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RESUMO 
 

 

O objetivo desse estudo foi analisar o desenvolvimento das habilidades 
interpessoais na formação médica a partir do processo comunicacional 
construído nas sessões tutoriais do Curso de Medicina da UNIMONTES. O 
referencial teórico perpassou os conceitos de Intersubjetividades, 
comunicação como habilidades interpessoais, as Diretrizes curriculares no 
curso médico e na ABP, em especial nas sessões tutoriais. A metodologia 
utilizada foi abordagem quali-quantitativa. Os informantes da pesquisa foram 
136 estudantes; do 1º ao 7º períodos. Também foram participantes 6 
professores/tutores do 1º ao 7º períodos sorteados aleatoriamente. Os 
instrumentos de coleta de dados foram a Escala IHS Del Prette aplicados nos 
estudantes do primeiro ao sétimo períodos, e o Grupo Focal aplicado à 
amostra de tutores dos referidos períodos do curso médico. A análise dos 
dados constou da análise da relevância estatística do inventário, bem como 
da análise de conteúdo para compreensão e interpretação dos depoimentos 
no grupo focal. Participaram 46,3 % de estudantes do sexo masculino e 
53,7% do sexo feminino; com idades entre 18 e 37 anos. Destacam-se o fator 
um (Enfrentamento e auto-afirmação com risco) e fator dois (Auto-afirmação 
na expressão de sentimento positivo), por apresentarem diferenças 
estatisticamente significantes entre os períodos.   A análise de conteúdo 
apontou três núcleos temáticos: condições facilitadoras do processo de 
comunicação como, acolhimento, empatia, sistematização de conhecimentos, 
e horizontalização das relações professor-aluno. As condições dificultadoras 
do processo de comunicação relacionou as características do tutor, as do 
estudante e as do método. A comunicação nas sessões tutoriais 
potencializando habilidades interpessoais, constou da avaliação como espaço 
de aprender a ouvir críticas a partir de feedback; da construção das relações, 
incluindo as diferenças e considerando que quem fala precisa saber como 
falar. Salientou-se a importância da avaliação e de seus resultados para 
aprimorar os processos e os instrumentos utilizados para planejar ações de 
integração das emoções e da cognição, ao processo de ensino-
aprendizagem. Contatou-se que o essencial da ação é que as pessoas 
aprendam fazendo, e que a complexidade dos processos comunicacionais na 
dinâmica do PBL, em particular nas sessões tutoriais, impõe o aporte de 
diversas habilidades.  

 
Palavras-chave:  Habilidades interpessoais; Comunicação; Sessão tutorial; 
PBL; Curso Médico. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The goal of this study was to analyze the development of interpersonal skills in the 
medical education from the communication process built on in the tutorial sessions in 
the medical course of UNIMONTES. The theoretical referential ran through the 
concepts of Intersubjectivities, communication as interpersonal skills, and this in the 
curricular Guidelines of the medical course and PBL, especially in the tutorial sessions. 
The methodology used was the qualitative-quantitative approach. The informants in the 
study comprised 136 students from 1st to 7th periods. In addition, 6 teachers/tutors from 
1st to 7th periods, randomly selected, participated. The data collection tools were the 
IHS Del Prette Scale applied to the first-to-seventh period students, and the Focal 
Group applied to tutors sample of the above-mentioned periods in the medical course. 
The data analysis comprised the analysis of the inventory statistical relevance, as well 
as the analysis of content for the understanding and interpretation of the focal group’s 
statements. 46.3 % students were male and 53.7% female, ages ranging between 18 
and 37. Factor one (Confrontation and self-assertion with risk) and factor two (Self-
assertion in expression of positive feeling) are highlighted, since they present 
statistically significant differences among the periods. The analysis of content pointed 
three thematic cores: conditions facilitating the communication process such as, 
reception, empathy, systematization of knowledge and horizontalization of teacher-
students relations. Conditions hindering the communication process related to the 
tutor’s, student’s and the method characteristics. Communication in tutorial sessions 
potentiating interpersonal skills comprised the assessment as space to learn and listen 
to critiques from feedback; building of relations, including the differences and 
considering that the speaker needs to know how to speak. The importance of the 
assessment and its outcomes was stressed in order to refine the processes and tools 
used to plan actions for the integration of emotions and cognition into the teaching-
learning process. It was noticed that the essence of the action is that people learn from 
doing and that the complexity of the communication processes in the PBL dynamics, in 
particular in the tutorial sessions, demands the contribution of diverse skills. 

