores da saúde e meio ambiente, baseados nos princípios da 

sustentabilidade. 

 

A partir disso, foi questionada a importância de projetos de sustentação 

ambiental dentro das comunidades em que o profissional médico está atuando, 

porque tão fundamental quanto evitar doenças ou, até mesmo tratá-las, é promover 

ambientes saudáveis, onde população e meio ambiente possam conviver de forma 

harmoniosa. 

 

Para que isso aconteça, é preciso trabalhar tais conteúdos durante a formação 

profissional a fim de que o futuro médico já esteja interado de tais situações e 

consiga trabalhar de forma clara e concisa com a população que pretende atender. 

 

Esse novo enfoque na discussão sobre a temática meio ambiente e saúde 

proporcionou uma ampliação para além das questões físicas ou naturais, tendo em 

vista que envolveu também as dimensões sociais, políticas, econômicas e culturais, 

sendo as duas últimas consideradas inseparáveis e interdependentes. 

 

No ano de 1992, foi realizada na Cidade de Bogotá, na Colômbia, a IV 

Conferência Internacional de Promoção da Saúde, cujo tema principal esteve focado 

na solidariedade e na eqüidade social, salientando a idéia de que as questões 

econômicas deveriam ser conciliadas com as questões sociais, a fim de obter melhor 
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qualidade de vida para a população. Discutiram-se, ainda, alternativas que 

pudessem atenuar o sofrimento causado por enfermidades produzidas pela pobreza 

e pelo atraso, sendo essas resultantes da industrialização e da urbanização (Carta 

de Bogotá, 1992; Brasil, 2002). O documento propõe, como papel da Promoção da 

Saúde, identificar as causas das iniqüidades e as barreiras que limitam o exercício 

da democracia e da participação cidadã na tomada de decisões; atuar como agente 

de mudanças de forma a induzir as transformações radicais nas atitudes e condutas 

da população e de seus dirigentes, assim como nas origens dessas calamidades, de 

modo a diminuir as desigualdades e aumentar o poder civil (Carta de Bogotá; 1992; 

Ministério da Saúde, 1996). 

 

É com esse perfil que deverão ser formados os novos médicos, cidadãos que 

se preocupam com as questões sociais, que possam transformar a sociedade, 

tornando-a mais ativa em suas decisões, que tenham uma visão de saúde que vá 

além da ausência de doenças e que saibam cobrar os seus direitos. 

 

Portanto, é fundamental que se estabeleça uma mudança de postura dos 

docentes que devem incorporar uma nova visão, que possa ser trabalhada com os 

futuros profissionais para que eles estejam aptos a novas habilidades. 

 

Nessa Conferência, foi proposta ainda a participação do setor privado e de 

outros setores para a implementação desse novo paradigma da saúde com o intuito 

de fortalecer o sistema de saúde da população menos privilegiada. 

 

A V Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada na Cidade do 

México no ano de 2000, traz em sua carta o tema: Promoção da Saúde – Uma Luta 

Por Maior Eqüidade, tendo como objetivo consolidar as idéias das conferências 

anteriores e manter os impulsos por elas criados (Carta da Cidade do México, 2000; 

Brasil, 2002). 

 

Segundo Pelicioni (2000, p. 13): 
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Nesses 11 anos transcorridos desde a gênese da Promoção da 

Saúde, em Ottawa, a idoneidade de suas estratégias tem sido posta 

a prova em uma ampla variedade de contextos e comunidades. 

Agora, o desafio assumido na V Conferência, foi o de mostrar que as 

políticas e práticas de Promoção da Saúde podem produzir 

mudanças na saúde e na qualidade de vida e levar à maior eqüidade. 

A preocupação com a eqüidade tem sido o fio condutor entre as 

cinco conferências internacionais de Promoção da Saúde e suas 

respectivas declarações. Assim mesmo, as desigualdades 

econômicas e sanitárias continuam aumentando e enterrando as 

oportunidades de desenvolvimento sanitário e humano. Esse fórum 

permitiu que fossem debatidas e analisadas estratégias e diretrizes 

destinadas a aumentar a eqüidade e as medidas de controle das 

desigualdades em nível mundial. 

 

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares para o Curso de Medicina vêm ao 

encontro das idéias propostas pelas Conferências Internacionais de Saúde, pois visa 

à formação de um médico centrado na atenção primária, um profissional que 

conheça a história do cliente, trabalhando não só a parte biológica, mas também as 

questões psíquicas, sociais e ambientais que envolvem o seu paciente. Ao  vivenciar 

esse contexto, o profissional do curso de Medicina pode trabalhar numa sociedade 

sustentada e que propicie melhor qualidade de vida individual e coletiva. 

 

Essas diretrizes proporcionam também o desenvolvimento de habilidades, 

atitudes e competências que são imprescindíveis para trabalhar esse novo modelo 

de saúde, que não mais se foca na questão da ausência de doença, mas sim no 

bem-estar individual e coletivo. 

 

 

2.3 PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

 

O binômio ensino-aprendizagem é talvez o processo mais importante na 

construção do conhecimento, pois é através dele que se leva a informação e espera-

se que esta se transforme em conhecimento, habilidades, competências e atitudes. 
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O processo ensino-aprendizagem vem sofrendo mudanças de metodologias ao 

longo dos tempos. Para Grigoli et al. (2008), são três as grandes correntes do 

pensamento educacional, seus pressupostos teóricos e suas implicações didáticas, 

especialmente no campo das estratégias de ensino, sendo elas:  

 

o “romantismo”, base da concepção humanista de educação, ensino 

e aprendizagem; a “transmissão cultural”, base da concepção 

tecnológica do processo instrucional e a concepção “progressivista”, 

base do movimento da educação renovada, do qual Dewey, 

Montessori, Cousinaire, Freinet e Piaget foram grandes expoentes. 

 

Quando se baseia nos componentes fundamentais do processo de ensino-

aprendizagem (professor, aluno e conteúdo) Gricoli et al. (2008) subdivide em quatro 

subgrupos:  

(a) clássico, em que o foco é a figura do professor no seu papel de 

transmissor do conhecimento; (b) tecnológico, no qual é enfatizado o 

domínio do conteúdo, a transmissão de informações e o 

desenvolvimento de competências orientadas para o futuro; (c) 

personalizado, no qual o indivíduo é o centro do processo, o 

professor desempenha um papel de mediador e a aprendizagem 

ocorre em função dos  interesses, experiências e necessidades do 

próprio aluno e (d) interacional, no qual ao professor cabe favorecer 

o diálogo e a troca de experiências que não partem de conteúdos 

pré-estabelecidos, mas remetem à análise crítica de problemas 

sócio-culturais. 

 

O modelo tradicional de ensino trata o conhecimento como um conjunto de 

informações que são transmitidas pelos professores aos estudantes. Nessa 

abordagem, os aprendizes assumem o papel de ouvintes, cuja função maior é a de 

memorização. Mesmo considerando uma possível interação existente no silêncio 

dos estudantes, o professor terá dificuldade, nesse caso, de identificar 

aprendizagens (Oliveira, Goveia e Quadros, 2008). 

 

Desse modo, todo o processo de aprendizagem está centrado no professor, o 

único detentor do conhecimento e que tem a obrigação de transmitir os 
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conhecimentos aos aprendizes e esses passivamente têm que ouvi-los, assimilá-los 

e incorporá-los, mesmo que esses não apresentem nenhum significado para os 

mesmos. 

 

O modelo pedagógico construtivista estabelece paradigmas de ensino capazes 

de dar conta da agregação dos referidos elementos necessários na formação dos 

profissionais: criatividade, sensibilidade, multidisciplinaridade e, sobretudo, estímulo 

à autonomia do aluno no seu próprio aprendizado. Trata-se de um modelo 

construído a partir da interpretação das idéias do pesquisador suíço Jean Piaget a 

respeito de como se desenvolve a aquisição de conhecimento, desde a primeira 

infância e ao longo de toda a vida dos indivíduos, tempo em que cada um iria 

construindo seu próprio universo de conhecimentos, pela sua própria ação sobre os 

possíveis objetos desse conhecimento (Schnaid, Timm e Zaro, 2003, p. 2). 

 

Nesse modelo, as informações não são transmitidas, mas, partindo de 

situações concretas, os aprendizes apropriam das informações as quais promovem 

transformações individuais baseadas nas vivências de cada um, com isso, ocorrerá 

uma mudança no indivíduo que será traduzida como aprendizado. Assim, trata-se de 

um processo ativo, no qual o professor é apenas um facilitador, enquanto todas as 

bases da aprendizagem encontram-se centradas no estudante que passa a ser o 

detentor do conhecimento, construído juntamente com o professor/tutor. 

 

Para entender ensino e aprendizagem, podemos buscar uma definição técnica 

baseado no significado das palavras. 

 

Ferreira (2004) valendo-se da definição do Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa, define o termo “ensino” como: “Transmissão de conhecimentos, 

informações ou esclarecimentos úteis ou indispensáveis à educação ou a um fim 

determinado ou esforço orientado para a formação ou a modificação da conduta 

humana”. Já no que se refere à aprendizagem, ele a define como: “Ato ou efeito de 

aprender, especialmente profissão manual ou técnica”, ou seja, tomar conhecimento 

de algo, reter na memória, mediante o estudo, a observação ou a experiência. 
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Essa concepção de transmissão do conhecimento foge aos princípios da 

LDB/1996, pois esta visa à busca ativa do conhecimento e não à sua transmissão, 

uma vez que o conhecimento se constrói ao longo do processo de aprendizagem. 

 

Batista (2004) define “ensino” de forma mais abrangente e mais próxima da 

LDB/1996, como: “[...] processo de construção, em que o aluno edifica suas relações 

e intersecções na interação com outros alunos, professores, fóruns de discussões e 

pesquisadores”. Desse modo, a cada dia, uma parte do conhecimento é 

incorporada, até que de “tijolo a tijolo” se edifique o seu aprendizado, apropiando de 

uma definição construtivista. 

 

Nessa perspectiva, ensinar é um processo de mediação e não mais, como 

critica Freire (1992), uma educação bancária, na qual informações são dadas ou 

transmitidas e, depois, cobradas, sem considerar se o processo foi ou não 

assimilado pelos discentes e sem observar as diferenças de aprendizagem de cada 

um. 

 

Nesse cenário, surgem novas técnicas para o processo de ensino-

aprendizagem, entre elas, as metodologias ativas em grupos nos quais os docentes 

tornam-se facilitadores desse processo, eliminando com isso o caráter individual e 

competitivo para a valorização das modalidades grupais e cooperativas (Ruiz-

Moreno, 2004). 

 

Entre as várias técnicas para o trabalho em grupo podemos citar: o psicodrama 

e a discussão em pequenos grupos. 

 

O psicodrama é uma proposta de trabalho para tratar conteúdos curriculares, 

relacionando as vivências com o saber acadêmico. Com isso, é possível criar 

condições para incorporar a experiência de vida do estudante no processo de 

aprendizagem; subordinar o conhecimento curricular a essa experiência; aprender 

na ação e desvendar a natureza do saber, adquirindo instrumentos de uso cotidiano, 

a partir de uma metodologia de ensino democrática, participativa e, na medida do 

possível, emancipatória (Romanã apud Ruiz-Moreno, 2004, p. 89). 
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Em vista disso, é uma técnica que tem como objetivo associar as questões 

científicas (acadêmicas) com as vivências do dia-a-dia dos estudantes, facilitando 

com isso, a compreensão e a assimilação dos diversos conteúdos, pois passa a ser 

um conhecimento palpável. 

 

Na discussão em pequenos grupos, o docente orienta a discussão a partir de 

diferentes perspectivas, estimulando a recuperação dos conhecimentos prévios dos 

alunos, a troca espontânea de idéias e a formulação de objetivos de aprendizagem. 

Semelhante  estratégia facilita o processo de ensino-aprendizagem, tanto do ponto 

de vista do docente quanto dos alunos (Ruiz-Moreno, 2004). 

 

Essa modalidade de trabalho em grupo é a utilizada nas sessões tutoriais, nas 

instituições que incorporam o ABP no seu currículo. O conhecimento inicia-se com a 

leitura de um problema, após essa leitura, retorna ao conhecimento do aluno e 

criam-se objetivos de estudos nos quais os alunos estarão criando a sua base 

teórica para a fundamentação dos demais conhecimentos. Nessa abordagem, o 

docente é apenas o facilitador do processo. 

 

Esse modelo de ensino surgiu no Canadá, mais precisamente, na Escola de 

Medicina da Universidade de McMaster, na década de 1960, sendo posteriormente 

adotado pela Escola de Medicina da Universidade de Maastricht, na Holanda, pela 

Universidade de Harvard nos EUA, pela Universidade Sherbrook no Canadá e por 

mais de 60 escolas em todo o mundo. Recentemente, foi adotado pela Universidade 

Cornell nos EUA, pela Faculdade de Medicina de Marília, pela Universidade 

Estadual de Londrina e, posteriormente, por outras faculdades de Medicina no Brasil 

(Iochida, 2004; Komatsu et al., 1998). 

 

Para Iochida (2004), o crescimento acelerado do volume de conhecimento e as 

demandas sociais exigem que os profissionais da saúde tenham uma formação 

sólida [...] diante de tais exigências, fica cada vez mais aparente as fragilidades do 

modelo chamado de “tradicional” ou de transmissão, centrado no professor [...]. Com 

o crescimento do volume de informações, apenas uma disciplina do curso médico 

[...] já serviria como justificativa para prolongar o curso em alguns anos. 
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A metodologia em ABP parte de situações previamente elaboradas, que 

buscam desencadear o processo de construção do conhecimento, tornando-se, 

assim, um eixo fundamental para a aprendizagem, em uma óptica mais integradora 

e articulada. É uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, que transfere o 

papel central do professor (transmissor de conhecimento) para o aluno, que passa a 

ser o ator principal na construção de seu aprendizado (Ioshida, 2004, p.156). 

 

Essa metodologia faz inferência à vida prática que será deparada pelo 

estudante, facilitando a construção do conhecimento e a aquisição de informações 

necessárias para a sua atuação profissional. 

 

Logo, ao se pensar no processo final de ensino-aprendizagem, é preciso refletir 

sobre a formação dos discentes e dos futuros profissionais que ingressarão no 

mercado e serão frutos dessa aprendizagem. 

 

Pensar em ensino-aprendizagem é pensar em desafios, pois o 

desenvolvimento dos sujeitos acarretará toda uma transformação de suas vidas. 

Nesse sentido, a formação é um processo de aquisição, construção e reconstrução 

do conhecimento (Batista, 2004). 

 

Complementando a idéia acima, a mesma autora destaca que essa construção 

se dá em diferentes contextos: sociais, culturais, educacionais e profissionais. 

Assim, desfaz a idéia do formar como algo pronto, que se completa e/ou finaliza, 

passando para a compreensão de que é um processo permanente, com momentos 

provisórios de terminalidade os quais geram novas oportunidades de 

desenvolvimento. 

 

Nessa perspectiva, é possível reconhecer três dimensões do processo de 

formação: individual (maneira de agir das pessoas), social (valores que orientam as 

relações entre as pessoas e os grupos) e educacional (metodologias que 

caracterizam diferentes propostas de formação profissional) e essas se articulam 

com a autoformação (consciência do sujeito sobre a sua necessidade de continuar o 

processo de aprendizagem e aperfeiçoamento profissional), a heteroformação 
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(interação com outras pessoas e outros interlocutores) e ecoformação (espaços e 

cenários de aprendizagem) (Batista, 2004). 

 

Batista (2004) argumenta que a profissão docente deve instigar a reflexão 

sobre nossas experiências no processo de ensino-aprendizagem em saúde e o 

investimento na produção de conhecimento com significado, construindo uma 

teorização que fundamente trabalhos educativos comprometidos com uma 

sociedade que empreenda práticas solidárias e colaborativas.  

 

Batista (2004) lançando mão das palavras de Cecília Meireles, em seu livro 

Crônicas de Educação, conclui que: “[...] por que a vida, na verdade, é um território 

vulcânico, ameaçado sempre de um abalo súbito, com imprevisíveis conseqüências. 

É preciso aprender a morar num território desses”. Portanto, o ensinar e o aprender 

trazem consigo mistérios, que precisam passar continuamente por um processo de 

re-construção, para não sermos surpreendidos pelas adversidades que esses 

mistérios abarcam. 

  

 

2.4 COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES 

 

 

Com as novas diretrizes curriculares para os cursos de Medicina, surge a figura 

de um novo profissional que, além de ter conhecimento técnico e científico, precisa 

estar preparado para as novas competências, habilidades e atitudes. 

 

Essas competências são definidas por Ferreira (2004 p.508) como: “qualidade 

de quem é capaz e resolve certos assuntos, capacidade de fazer determinadas 

coisas, habilidade, aptidão e idoneidade”. 

 

Contudo, competência médica vai além dessa definição do dicionário da Língua 

Portuguesa e, para contemplar todas as dimensões, pode-se buscar em Epstein e 

Hundert (2002, p. 226) que a definem como: “uso rotineiro e criterioso da 
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comunicação, conhecimento, destreza técnica, raciocínio clínico, valores e reflexões 

da prática diária para beneficiar o indivíduo e a comunidade atendida por ele”.2 

 

Portanto, não basta ter conhecimento técnico e destreza para realizar 

determinados procedimentos médicos, também é preciso estabelecer uma boa 

comunicação com o paciente (saber escutar e dialogar em uma linguagem que ele 

possa compreender), fazer correlações com outras situações e não apenas com as 

ligadas à sua patologia (relacionar as questões psíquicas e sociais que abrangem o 

indivíduo), envolver de forma emotiva, compartilhando o sofrimento que a patologia 

traz para o paciente, atribuindo valores que não sejam somente ligados ao 

financeiro, mas sim relacionados à cultura, à educação, entre outros aspectos. 

Todos esses procedimentos são importantes para que se entenda a realidade 

daquele que está sendo atendido, o que possibilita transformar o indivíduo, 

proporcionando-lhe uma nova visão sobre si e sobre o processo de adoecer, e, 

conseqüentemente, podendo modificar a comunidade em que se encontra inserido. 