 
Key words: Interpersonal skills; Communication; Tutorial sessions; PBL; Medical 

Course. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Minha inserção na psicologia, combinada à área educacional, me levou 

a considerar as habilidades interpessoais como um dos determinantes do 

processo de aprendizagem. A minha formação durante a graduação, apesar 

de direcionada à atuação clinica, quanto mais avançava na capacitação 

teórica, mais interessava por uma educação em saúde que tivesse um caráter 

amplo, interdisciplinar. Contudo, empiricamente constatava lacunas 

relacionadas à práxis em saúde, pois durante aquele período já percebia na 

prática docente habilidades técnicas que, em alguns casos, estavam 

dissociadas dos recursos inter-pessoais necessários à docência em saúde.  

   

Iniciei experiência docente em 1995, nos cursos de licenciatura da 

UNIMONTES. Apesar de não ter a didática necessária, interessei-me pelo 

trabalho que criava situações para o desenvolvimento de habilidades 

interpessoais e me permitiam a ampliação do entendimento dos processos 

psico-sociais na construção do conhecimento. Em 1996, ao iniciar o estudo da 

formação da pessoa através da abordagem sistêmica/psicodramática, 

associando os pressupostos teóricos e técnicos na clínica e na docência, 

confirmei a importância das habilidades interpessoais na promoção de saúde 

e prevenção de doenças uma vez que nos Recursos Humanos está uma 

possível solução das maiores questões da saúde no Brasil.  

 

Dos cursos de História, Geografia, Filosofia, Pedagogia, Administração, 

e Normal Superior ministrando disciplinas de psicologia, dentro do Centro de 

Ciências Humanas da UNIMONTES optei pelo trabalho na graduação em 

psicologia, e daí para atuações em pós-graduação em saúde, sendo que a 

partir de então o interesse pela educação em saúde se ampliou 

significativamente, resultando na especialização em ensino em saúde no ano 

de 2007, resultado de uma parceria entre UNIMONTES e UNIFESP/CEDEES, 

que por sua vez desencadeou meu interesse por este mestrado.  



 

 

xv 

 

Em 2008 me candidatei a vaga de professora designada e iniciei 

experiência como tutora e construtora de módulos de ensino. Paralelamente 

concluía especialização em ensino em ciências da saúde.  

 

Atualmente constato que a prática em saúde, quando atenta à doença 

e amparada no mecanicismo e biologicismo, nega a compreensão do sujeito 

como um todo, que existe em um tempo-espaço; sócio-histórico; e que está 

além de uma compreensão fragmentada de homem (GOMES, 2003).  
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1.1 CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DE ESTUDO  

 

 

Considerando as transformações ocorridas no mundo do trabalho, nas várias 

iniciativas de implementação do ensino em saúde, apesar de existirem decisões 

decorrentes de divergências teórico-metodológicas houveram ainda conotações 

político-ideológicas, e atualmente as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Medicina apontam para a necessidade de formação de um médico 

humanista, crítico e reflexivo, capaz de atuar nos diferentes níveis de atenção à 

saúde visando uma assistência integral e com habilidades específicas para aprender 

a comunicar-se adequadamente (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, 

2001). 

 

Esta expectativa da formação aponta para o estreitamento dialógico da teoria 

e da prática, requerendo novas práxis e teorizações acerca da interface educação e 

comunicação (CITELLI, 2000). Tal pressuposto tem o caráter interdisciplinar1, que 

por sua vez se caracteriza mais pela qualidade das relações, do que pelas 

quantidades de trocas das disciplinas em contato umas com as outras, ao serem 

modificadas e passarem a depender umas das outras (SANTOMÉ, 1998). Dessa 

forma os objetivos, conceitos, atitudes e procedimentos de aprendizagem são 

(re)significados dentro e fora do limite de cada área do conhecimento. 

 

A saúde é uma área que concretiza a comunicação interativa e 

interdisciplinar, possibilitando compreensão e a formação de parcerias em relação 

ao conhecimento e ao processo de aprendizagem. No entanto, para que isto ocorra, 

as relações devem deixar de ser remotas e/ou pontuais para serem estruturadas 

pela colaboração e coordenação do projeto coletivo de trabalho. Existe, portanto, a 

exigência da transformação com o outro, a interdependência2, a co-construção e 

                                                 
1 A Interdisciplinaridade tem sua razão de ser na busca de uma grande teoria, uma nova etapa do 

desenvolvimento da ciência caracterizado por uma reunificação do saber em um modelo que possa ser 
aplicado a todos os âmbitos atuais do conhecimento. Para alguns, o caminho rumo a maiores parcelas de 
interdisciplinaridade é provocado pela dificuldade de delimitar as questões que são objetos deste ou daquele 
campo de especialização do saber (SANTOMÉ, 1998, p. 45). 

2 Enquanto vai surgindo a percepção de que os esforços isolados já não são compensadores, aprende-se a dar 
os primeiros passos em conjunto, levando em conta as exigências e os benefícios com relação às parcerias 
tanto internas quanto externas. 
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colaboração, a ação e reflexão, com vistas ao desenvolvimento individual e coletivo 

(OKADA e SANTOS, 2004). 

 

De acordo com a Portaria Interministerial nº 610, de 26 de março de 2002, os 

currículos devem contemplar o desenvolvimento de ações no plano individual e 

coletivo; assegurando prática integrada e contínua com as demais instâncias do 

sistema de saúde; dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

bioética (ética da vida); sabendo que a responsabilidade da atenção à saúde 

somente se encerra com a resolução do problema de saúde, tanto no nível individual 

quanto coletivo (BRASIL - PROMED3, 2002).   

 

A utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem possibilita a 

construção dos conhecimentos a partir dos problemas da realidade, integrando 

teoria e prática, bem como produção de conhecimento integrada à docência e à 

atenção. Impõe-se aos estudantes a necessidade de aprender e trabalhar em todos 

os espaços em que se dá a saúde e especialmente, com recursos que o habilite a 

relacionar-se com os atores envolvidos, alcançando a si mesmo para daí ser 

assertivo nas relações com os demais. 

 

Este panorama político-educacional que marca a educação médica neste 

século traz para o centro das discussões questões relativas às habilidades 

atitudinais e interpessoais. Tornando o sujeito construtor do conhecimento por meio 

de relação com os outros e com o mundo (CASSORLA, 1994; ZABALLA, 1998; 

ZIMERMAN, 2003; SHAPIRO e RUCKER, 2003; MASSON e LESTER, 2003; 

ROSENBAUM et al., 2004). A análise destes autores possibilita conceber 

habilidades interpessoais como capacidade de interagir, a partir de uma escuta que 

permita o reconhecimento do outro e de si mesmo, numa parceria que promova a 

qualidade de vida.  

 

Observa-se, no entanto que há rupturas epistemológicas e metodológicas 

entre as ciências naturais e sociais, de modo que vigorou uma concepção 

                                                 
3 PROMED é o Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares das Escolas Médicas, lançado pelo Ministério 

da Saúde em parceria com o Ministério da Educação e a Organização Panamericana de Saúde, em 2001. 
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mecanicista do corpo e de suas funções que sustenta uma visão reducionista do 

fenômeno saúde-doença. Nessa perspectiva a doença raramente é vista como 

fenômeno multidimensional, uma vez que a fragmentação do ser humano gera ainda 

a fragmentação das abordagens da saúde (UCHOA e VIDAL, 1994). Assim, 

compreender que as ações em saúde efetivam-se com a participação do conjunto 

dos sujeitos envolvidos, permite identificar que os desafios de saúde atuais 

abrangem a formação dos profissionais inseridos nos cenários do cuidado.  

 
Torna-se essencial conhecer as singularidades dos processos de ensinar e 

aprender em saúde, abordando as questões relativas a habilidades interpessoais. 

Igualmente relevante é reconhecer quais os espaços para se trabalhar no processo 

ensino-aprendizagem as subjetividades presentes na formação em saúde, dentre 

elas a comunicação.  

 
Nessa perspectiva, Lauriti (1999), declara que são os gestos comunicativos 

mais do que palavras, que definem nossas atitudes. É a disposição sensível que 

construímos nas redes cotidianas de comunicação, nas dinâmicas afetuosas da aula 

e nos intercâmbios afetivos diários que nos asseguram comunicação como uma 

ação coletiva. 