 
Epstein e Hundert (2002, p.227) definem as dimensões para as competências 

profissionais, que são elas: dimensão cognitiva (habilidade para comunicação, 

manejo de informações, aplicações de conhecimentos para situações reais, 

experiência pessoal, resolução de problemas abstratos, aquisição de novos 

conhecimentos, questões abrangentes), dimensão técnica (habilidades para exame 

clínico, intervenção cirúrgica e anestésica), dimensão integrativa (integração 

criteriosa do conhecimento clínico, humanístico e científico; uso do raciocínio clínico 

– hipotético-dedutivo, elaboração do conhecimento; integração das diversas 

disciplinas), dimensão do contexto e relacionamento (habilidade para a 

comunicação; manejo dos conflitos; ensinos alternativos), afetiva e moral (tolerância 

para ambigüidade e ansiedade; inteligência emocional; perspectiva dos pacientes; 

respostas para os pacientes e para a sociedade) e, finalmente, hábitos mentais 

(observação individual das coisas, das emoções e das técnicas; curiosidade crítica; 

reconhecimento e resposta cognitiva e o viés emocional).2 

 

Reforçando as idéias dos autores mencionados, Maia (2004, p.115) faz uma 

análise dessas dimensões da seguinte forma: a cognitiva como conhecimento 

                                                   
2 Texto original em inglês (In: Defining and Assessing Profissional Competence). 
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nuclear relacionado às informações, e, também, à capacidade de abstrair e 

solucionar problemas, identificando lacunas no próprio processo de conhecimento e 

aprendizagem. Já a dimensão técnica englobaria as habilidades propriamente ditas. 

No que concerne à integrativa, seria a incorporação de julgamentos científicos, 

clínicos e humanísticos, fazendo uma inter-relação do conhecimento básico com o 

profissional, trabalhando com as incertezas. Quanto à contextual, envolve a 

convivência nos ambientes de trabalho e o uso racional do tempo. A relacional ou de 

relacionamento está voltada para o trabalho em equipe e à comunicação 

interpessoal. As afetivas e morais se desdobram na capacidade cuidadora, na 

tolerância, no respeito, na responsabilidade individual e social do profissional. Por 

fim, ressalta-se a dimensão dos hábitos mentais que diz respeito à observação da 

própria prática, à atenção, à curiosidade e à capacidade de reconhecer e de corrigir 

os seus próprios erros. 

 
Diante dessas dimensões, nota-se a necessidade de formar novos profissionais 

com novos perfis para atuarem na área da saúde e, para eles adquiriram essas 

novas competências, será necessária a aquisição de novas habilidades. 

 
Ferreira (2004, p.1019) define essas habilidades como o notável desempenho e 

a elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou 

combinados: capacidade intelectual geral, aptidão específica, pensamento criativo 

ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes e capacidade 

psicomotora. 

 

Portanto, não basta ter uma excelente formação acadêmica com grande 

capacidade de realizar diagnósticos e propor tratamentos. Para que esse novo 

profissional se concretize, algumas mudanças devem ser introduzidas na sua 

formação. Segundo Kira e Martins (1996, p.408), para a aquisição dessas novas 

habilidades devem ser incorporados à formação médica: 

 

 Treinamento em ambulatório e não apenas em enfermaria, serviços 

de emergências e em unidades de terapia intensiva. 

 A importância de nas decisões clínicas levar em conta os custos dos 

exames auxiliares, de internação hospitalar e de tratamento 

proposto. 
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 A participação do paciente nas decisões que são tomadas ao seu 

respeito. 

 A importância da interação com equipe multiprofissional e não 

apenas com médicos. 

 O papel do médico na manutenção da saúde, nas prevenções 

primárias e secundárias, e não apenas no diagnóstico e tratamento 

de doenças estabelecidas; 

 Incorporação de epidemiologia à prática clínica; 

 Reconhecimento da importância dos aspectos psicológicos, sociais 

e culturais nas doenças e nos doentes. 

 

Constata-se, diante disso, a necessidade de um novo treinamento dos 

docentes não mais voltado para a formação hospitalocêntrica, mas sim para a 

formação de profissionais que possam trabalhar em seus verdadeiros cenários de 

prática, nos quais serão articulados o sistema de saúde (SUS) e as práticas de 

atenção primária e secundária. 

 

Para entender essas mudanças, pode-se lançar mão do texto de Konstantino 

Stanislaski (1988, p. 18, 19, 35) que faz uma correlação entre os atores e os 

cenários:  

Precisamos ampliar nossas perspectivas para representar as peças de 

nosso tempo e de muitos outros povos. [...] Para chegar ao apogeu da 

fama, um ator precisa de algo mais do que apenas seu talento artístico: 

ele deve ser um ser humano ideal, [...] capaz de avaliar as questões 

fundamentais de sua época e de entender o valor representado pela 

cultura na vida de seu povo, [...] bem como refletir as inquietações do 

espírito de seus contemporâneos. [...] Não importa se o cenário é 

convencional, estilizado ou realista [...], pois receberemos com agrado 

qualquer cenário, desde de que o mesmo seja apropriado. A vida, em si, 

é tão complexa e diversificada, que não há variações suficientes de 

inventividade cênica para fazer frente a todos os seus aspectos. [...] Um 

ator cresce ao longo do desenvolvimento do seu trabalho. [...] Depois de 

alguns anos de estudo, aprende a seguir por si mesmo o curso de ação 

ideal [...] e, tendo aprendido a realizar adequadamente seu trabalho, 

torna-se senhor de sua arte. 
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Nessa perspectiva, torna-se imprescindível oferecer atividades e cenários de 

aprendizagem aos discentes em diferentes contextos, nos quais eles irão atuar após 

sua graduação, tornando-os seres humanos, preocupados com os acontecimentos 

sociais da sua comunidade e com as questões culturais dessa população. Desse 

modo, serão formados médicos capazes de atuar em qualquer cenário, pois terão 

grande capacidade de adaptação. 

 

Na sua formação, é fundamental que os discentes tenham habilidades que 

contemplem: capacidade de gerenciamento (avaliar custos); estabelecimento de 

uma comunicação clara com o usuário, pondo-o a par dos diagnósticos e das 

condutas a serem tomadas frente a sua patologia; aptidão para trabalhar em equipe, 

desenvolvendo o potencial da interdisciplinaridade, não se limitando à habilidade 

médica para promover a saúde e não deixando que a população adoeça para depois 

intervir. 

 

Dessa forma, o foco é preparar os futuros médicos com uma visão que 

ultrapasse os limites da doença para que ajam como profissionais que possam 

gerenciar, comunicar, atuar preventivamente, capazes de ter uma visão global do 

ser humano e da comunidade a que esse pertence. 

 

Dentro desse aspecto, surge uma nova necessidade para os discentes,  

relacionada com a atitude dos mesmos frente aos usuários, funcionários, colegas e 

profissionais de outras áreas ou da área da saúde. Atitude que é definida por 

Ferreira (2004) como modo de proceder ou de agir.  

 

Tais atitudes devem levar os futuros médicos a buscar ansiosamente por 

informações frente aos usuários (clientes), familiares dos pacientes e comunidade. 

Com esse novo modelo de formação médica, uma das atitudes dos profissionais é 

ter uma boa comunicação e, principalmente, uma visão de que a figura fundamental 

são seus clientes; portanto, devem apresentar uma postura diferenciada para melhor 

atendê-los. 
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Segundo Troncon (1996), na formação final, torna-se necessário que o discente 

tenha alguns atributos pessoais de caráter positivo, como honestidade, integridade, 

capacidade de sentir compaixão pelo próximo, espírito de iniciativa e tolerância. 

 

É de grande relevância observar se os profissionais, que estão sendo formados 

com o novo enfoque dessas competências, habilidades e atitudes, estão aptos, isto 

é, se, realmente, adquiriram-nas no decorrer de seus estudos. Para isso, há 

necessidade de avaliar o desenvolvimento discente ao longo de toda a sua 

formação.  

 

A avaliação é definida por Ferreira (2004) “como apreciação, análise, valor 

determinado pelo avaliador, não de caráter punitivo”. Essa definição é incrementada 

por Epstein e Hundert como um processo que possa refletir sobre toda a formação 

do discente, contemplando os quatro níveis do saber: o do conhecer, do saber 

como, do mostrar como e do fazer. Logo, avaliação implica em obtenção de 

informações por meio de aplicação de métodos específicos, que possam subsidiar a 

tomada de decisões que interessem tanto o processo do aprendizado quanto do 

educando (Troncon, 1996). Ainda nesse contexto, a avaliação pode ser entendida 

como um processo de comparação entre os dados do desempenho do estudante e 

os objetivos instrucionais previamente estabelecidos3 (Tyler, 1949). 

 

A fim de que um processo avaliativo possa mostrar toda a transformação do 

discente, na sua elaboração, devem ser levados em conta o juízo de valor, o método 

apropriado e os padrões preestabelecidos, para que a sua valoração cumpra as 

suas finalidades (Troncon, 1996). Tais finalidades dependem de qual fase do curso 

se pretende avaliar, sendo possível, então, classificar o processo avaliativo em três 

diferentes tipos: avaliação localizatória (verifica o grau de domínio preliminar dos 

objetivos instrucionais, ou, ainda, daqueles que constituem pré-requisito para a 

aquisição dos novos conhecimentos e habilidades); avaliação formativa (realizada 

de forma regular e periódica para obter dados sobre o progresso conseguido e para 

corrigir as distorções observadas, preenchendo lacunas e reforçando as conquistas 

adquiridas); e avaliação somativa ou terminal (feita ao final, após todo o processo 

                                                   
3 Texto original em inglês (In: Principies of Curriculum and instruction) 
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educacional ou de suas etapas mais importantes, cujo objetivo é avaliar o grau de 

conhecimento adquirido). 

É essencial pensar nas características dos instrumentos de avaliação que, 

segundo Troncon (1996), devem ser: válidos (capacidade de avaliar o que deve 

realmente ser avaliado), fidedignos (referem-se ao como avaliar; estando ligados 

aos avaliadores, ao avaliando e aos componentes do próprio método, do material, 

do ambiente e das situações), e viáveis ou práticos (relacionados à possibilidade de 

execução e aceitação dos envolvidos). 

 

Levando-se em consideração esses pontos, podem ser utilizados alguns 

métodos para o processo de avaliação que permitem testar os aspectos cognitivos 

(conhecimentos adquiridos), os quais podem ser feitos através de provas escritas, 

objetivas ou formas alternativas (estudos de casos, relatórios, elaboração de 

projetos, provas orais, etc.) que avaliem competências e habilidades (avaliação da 

prática profissional). Tais procedimentos são feitos, geralmente, por observações 

assistemáticas, avaliações sistemáticas ou exames de desempenho (casos curtos, 

casos longos, exame objetivo estruturado por estações – OSCE –, exame de 

desempenho clínico). 

 

Nesse sentido, ao se pensar em avaliação, deve-se ter em mente o que se 

deseja avaliar com o intuito de ser o mais abrangente possível, com uso de técnicas 

e métodos adequados para a ocasião do processo e a fase do aprendizado. Além 

disso, é importante entender, como visão final, que todo esse procedimento servirá 

para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Com as inovações das propostas curriculares e das metodologias de ensino e 

aprendizagem, com a necessidade de que os futuros profissionais adquiram novas 

competências, habilidades e atitudes, o processo de avaliação também ganha nova 

orientação, substituindo as formas subjetivas pelas formas sistematizadas, não 

centradas apenas nas avaliações cognitivas. Para isso, é preciso que os docentes 

se profissionalizem, pois somente dessa forma é que poderão ter uma visão 

renovada diante da educação, do processo de ensino-aprendizagem e, 

principalmente, da avaliação. 
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3 OBJETIVOS 
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3.1 GERAL 

 

 

Analisar a concepção de ensino-aprendizagem dos docentes que vivenciaram a 

transição curricular do Curso Médico da Unimontes. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS  

 

 

 Caracterizar o perfil pessoal e profissional dos docentes; 

 Conhecer a formação didático-pedagógica dos docentes; 

 Avaliar a concepção de práticas dos docentes que vivenciaram as duas 

propostas curriculares (a anterior – tradicional –  e a atual – ABP) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA 
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Trata-se de uma pesquisa que aborda questões sociais e educacionais e para 

este levantamento de dados será feita uma abordagem qualitativa. Outros dados 

serão analisados quantitativamente. 

 
Segundo Minayo (citando Malinowski, 2006, p. 63), esta abordagem é 

complexa, pois há na pesquisa uma relação qualitativa e quantitativa, 

simultaneamente. Ela se faz necessária porque é preciso: (a) documentar 

estatisticamente, “mediante evidências concretas”, tudo o que pode ser mensurado 

no “arcabouço da sociedade”; (b) complementar os registros quantitativos pela 

observação da “maneira como determinados costumes, regras ou exceções são 

vividas no cotidiano pelos nativos, uma vez que aqueles são fenômenos 

sociológicos”; (c) estar atento aos “corpo e sangue da vida real, pois eles compõem 

o esqueleto das construções abstratas”; “compreender os imponderáveis da vida 

real”  e (d) ouvir e buscar compreender o “ponto de vista, as opiniões e as 

expressões dos nativos”, isto é, ter em conta as maneiras típicas do pensar e sentir 

que correspondem às instituições e à cultura de uma comunidade. 

 
Será quantitativa, pois segundo Gamboa (1989, p. 91): “[...] obedece a 

definições de variáveis, sejam estas independentes, dependentes, de contexto, de 

entrada, de processo, de controle, de saída, ou definidas como facetas, funções ou 

papéis.” Portanto, serão analisados dados que, apesar das vivências dos 

pesquisados, não sofreram influências externas, pois são invariáveis. 

 
Segundo Bogdan e Biklen (1998), é qualitativa porque a pesquisa visa ao 

entendimento do processo pelo qual as pessoas constroem significados e 

descrevem o que eles são. Desse modo, procura conhecer a fundo as suas 

vivências, influências históricas, benefícios para a sociedade e as representações 

que as pessoas têm dessas experiências de vida. 

 
Morse e Field (1995) relatam que a pesquisa qualitativa pode ser assim 

caracterizada: indutiva, holística, êmica4, subjetiva e orientada para o processo; 

                                                   
4 Proposta de analisar o fato antropológico, seja étnico, grupal, individual ou fenomenológico, a partir 

de uma visão propriamente factual. O termo êmico significa interno, sugere a procura pela verdade 
como ela é entendida pelo agente promotor do fato, ou experimentador. Isto é, pessoas que 
vivenciam aquela cultura. Disponível em: 
http://institutos.antopros.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=36. 
Acesso em: 03 de setembro de 2010 

http://institutos.antopros.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=36
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usada para compreender, interpretar e desenvolver teorias relativas a um fenômeno 

ou a um setting. Porém, é necessário definir significado/significação para que se 

torne completa a caracterização da pesquisa qualitativa. 

 

Minayo6 (2006) estabelece pesquisa qualitativa como: “[...] aquela capaz de 

incorporar as questões dos significados e da intencionalidade como inerentes aos 

atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo estas últimas tomadas tanto no seu 

advento quanto na sua transformação, como construções humanas significativas”.  

 

Nesse sentido, é o enfoque que consegue buscar explicações coerentes, 

lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento, 

com uma concepção científica da realidade, enriquecida com a prática social da 

humanidade. Em vez de ser um saber específico e limitado a determinado setor do 

conhecimento, o pensar filosófico tem como propósito fundamental o estudo das leis 

mais gerais que regem a natureza, a sociedade e o pensamento e, como a realidade 

objetiva, se reflete na consciência.  

 

 

4.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

O curso de Medicina da Unimontes foi implantado no ano de 1969, como a 

então Fundação Norte Mineira de Ensino Superior (FUNM), que mais tarde se 

transformou em instituição de educação superior pública do Norte de Minas. 

Utilizava a metodologia tradicional, baseada no biologicismo e no mecanicismo, 

tendo tido poucas modificações em sua estrutura curricular até o ano de 1994, 

quando foram acrescidas algumas disciplinas humanísticas ao currículo. 

 

A grande transformação ocorreu, efetivamente, no ano de 2002, quando houve 

uma mudança drástica no currículo com a implantação de uma metodologia ativa de 

aprendizagem, centrada no estudante: a aprendizagem baseada em problemas 

(ABP). Em seguida, as recomendações da Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96) 

e das diretrizes curriculares para a graduação nos cursos de Medicina (lei 

9.131/2001) modificaram o cenário de prática e de aprendizado dos estudantes do 
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curso médico, tirando-o de um currículo centrado na disciplina e com aprendizado 

prático em hospitais para inseri-lo em um currículo que visa à integração de 

conteúdos (a interdisciplinaridade), bem como a práticas voltadas para a atenção 

primária nos locais onde esses futuros profissionais irão atuar. 

 

Devido a esse cenário, a pesquisa foi realizada na Universidade Estadual de 

Montes Claros (Unimontes), especificamente no Curso Médico do Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), visto que o curso passou por uma reforma 

curricular que substituiu o currículo tradicional, centrado no professor, por uma 

metodologia inovadora, centrada no discente. Essa reforma curricular foi orientada 

por metodologias ativas de aprendizagem – Aprendizado Baseado em Problemas – 

(ABP), e não mais pelo professor como detentor do conhecimento. 

 

Esse currículo é estruturado em três eixos: módulos de conteúdos específicos, 

desenvolvidos nas formas de sessões tutoriais em que são abordadas questões 

teóricas em forma de problemas; módulos de habilidades, que visam à aquisição 

pelos discentes da capacidade de exercer as competências médicas, ou seja, 

treinamentos em serviços e módulos de inserções à comunidade que têm como 

objetivo a inserção precoce dos discentes às praticas com a comunidade. Esse 

último módulo contribui para que se possa cumprir uma das resoluções das 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Medicina que é a formação do discente 

voltada para a atenção primária. Ressalta-se que todas essas atividades são 

desenvolvidas do primeiro ao sétimo período. 

 

No oitavo período, os discentes passam a ter apenas ambulatórios de 

especialidades médicas e, do nono ao décimo segundo período, fazem internatos 

nas áreas básicas do conhecimento médico (ginecologia/obstetrícia, pediatria, 

cirurgia, clínica médica, medicina da família e um internato que é proposto pelo 

aluno). 

 

Para a realização da pesquisa, o projeto foi submetido aos Comitês de Ética em 

Pesquisa da Unimontes (parecer 124/2008 de 11 de fevereiro de 2009) e da 

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo (parecer 1211/08), que deram os 

pareceres a fim de dar continuidade à pesquisa (Anexo 1 e 2). 
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4.2 SUJEITOS 

 

Os sujeitos da pesquisa são os docentes do curso médico da Unimontes, que 

participaram do currículo antigo (tradicional) e que fazem parte do currículo em ABP 

(Aprendizado Baseado em Problemas). Foram selecionados os docentes que 

atendiam ao critério: “ter participado dos dois currículos” e que, atualmente, atuam 

nos módulos de conteúdos específicos do primeiro ao sétimo período. Do universo 

dos 41 tutores que encontram nos módulos de conteúdos específicos, vinte e três  

professores foram selecionados, já que eram docentes no currículo anterior 

(metodologia tradicional) e encontram-se atualmente nos módulos de conteúdo 

específico no ABP. 