 
No contexto destas considerações surge este estudo, com o objetivo de: 

“Analisar o desenvolvimento das habilidades interpessoais na formação médica a 

partir do processo comunicacional construído em sessões tutoriais do Curso de 

Medicina da UNIMONTES”. As questões norteadoras são: de que modo as 

habilidades interpessoais, nas sessões tutoriais do curso médico da UNIMONTES 

são construídas? São fomentadas formas de comunicação nas sessões tutoriais que 

possibilitem implementar o processo de ensino-aprendizagem das habilidades 

interpessoais em saúde? 
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2.1 INTERSUBJETIVIDADE: APROXIMAÇÕES TEÓRICAS 

 

 

As práticas intersubjetivas se referem aos exercícios cotidianos que dizem 

respeito à relação que o ser humano estabelece consigo mesmo e com o mundo a 

partir de códigos, regras e normas produzidas socialmente. No contexto abrangente 

de ensino considerar cada sujeito envolvido no processo de construção do 

conhecimento como um agente ativo e integral, é reconhecer a intersubjetividade4 

como parte do currículo oculto das metodologias ativas; tema relevante e inerente ao 

processo de mudanças necessárias (SILVA, T. T., 1999). Em face dessas questões, 

é necessário entender como as habilidades interpessoais, que integram o processo 

intersubjetivo, se estabelecem.  

 

Geertz (1973) aponta a cultura como o universo de símbolos e significados 

que permite aos indivíduos de um grupo interpretar a experiência e guiar suas 

ações. Para ele, a cultura é o contexto no qual os diferentes eventos se tornam 

inteligíveis, fornecendo modelos “de” e modelos “para” a construção das realidades 

sociais e psicológicas. Essa concepção estabelece ligação entre as formas de 

pensar e as formas de agir dos indivíduos de um grupo, ou seja, entre os aspectos 

cognitivos, afetivos e paradigmáticos da vida humana. Ele considera que as 

percepções, as interpretações e as ações, até mesmo no campo da saúde, são 

culturalmente construídas e definem um caráter intersubjetivo às relações, sem o 

qual nossa compreensão do processo educativo se faz incompleto.  

 

Partindo dessas premissas antropológicas, as contribuições do filósofo e 

sociólogo alemão Jürgen Habermas (1989), quanto ao reconhecimento da 

intersubjetividade nos processos de comunicação, reafirmam o processo de 

formação do conhecimento e da identidade necessariamente associados à 

                                                 
4  As relações humanas envolvem um esforço contínuo de comunicação. É através dela que se dá a possibilidade 

de compartilhar idéias e experiências com base em um plano interpessoal. Entender a comunicação como um 
processo de transferência de significados de um sujeito para outro exige pensá-la como mais do que mera 
transmissão de dados. Comunicação requer, tanto das pessoas que oferecem pistas ou informações acerca de 
seus estados internos (mentais e afetivos) quanto daquelas que as captam, o envolvimento de certas 
habilidades cognitivas a fim de que o intercâmbio de significado seja estabelecido (NOGUEIRA, 2007). 
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subjetividade e aos processos interativos que possibilitam a constituição da 

intersubjetividade entre agentes sociais (HABERMAS, 1989). 

 

Desse modo, a subjetividade resulta de um processo de produção 

(GUATTARI e ROLNIK, 1986). Para explicar este processo os autores evocam o que 

denominam campo de produção da subjetividade, ao se referirem ao lócus onde 

esta se faz, sendo que a produção histórica da subjetividade remete à mesma 

metodologia de produção de conhecimento: as coisas e eventos não são 

considerados como naturais e acabados, mas se constroem a partir da 

compreensão de um momento histórico-social para daí emergir novos conceitos e 

práticas sobre o homem. 

 

Certamente a ênfase na formação dos sujeitos, deve considerar sua origem, o 

contexto sócio-histórico e o sistema de crenças/valores, até a aquisição de 

habilidades que lhe permitam uma atuação emancipatória (FREIRE, 2005). Nessa 

mesma linha argumentativa, Kastrup (1999) entende a cognição como processo de 

invenção de si e do mundo. Sendo a experiência cotidiana possibilitadora da 

produção de subjetividades e de transformação social, considera-se que não 

existem sujeitos e mundos previamente ofertados, mas que eles são inventados a 

partir das redes que existem aquém e além do indivíduo.  

 

A subjetividade assim é um aspecto determinante na docência em saúde. Isso 

implica não apenas nas novas perspectivas de educação em saúde, mas nos novos 

modos de a saúde produzir subjetividades por meio de práticas que estabeleçam 

valores, como o de cidadania e humanização, remetendo-nos à processualidade 

intrínseca do ensinar e aprender.  

 

Através de processos singulares de construção de conhecimentos, o conceito 

de intersubjetividade fica implícito na demonstração de como o mundo subjetivo de 

alguém influencia o seu entendimento da experiência de outras pessoas em uma 

vivência grupal. Em outras palavras, a complexidade do contexto intersubjetivo é 

sempre operante e esta presente em um patamar altíssimo de abstração, 
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determinando os papéis constitutivos da relação na construção de toda experiência  

(BION, 1975; STOLOROW e ORANGE, 1999). 