 

Em cada módulo de conteúdo específico, existem quatro tutores que trabalham 

a parte teórica do curso médico na forma de problemas e quatro tutores que 

trabalham os módulos eletivos que ocorrem nos períodos pares. 

 
Quadro 1 –  Grade dos Conteúdos Específicos do Primeiro ao Sétimo Período do 

Curso Médico (Unimontes – 2003) 
PERÍODO CONTEÚDO 

Primeiro 

 Introdução ao Estudo da Medicina  

 Concepção e Formação do Ser Humano 

 Metabolismo 

Segundo 

 Funções Biológicas 

 Eletivas 

 Mecanismo de Agressão e Defesa 

 Ações em Saúde 

Terceiro 
 Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento 

 Percepção, Consciência e Emoção 

 Processo de Envelhecimento 

Quarto 

 Saúde da Mulher 

 Eletivas 

 Locomoção 

 Proliferação Celular 

Quinto 
 Enfermidades Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente 

 Dor 

 Dor Abdominal, Diarréia, Vômitos e Icterícia 

Sexto 

 Febre, Infecção e Inflamação 

 Eletivas 

 Problemas Mentais e do Comportamento 

 Pele e Tecidos Moles 

Sétimo  Fadiga, Perda de Peso e Anemia 
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 Iatrogenia 

 Dispnéia, Dor Torácica e Edema 

 Com base no quadro acima observa-se que as disciplinas desaparecem 

(anatomia, fisiologia, Clínica Médica, etc.) dando lugar aos conteúdos dessas 

disciplinas que passam a integrar os módulos ou blocos, que são organizados por 

sistemas (respiratórios ou digestivos) ou fases do desenvolvimento (crescimento, 

envelhecimento, reprodução), com durações variadas (Iochida, 2004, p.160) 

 

Os tutores que ministram cada módulo não têm, necessariamente, que ser 

especialistas na área do conteúdo do módulo, uma vez que o objetivo maior é a 

busca do conhecimento pelo aluno. O tutor será apenas um moderador da 

discussão, não tendo que dominar o conteúdo para que possa ser explanado 

durante as sessões tutoriais. 

 

Diferentemente dos currículos tradicionais, os tutores não são separados por 

áreas do conhecimento, mas sim por módulos ou blocos, nos quais podem estar 

envolvidas várias áreas do conhecimento que podem ser trabalhadas por 

especialistas com visões diferentes, sobre assuntos diversos.  

 

Conclui Berbel (1998, p. 145): 

 

É uma filosofia pedagógica cujo aprendizado está centrado no aluno. 

É baseado no estudo de problemas propostos com a finalidade de 

fazer com que o aluno estude determinados conteúdos. Embora não 

constitua a única prática pedagógica, predomina para o aprendizado 

de conteúdos cognitivos e integração de disciplinas. Esta 

metodologia é formativa à medida que estimula uma atitude ativa do 

aluno em busca do conhecimento e não meramente informativa 

como é o caso da prática pedagógica tradicional. 

 

 

4.3 INSTRUMENTOS 

 

 



 

 

58 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário com questões 

abertas e fechadas, totalizando 21 questões (Apêndice 1) para todos os professores 

do curso médico que se enquadravam na amostra pré-selecionada (professores que 

ingressaram no curso antes de 2002). Esse questionário foi previamente testado 

para observar se cumpriria com os objetivos da pesquisa.  

 

O questionário compreende questões sobre caracterização e formação do 

docente, além de questões específicas para responder aos objetivos da pesquisa, 

tais como: conhecimento sobre a legislação atual do ensino superior, concepções 

sobre o processo de ensino-aprendizagem, formação em metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem, habilidades, competências e atitudes. 

  

A opção inicial pelo questionário foi pelo fato de esse apresentar grande 

versatilidade, ser um instrumento rápido para coleta de dados, podendo ser pré-

testado, não apresentar pressão sobre o indivíduo e possibilitar certa regularidade 

de respostas, o que facilita a análise (Gressler, 2003). 

 

Para utilização desse instrumento, os sujeitos foram informados sobre os 

objetivos da pesquisa e foi assinado um Termo de Consentimento (Anexo 3).  

 

 

4.4 ANÁLISE 

 

 

A análise dos questionários foi realizada por meio de tratamento estatístico 

descritivo com uso de freqüência, porcentagens, gráficos, tabelas e quadros e as 

questões abertas foram feitas através da técnica de análise de conteúdo, na qual as 

repostas foram divididas em categorias de análise. 

  

De acordo com Minayo (2006), a análise de conteúdo diz respeito à técnica de 

pesquisa que permite tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um 

determinado contexto por meio de procedimentos especializados e científicos. 
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Para Franco (2007, p. 19): “[...] a análise de conteúdo é a mensagem, seja ela 

verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental provocada. 

Necessariamente, ela expressa um significado e um sentido. Sentido que não pode 

ser considerado como ato isolado”. Portanto, trata-se de uma forma de análise que é 

capaz de contemplar e relacionar as questões sociais, bem como ser capaz de inter-

relacionar as diversas questões direcionadas aos objetivos. 

 

Dessa forma, ao se colocarem as falas em categorias, tenta-se agrupar as falas 

que apresentam conteúdos semelhantes, procedimento que facilita a análise do que 

cada grupo de indivíduos relatou no momento da sua resposta. 

 

Para essa pesquisa, foi utilizado o critério semântico, com análise de temas, 

pois tema está ligado a uma afirmação a respeito de um determinado assunto. De 

acordo com Minayo (2007), pode ser graficamente apresentado através de uma 

palavra, de uma frase ou de um resumo. 

 

Segundo Bardin (1979, p. 105), “tema é a unidade que se liberta naturalmente 

de um contexto analisado, segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à 

leitura”. 

 

A análise seguiu as seguintes etapas: pré-análise e exploração do material 

(operação classificatória, formulação das categorias, classificação e agregação dos 

dados), tratamento dos resultados obtidos e interpretação (inferências e realização 

de interpretações, inter-relacionando-as com o quadro teórico desenhado 

inicialmente ou abrindo pistas em torno de novas dimensões teóricas e 

interpretativas, surgidas pela leitura do material (Minayo, 2007 p. 318). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 

 

61 

O curso de Medicina da Unimontes foi criado em 1969, através do parecer 

36/29 do Conselho Estadual de Educação, de 04 de março de 1969, e publicado no 

diário oficial “Minas Gerais” em 1º de abril de 1969. 

 

Segundo De Paula (1982, p.345), a ausência de médicos em grande número de 

municípios do Norte de Minas e Sul da Bahia, a deficiência técnica e da assistência 

médica e hospitalar em Montes Claros foram os motivos inspiradores para a 

fundação da Faculdade de Medicina. 

 

A medicina da região norte-mineira que era acessível à maioria da população 

era das “mezinhas”, dos curandeiros e, no máximo, dos farmacêuticos receitadores 

(De Paula, 1982). 

 

De Paula (1982, p.347 e 348) aponta uma justificativa e um modelo de currículo 

a ser seguido pelo curso de medicina: 

 

[...] os desafios mais imperativos com que nos defrontávamos, 

no campo da saúde, consistiam na elaboração de um novo padrão de 

ensino médico, correspondente às necessidades prementes de 

assistência sanitária da nossa população, na época, e as condições 

do exercício da medicina no interior do país. 

O problema era complexo. Não se tratava apenas de formar 

mais médicos, mas, sobretudo, de formar melhores médicos. Cabe 

dizer, médicos ajustados às condições de vida e de trabalho em uma 

das áreas onde mais se concentram as populações desassistidas do 

país. 

A FAMED tinha como proposta ser uma escola revolucionária, 

formando médicos generalistas e não especialistas capazes de 

exercer a medicina na pobreza brasileira, médicos que teriam, 

anualmente, 525 horas de prática de enfermaria e 75 horas de prática 

de ambulatório [...] deixando de lado as fórmulas estéreis de gabinete, 

buscando acabar com a psicose da especialização; preparando 

profissionais para a realidade brasileira, numa tentativa de solução 

para um dos problemas considerados mais graves do país: a falta de 

clínicos para o interior [...]. 
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Para formar esses profissionais, seriam necessários doutores que 

conhecessem a realidade local. Sendo assim, foram convidados para o corpo 

docente os profissionais médicos de renome dentro do município de Montes Claros, 

para formarem os futuros médicos. Todavia, em certas áreas foram convidados 

professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), bem como da 

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG) para algumas cadeiras 

que não tinham o especialista correlativo na cidade. 

 

Apesar de uma perspectiva inovadora para a época, apresentava uma estrutura 

de currículo no modelo tradicional, centrado no professor, com caráter transmissivo, 

tendo sofrido algumas adaptações ao longo dos anos, como o acréscimo de 

conteúdos conforme a necessidade das novas áreas clínicas que surgiam com a 

aquisição dos novos conhecimentos médicos. 

 

A primeira mudança ocorreu em 1996, em que se modificou a estrutura 

curricular, principalmente, no que diz respeito à estrutura do internato, estendendo-

se de um ano para dois anos, sustentando, contudo, o modelo centrado no professor 

e no conteúdo.  

 

No ano de 1999, o curso médico recebeu o conceito “E” no “provão” (Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes) e, diante disso, tornou-se necessário e 

inerente repensar em sua estrutura curricular. Em 2001, houve a principal mudança: 

a abdicação do modelo de currículo centrado nos conteúdos e no professor para a 

adoção de um currículo centrado no estudante. 

 

No ano de 2002, foi implantado o currículo com base na Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP), sendo realizados treinamentos e remanejamentos de 

alguns professores do curso tradicional para iniciarem essa nova metodologia. 

Contudo, prosseguiam paralelos os dois currículos: o que havia sido modificado em 

1996 e o que foi implantado em 2002, até que, em 2007, formou-se a última turma 

no modelo tradicional. Atualmente, o currículo em ABP ocorre nos sete primeiros 

períodos, uma vez que a partir do oitavo, o curso passa a ser eminentemente 

prático. 
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Conforme já se mencionou, os sujeitos, desta pesquisa, são professores que já 

eram docentes no currículo antigo e que continuaram como docentes nesse novo 

modelo curricular. Foram selecionados vinte e três professores que cumpriam tais 

requisitos de um total de quarenta e um (Unimontes, 2008). 

 

O questionário foi previamente testado com professores equivalentes aos 

sujeitos da pesquisa e que participaram da implantação do novo currículo. 

 

Foi aplicado um questionário com vinte e uma questões, divididas da seguinte 

forma: oito questões abertas e treze fechadas.  

 

Quanto aos sujeitos da amostra inicial (23), um professor faleceu, dois 

entregaram os questionários em branco, quatro não devolveram, apesar das 

inúmeras visitas realizadas, e dezesseis responderam a todas as questões.  

 

As respostas desses dezesseis questionários foram analisadas, sendo essa 

análise dividida em duas etapas: a primeira que visa a caracterizar os sujeitos em 

vários aspectos (idade, tempo de graduação, instituição onde se graduou, se possui 

especialização médica, caso possua, qual é a especialização, quanto tempo se 

encontra na docência, se possui mestrado ou doutorado, quanto tempo trabalhou os 

conteúdos no currículo tradicional e há quanto tempo trabalha nos módulos atuais); 

já a segunda aborda questões específicas sobre a pesquisa, ou seja, a 

compreensão dos documentos relativos a políticas públicas de educação que 

norteiam as tomadas de decisões sobre currículo, projetos pedagógicos (LDB, 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Medicina, as Conferências Internacionais de 

Saúde), bem como as concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem, 

habilidades, competências e atitudes, suas mudanças na forma de ensinar e as 

perspectivas sobre os currículos. 

 

Os entrevistados encontram-se nas seguintes faixas etárias: dois sujeitos entre 

trinta e trinta e nove anos, seis entre quarenta e quarenta e nove anos, quatro entre 

cinqüenta e cinqüenta e nove anos e quatro entre sessenta e sessenta e nove anos 

(Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Distribuição dos sujeitos por faixa-etária – Unimontes, 2009 

                                                                                                           

Pelos dados fornecidos pela pesquisa, demonstrados no gráfico, a maioria dos 

docentes (87,5%) encontra-se na faixa etária entre quarenta e sessenta e nove anos 

de idade (adultos maduros), e 12,5% representam os adultos jovens. Isso demonstra 

que a grande maioria dos entrevistados já tinha uma vivência tanto profissional 

quanto na docência, e essa será importante para observar de que modo o aspecto 

idade pode levar a ocorrência de determinadas respostas nos demais itens do 

questionário. 

 
Quanto ao local de formação, dos dezesseis sujeitos da pesquisa, onze são 

egressos da própria Unimontes (68,75%), portanto, tiveram uma formação em 

currículo tradicional numa possível tendência tradicionalista. Dois formaram-se na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e dois outros na Faculdade de 

Ciências Médicas de Minas Gerais (FCCMMG). Um dos sujeitos não declarou a 

instituição de origem. 

 
Gráfico 2 – Instituições onde os docentes graduaram – Unimontes, 2009 
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Pelo gráfico 3, os professores que graduaram na Unimontes estão distribuídos 

em todas as faixas-etárias com predomínio de 40 a 49 anos. Já os oriundos da 

UFMG, representados por dois professores, um encontra-se na faixa-etária de 30 a 

39 anos e outro na dos 50 a 59 anos. Por outro lado, os dois professores cuja 

graduação foi a FCMMG têm entre 60 a 69 anos com tempo de docência superior a 

21 anos, ou seja, estão no curso médico há muito tempo, participando, assim, das 

várias mudanças na estrutura do curso, tal como a alteração curricular atual; todavia, 

não correspondem a um número significativo que possibilite uma comparação das 

suas respostas com as dos demais entrevistados. 

 
Devido ao número reduzido de professores que graduaram em outras 

instituições, torna-se difícil estabelecer um paralelo das influências sofridas pela 

UNIMONTES na construção do seu currículo ao longo do tempo, oriundas de 

práticas estabelecidas nas instituições formadoras desses professores. 

 

 
Gráfico 3 – Relação idade do docente x instituição de graduação – Unimontes, 2009 

 
Quanto ao tempo de graduação dos sujeitos, observa-se que nenhum dos 

docentes formou-se há menos de dez anos, sendo que quatro deles têm de onze a 

vinte anos de formados, seis encontram-se entre vinte e um a trinta anos e outros 

seis têm mais de trinta anos. Esses dados revelam que os pesquisados são 

profissionais com uma relevante experiência na área médica e que muitos 

vivenciaram o currículo tradicional em diferentes fases, não apenas como discentes, 

mas também como docentes.  
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Gráfico 4 – Tempo de graduação dos sujeitos – Unimontes, 2009 

 

Dos sujeitos da pesquisa, 100% declararam ter uma ou mais especializações 

médicas, como se pode observar no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Docentes e suas Especializações Médicas – Unimontes, 2009 

                    (Continua) 

Docente Especializações Médicas Nº Especializações 

P1 Pediatria 1 

P2 Cardiologia 1 

P3 Ginecologia/Obstetrícia 1 

P4 Gastroenterologia 1 

P5 Anestesiologia, Cirurgia Torácica, Saúde da Família 3 

P6 Anatomia Patológica 1 

P7 Pediatria, Homeopatia 2 

P8 Ginecologia/Obstetrícia 1 

P9 Pediatria, Homeopatia 2 

P10 Cardiologia, Ecocardiografia, Medicina do Trabalho 3 

P11 Anatomia Patológica 1 

P12 Pediatria 1 

P13 Pediatria 1 

P14 Pediatria, Psicanálise, Psiquiatria 3 

P15 Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica 2 

P16 Ginecologia/Obstetrícia 1 

 

4

6
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Por meio do Quadro 2, é possível observar que quinze especialidades médicas 

foram contempladas, sendo que nove dos dezesseis (56,25%) entrevistados 

atuavam ou no ciclo básico de formação (conteúdos comuns a todas as formações 

da área de saúde – anatomia, histologia, citologia, patologia, etc), ou atuavam no 

ciclo de formação específica nas clinicas básicas (clínica médica, pediatria, cirurgia 

geral e ginecologia/obstetrícia), como era a proposta do currículo inicial da 

Unimontes. 

 

A partir do Quadro 2, pode-se criar um novo quadro no qual é apresentada a 

freqüência dessas especializações. 

 

Quadro 3 – Freqüência das especialidades médicas dos docentes investigados– 

Unimontes, 20095 

Especializações 
Freqüência das diversas 

especializações 
Percentual 

Pediatria 6 24,0% 

Ginecologia/obstetrícia 3 12,0% 

Cardiologia 2 8,0% 

Patologia 2 8,0% 

Homeopatia 2 8,0% 

Outras especializações 10 40,0% 

Total 25 100,00% 

 

As especializações (residências médicas) são regulamentadas pela Legislação 

da Comissão Nacional de Residência Médica (Brasil, 1977) no seu artigo primeiro: 

  

A Residência em Medicina constitui modalidade do ensino de pós-

graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de 

especialização, caracterizada por treinamento em serviço em regime 

de dedicação exclusiva, funcionando em Instituições de Saúde, 

universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de 

elevada qualificação ética e profissional.  

                                                   
5  O termo “Outras Especializações” se refere às seguintes áreas: Gastroenterologia, 

Anestesiologia, Cirurgia Torácica, Medicina de Família, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, 
Psiquiatria, Psicanálise, Medicina do Trabalho e Ecocardiografia.  
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Os professores desses programas, segundo a Resolução 04/1978 em seu 

artigo 5º, alínea a, serão: “profissionais de elevada competência ética e profissional, 

portadores de títulos de especialização devidamente registrados no Conselho 

Federal de Medicina ou habilitados ao exercício da docência em Medicina, de 

acordo com as normas legais vigentes, com a atribuição de planejar, coordenar, 

supervisionar as atividades, selecionar candidatos e avaliar o rendimento dos alunos 

dos vários programas da Instituição”. 

 

A resolução 05/1979, no seu artigo 4º, afirma: “Os Programas de Residência 

serão desenvolvidos com 80 a 90% de sua carga horária, sob a forma de 

treinamento em serviço, e sob supervisão de docentes ou de profissionais com a 

qualificação e a proporção estabelecida na alínea "d" do art. 5º da Resolução nº 4 da 

CNRM (Comissão Nacional de Residência Médica), destinando-se o restante da 

carga (10 a 20%) às atividades teórico-práticas”. 

 

O quadro 3 revela que a especialização mais freqüente foi a de pediatria com 

seis professores, seguida de ginecologia/obstetrícia com três. As especializações 

em patologia, homeopatia e cardiologia aparecem com dois sujeitos cada uma e as 

demais, com freqüência igual a um.  