 

A subjetividade, nesta perspectiva, emerge como produto da história, sempre 

coletiva e nunca individualizante. Produzida nos registros coletivos da sociedade e 

da cultura, através de mecanismos os mais diversos, que definem os modos de 

existência regulados pelas leis, verdades e crenças, as formas de vida modelam as 

maneiras de sentir e pensar dos indivíduos (NOGUEIRA e MOURA, 2007). Assim, 

cada um nas relações cotidianas forma uma rede de interações que caracteriza a 

intersubjetividade, e que se efetivam nas diferenças.  

 

Essas diferenças repousam nos múltiplos olhares e fazeres do cotidiano dos 

atores participantes do processo ensino-aprendizagem. Entrelaçados entre os afetos 

e a razão, estes necessitam, nas interações educativas, de um conjunto de 

habilidades interpessoais para conceber, planejar, participar e coordenar a estética 

interpessoal das relações comunicativas, de acordo com Del Prette et al. (1998). 

Caminho que pode garantir o alcance dos objetivos propostos nas Diretrizes 

Curriculares do Ensino em Saúde, especificamente para os cursos médicos. 

 

No âmbito das metas a serem cumpridas na educação, pretende-se formar 

profissionais capazes de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de levar em 

conta a realidade social para prestar atenção humana e de qualidade. As mudanças 

dos cursos médicos, portanto, propõem a incorporação do conceito ampliado de 

saúde com ênfase na integralidade, no processo de formação profissional, bem 

como na aprendizagem para o trabalho em equipe multiprofissional, para que a 

dimensão política da saúde, explicitada na 8ª Conferência Nacional de Saúde se 

viabilize (BATISTA, 2006).  

 

Nesse contexto se torna relevante saber como se estabelecem as parcerias 

intersubjetivas no cotidiano das sessões tutoriais de um curso médico, uma vez que 

o objetivo das sessões é obter uma interação comunicativa ou promover uma 

conversação entre os sujeitos participantes.  
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2.2 A COMUNICAÇÃO COMO HABILIDADE INTERPESSOAL  

 

 

Se falar significa estabelecer relações sociais reconhecendo a autonomia dos 

participantes da interação, o processo de constituição da subjetividade concebe o 

processo dialógico como um modo de agir socialmente, medium fundamental da 

construção da intersubjetividade na comunicação (SAMPAIO, 2001).  

 

A origem da palavra comunicar está no latim comunicare, que significa “por 

em comum”. De acordo com Silva, M. J. P. (1996a), a comunicação tem um grande 

valor, pois possibilita a transformação dos relacionamentos em algo efetivo, uma vez 

que comunicar com qualidade compreende o que se quer trocar com as pessoas, o 

que há em comum. 

 

Freqüentemente o conteúdo da comunicação reflete sistemas de valores já 

existentes na sociedade em que ocorre. No mundo ocidental pós-moderno, é difícil 

participar da maior parte dos padrões organizados de relacionamento sem 

considerar a linguagem verbal, elemento constituinte dos padrões complexos de 

inter-relacionamentos. 

 

A associação de conhecimento e interesse na comunicação, postula que 

“todo conhecimento é posto em movimento por interesses que o orientam, dirigem-

no, comandam-no” (HECK,1987, p.7). O estímulo à aquisição de habilidades 

comunicacionais portanto, pressupõe o desenvolvimento de elementos psíquicos, 

afetivos e cognitivos necessários à adoção de uma postura humanística por parte do 

profissional de saúde.  

 

Sem dúvida o impacto do conteúdo da comunicação pode modificar a forma 

de comportamento dos sujeitos em interação, pois é sempre dinâmico e se dirige às 

necessidades psicológicas de quem está envolvido no processo. A capacidade de 

estar interagindo com o outro, e o nível da troca que se é capaz de fazer com 

alguém, depende diretamente da disponibilidade e do conhecimento dos sujeitos 
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(SILVA, M. J. P., 1999a). Aprendizes que somos dos afetos, ensinar e aprender em 

saúde, possibilita a construção, desconstrução e reconstrução de habilidades 

necessárias à promoção de saúde, por meio da comunicação. As motivações e 

emoções presentes numa interação viabilizam a empatia nas relações inter-pares, e 

trazem a tona “a discussão do aprender como um processo que integra cognição-

afeto-cultura” (BATISTA, 2006, p. 40). 