 

A presença do maior número de professores com especializações em pediatria 

e ginecologia ratifica a preferência pelas clínicas básicas, seguindo uma 

recomendação do Ministério da Educação que concede privilégios às instituições 

cujos currículos estão voltados para as clínicas básicas, ou seja, focados para a 

atenção primária. 

 

Como a maioria dos sujeitos investigados era egressa da própria Unimontes, 

através do Gráfico 5, percebe-se que, em todas as especialidades citadas, existe 

algum professor que se graduou nessa instituição e que a UFMG contribuiu com um 

pediatra e um cardiologista, e a FCMMG com um pediatra e um gastroenterologista. 

http://www.fundap.sp.gov.br/rm/rm_old/Legislacoes/Res0478.htm#R0478A5Ald
http://www.fundap.sp.gov.br/rm/rm_old/Legislacoes/Res0478.htm#R0478A5Ald
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Gráfico 5 –  Relação entre a Instituição de origem do sujeito e a área de especialização – 

Unimontes, 2009 

Quanto à titulação acadêmica, dos dezesseis sujeitos do estudo, doze 

professores apresentam-se como especialistas e os demais, como mestres. 

Dos sujeitos que compuseram a amostra da pesquisa, nenhum apresentou o 

título de doutor. 

 
Gráfico 6 – Titulação Acadêmica dos Sujeitos – Unimontes, 2009 

 

Quanto à distribuição por faixa-etária, há um mestre para cada grupo estudado, 

sem representação estatística que interferisse nos resultados finais a serem 

analisados. 

 

A LDB/96, em seu Art. 66, relata que a preparação para o exercício do 

magistério superior será feita em nível de pós-graduação, prioritariamente em 

programa de mestrado e doutorado. Ademais, acrescenta, em seu parágrafo único: 
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o notório saber, reconhecido por universidades com cursos de doutorado em áreas 

afins, poderá suprir a exigência do título acadêmico. 

 

De acordo com Pimenta (2003), a LDB não concebe a docência universitária 

como um processo de formação, mas sim como de preparação para o exercício do 

magistério superior, que deverá ser realizada prioritariamente (não exclusivamente) 

nos cursos de pós-graduação stricto sensu[...]. No entanto, é importante que se 

considere a exiguidade desse tempo para a profissionalização em geral, incluindo a 

docência na universidade. 

 

O artigo 52, inciso I, da LDB/96, também é responsável pela ampliação do 

interesse no campo da docência universitária, ao estabelecer que as instituições de 

ensino superior (universidades, centro universitários, faculdades integradas, 

faculdades e institutos superiores ou escolas superiores) deverão contar com “um 

terço do corpo docente, pelo menos, com titulação de mestrado ou doutorado” e que 

“o prazo para que as instituições cumpram o disposto [...] é de oito anos” (§2, do art. 

88, nas disposições transitórias). 

 

Nota-se que os quatro mestres tiveram sua graduação na Unimontes. A partir 

da informação, surge o seguinte questionamento: a Unimontes privilegia políticas de 

formação e aperfeiçoamento dos docentes, seja por meio de especialização médica, 

seja por outra forma de especialização docente, ou tais titulações foram por 

iniciativas individuais? Apesar de semelhante questionamento, a amostra não é 

suficiente para que o dado em relação à formação docente possa ser concluído. 

 

O tempo de docência desses sujeitos segue a seguinte distribuição: 
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Gráfico 7 – Tempo de Docência no Ensino Superior – Unimontes, 2009 

 

A maior parte dos sujeitos tem de vinte e um a trinta anos de docência, o que 

representa aproximadamente 43,75% da amostra, seguido dos sujeitos que têm de 

onze a vinte anos que representam 37,50%. Esses dois grupos equivalem a 81,25% 

dos professores investigados. Os docentes com menos de dez anos em ensino 

superior representam 12,5% e os com mais de trinta anos, apenas 6,25%. 

 

Através dos dados fornecidos pelo gráfico 9, pode-se observar que a maioria 

trabalhou durante um longo período no currículo tradicional do curso médico, uma 

vez que o currículo ABP foi implantado há pouco tempo, no início do ano de 2002. 

Em contrapartida, somente 12,5% dos sujeitos, por terem menos de 10 anos de 

atuação como docente na Unimontes, provavelmente, vivenciaram o currículo 

tradicional nessa Instituição por um tempo muito curto.  

 

Os conteúdos ministrados pelos sujeitos no currículo anterior estão listados no 

quadro a seguir: 

 

2

6
7

1

até 10 anos de 11 a 20 anos de 21 a 30 anos mais de 30 anos
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Quadro 4 –  Conteúdo Ministrado pelos Sujeitos no Currículo Anterior – Unimontes, 2009 
DOCENTE CONTEÚDOS 

P1 Semiologia Pediátrica   

P2 Aulas Teóricas de 

Cardiologia 

Aulas Práticas de 

Cardiologia 

 

P3 Ginecologia/obstetrícia   

P4 Aulas Teóricas de 

Gastroenterologia 

Aulas Práticas de 

Gastroenterologia 

 

P5 Farmacologia Terapêutica Clínica  

P6 Citologia Histologia Patologia Geral e Especial 

P7 Pediatria I Práticas Hospitalares em 

Pediatria 

 

P8 Ginecologia/obstetrícia   

P9 Doenças Infecto-

Parasitárias 

Preceptora Estágio de 

Pediatria 

 

P10 Aulas Teóricas de 

Cardiologia 

Aulas Práticas de 

Cardiologia 

Terapêutica 

P11 Histologia Patologia  

P12 Histologia   

P13 Pediatria   

P14 Estágio de Pediatria   

P15 Cirurgia Pediátrica   

P16 Ginecologia/obstetrícia   

 

Na leitura do Quadro 4, observa-se que alguns dos docentes ministravam mais 

de um conteúdo e que a maioria encontrava-se nas clínicas básicas como pediatria, 

ginecologia/obstetrícia, bem como nas cadeiras básicas da graduação, ministrando 

aulas de histologia, citologia e patologia. 

 
Seguindo sua formação acadêmica e os princípios norteadores do currículo, os 

quais foram preconizados para o curso médico da Unimontes na sua fundação, a 

maioria dos sujeitos se encontrava, principalmente, ministrando conteúdos básicos, 

com uma formação de médicos generalistas capazes de atuar em todas as áreas 

básicas do conhecimento médico. 

 
Existem também sujeitos com especialidades que não fazem parte das clínicas 

básicas, porém, são importantes na formação do médico generalista, tais como 
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cardiologia e gastroenterologia compondo a formação do clínico geral. Constatou-se 

que apenas um docente tinha uma sub-especialização, cirurgia pediátrica, o que 

demonstra o quadro 4. 

 
O tempo de atuação de cada sujeito em seus conteúdos no currículo antigo 

pode ser traduzido pelo gráfico que se segue: 

 
Gráfico 8 – Tempo em que o Docente Ministrou os Conteúdos no Currículo Antigo – 

Unimontes, 2009 

 
A maioria dos sujeitos trabalhou o conteúdo por menos de dez anos, ou seja, 

mais precisamente por oito anos, o que corresponde a 50% (8 indivíduos) da 

amostra estudada, 31,25% (6 indivíduos)  tiveram um tempo de serviço de vinte e 

um a trinta anos,  e um pequeno número de onze a vinte anos, correspondendo a 

18,75% (3 indivíduos). Todavia, é importante salientar que nenhum dos sujeitos 

trabalhou o mesmo conteúdo por mais de trinta anos, apesar de o curso médico da 

Unimontes já possuir quarenta anos e o início da aplicação do novo currículo ter 

apenas sete anos. 

 

Atualmente, esses sujeitos trabalham em módulos de conteúdos específicos, 

isto é, a parte teórica do curso médico, conforme Anexo 4, o que representa o 

funcionamento do curso médico da Unimontes até o sétimo período. 

 

Para Ferreira (2004), módulos são unidades planejadas segundo determinadas 

proporções e destinadas a reunir-se ou ajustar-se a outras unidades análogas de 

várias maneiras, formando um todo homogêneo e funcional. Já no que diz respeito 

ao ABP, os módulos são associações de conteúdos afins, tais como: anatomia, 

8

3

5

até 10 anos de 11 a 20 anos de 21 a 30 anos
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histologia, fisiologia e patologia, fazendo uma integração dos conteúdos sem a 

segmentação que ocorre nos currículos tradicionais, em que cada um dos conteúdos 

é visto separadamente, sem existir uma integração entre eles. 

  
A grade curricular encontra-se estruturada com módulos fixos, em número de 

três por período, do primeiro ao sétimo período, salientando que, nos períodos pares 

(2º, 4º e 6º), são disponibilizados módulos eletivos, quatro por período, sendo o 

estudante obrigado a optar por um desses em cada período. 

 
Os conteúdos modulares trabalhados pelos sujeitos da pesquisa foram 

transcritos para o quadro a seguir: 

 

Quadro 5 – Módulos ministrados pelos sujeitos segundo os períodos – Unimontes, 

2009 

Período 
Nº. de 

Tutores 
Módulos 

Primeiro 
3 Introdução ao estudo da medicina 

2 Concepção e Formação do Ser Humano 

Segundo 1 Eletiva de histologia 

 

Terceiro 

2 Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento 

1 Percepção, Consciência e Emoção 

1 Envelhecimento 

 

Quarto 

2 Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e Planejamento Familiar 

2 Eletivas de Patologia e de Cirurgia Pediátrica 

3 Locomoção 

2 Proliferação Celular 

Quinto 

2 Dor 

3 Dor Abdominal, Diarréia, Vômitos e Icterícia 

1 Enfermidades Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente 

Sexto 

2 Problemas Mentais e do Comportamento 

2 Eletivas de Gastroenterologia e de Hipertensão Sistêmica 

2 Febre, Inflamação e Infecção 

Sétimo 

 

1 Fadiga, Perda de Peso e Anemia 

1 Dispnéia, Dor torácica e Edema 

1 Iatrogenia 
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Observa-se que os dezesseis sujeitos atuam em 19 módulos dos 33 existentes, 

do primeiro ao sétimo período (Anexo 4). 

Um mesmo sujeito pode trabalhar em mais de um módulo, ou em mais de um 

período, pois ocorrem em épocas e turnos diferentes, por isso, o número de módulos 

foi maior do que o de sujeitos.  

 
Ao correlacionar os conteúdos que eram trabalhados por esses sujeitos da 

pesquisa no currículo antigo com os módulos trabalhados no currículo atual, foi 

obtido o quadro que se segue: 

 

Quadro 6 –  Relação entre os conteúdos que eram ministrados pelos sujeitos no currículo 

tradicional e o módulo atualmente trabalhado pelos mesmos – Unimontes, 2009 

DOCENTE Conteúdo que Ministrava Conteúdo que Ministra Atualmente 

P1  Semiologia Pediátrica 

Introdução ao Estudo da Medicina (1º período) 

Concepção e Formação do Ser Humano (1º período) 

Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento (3ºperíodo) 

P2 
 Aulas teóricas de Cardiologia 

 Prática de Cardiologia 

Eletiva de Hipertensão Arterial sistêmica (6º período) 

Prática de Cardiologia (8º período) 

P3  Ginecologia e Obstetrícia 
Introdução ao Estudo da Medicina (1º período) 

Concepção e Formação do Ser Humano (1º período) 

P4  Gastroenterologia 
Eletiva de Gastroenterologia (6º período) 

Prática de Gastroenterologia (8º período) 

P5 
 Farmacologia 

 Terapêutica Clínica 

Dor (5º período) 

Dor Abdominal, Diarréia, Vômito e Icterícia (5º período) 

Enfermidades Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente (5º período) 

P6 

 Patologia Geral 

 Histologia 

 Citologia 

Saúde da Mulher, sexualidade e Planejamento Familiar (4º período) 

Locomoção (4º período) 

Proliferação Celular (4º período) 

P7 
 Pediatria I 

 Práticas Hospitalares em 
Pediatria 

Concepção e Formação do Ser Humano (1º período) 

P8  Ginecologia e Obstetrícia 

Saúde da Mulher, sexualidade e Planejamento Familiar (4º período) 

Locomoção (4º período) 

Proliferação Celular (4º período) 

P9 
 Doenças Infecto-Parasitárias 

 Estágio de Pediatria 

Introdução ao Estudo da Medicina (1º período) 

Locomoção (4º período) 

Febre, Infecção e Inflamação (6º período) 

P10 

 Cardiologia 

 Ambulatório de Cardiologia 

 Terapêutica Clínica 

Dor (5º período) 

Dor Abdominal, Diarréia, Vômito e Icterícia (5º período) 

P11 
 Histologia 

 Patologia 

Eletiva de Patologia (4º período) 

Eletiva de Histologia (2º período) 

P12  Histologia 

Fadiga, Perda de Peso e Anemia (7º período) 

Dispnéia, Dor torácica e Edema (7º período) 

Iatrogenia (7º período) 

P13  Pediatria Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento 

P14  Estágio de Pediatria Problemas Mentais e do Comportamento 

P15  Cirurgia Pediátrica 
Eletiva de Cirurgia Pediátrica (4º período) 

Construção do primeiro Período 
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P16  Ginecologia e Obstetrícia 
Percepção, Emoção e Consciência (3º período) 

Processo de Envelhecimento (3º período) 

 

Ao analisar o quadro, foi possível constatar que a maioria dos sujeitos optou 

por permanecer nos módulos com maior afinidade aos conteúdos que eram 

trabalhados por eles no currículo antigo. 

 

Para Almeida e Ferreira Filho (2008), a maioria dos professores médicos não 

tem formação didático-pedagógica adequada, baseiam-se em modelos profissionais 

encontrados durante sua formação e, por tanto, tendem a permanecer nos 

conteúdos que trabalham no seu dia-a-dia para facilitar a sua prática educacional em 

sala de aula. 

 

Os autores citados complementam que os fatores que dificultam as mudanças 

da prática docente, ou seja, a transformação para docente médico nos cursos de 

medicina, estão relacionadas com a maior desvalorização da prática docente em 

contraposição à supervalorização da pesquisa. Além disso, ressalta-se a falta de 

identidade da profissão docente, a incipiente capacitação pedagógica dos 

professores, a resistência deles frente às mudanças e o individualismo da ação 

docente (Almeida e Ferreira Filho, 2008).  

 

Dos dezesseis sujeitos avaliados, onze continuaram a ministrar os conteúdos 

que trabalhavam no currículo antigo, permanecendo em uma “zona de conforto”, 

sendo essa área, local ou condição na qual a consciência se sente “sob aconchego”, 

com o máximo de bem-estar e segurança, inteiramente satisfeita e despreocupada, 

o que nos impede de crescermos ou de fazermos (Assad, 2007, p.10). Assim, é o 

local no qual temos total ou quase total controle da situação e nos sentimos 

confiantes, sem correr o risco de sermos expostos a situações que não dominamos 

ou que possuímos pouco ou nenhum conhecimento. 

 

O currículo em ABP propõe que o profissional (docente) tenha uma visão 

holística da formação médica, trabalhando conteúdos além da sua formação, 

entretanto, isso não impede que os especialistas continuem a atuar nas áreas em 

que seu domínio é maior. Quanto à formação didático-pedagógica do respectivo 

grupo de professores, podemos observar a tabela a seguir: 
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Tabela 1 –   Formação didático-pedagógica dos sujeitos (professores/tutores) – 
Unimontes, 2009 

 

Professor/ 
Tutor 

(Sujeito) 

Cursos de Formação Didático-Pedagógico 

Sim 
Não ou Não 
Respondeu 

Cursos de Realizados 

P1 2 - Curso de Educação em Saúde I e II – FIOCRUZ 

P2 - 1  

P3 1 - Não especificou qual curso realizou na sua especialização 

P4 1 - Atualização em Metodologias do Ensino Superior – ABEM 

P5 - 1  

P6 - 1  

P7 2 - 
Educação em Saúde II 

Ativadores de Mudanças-FIOCRUZ 

    

P8 - 1 
 

 

P9 - 1  

P10 1 - Educação em Saúde – CEDESS 

P11 - 1  

P12 - 1  

P13 - 1  

P14 2 - 
Atualização em Metodologias do Ensino Superior – ABEM 

Métodos e Técnicas do Ensino 

P15 1 - Educação em Saúde – CEDESS 

P16 1 - Educação em Saúde – CEDESS 

16 11 8  

                                                                                                                     
Com base na tabela 1, dos dezesseis sujeitos da pesquisa, oito disseram 

possuir formação didático-pedagógica, ao passo que, cinco relataram não possuir 

formação didático-pedagógica e três não responderam a questão. 

 
Alguns dos sujeitos possuem mais de um curso de formação didático-

pedagógica, realizado por instituições de grande renome no cenário da educação 

médica no Brasil, como por exemplo: ABEM (Atualização em Metodologias do 

Ensino Superior), CEDESS/ UNIFESP (Educação em Saúde) e FIOCRUZ (Curso de 

Educação em Saúde I e II e Ativadores de Mudanças). Essas especializações 

qualificam os profissionais (professores) a exercerem uma educação médica voltada 

para as bases sugeridas pela LDB, embasados em metodologias ativas.  
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A partir desses dados, surgem alguns questionamentos em relação aos sujeitos 

que não apresentaram formação didático-pedagógica: Como se dá o processo de 

elaboração dos planos de cursos? Os conteúdos trabalhados são previamente 

planejados com objetivos claros e com metodologias adequadas? Quais são os 

objetivos a serem alcançados? Como se comportam frente às novas metodologias?

  

Para Almeida e Ferreira Filho (2008), o desafio de capacitar professores é 

acrescido de outro, não menos importante, que é o enfrentamento da resistência de 

docentes às inovações e ao exercício das novas atividades. 

 
Canuto e Batista (2009) relatam que os docentes da área da saúde são 

contratados utilizando como critério norteador a qualidade do seu desempenho 

como profissional e/ou pesquisador. Por tanto, torna-se necessário, geralmente, que 

o profissional se destaque na sua área de atuação para que lhe seja assegurada a 

qualidade de bom docente, sem necessidade de uma formação didático-pedagógica. 

 
Desse modo, semelhante critério sugere que a competência profissional e/ou 

acadêmica assegura a competência didática. Nessa perspectiva, ao contrário de 

algumas outras áreas, não se exige formação sistematizada que instrumentalize a 

sua maneira de conceber e desenvolver o processo ensino-aprendizagem (Canuto e 

Batista, 2009). 

 
Para a implantação do atual modelo curricular da Unimontes, foi necessário e 

executado um treinamento de todo o corpo docente, para que os professores 

adquirissem as habilidades e as competências exigidas para atuarem como tutores 

nessa nova proposta. 

 
 Com esses treinamentos deseja-se um profissional apto a atuar e a contribuir 

com a sociedade em um contexto de profundas mudanças, não somente em seu 

próprio campo profissional, mas também nos campos político e social (Costa, 2007), 

com perfil para atuar nas normas previstas pela LDB/1996 e com as Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Medicina. 

 



 

 

79 

Uma das questões direcionadas aos sujeitos da pesquisa se referia a sua 

participação em treinamentos sobre metodologias ativas como, por exemplo, o ABP. 

As respostas foram sintetizadas no gráfico que se segue: 

 
Gráfico 9 – Conhecimento Sobre Metodologias Ativas – Unimontes, 2009 

 
Dos dezesseis sujeitos da pesquisa, catorze participaram de treinamentos em 

metodologias ativas e ABP, o que representa 87,5% da amostra estudada. Apesar 

dessa maioria, dois professores não participaram desses treinamentos: um possui 

curso de especialização em Educação em Saúde e teve oportunidade de conhecer 

sobre as metodologias ativas; mas, o outro não teve nenhuma formação didático-

pedagógica.  

 
A descrição das características dos sujeitos quanto a sua formação didático-

pedagógica, aos conhecimentos e treinamentos para as metodologias ativas está 

representada pelo quadro a seguir: 

 

Quadro 7 – Comparação entre a formação didático-pedagógica, treinamento em 

metodologias ativas e conhecimento das mesmas – Unimontes, 2009 (Cont) 

Docente 
Formação didático-

pedagógica 
Conhecimento das 

metodologias ativas 
Treinamento em 

metodologias ativas 

P1 Sim Sim Sim 

P2 Sim Sim Sim 

P3 Sim Sim Sim 

P4 Sim Sim Sim 

P5 Não Sim Sim 

P6 Não Sim Sim 

P7 Sim Sim Sim 

P8 Não Sim Sim 

P9 Não Sim Sim 

P10 Sim Sim Sim 

P11 Não Não Não 

87,5%

12,5%

Sim Não
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P12 Não Sim Sim 

P13 Não Sim Sim 

P14 Sim Sim Sim 

P15 Sim Sim Sim 

P16 Sim Não Não 
 

Ao realizarmos um paralelo entre os aspectos: formação didático-pedagógica, 

treinamento e conhecimento em metodologias ativas, percebemos que, no que 

concerne aos que responderam ao questionário, chama-nos atenção o sujeito P11, 

já que declarou não possuir formação didático-pedagógica, conhecimento e 

treinamento em metodologias ativas. 

 

Interessa-nos, então, analisar as respostas proferidas por P11, pois permitem 

uma discussão da situação desse dentro do currículo em ABP: como exerce a 

docência sem possuir uma formação didático-pedagógica? Como trabalha com um 

currículo, cujo princípio é constituído por uma metodologia ativa de aprendizagem se 

não conhece os princípios norteadores desse currículo? A metodologia utilizada por 

esse sujeito em sala de aula é ativa? São aulas expositivas para pequenos grupos? 

 

Para Almeida e Ferreira Filho (2008), esses treinamentos trazem aos médicos 

docentes sensações de insegurança e de perda de poder, gerando resistência;  

portanto, os retiram da posição de detentor do conhecimento, tornando-os apenas 

mais uma peça do processo, acabando com o brilho que a profissão lhe dá e com 

seu status. 

 

Quando o aprender se incorpora ao cotidiano das organizações e ao trabalho, a 

educação permanente e os treinamentos passam a ser entendidos como 

aprendizagem no trabalho. Desse modo, o espaço da educação permanente pode 

ser considerado como estratégia de renovação da prática por meio da reflexão e da 

relação de troca entre os professores médicos e a educação continuada como 

programa, espaço para a retomada de conteúdos e de conceitos importantes para a 

retroalimentação da prática profissional (Arruda et. al, 2008). 

 

É mais fácil, portanto, permanecer na posição em que se encontram, 

guardando a sensação de que a sua posição continua inalterada e que, ao não 

participarem desses treinamentos com metodologias ativas, não serão incorporadas 
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essas novas metodologias e, por conseguinte, mudanças não precisarão ser 

realizadas. 

 

 Gráfico 10 – Metodologias Ativas Conhecidas pelos Sujeitos – Unimontes, 2009 

 

Das metodologias ativas conhecidas pelos sujeitos pesquisados, 15 

manifestaram o conhecimento de alguma. Entre elas, a mais citada foi o PBL (ABP) 

com 11 respostas, seguida da problematização e dos ativadores de práticas, com 

três e duas respostas, respectivamente. Quanto ao sujeito P11, apesar de trabalhar 

com ABP, responde que não conhece nenhuma metodologia ativa. 

 

É pertinente voltar à literatura, a fim de esclarecer melhor as metodologias 

citadas que são consideradas ativas as quais apresentam as seguintes 

características: 

 

Ativadores de Prática: “apresenta uma concepção construtivista do processo 

ensino-aprendizagem, na integração teoria-prática, nos referenciais da 

aprendizagem significativa e de adultos e na utilização de metodologias ativas de 

aprendizagem” (Ribeiro et al., 2007). 

 

A aprendizagem baseada em problemas “tem os princípios da Escola Ativa, do 

Método Científico, de um Ensino Integrado e Integrador dos conteúdos, dos ciclos de 

estudo e das diferentes áreas envolvidas, em que os alunos aprendem a aprender e 

se preparam para resolver problemas relativos à sua futura profissão” (Berbel, 1998, 

p. 152). 

3

11

1

2

Problematizaçã PBL Ativadores de Práticas não conhecem
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Outra metodologia ativa de aprendizagem citada pelos sujeitos é a 

problematização que Cyrino e Toralles-Pereira (2004, p. 783) abordam da seguinte 

forma:  

Os problemas obtidos pela observação da realidade manifestam-se para 

alunos e professores com todas as suas contradições, daí o caráter 

fortemente político do trabalho pedagógico na problematização, marcado 

por uma postura crítica de educação. Educação e investigação temática 

aparecem como momentos de um mesmo processo: o conteúdo deve estar 

sempre se renovando e ampliando, inserido criticamente na realidade; não 

uma realidade estática, mas em transformação, com todas as suas 

contradições. Criam-se, assim, desafios cognitivos permanentes para 

estudantes e professores. 

 

Observa-se em todas as metodologias citadas que o sujeito principal no 

processo de aprendizagem é o discente. Nesse sentido, ele constrói o seu 

conhecimento gradativamente, à medida que vai incorporando e transformando o 

seu saber. 

 

Em nenhuma das respostas foi mencionado como funciona cada uma das 

metodologias, qual seria a mais viável e o que se pode abstrair para melhorar o 

processo de aprendizagem, utilizando o que se tem de melhor em cada uma delas.  

 
Várias instituições participaram dos programas de formação dos docentes que 

atuam no currículo ABP, na Unimontes. 

 

Tabela 2 –  Relação de Instituições que Treinaram os Professores/tutores Para o 

Aprendizado Baseado em Problemas – Unimontes, 2009 

Instituição Número de Professores/ 
Tutores Treinados 

Percentual 

Unimontes (Universidade Estadual de Montes Claros) 11 50,0% 

UEL (Universidade Estadual de Londrina) 4 18,3% 

Funorte (Faculdades Unidas do Norte de Minas) 1 4,5% 

Faculdades Pitágoras 1 4,5% 

Fiocruz (Fundação Osvaldo Cruz) 1 4,5% 

Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) 1 4,5% 

Famema (Faculdade de Medicina de Marília) 1 4,5% 

Não Fez 2 9,2% 

TOTAL 22 100% 
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A maioria dos sujeitos entrevistados foi treinada pela própria Unimontes (11 

professores), seguida da UEL (4 professores), que participou ativamente do 

processo de implantação do currículo ABP na Unimontes. As demais instituições 

foram mencionadas apenas uma vez por cada sujeito. 

 

A média do tempo transcorrido entre o último treinamento realizado foi de 4,1 

anos, sendo que o menor intervalo foi realizado há aproximadamente um ano e o 

maior, há oito anos. As respostas seguem a seguinte distribuição: 

 

Gráfico11 –  Tempo Decorrido do Último Treinamento em Metodologia Ativa – Unimontes, 

2009 

  

Apesar de 62,5% dos professores relatarem participação nos treinamentos para 

tutor ou para trabalharem com a metodologia PBL, desse grupo, quatro (25,0%) 

participaram do último treinamento há menos de três anos, porém um grupo 

importante composto por seis docentes (37,5%) não participou das capacitações 

para atuarem na metodologia ABP. 

 

O que se observa é que, embora a grande maioria tenha participado de 

treinamento, este não foi feito recentemente. Além disso, como todo processo, o 

ABP passou por algumas transformações metodológicas ao longo dos anos, e, 

portanto, somente as reciclagens poderiam torná-lo mais produtivo para o processo 

de aprendizagem. 

 

4

3

21

6

ATÉ 3 ANOS DE 4 A 5 ANOS

DE 6 A 7 ANOS MAIS DE 8 ANOS

NÃO FEZ OU NÃO RELATOU
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É possível inferir, nessa primeira parte da análise, que os pesquisados 

constituem uma população heterogênea, com características individuais muito 

diferentes e com formação didático-pedagógica diversa. O número de mestres é 

pequeno quando se compara com o número de especialistas, embora muitos desses 

especialistas tenham participado de treinamentos para exercerem a docência em 

nível superior.    

  

A segunda parte da análise aborda as questões qualitativas, em que foram 

analisados os itens abertos. 

 

Frente às questões sobre os documentos oficiais (LDB/96, DCN’s e 

Conferências Internacionais de Saúde) que orientam a formação dos profissionais 

médicos no Brasil e são referidos na maioria dos currículos e PPP’s (Projetos 

Políticos Pedagógicos), a maioria dos sujeitos da pesquisa não tem conhecimentos 

sobre eles. Dos dezesseis sujeitos, apenas sete disseram conhecer a LDB/96 e as 

DCN’s correspondentes ao curso médico. 

 

Algumas afirmações dos sujeitos que têm esse conhecimento: 

 

Sim. As leis de Diretrizes e Bases foram uma das responsáveis pelas 

mudanças nos currículos ao exigerem um profissional que tenha além do 

conhecimento, habilidades e competências, que busquem a educação 

permanente, autonomia e atua de forma interdisciplinar.  

 

Sim. Valorizam o currículo centrado no estudante, interdisciplinar, com 

inserção precoce na prática: favorecendo a implantação do PBL. 

 

Sim. Elas serviram de base para a construção de novos Projetos Políticos 

Pedagógicos, com intuito de melhoria do perfil do médico formado, voltado 

às demandas sociais, possuidor de qualidades teóricas e éticas, 

empenhado no seu contínuo aprendizado. 

 

Observa-se em suas declarações que são abordados pontos de extrema 

importância para as leis, como: interdisciplinaridade, valorização do estudante, olhar 

social e um aprendizado contínuo. Isso revela que os profissionais que detêm o 

conhecimento dessa documentação oficial estão bem embasados na proposta, têm 
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clara noção do que ela pretende, de seus objetivos e, sobretudo, de sua importância 

social.   

 

Quando se escolhe como informação principal a transformação curricular, na 

qual os textos tanto da LDB, quanto das Diretrizes Curriculares para os cursos 

Médicos apontam para as metodologias ativas de aprendizagem, em que o aluno é o 

centro do processo de ensino-aprendizagem, demonstra-se também mudanças 

curriculares. 

 

Almeida e Ferreira Filho (2008) colocam que a publicação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de Medicina impulsionou mudanças 

nas escolas médicas ao estabelecer, entre outras orientações, o perfil do egresso 

como um médico de formação geral, humanista, crítica e reflexiva, pautado em 

princípios éticos, atuando com promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde, com responsabilidade social e compromisso com a cidadania. 

 

Em contrapartida, há os profissionais que não dispõem desse conhecimento. 

Eis algumas de suas afirmações que demonstram o não conhecimento dos sujeitos 

com as questões abordadas: 

 

Não conheço a lei. Conheço os efeitos: na maioria das vezes para pior. 

 

Li uma vez, mas não me lembro muito bem do seu conteúdo. 

 

Conheço superficialmente. 

 

A LDB/96, Capítulo IV, art. 43, incisos V, suscita o desejo permanente de 

aperfeiçoamento cultural e profissional a fim de possibilitar a correspondente 

concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. No inciso 

VI, estimula conhecer os problemas do mundo presente, em particular os nacionais 

e regionais, a prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com ela 

uma relação de reciprocidade, já apontando para um novo modelo de profissional, 

que não pode ser formado nos padrões tradicionais, que precisa ser mais crítico e 

com maior capacidade para pensar. 
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As falas acima demonstram que os professores da Unimontes não estão 

passando por esse processo de treinamento continuado; pois, durante os 

treinamentos, deveriam ser abordados temas voltados para os documentos oficiais 

que regem a educação brasileira, facilitando o entendimento das mudanças 

curriculares e a sua importância no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Para Demo (2006), não basta apenas ser “diplomado”, levando em conta que 

receber o diploma não é garantia de evolução perante o mundo moderno. Cada vez 

mais o mundo globalizado, em que vivemos, tem exigido profissionais 

comprometidos com permanente evolução, ou seja, profissionais atentos às 

transformações atuais. 

 

A LDB/96, em seu artigo 9º, inciso VII, mostra que a educação superior será 

regulamentada por normas gerais, definidas pelo Ministério da Educação, entre elas, 

as Diretrizes Curriculares (DCM). 

 

Os novos modelos curriculares estão embasados nas Diretrizes Curriculares 

para o Curso de Medicina (Lei 1133/2001), que nos seus artigos iniciais já definem o 

novo perfil do médico a ser formado. Nesse sentido, apontam a necessidade de um 

profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo, capacitado para atuar, 

pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes 

níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à 

saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 

integral do ser humano (Brasil, 2001, Art. 3º). 

 

Como formar esses novos profissionais com perfil voltado para as 

necessidades da população e atenção primária, se os docentes não conhecem os 

documentos que regulamentam a formação médica? 

 

A DCM (1133/2001), nos artigos 4º e 5º, respectivamente, define as habilidades 

e as competências gerais e específicas que formarão os médicos. Por meio delas, 

eles poderão ter respaldo para tomar decisões, estabelecer boa comunicação, ter 

poder de liderança, participar de educação permanente, promover estilo de vida 
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saudável, atuar nos diferentes níveis da saúde, ter conhecimento de natureza 

biopsicossocial-ambiental, diagnosticar e tratar as principais doenças do ser 

humano. 

 

Nos novos modelos curriculares, não basta apenas aprender sobre as doenças 

como no modelo biomédico, pois o ser humano além da parte biológica apresenta 

também questões sociais, psicológicas e ambientais, que não eram sustentadas nos 

modelos tradicionais de currículo, cujo enfoque era somente a questão biológica.  

 

O modelo curricular centrado no estudante aparece no artigo 9º da DCM 

(1133/2001)e aponta que: “O Curso de Graduação em Medicina deve ter um projeto 

pedagógico construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da 

aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo de 

ensino-aprendizagem. Esse projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e 

adequada do estudante por meio de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão/assistência”. 

 

 Para o pleno funcionamento, o curso de graduação deve apresentar as 

seguintes características: utilização de metodologias que privilegiem a participação 

ativa do aluno na construção do conhecimento e a integração entre os conteúdos, 

além do incentivo para a interação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão/assistência; inclusão de dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo 

no aluno atitudes e valores orientados para a cidadania; promoção da integração e a 

interdisciplinaridade em coerência com o eixo de desenvolvimento curricular, 

buscando integrar as dimensões biológicas, psicológicas, sociais e ambientais 

(Brasil, 2001). 

 

Quanto às Conferências Internacionais de Saúde, os resultados são ainda mais 

preocupantes, pois dos dezesseis sujeitos da pesquisa apenas três afirmaram que 

conheciam os seus conteúdos e responderam sobre eles de forma clara. Quanto aos 

outros, muitos disseram que não conheciam o conteúdo dessas conferências e 

alguns até tentaram formar um argumento, mas suas respostas não apresentaram 

clareza e coerência. 
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As afirmações dos que demonstraram conhecimento encontram-se transcritas a 

seguir: 

As conferências identificaram que os graduandos não se mostravam 

competentes quanto à resolução e atendimento primário da população não 

apresentando visão biopsicossocial e sim, biologicista, positivista e 

mecanicista do paciente. 

 

Foram importantes na formação profissional generalista, humanista, crítico, 

atuando na comunidade e para a mudança de currículo centrado no 

professor para o novo currículo centrado no estudante. 

 

Enfoque no conceito amplo de saúde; ações de educação para a saúde na 

promoção e prevenção.  

  

Para esses sujeitos, as conferências trouxeram um novo perfil para os 

profissionais da saúde, deixando-os mais preparados para a atenção primária, 

proporcionando-lhes uma visão biopsicossocial, mais humanista e crítica com um 

enfoque amplo de saúde atuando na sua prevenção e promoção. 

 

 Como se muda o perfil da saúde, conseqüentemente, deve-se mudar o perfil 

do profissional, pois esse se encontra no centro do sistema e, para que ocorram 

essas mudanças, é necessário que se formem profissionais generalistas, que sejam 

mais ativos dentro da comunidade, cuja graduação também ocorra de forma ativa 

com busca constante para o crescimento individual e, principalmente, coletivo. 

 
Aqueles que não responderam ou responderam de forma inconclusiva, 

apresentaram as seguintes respostas: 

 

Não conheço. 

 
Dois entendimentos distintos: - aquele que ao mesmo tempo, ensino e 

estou aprendendo; - aquele que leva conhecimento para que os outros 

aprendam. 

 
Muito teórico / realidade distintas e distantes. 

 
Maior interação entre os diversos países para o ensino médico. 

 
Serviu de impulso para as mudanças.  
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O não conhecer as Conferências significaria o que para esse grupo de 

professores? Uma vez que todas as mudanças de paradigma ocorridas na saúde, 

tais como, a modificação da concepção de saúde como ausência de doença para 

um perfeito bem estar físico, psíquico e social, são trabalhadas nessas conferências, 

o não conhecimento das mesmas poderia ser prejudicial ao processo de ensino-

aprendizagem dos docentes. Assim, convém questionar: Será que os professores 

que não conhecem as conferências continuam trabalhando saúde apenas como uma 

questão biológica e se esquecem dos conceitos mais amplos que envolvem o 

processo saúde-doença? 

 

As DCN’s, (Lei 1133/2001) em seu artigo 3º, vêm ao encontro das idéias da 

Primeira Conferência Internacional para a Saúde, ao propor que o médico formado 

no Brasil entenda o processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de 

atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, 

pois tal conferência visava à promoção da saúde e prevenção de agravos (Brasil, 

2002). 

 

Com essa nova característica do médico, não se poderia trabalhar a formação 

médica em um currículo tradicional, centrado na doença. Para Souza e Grundy 

(2004), essa característica de promoção de saúde veio, não para se opor, mas para 

preencher essa lacuna e propor uma abordagem mais estruturalista ao modelo 

biomédico. 

 

Desse modo, a formulação dos novos currículos para os cursos médicos foi 

inspirada nas diversas Conferências Internacionais para a Saúde, nas quais se 

propõe um modelo de assistência não apenas voltada para as práticas curativas, 

mas centrado no modelo biopsicossocial, cujo processo saúde/doença está 

relacionado com as questões sociais, ambientais, econômicas e psíquicas do 

indivíduo. 

 

Para atender o indivíduo, cuja doença não é conseqüência apenas de fatores 

biológicos, torna-se necessário a formação dos médicos em um novo modelo, no 
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qual possam ser mais críticos, mais comunicativos e, acima de tudo, capazes de 

avaliar o processo saúde/doença na sua integralidade. 

Em relação à questão 18, que aborda as concepções dos sujeitos sobre o 

processo de ensino-aprendizagem, houve respostas que oscilaram entre as 

concepções tradicionalistas às construtivistas. Entremeando esses dois pontos, 

houve respostas de difíceis apreensões de como o sujeito entende o processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

Nas concepções mais tradicionais, os pesquisados enfatizaram: o acúmulo de 

informações (conteúdos), a transmissão dos conteúdos, a memorização, o processo 

centrado no professor (centralidade do docente).  

 

Processo pela qual o estudante acumula informações e define 

competências. 

 

É a forma como o professor traduz os ensinamentos para os alunos de 

forma que os alunos tenham prazer em estudar. Não basta o professor ser 

um grande pesquisador, ele tem que ser acima de tudo um transmissor de 

conhecimento. 

 

Passagem ou direcionamento de conhecimentos com captação/ 

memorização de novas informações. 

 

O processo de aprendizagem de adultos baseia-se nas vivências de cada 

indivíduo, não se consegue transmitir nenhuma informação se essa não apresentar 

significado para o sujeito, que começa a questionar qual a importância de tais 

conteúdos para a sua vida diária. 

 

No modelo tradicional, o importante era acumular informações sem que se 

soubesse a sua utilidade, eram necessárias aulas “magistrais” com horas 

ininterruptas de fala de um único sujeito, levando a um aproveitamento mínimo dos 

conteúdos trabalhados. Desse modo, o professor se configurava como o “senhor do 

conhecimento”,  todo o domínio da situação estava em suas mãos. 

 

Por um outro lado, os sujeitos com concepções construtivistas, assumem uma 

concepção mais transformadora, em que o processo ensino-aprendizagem é visto 
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como uma construção do conhecimento, através de resolução de problemas, 

interação entre docente/discente e o professor é o facilitador do processo. 

 

Trata-se de processo dinâmico de construção do conhecimento e 

reconstrução do mesmo, utilizando recursos didáticos pedagógicos 

variados e que pode acontecer independente da participação docente. 

 

Ensinar o aluno a aprender, a crescer, e buscar soluções para os 

“problemas”. 

 

É o processo em que estudante e professor interagem com a finalidade de 

refletirem para a construção do conhecimento. 

 

Sou facilitadora de um processo. O aprendizado é individual e ativo. 

Ninguém ensina nada. 

 

As falas mostram que os docentes atuam de forma mais passiva, servindo de 

suporte para a construção do conhecimento do aluno. Conhecimento este que é 

individual e que se transforma frente às vivências de cada um, para tanto, se 

constrói, desconstrói e reconstrói, sofrendo transformações individuais, o que 

contribui para a produção do conhecimento. 

 

Nessa perspectiva, trata-se de processos ativos, nos quais as informações não 

são dadas (transmitidas), mas sim construídas ao longo do processo de ensino-

aprendizagem, o que transforma as concepções individuais, produzindo, assim, no 

último momento, uma mudança coletiva. 

 

O processo ensino-aprendizagem, em uma visão contemporânea, é definido 

como uma permanente construção, em que o aluno edifica suas relações e 

intersecções na interação com outros alunos, professores, fóruns de discussões e 

pesquisadores (Batista, 2004), diferentemente da concepção tradicionalista, que se 

baseia no processo de transmissão do conhecimento que, segundo Freire (1992), 

seria a “educação bancária”. 

Como é processo de construção, tornaram-se necessárias novas metodologias 

de ensino para que o estudante não apenas copie o que foi transmitido pelos 

docentes, mas que tenha práticas reflexivas, a partir das quais cada informação 
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recebida possa provocar transformações individuais e, com isso, gerar novos 

aprendizados. 

Para essa formação, foram criados os currículos com metodologias ativas. 

Nessa nova abordagem, segundo Ruiz-Moreno (2004), os docentes deixam de ser a 

figura central para tornarem-se facilitadores desse processo, eliminando, com isso, o 

caráter individual e competitivo, para a valorização das modalidades grupais e 

cooperativas. 

 

Diferentemente dos modelos tradicionais, na nova metodologia, torna-se difícil 

trabalhar com grandes grupos, sendo necessária a formação de grupos menores de 

estudantes, porque, dessa maneira, facilitam a orientação dos docentes na 

discussão, a partir de diferentes perspectivas, estimulando a recuperação dos 

conhecimentos prévios dos alunos, a troca espontânea de idéias e a formulação de 

objetivos de aprendizagem. Essa conduta apresenta-se como uma estratégia 

facilitadora do processo de ensino-aprendizagem, tanto do ponto de vista do 

professor quanto do aluno (Ruiz-Moreno, 2004). 

 

Ensino-aprendizagem é processo de aquisição, construção e reconstrução do 

conhecimento, que se dá em diferentes contextos: sociais, culturais, educacionais e 

profissionais (Batista, 2004), e que nunca se acaba, pois se trata de processo 

dinâmico, que a todo momento encontra-se em construção com a aquisição de 

novos conhecimentos e sua incorporação. 

 

Portanto, o professor apenas fornece a informação e o aluno, nos seus 

processos reflexivos, abstrai o que é importante para o seu crescimento e 

(re)constrói as informações, gerando conhecimento para si. 

 

Ao ser analisada a questão 19, em que se questiona como eram trabalhadas as 

habilidades, competências e atitudes no currículo tradicional e como são trabalhadas 

no atual, observa-se que alguns sujeitos mostraram sinais de movimento. Assim, 

saíram de um ponto em que os conteúdos eram transmitidos/jogados, sem uma 

reflexão sobre o processo de transformação do indivíduo, para a avaliação do 

raciocínio clínico o qual se caracteriza por uma maior integração entre teoria e 

prática e, conseqüentemente, uma maior reflexão.  
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Atualmente incentivando o aluno a aprender, refletir, criticar, ser 

responsável com sua formação (médica e de cidadão); a trabalhar em 

equipe e a respeitar o outro. 

 

No currículo tradicional os trabalhos eram realizados por toda turma, o que 

dificultava a parte prática. Em alguns temas foi possível integrar/participar 

com o paciente. No currículo atual, trabalho apenas com sete estudantes, 

sendo possível desenvolver habilidades mais específicas e eficientes. 

 

Trabalhava com base no que havia aprendido na minha formação e de 

como via os professores fazer. Hoje além dessa experiência é importante a 

busca de novas informações e conhecimentos através das leituras, cursos 

de formações e reciclagem. 

 

Tentava passar conhecimentos adquiridos através de aulas magistrais 

onde o aluno assistia e pouco aprendia. 

Atualmente direciono o interesse/aprendizagem do estudante para 

assuntos de maior interesse e prática, quando possível junto com 

aprendizado teórico.  

 

Pode-se observar, nas falas acima, um processo de migração, no qual as 

questões transmissivas que predominavam no currículo centradas nos conteúdos  

para o desenvolvimento das habilidades, competências, passam a ser feitas de 

modo reflexivo, cujo objetivo final será o aprendizado dos alunos. E para tanto, não 

se trabalha mais com grandes grupos, mas sim com pequenos nos quais se pode 

acompanhar o desenvolvimento individual e reforçar os pontos de maior dificuldade 

tanto do ponto de vista individual, como coletivo. 

 

Alguns, apesar de mostrarem essas mudanças, fazem críticas à estrutura 

curricular do curso médico: 

 

De um modo geral, levando aos discentes um modelo ético-profissional e 

científico, para que eles copiassem o máximo. Atualmente assisto os 

estudantes correndo atrás de fragmentos do conhecimento na tentativa de 

formarem um grande quebra-cabeça. Os que realmente conseguirem 



 

 

94 

realmente se tornaram “brilhantes” profissionais, mas tenho certeza, o que 

é uma pena, muitos irão se perder pelo meio do caminho. 

 

Mais uma vez, o processo era transmissivo, porém, atualmente, se faz uma 

leitura mais próxima do estudante, na qual se observa a profunda busca do 

conhecimento, mas esse é individual, e as transformações serão individuais; 

entretanto, aqueles que não conseguirem montar individualmente o seu “quebra-

cabeça” poderão construi-lo de forma coletiva. Como se trabalha com pequenos 

grupos, fica fácil saber quem incorporou o conhecimento necessário para as 

atividades futuras e aqueles que ficaram deficitários.  

 

Berbel (1998) nos mostra que a Aprendizagem Baseada em Problemas tem 

como inspiração os princípios da Escola Ativa, do Método Científico, de um Ensino 

Integrado e Integrador dos conteúdos, dos ciclos de estudo e das diferentes áreas 

envolvidas, em que os alunos aprendem a aprender e se preparam para resolver 

problemas relativos à sua futura profissão. 

 

Na outra ponta, outro sujeito faz críticas à ABP e se mantém com uma postura 

tradicionalista: 

No currículo antigo tinha mais autonomia, pois podia traçar uma estratégia 

de ensino: teórico e prático, associados com discussão de casos. No 

currículo atual o contato com os alunos é muito superficial. Quando se têm 

eletivas o tempo de contato é muito curto (2 semanas) e falta estrutura 

básica na Universidade (como laboratórios decentes) dificulta o bom 

andamento do curso. 

 
O professor retrata em sua fala o sentimento de perda que surge com a nova 

metodologia, na qual deixa de ser o centro do processo, e critica o tempo de contato 

com os alunos, mas não pensa em outras metodologias para trabalhar o seu 

módulo, aproveitar melhor o tempo e expor os conteúdos que serão realmente 

necessários na sua vida diária. 

 
Para Marin et al. (2010), a influência do método tradicional de ensino, centrado 

no professor e nos conteúdos, ainda é fortemente verificada no cotidiano daqueles 

que se propõem a serem educadores na área da saúde. Logo, conclui que a 

presença do pensamento tecnicista sugere uma prática pedagógica mecânica, rígida 
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controlada e dirigida pelo professor, além de detalhadamente programada. Essa 

concepção valoriza fortemente a tecnologia, e o professor é um mero especialista na 

aplicação de manuais, o que vem ao encontro do modelo de cuidado fragmentado, 

biologicista e super especializado, tornando a formação profissional desarticulada do 

contexto social e político. 

 
A competência advém da capacidade de fazer determinadas coisas e para 

tanto, na prática médica, os alunos devem desenvolver a capacidade do uso 

rotineiro e criterioso da comunicação, ter conhecimento, destreza técnica, raciocínio 

clínico, valores e reflexões da prática diária para beneficiar o indivíduo e a 

comunidade atendida por ele (Epstein e Hundert, 2002). 

 
Para desenvolver as competências, é imprescindível relacionar várias 

dimensões que englobam diferentes habilidades. Elas permeiam a dimensão 

cognitiva (habilidade para comunicação, manejo de informações, aplicações de 

conhecimentos para situações reais, experiência pessoal, resolução de problemas 

abstratos, aquisição de novos conhecimentos, questões abrangentes), dimensão 

técnica (habilidades para exame clínico, intervenção cirúrgica e anestésica), 

dimensão integrativa (integração criteriosa do conhecimento clínico, humanístico e 

científico, uso do raciocínio clínico – hipotético-dedutivo –, elaboração do 

conhecimento, integração das diversas disciplinas), dimensão do contexto, 

relacionamento (habilidade para a comunicação, manejo dos conflitos, ensinos 

alternativos), dimensão afetiva e moral (tolerância para ambigüidade e ansiedade, 

inteligência emocional, perspectiva dos pacientes, respostas para os pacientes e 

para a sociedade) e, finalmente, hábitos mentais (observação individual das coisas, 

das emoções e das técnicas; curiosidade crítica, reconhecimento e resposta 

cognitiva e o viés emocional) (Epstein e Hundert, 2002). 

 

Ao desenvolver as competências, os sujeitos aprimoram as habilidades, ou 

seja, tornam-se aptos para a resolução de situações que fogem da rotina médica. 

 
Entende-se que os novos profissionais deverão ser formados em um modelo 

curricular, no qual predomine o treinamento em ambulatório e não apenas em 

enfermaria; a prestação de serviços de emergências em unidades de terapia 

intensiva; a importância de nas decisões clínicas levar em conta os custos dos 
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exames auxiliares, de internação hospitalar e de tratamento proposto; a aceitação da  

participação do paciente nas decisões que são tomadas a seu respeito; o 

reconhecimento da importância da interação com equipe multiprofissional e não 

apenas com médicos; o entendimento do papel do médico na manutenção da saúde, 

nas prevenções primária e secundária, e não apenas no diagnóstico e no tratamento 

de doenças estabelecidas; a incorporação da epidemiologia à prática clínica; e, por 

fim, o reconhecimento da relevância dos aspectos psicológicos, sociais e culturais 

nas doenças e nos doentes (Kira e Martins, 1996). 

 

Ao desenvolver as habilidades, as competências e as atitudes, os aprendizes  

(discentes) se tornarão aptos ao exercício da profissão, pautados em um perfil de 

profissional preparado para resolver a maioria dos problemas que lhe são 

apresentados. 

 
A vigésima pergunta questiona se houve mudanças na forma de ensinar com a 

introdução do novo currículo.  

 
Dos dezesseis sujeitos envolvidos na pesquisa, apenas três declararam que 

houve mudanças na sua forma de ensinar. Os demais não responderam ou 

apresentaram uma resposta vaga, dificultando a compreensão do que disseram. 

 
Para os que demonstraram mudanças, suas falas novamente voltaram para a 

construção do conhecimento, a exploração da auto-aprendizagem, enfocando 

práticas mais reflexivas, preocupadas com a interdisciplinaridade, para o aprender a 

aprender, ou seja, apresentaram uma visão mais aberta e dinâmica para o ensino. 

 

Atualmente eu não ensino, eu contribuo para a construção do 

conhecimento, eu estimulo a busca, a capacidade de auto-aprendizagem, 

dar exemplos práticos para a fixação dos conteúdos. 

 

Sim. Sempre que estamos vivenciando uma situação, de qualquer forma, 

ela nos afeta. Este grau de mudança depende do interesse do professor, 

mas de qualquer forma ele é contagiado. 

 

Hoje sou mais crítico, reflexivo, me preocupo com a interdisciplinaridade, 

com o aprender a aprender meu e dos estudantes. 
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Sim. Hoje a participação dos estudantes é mais ativa o que faz o professor 

tenha uma postura mais aberta. 

 

Em todas as falas, observa-se o processo de construção do conhecimento, no 

qual o estímulo à busca do aprender a aprender e a necessidade de estar a todo 

tempo comunicando com as diversas áreas do conhecimento faz com que o 

processo se torne mais dinâmico. 

 

O professor passa a ser um “consultor”, o sujeito que facilitará o processo, não 

mais ensinando, mas sim dando as ferramentas necessárias e fazendo com que o 

aprendiz seja capaz de trilhar o seu próprio caminho, sabendo o local onde buscar 

os instrumentos quando a dúvida se instalar. 

 

Os demais sujeitos não responderam, ou responderam que sim, mas não 

justificaram quais foram as mudanças, ou, ainda, deram justificativas que não foram 

claras o suficiente para o entendimento. 

 

Sim e para pior, por faltar tempo disponível para a minha disciplina e a falta 

de local (salas) e de laboratórios. O ensino de patologia é, sobretudo, visão 

de imagens. 

 

Totalmente. Existem muitas diferenças entre a forma tradicional e o PBL. 

De professores que ministravam aulas magistrais e tutores de uma sessão 

tutorial a mudança é radical. 

 

Os dois professores mantêm uma postura tradicionalista, voltada para os 

conteúdos, como única e exclusiva maneira de se chegar ao conhecimento. 

Somente aulas “magistrais” são capazes de gerar conhecimento. 

 

As novas modalidades de ensino, a busca de informações e vontade do 

profissional de desenvolver suas atividades seriam suficientes, porém a necessidade 

de transmitir  sem uma fundamentação ou aplicabilidade de tudo que foi transmitido 

não constituiria  como aspecto positivos para o processo de ensino-aprendizagem. 
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O último item do questionário foi a abordagem que investiga, entre os 

pesquisados, qual dos currículos propiciaria maior aprendizado, uma vez que todos 

os sujeitos tiveram participação  nos dois currículos e, portanto, encontravam-se 

aptos para fazerem a comparação. 

Dos dezesseis sujeitos envolvidos na pesquisa, sete afirmaram que o ABP 

propiciaria maior aprendizado. Dos outros nove, quatro acreditam também que o 

ABP seja melhor, desde que sejam feitas algumas adaptações para que se aproxime 

do currículo tradicional com conteúdos específicos. Os outros cinco ou mantiveram 

uma postura tradicionalista, ou não responderam ou, ainda, responderam de forma 

inconclusiva. 

 

Eis algumas afirmações que mostram que o ABP propicia maior aprendizagem: 

 

O currículo PBL propicia uma aprendizagem mais efetiva e mais 

independente; o PBL leva o estudante a apresentar uma postura mais 

ativa; no currículo PBL, o estudante busca informações em fontes mais 

diversas (embora mais em livros e internet). 

Hoje eu considero o PBL uma garantia maior de aprendizagem. As aulas 

tradicionais eram limitadas ao conhecimento do professor (detentor do 

saber). Atualmente os estudantes buscam ativamente novas fontes de 

conhecimentos e uma visão mais global dos assuntos que são analisados. 

 

Com certeza o PBL, exatamente pelo fato de aluno ter mais oportunidade e 

necessidade de buscar mais informações para a formação gradativa do seu 

conhecimento, ser inserido mais precocemente na prática e lidar com um 

referencial teórico mais amplo, não se contentando apenas com o que 

recebe em sala de aula. 

 

Os professores, que acreditam que o ABP propicia maior aprendizagem, 

entendem que essa metodologia pode levar a uma aprendizagem ativa, por ser mais 

independente e por permitir que o conhecimento vá além das discussões nos grupos 

tutoriais, já que os alunos estão constantemente buscando novas informações e não 

se sentem satisfeitos com o conhecimento produzido pelo professor. Portanto, são 

os estudantes que têm fome de saber e, por isso, usufruem de todas as ferramentas 

que possam embasar seu conhecimento, não ficando dependentes das informações 

“dadas” pelos professores, aprendem a construir os seus saberes. 
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Há ainda os que acreditam no ABP, porém fizeram críticas à estrutura do curso: 

 

Eu acredito no PBL, desde que ache mais suporte da instituição, mais 

compromisso e capacitação docente e entendo que o nosso currículo não é 

“todo PBL”, apenas nos primeiros sete períodos, nos demais é “muito” com 

discussão de casos, problematização, aulas etc. [...]. 

 

Sem comparação, o PBL. O melhor seria a adaptação do PBL no sentido 

tradicional. Por exemplo, infra-estruturas laboratoriais (parasito, 

histopatologia, anatomia etc). 

 

Se o aluno tem sede de saber, o método não é tão importante assim, mas 

com o PBL se torna mais prazeroso estudar (é mais fácil). Apenas acho 

que os conteúdos científicos propriamente ditos, ou seja, as cadeiras 

básicas, ficaram muito, mas muito aquém das necessidades dos 

profissionais médicos.  

É preciso ter muito cuidados com os conhecimentos adquiridos no PBL 

sem adaptações, o PBL “tradicional”, pois creio que a mesma forma 

médicos para a atenção primaria (apenas), sem raciocínio científico, sendo 

muito bons para fazer triagem. 

 

Para alguns, o ABP proporciona melhor aprendizagem, porém, é necessário 

que se façam algumas modificações tanto na estrutura física quanto na estrutura 

curricular, a fim de que a instituição possa dar maior apoio aos docentes com 

capacitações para desenvolvimento dos mesmos.  

 

Asseveram também sobre a necessidade das chamadas cadeiras básicas, do 

ensino tradicional, para que o estudante possa ter um embasamento desses 

conteúdos, pois apresentam dificuldades, apesar de que esses conteúdos são 

trabalhados longitudinalmente ao longo dos módulos dependo das necessidades de 

cada conteúdo. 

 

Esse grupo questiona, portanto, um ABP “híbrido” com disciplinas que 

contemplem as cadeiras básicas, nos moldes tradicionais com aulas expositivas 

associadas à metodologia ativa como apresenta o PPP (Projeto Político Pedagógico) 

da Unimontes atualmente. 
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Lampert (2002) afirma que nenhum currículo pode ser considerado um modelo 

impermeável, na medida em que todos são eivados de contradições, e, para ele, é, a 

partir das contradições, que se produzem as mudanças. 

 

E também há os que se mantiveram fiéis ao modelo tradicional ou que 

responderam de forma vaga: 

 

Ainda prefiro o currículo centrado nos conteúdos, pois tínhamos mais 

domínio sobre a nossa disciplina, podíamos explorar os vários temas com 

mais tempo e com mais organização. 

 

Eu aprendi muito com meus professores médicos, não só na parte 

científica, mas também na parte humanística, ética, possibilitando uma 

admiração e respeito mútuo. No PBL os alunos não têm contato 

prolongado com os mestres. 

 

Sem falar que, nós médicos, lutamos para que a lei do “Ato Médico” seja 

implantado, mas na Unimontes no currículo do PBL a maioria dos 

professores não são médicos para um contracenso na escola de Formação 

de Médicos, não se dá valor ao ensino praticado por médicos. 

Tutores não médico, acho o “fim da picada” para a formação de alunos 

médicos. 

                             

Existe um grupo que não aceita a metodologia, que considera que se deva 

voltar aos moldes tradicionais, com aulas expositivas e currículo centrado nos 

conteúdos, pois, assim, voltariam ao “pedestal”, seriam novamente os “donos do 

saber” e, com isso, teriam total “domínio” sobre o seu conteúdo. 

 

A partir de tais considerações, pode-se pensar: A posição de igual dentro do 

processo ensino-aprendizagem incomoda tais indivíduos? Ou será que essa posição 

não lhes causa admiração uma vez que não podem mostrar que dominam todo o 

conteúdo? Ou será por ter medo da interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, 

que poderiam ameaçar sua posição dentro da universidade? 
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Moreira e Silva (1994) afirmam que o currículo não é um elemento 

transcendente e atemporal, mas tem sua história vinculada a formas específicas de 

organização da sociedade e da educação. Nele, implicam-se relações de poder, pois 

transmite visões sociais particulares e interessadas, além de produzir identidades 

individuais e sociais específicas. 

 

A mesma autora complementa: Se o ensino é executado predominantemente 

em função da prática liberal, oferece ao estudante um modelo assistencial bastante 

curativo, centrado no indivíduo e voltado para a especialização em segmentos/  

partes/sistemas e órgãos do ser humano. Se o ensino for executado, contando com 

uma prática docente desenvolvida em instituições assistenciais organizadas sob a 

meta de cobertura, dentro dos princípios da Carta de Alma Ata e da Carta de Otawa 

sobre a promoção da saúde, o contexto de aprendizagem se amplia. Portanto, os 

currículos que privilegiam as práticas discentes possibilitam um maior 

desenvolvimento das habilidades, das competências e, principalmente, das atitudes.  

 

O processo de substituição de paradigma se inicia quando já não se 

conseguem explicações satisfatórias para os fenômenos, produzindo-se uma 

disfunção essencial entre as realidades e os modelos propostos para o seu estudo, 

processo no qual se instaura a crise paradigmática. A dinâmica de substituição do 

modelo acontece como uma prática nova, que envolve legitimação e retórica, 

período no qual se faz a sua socialização (Larson, 1977). Em outras palavras, o 

currículo que era usado como modelo para Unimontes passou a ser insuficiente, 

pois não mais atendia às perspectivas de formação profissional, frente aos vários 

resultados avaliativos a que foi submetido. 

 

Para Marin et al. (2010), alguns professores (docentes) têm dificuldades para a 

adaptarem à metodologia, devido a uma abrupta mudança do método tradicional 

para as metodologias ativas e, por isso, sentem-se perdidos na busca do 

conhecimento, principalmente, em disciplinas básicas. 

 

Desse modo, o ABP apresenta maior possibilidade de desenvolvimento 

discente, pois substitui o paradigma do modelo  flexneriano, centrado na doença  e 

no modelo hospitalocêntrico, para o da integralidade.  
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Pagliosa e Da Ros (2008, p. 495) afirmam em relação ao modelo flexineriano: 

 

Se, por um lado – para o bem –, o trabalho de Flexner permitiu reorganizar 

e regulamentar o funcionamento das escolas médicas, por outro – para o 

mal –, desencadeou um processo terrível de extirpação de todas as 

propostas de atenção em saúde que não professassem o modelo proposto. 

O grande mérito – para o bem – da proposta de Flexner é a busca da 

excelência na preparação dos futuros médicos, introduzindo uma salutar 

racionalidade científica, para o contexto da época. Mas, ao focar toda a sua 

atenção neste aspecto, desconsiderou – para o mal – outros fatores que 

afetam profundamente os impactos da educação médica na prática 

profissional e na organização dos serviços de saúde. Ele assume 

implicitamente que a boa educação médica determina tanto a qualidade da 

prática médica como a distribuição da força de trabalho, o desempenho dos 

serviços de saúde e, eventualmente, o estado de saúde das pessoas. Esta 

visão ainda pode ser facilmente encontrada hoje. As necessidades de 

saúde são tomadas como o ponto de chegada e não como ponto de partida 

da educação médica. 

 

Percebe-se que, apesar da evidente insatisfação para com as explicações dos 

fenômenos, disfunção essencial entre as realidades e os modelos existentes, o 

advento da nova prática ainda busca a sua integralização nos serviços e nos 

processos de formação de recursos humanos (Lambert, 2002), para que seja 

condizente com as idéias que preconizam a LDB, as DCN’s e as Conferências 

Internacionais para a Saúde, para a formação dos profissionais que atuam na área 

da saúde. 

 

Há ainda um grande trabalho a fazer sobre todas as questões levantadas neste 

trabalho.  As resistências ou críticas são inerentes ao processo, uma vez que tudo 

que é novo, que traz mudanças, que interfere no comportamento das pessoas causa 

algum tipo de reação, seja ela favorável ou não. O que esta pesquisa se propôs a 

fazer foi investigar como foi o processo de aceitação e adaptação da nova 

metodologia através de um pequeno recorte do corpo docente. Essa investigação 

possibilitou entender melhor como se deu o processo e qual a visão que esses 
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docentes têm a respeito dele e quais são suas perspectivas frente a essas 

inovações.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 
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 Ao término deste trabalho, pode-se concluir que houve um grande avanço no 

Curso Médico da UNIMONTES, ao optar por um currículo que se aproprie de 

metodologias ativas para a formação do ciclo básico dos estudantes. Esse currículo 

modifica o instrumento de ensino-aprendizagem e proporciona ao discente a 

oportunidade de buscar seu conhecimento e não mais depender de informações 

dadas ou “jogadas” pelo professor. É preciso mencionar também que algumas 

mudanças tornam-se necessárias para que o currículo possa funcionar de forma 

adequada e produza bons frutos como ocorrem em diversas Universidades pelo 

mundo e em algumas nacionais. 

 

 Desse modo, é necessário investir em formação docente, isto é, 

profissionalizar os nossos professores, aumentando o número de mestres e 

doutores nos quadros de docentes do curso médico, pois continuamos com os 

nossos “médicos-professores” que, por se apresentarem brilhantes na carreira 

profissional, são postos a lecionar sem que haja formação docente. Costa (2007) 

conclui que são vários os desafios a serem enfrentados nas mudanças das práticas 

docentes, ressaltando que um dos itens considerados básicos é a formação dos 

professores, visto que precisam de uma visão global da profissão docente e não 

apenas de sua especialidade médica. 

 

 É preciso que exista treinamento continuado e, neles, sejam abordados os 

documentos oficiais (Lei de Diretrizes e Bases e as Diretrizes Curriculares para os 

Cursos Médicos), a fim de que os docentes possam entender as mudanças 

curriculares e em quais princípios se encontram pautadas. 

 

 Com a mudança de paradigma na saúde, é impossível que profissionais que 

atuem no modelo vigente de saúde não conheçam as Conferências Internacionais 

para a saúde, tendo em vista que os conceitos aplicados na atenção primária, bem 

como as bases para a formação generalista, foram promulgados por essas 

Conferências. 

 

 Outro aspecto a mencionar é o fato de profissionais, que trabalham em um 

currículo cujas bases são as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, 

relatarem não conhecer nenhuma metodologia ativa. Esse aspecto deve ser 
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destacado, pois leva a questionar como os docentes desconhecem semelhantes 

metodologias e continuam trabalhando dentro de um currículo que exige o seu uso. 

 O professor do curso de Medicina precisa estar aberto às mudanças em sua 

forma de trabalhar, estando atento às metodologias ativas e às novas “estratégias 

de aprendizado”, que não mais incluem o simples repasse de informação/conteúdo. 

Pode-se concluir que houve avanços na formação médica da UNIMONTES; 

porém, muito ainda precisa ser feito para a busca de qualidade no processo 

educacional da instituição, como a necessidade da profissionalização dos docentes 

e a realização de um trabalho mais eficiente com eles para que não haja 

discrepância entre os diversos professores. 
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ANEXO 1 - PARECER COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIMONTES 
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ANEXO 2 - PARECER COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIFESP 
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ANEXO 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título da pesquisa:  

ENSINO-APRENDIZAGEM: As concepções dos docentes da Unimontes antes 
e após a introdução do currículo de metodologia baseada em problemas 
 

Instituição promotora:  
UNIFESP 
 

Patrocinador:  
Unimontes 
 

Coordenador:  
Profº Anderson Gonçalves de Souza 
 

Atenção:  
Antes de aceitar participar desta pesquisa, é importante que você leia e 
compreenda a seguinte explicação sobre os procedimentos propostos. Esta 

declaração descreve o objetivo, metodologia/procedimentos, benefícios, riscos, 
desconfortos e precauções do estudo. Também descreve os procedimentos 
alternativos que estão disponíveis a você e o seu direito de sair do estudo a 

qualquer momento. Nenhuma garantia ou promessa pode ser feita sobre os 
resultados do estudo. 
1- Objetivo 

Analisar a concepção de ensino-aprendizagem dos docentes do curso médico 
da Unimontes antes e após a introdução do currículo por Aprendizado Baseado 
em Problemas (ABP). 

 

2- Metodologia/procedimentos 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com algumas abordagens quantitativas, 
que será realizada com os professores da Unimontes, que trabalharam com o 
currículo antigo e que atualmente encontram-se no currículo de Aprendizagem 

Baseado em Problemas (ABP). Inicialmente será aplicado um questionário com 
perguntas abertas e fechadas para todos os professores que se enquadrarem 
na amostra pré-definida e, posteriormente, feitas as  análises, será feito uma 

amostra intencional, para aplicação de entrevista semi-estruturada para 
conclusão. 
 

3- Justificativa 

Após a mudança de metodologia de ensino-aprendizagem, ou seja, utilização 

de uma metodologia inovadora, centrada no aluno, torna-se necessário avaliar 
se os docentes continuam utilizando as metodologias tradicionais ou se houve 
mudanças nas suas formas de ensinar. 
 

4- Benefícios 

O curso médico da Unimontes poderá avaliar se as mudanças ocorridas 

trouxeram ou não modificações no processo de ensino-aprendizagem utilizado 
pelos docentes. 
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5- Desconfortos e riscos 

Não haverá desconforto e risco, pois serão aplicados apenas questionários e 
realizada uma entrevista. 
  

6- Danos 

Por não se tratar de pesquisa invasiva ou com procedimentos inovadores, não 

porá em risco o pesquisado. 
 
7- Metodologia/procedimentos alternativos disponíveis 

Não se aplicam. 

8- Confidencialidade das informações 

As informações colhidas serão mantidas sob total sigilo, sem revelação de 
quem foram obtidas, bem como no corpo do texto, não serão feitas referências 
aos pesquisados dos quais foram obtidos os dados. 

 
9- Compensação/indenização 

Não se aplica. 

10- Consentimento: 

Li e entendi as informações precedentes. Tive oportunidade de fazer 
perguntas e todas as minhas dúvidas foram respondidas a contento. Este 
formulário está sendo assinado voluntariamente por mim, indicando meu 

consentimento para participar nesta pesquisa, até que eu decida o contrário. 
Receberei uma cópia assinada deste consentimento. 

 
_________________________      _________________________      _____ 

Nome do participante                                Assinatura do participante                       Data 

 
__________________________      ________________________      _____ 

Nome da testemunha                                Assinatura da testemunha                      Data 

 

  ___________________________         ______________________________  
Nome do coordenador da pesquisa          Assinatura do coordenador da pesquisador
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ANEXO 4 – GRADE CURRICULAR DO CURSO MÉDICO DA UNIMONTES – 1º AO 7º PERÍODO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA - 1º PERÍODO 
COORDENADOR (A):  

REUNIÕES: QUARTA-FEIRA DAS 7:30 ÀS 11:30 HORAS NA SALA 201 (2° PISO CCBS) 

CONSTRUÇÃO FIXA CONSTRUÇÃO ALTERNADA 

ÁREA NOME DEPARTAMENTO ÁREA NOME DEPARTAMENTO 

CLINICA/ENDOCRINOL  CM ANTROPO./SOCIOLOGIA  SC 

PEDIATRIA  SMSC NUTRIÇÃO  BIO 

GINECOLOGIA  SMSC PATOLOGIA   

CIRURGIA  CC   FISIO 

BIOQUÍMICA  SMC CLINICA   

BIOLOGIA*  FISIO   FISIO 

BIOÉTICA  SMC    

SAÚDE MENTAL*  SMC    

      

      

DESENVOLVIMENTO 

MÓDULO TUTOR / INSTRUTOR DEPARTAMENTO CO-TUTOR / DEPTO LOCAL/DIA/HORÁRIO  

 INTR. AO ESTUDO DA MEDICINA 

INICIO: 18/02/2008 
TÉRMINO: 24/03/2008  

DURAÇÃO: 5 SEM 

 FISIO  

SESSÃO TUTORIAL: 
SALAS: 114, 116, 118, 201 

2ª E 5ª FEIRAS 
08:00 ÀS 11:00 H 

 SMC ALESSANDRA 

 SC  

 SMC  

CONCEP. E FORM. DO SER HUMANO 
INICIO:27/03/2008 

TÉRMINO: 16/05/08  
DURAÇÃO: 6 SEM 

 SMC CHRISTINE( LICENÇA) 

 
SMC 
 

 

 SMSC  

 SMSC  

METABOLISMO 

INICIO: 19/05//2008 
TÉRMINO: 04/07/2008  

DURAÇÃO: 7 SEM 

 SMSC  

 FISIO  

 BIOLOGIA  

 FISIO  

MHA I 
INICIO: 18/02/2008 

TÉRMINO: 27/06/2008 
DURAÇÃO: 18 SEM 

 LOCAL DATA E HORÁRIO 

 SMSC   

 CM   

 ENF   

 ODONTO   

 COMP   

IAPSC I 
INICIO:18/02/2008 

TÉRMINO: 27/06/2008 
DURAÇÃO: 18 SEM 

  SANTOS REIS  

  SANTOS REIS  

  NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  

  MONTE CARMELO II  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA - 2º PERÍODO 
COORDENADOR (A):  

REUNIÕES: QUARTA-FEIRA DAS 7:30 ÀS 11:30 HORAS NA SALA 203 (2° PISO CCBS) 

CONSTRUÇÃO FIXA CONSTRUÇÃO ALTERNADA 

ÁREA NOME DEPARTAMENTO ÁREA NOME DEPARTAMENTO 

PEDIATRIA  SMSC NEUROLOGIA   

CIRURGIA   FARMACOL/BIOQUIMICA  FISIO 

SAÚDE DA FAMÍLIA  FISIO BIOLOGIA  FISIO 

FISILOGIA  FISIO PSICOLOGIA  SMC 

IMUNOLOGIA  FISIO PATOLOGIA   

INFECTOL / CLINICA  CM ENDÓCRINOL/CLÍNICA  CM 

CARDIOL/CLÍNICA  FISIO IMUNOLOGIA MARILEIA (15/15 DIAS)  

SANITARISTA   SANITARISTA  IVANILDE  

IMUNOLOGIA  FISIO    

DESENVOLVIMENTO 

MÓDULO TUTOR / INSTRUTOR DEPARTAMENTO CO-TUTOR / DEPTO LOCAL/DIA/HORÁRIO  

FUNÇÕES BIOLÓGICAS 

INICIO:11/02/2008 
TÉRMINO: 04/04/2008  

DURAÇÃO: 8 SEM 

 FISIO CHRISTINE 

SESSÃO TUTORIAL: 

SALAS: 114, 116, 118, 201 
2ª E 5ª FEIRAS 

13:30 ÀS 17:00 H 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 SMSC  

 CM  

 FISIO  

ELETIVAS:  

INICIO: 07/04/2008 
TÉRMINO: 18/04/2008  

DURAÇÃO: 2 SEM 

 FISIO renal   

 FISIO  

  Genética  

     

AÇÕES EM SAÚDE 
INICIO: 22/04/2008 

TÉRMINO: 19/05/2008 
DURAÇÃO: 4 SEM 

 SMC  

 SMC  

 FISIO  

 ENFER  

AGRESSÃO E DEFESA 

INICIO: 26/05/2008 
TÉRMINO: 27/06/2008  

DURAÇÃO: 5 SEM 

 FISIO ENEDINA?? 

 FISIO  

 BIOLOGIA  

   

MHA II 

INICIO: 11/02/2008 
TÉRMINO: 27/06/2008 

DURAÇÃO: 18 SEM 

 LOCAL DATA E HORÁRIO 

 CM HUCF 4° E 5º PELA MANHÃ 

 CM   

 CM   

 CM   

IAPSC II 

INICIO: 11/02/2008 

TÉRMINO: 27/06/2008 
DURAÇÃO: 18 SEM 

 SMC INDEPENDÊNCIA  

 SMC CINTRA  

  LOURDES  

 SMC SANTA LÚCIA I  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA - 3º PERÍODO 
COORDENADOR (A):  

REUNIÕES: QUARTA-FEIRA DAS 7:30 ÀS 11:30 HORAS NA SALA 204 (2° PISO CCBS) 

CONSTRUÇÃO FIXA CONSTRUÇÃO ALTERNADA 

ÁREA NOME DEPARTAMENTO ÁREA NOME DEPARTAMENTO 

PEDIATRiA  SMSC FARMACOLOGIA/BIOQ.   

NEUROLOGIA/CLÍNICA  CC SOCIOLOGIA/ANTROP.   

GINECOLOGIA  SMSC NEUROLOGIA   

CIRURGIA   PSICÓLOGIA  SMC 

SAÚDE MENTAL  SMC    

SAÚDE DA FAMÍLIA  SMC    

GERIATRIA  FISIO    

      

      

DESENVOLVIMENTO 

MÓDULO TUTOR / INSTRUTOR DEPARTAMENTO CO-TUTOR / DEPTO LOCAL/DIA/HORÁRIO  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

NASCIMENTO, CRESC. E DESENV. 
INICIO: 11/02/2008 

TÉRMINO: 24/03/2008  
DURAÇÃO: 6 SEM 

 FISIO  

SESSÃO TUTORIAL: 

SALAS: 203, 204, 205, 206 
3ª E 6ª FEIRAS 

08:00 ÀS 11:00 H 

 SMSC  

 CM  

 SMSC  

PERCEPÇÃO, CONSC. E EMOÇÃO 

INICIO: 25/03/2008 
TÉRMINO: 09/05/2008  

DURAÇÃO: 6 SEM 

 FISIO  

 CM  

   

 FISIO  

PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 
INICIO: 12/05/2008 

TÉRMINO: 27/06/2008  

DURAÇÃO: 6 SEM 

 FISIO  

 SMSC  

 CM  

 CM  

MHA III 
INICIO: 11/02/2008 

TÉRMINO: 27/06/2008 
DURAÇÃO: 18 SEM 

 LOCAL DATA E HORÁRIO 

 CC   

 CC   

 SMSC 
CENTRO DE SAÚDE SANTOS 

REIS 

 

 SMSC 
CENTRO DE SAÚDE MAJOR 
PRATES 

  

IAPSC III 

INICIO: 11/02/2008 
TÉRMINO: 27/06/2008 

DURAÇÃO: 18 SEM 

 SMC MORRINHOS  

 SMC DELFINO  

 SMC V. OLIVEIRA/BELA VISTA  

 SMC CINTRA  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA - 4º PERÍODO 
COORDENADOR (A):  

REUNIÕES: QUARTA-FEIRA DAS 7:30 ÀS 11:30 HORAS NA SALA 205 (2° PISO CCBS) 

CONSTRUÇÃO FIXA CONSTRUÇÃO ALTERNADA 

ÁREA NOME DEPARTAMENTO ÁREA NOME DEPARTAMENTO 

PEDIATRIA  SMSC SAÚDE MENTAL   SMC 

GINECOLOGIA  SMSC UROLOGIA   

ORTOPEDIA/CIRÚRGIA  CC BIOLOGIA  FISIO 

SAÚDE DA FAMÍLIA  SMSC NEUROLOGIA  CONVIDADO 

ONCOLOGIA / CLÍNICA  FISIO    

FISIOTERAPIA  FISIO    

PATOLOGIA  FISIO    

FISIOPATOLOGIA  FISIO    

DESENVOLVIMENTO 

MÓDULO TUTOR / INSTRUTOR DEPARTAMENTO CO-TUTOR / DEPTO LOCAL/DIA/HORÁRIO  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

SAÚDE DA MULHER, PLAN. FAM. E  

SEXUALIDADE HUMANA 

INICIO: 11/02/2008 
TÉRMINO: 14/03/2008  

DURAÇÃO: 5 SEM 

 FISIO  

SESSÃO TUTORIAL: 

SALAS: 114, 116, 118, 201 
3ª E 6ª FEIRAS 

13:30 ÀS 17:30 H 

 FISIO  

 SMSC  

 SMSC  

ELETIVAS:  
INICIO: 17/03/2008 

TÉRMINO: 28/03/2008  
DURAÇÃO: 2 SEM 

 FISIO  

 CC  

 SMSC  

 CC  

LOCOMOÇÃO 

INICIO: 31/03/2008 
TÉRMINO: 09/05/2008  

DURAÇÃO: 6 SEM 

 FISIO  

 FISIO  

 SMSC  

 SMSC  

PROLIFERAÇÃO CELULAR 
INICIO: 12/05/2008 

TÉRMINO: 27/06/2008  

DURAÇÃO: 7 SEM 

 FISIO  

 SMSC  

 SMSC  

   

MHA IV 

INICIO: 11/02/2008 

TÉRMINO: 27/06/2008 
DURAÇÃO: 18 SEM 

 LOCAL DATA E HORÁRIO 

 SMC   

 CC ALPHEU DE QUADROS  

 CC   

 CC   

 CC   

IAPSC IV 

INICIO: 11/08/2008 
TÉRMINO: 27/06/2008 

DURAÇÃO: 18 SEM 

 SMC lOURDES  

 SMC CINTRA  

 SMC SANTA LKUCIA II  

  SION  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA - 5º PERÍODO 
COORDENADOR (A):  

 

REUNIÕES: QUARTA-FEIRA DAS 13:30 ÀS 17:30 HORAS NA SALA 203 (2° PISO CCBS) 

CONSTRUÇÃO FIXA CONSTRUÇÃO ALTERNADA 

ÁREA NOME DEPARTAMENTO ÁREA NOME DEPARTAMENTO 

PEDIATRIA  SMSC PSICOLOGIA  SMC 

CLÍNICA   CM SAÚDE DO TRAB.  CM 

CARDIOLOGIA  FISIO BIOLOGIA  FISIO 

SAÚDE DA FAMÍLIA  SMC SOCIO/ANTROPOLOGIA  SMC 

NEUROLOGIA  CC    

GASTROENTEROL  CM    

CIRURGIA  CC    

ANESTESIA  CC    

SANITARISTA  SMC    

      

DESENVOLVIMENTO 

MÓDULO TUTOR / INSTRUTOR DEPARTAMENTO CO-TUTOR / DEPTO LOCAL/DIA/HORÁRIO  

 
 

 
 

 
 

 

DOR 

INICIO: 11/02/20008 
TÉRMINO: 28/03/2008  

DURAÇÃO: 6 SEM 

 FISIO  

SESSÃO TUTORIAL: 

SALAS: 203,204,205,206 
2ª E 5ª FEIRAS 

08:00 ÀS 11:00 H 

 FISIO  

 CM  

 SMC  

DOR ABDOMINAL, DIARRÉIA, VOMITOE ICTERÍCIA 
INICIO: 31/03/2008 

TÉRMINO: 16/05/2008  
DURAÇÃO: 6 SEM 

 FISIO  

 FISIO  

 CM  

 SMC  

ENFERMIDADES RESULTANTES DA AGRESSÃO 

AO MEIO AMBIENTE 
INICIO: 19/05/2008 

TÉRMINO: 30/06/2008 

27/06/2008 
DURAÇÃO: 6 SEM 

 FISIO  

 FISIO  

 SMC  

 SMC  

MHA V 

INICIO: 11/02/2008 

TÉRMINO: 27/06/2008 
DURAÇÃO: 18 SEM 

 LOCAL DATA E HORÁRIO 

 CC   

 CC   

 CC   

 FISIO   

IAPSC V 
INICIO: 11/02/2008 

TÉRMINO: 27/06/2008 
DURAÇÃO: 18 SEM 

 SMC ELDORADO  

 SMC ELDORADO  

  SANTO ANTÔNIO I  

 SMC RENASCÊNÇA  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA - 6º PERÍODO 
COORDENADOR (A):  

REUNIÕES: QUARTA-FEIRA DAS 13:30 ÀS 17:30 HORAS NA SALA 204 (2° PISO CCBS) 

CONSTRUÇÃO FIXA CONSTRUÇÃO ALTERNADA 

ÁREA NOME DEPARTAMENTO ÁREA NOME DEPARTAMENTO 

PEDIATRIA  SMSC PATOLOGIA   

PSIQUIATRIA  SMC PSICOLOGIA    SMC 

SAÚDE DA FAMÍLIA  SMC ANTROPOL/SOCIOL   

REUMATOL/ CLÍNICA  CM DERMATOLOGIA  CM 

CLÍNICA  CM PATOLOGIA   

CIRURGIA   CC    

INFECTOL/CLINICA   CM    

FARMACOL/BIOQUI  FISIO   C 

      

DESENVOLVIMENTO 

MÓDULO TUTOR / INSTRUTOR DEPARTAMENTO CO-TUTOR / DEPTO LOCAL/DIA/HORÁRIO  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO 

INICIO: 11/02/2008 
TÉRMINO: 28/03/2008  

DURAÇÃO: 7 SEM 

 SMSC  

SESSÃO TUTORIAL: 

SALAS: 203, 204, 205, 206 
2ª E 5ª FEIRAS 

13:30 ÀS 17:30 H 

 CM  

 FISIO  

 SMSC  

ELETIVAS: 

 INICIO: 31/03/2008 
TÉRMINO: 11/04/2008  

DURAÇÃO: 2 SEM 

 
CIRURGIA DE CABEÇA E 

PESCOÇO 
ODONTO 

 CARDIOLOGIA INFANTIL SMSC 

 HIPERTENSÃO ARTERIAL CM 

 GASTROENTEROLOGIA CM 

PELE E TECIDOS MOLES 
INICIO: 14/04/2008 

TÉRMINO: 16/05/2008  
DURAÇÃO: 5 SEM 

 SMSC  

 SMSC  

 CM  

 CM  

PROBLEMAS MENTAIS E DO COMP 

INICIO: 19/05/2008 
TÉRMINO: 30/06/2008  

DURAÇÃO: 6 SEM 

 SMSC  

 SMSC  

 SMSC  

 SMC  

MHA VI 
INICIO: 11/02/2008 

TÉRMINO: 27/06/20008 
DURAÇÃO: 18 SEM 

 LOCAL DATA E HORÁRIO 

 CM   

 CM 
CENTRO DE SAÚDE JARDIM 
ELDORADO 

 

 CM ALPHEU DE QUADROS  

  
POLICLÍNICA ALTO SÃO JOÃO  

IAPSC VI 
INICIO: 11/02/2008 

TÉRMINO: 27/06/2008 
DURAÇÃO: 18 SEM 

 SMC SION  

 SMC ALTO BOA VISTA  

 SMC LOURDES  

 SMC SANTA LÚCIA II  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA - 7º PERÍODO 
COORDENADOR (A):  

REUNIÕES: QUARTA-FEIRA DAS 13:30 ÀS 17:30 HORAS NA SALA 206 (2° PISO CCBS) 

CONSTRUÇÃO FIXA CONSTRUÇÃO ALTERNADA 

ÁREA NOME DEPARTAMENTO ÁREA NOME DEPARTAMENTO 

CLÍNICA  CM NUTRICÃO   

CARDIOLOGIA  FISIO SAÚDE MENTAL  SMC 

PEDIATRIA  SMSC FARMACOLOGIA   

PNEUMOLOGIA  FISIO ANTROPOL/SOCIOL  SMC 

HEMATOLOGIA  CM    

ENDOCRINOLOGIA   FISIO    

SAÚDE DA FAMÍLIA  SMSC    

CIRURGIA  FISIO    

      

DESENVOLVIMENTO 

MÓDULO TUTOR / INSTRUTOR DEPARTAMENTO CO-TUTOR / DEPTO LOCAL/DIA/HORÁRIO  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIA 
INICIO: 11/02/2008 

TÉRMINO: 28/03/2008  
DURAÇÃO: 7 SEM 

 SMSC  

SESSÃO TUTORIAL: 

SALAS: 114, 116, 118, 201 
3ª E 6ª FEIRAS 

08:00 ÀS 11:00 H 

 CM  

 FISIO  

 CCBS  

DISPNÉIA, DOR TORACICA E EDEMA 

INICIO: 01/04/2008 
TÉRMINO: 12/05/2008 

DURAÇÃO: 7 SEM 

 SMSC  

 CM  

 SMSC  

 CCBS  

IATROGENIA 
INICIO: 13/05/2008 

TÉRMINO: 27/06/2008  

DURAÇÃO: 6 SEM 

 SMSC  

   

 CM  

 CCBS  

MHA VII 

INICIO: 11/02/2008 
TÉRMINO: 27/06/2008 

DURAÇÃO: 18 SEM 

 LOCAL DATA E HORÁRIO 

 CM   

 FISIO   

              

 CM   

IAPSC VII 

INICIO: 11/02/2008 

 
TÉRMINO: 27/06/2008 

DURAÇÃO: 18 SEM 

  RENASCENÇA  

  
CAETAN  

  MAJOR PRATES  

  ANTÔNIO PIMENTA  

  CAETAN   
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APÊNDICE 
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE – CEDESS 

 
 

Montes Claros - MG 
 
 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

Prezado(a) Professor(a) 

 
Apresento-lhe este questionário elaborado como instrumento de pesquisa que 

objetiva a levantar dados sobre as concepções dos docentes sobre o processo de 

ensino/aprendizagem antes e após a mudança de currículo da metodologia 

tradicional para o currículo baseado em problemas. A analise deste questionário 

subsidiará a elaboração de uma entrevista semi-estruturada, como segundo 

instrumento de investigação. 

Ressalto o caráter imprescindível de sua participação para a realização desta 

pesquisa, pela qual agradecemos antecipadamente. 

   
 

1. IDADE: 
(  ) de 20 a 29 anos       (  ) de 30 a 39 anos      (  ) de 40 a 49 anos 
(  ) de 50 a 59 anos       (  ) de 60 a 69 anos      (  ) mais de 70 anos 

 
2. INSTITUIÇÃO EM QUE GRADUOU: 
 

3. TEMPO DE GRADUAÇÃO:  
(  ) até 10 anos   (  ) de 11 a 20 anos (  ) de 21 a 30 anos (  ) mais de 30 anos 
 

4. POSSUI ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA?      (  ) sim   (  ) não 
 
5. EM CASO AFIRMATIVO, EM QUE ÁREA? 

 
6. GRAU DE FORMAÇÃO ACADÊMICO: 

(  ) Especialista       (  ) Mestre       (  ) Doutor       (  ) Pós-Doutor 
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7. HÁ QUANTO TEMPO ENCONTRA-SE NA DOCÊNCIA DO ENSINO 

SUPERIOR? 
      (  ) até 10 anos     (  ) de 11 a 20 anos  (  ) de 21 a 30 anos  (  ) mais de 30 anos 
 

8. QUAL(IS) O(S) CONTEÚDO(S) QUE MINISTRAVA(M) ANTES DA MUDANÇA 
DE CURRÍCULO, PARA PBL, NA UNIMONTES? 

 

9. QUANTO TEMPO TRABALHOU NESSE(S) CONTEÚDO(S)? 
      (  ) até 10 anos     (  ) de 11 a 20 anos  (  ) de 21 a 30 anos  (  ) mais de 30 anos 
 

10. ATUALMENTE, ATUA EM QUAL(IS) O(S) MÓDULO(S) DE CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S)? 

 

11. POSSUI ALGUM CURSO DE FORMAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO? SE 
POSITIVO, QUAL FOI(RAM) O(S) CURSO(S)? 

 

12. VOCÊ CONHECE AS METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO-
APRENDIZAGEM? (  ) Sim             (  ) Não 
 

13. SE POSITIVO, QUAL(IS) QUE VOCÊ CONHECE? 
 

14. JÁ TEVE ALGUM TREINAMENTO SOBRE AS METODOLOGIAS ATIVAS DE 

APRENDIZAGEM, ENTRE ELAS A DO PBL?  (  )Sim            (  ) Não 
 
15. HÁ QUANTO TEMPO? E QUAL A INSTITUIÇÃO QUE MINISTROU ESSE 

TREINAMENTO? 
 
16. VOCÊ CONHECE A LDB (LEI 9394/1996) E AS LEI DE DIRETRIZES 

CURRICULARES PARA O CURSO DE MEDICINA? E QUAL A INFLUÊNCIA 

DESTA NAS MUDANÇAS CURRICULARES? 
 
17. QUAL A IMPORTÂNCIA DAS CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS PARA A 

SAÚDE NA FORMULAÇÃO DESSES NOVOS CURRÍCULOS E PARA A 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS NOVOS MÉDICOS? 

 

18. O QUE VOCÊ ENTENDE POR ENSINO-APRENDIZAGEM? 
 
19. COMO VOCÊ TRABALHAVA A AQUISIÇÃO DAS HABILIDADES, 

COMPETÊNCIAS E ATITUDES NO CURRÍCULO ANTIGO (TRADICIONAL)? E 
COMO TRABALHA ATUALMENTE? 

 

20. HOUVE MUDANÇAS NA FORMA SUA FORMA DE ENSINAR A PARTIR DA 
INTRODUÇÃO DO CURRÍCULO POR PBL? 

 

21. NA SUA CONCEPÇÃO, QUAL O CURRÍCULO QUE MAIS PROPICIA O 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, O CURRÍCULO CENTRADO 
NOS CONTEÚDOS OU O PBL? POR QUÊ? 