 

Reconhecer a relevância das emoções nos processos racionais, não significa 

que a razão deva ter menos importância. Pelo contrário, a teoria da competência 

comunicativa postula que todo ato de fala cria uma relação intersubjetiva além de 

expressar o objeto sobre o qual se fala (HABERMAS, 1989). É a partir desse 

sistema que quem fala se refere a algo objetivo, normativo ou subjetivo, 

submetendo-os a critérios de validade próprios (HERRERO, 1986, p.18), o que aqui 

se define por intersubjetividade. Dito de outro modo, para a educação em saúde o 

comunicado deve ter caráter objetivo, mas a comunicação deve ser livre para não 

“engessar” o processo que se pretende educativo (LEVY et al., 1997). 

 

Não por acaso, os esforços em educação em saúde se dirigem à inserção de 

estratégias de desenvolvimento de habilidades de comunicação nos currículos 

médicos, habilidades estas que podem ser ensinadas e avaliadas a partir de 

embasamento científico.  

 

A preocupação com a promoção dessas habilidades inspirou a elaboração de 

um Programa de Desenvolvimento Interpessoal Profissional, o PRODIP concebido a 

partir dos recursos instrumentais e metodológicos da área das habilidades sociais 

(DEL PRETTE et al., 1998; HIDALGO e ABARCA, 1991; CABALLO, 1993). 

 

O PRODIP objetivou instrumentalizar o professor em habilidades e estratégias 

de ensino, conforme os pressupostos do sócio-interacionismo e do construtivismo, 

buscando explorar as interações sociais e maximizar a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos mesmos (DEL PRETTE et al., 1998).  

 

As interações sociais com um interesse comum, para Bion (1975), define um 

grupo, e situa questões psíquicas como a transferência e contratransferência 
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(elementos grupais determinantes), enfatizando a comunicação que se dá por meio 

de conteúdos. Esses elementos de sua teoria se somam ao princípio básico da 

dinâmica de grupos – conjunto de procedimentos que organizam, normatizam e 

possibilitam o processo grupal – setting grupal (ZIMERMAN, 2000). Ai está também 

descrita a conformação das sessões tutoriais. 

 

O método de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) possibilita que as 

escolas médicas desenvolvam nos estudantes habilidades e atitudes como trabalho 

em equipe, a liderança de grupo, a escuta, a cooperação, o respeito pelos pontos de 

vista de colegas, o estudo autodirigido, em suma, o uso de variados recursos e 

habilidades. Neste contexto, a aquisição de habilidades em comunicação visa 

ensinar a importância da relação do médico com os pacientes e familiares, 

entendida como uma construção, mediada pelos contextos nos quais ocorre e pelas 

reações emocionais dos agentes envolvidos (SOAR FILHO, 1998).  

 

Os atributos pessoais do médico e as atitudes terapêuticas desejáveis para 

uma boa interação médico-paciente incluem aspectos como empatia, continência e 

capacidade de comunicação. Portanto, a aprendizagem significativa para o 

estudante, no contexto de currículos médicos fundamentados no PBL,  está na 

maneira como este interage com pacientes ou familiares, inseridos em sua cultura, e 

que se inicia nas sessões tutoriais.  

 

Todo evento de aprendizagem significativa é composto por uma relação 

triádica entre o educador, os materiais educativos e o estudante (PIRES e VEIT, 

2006).  Coll e Colomina (1996) observam que a tradição deu mais importância às 

relações professor-aluno do que às relações que se estabelecem entre os alunos no 

decorrer das atividades escolares. O professor assume o papel de um mediador 

indireto, coordenando as interações entre os alunos e se apresentando como 

suposto modelo identificatório nos vários cenários de aprendizagem. Todavia, para 

se alcançar os significados dos eventos comportamentais, a cognição deve estar a 

serviço do desenvolvimento de habilidades interpessoais à luz de uma perspectiva 

humanista. Esta perspectiva permite entrar em sintonia com o outro, responder à 
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sua experiência, torná-lo responsável pelo que lhe cabe e orientá-lo em suas ações, 

conciliando a subjetividade do encontro com os demais fatores (FELDMAM, 2005).  

 

Os fatores inerentes ao processo de comunicação e de educação extrapolam 

as questões meramente técnicas, pois refletem dados subjetivos. O conteúdo da 

comunicação está intimamente ligado ao referencial de cultura, e o profissional de 

saúde tem uma cultura própria, que por sua vez interfere nas relações que 

produzem, permeando o atendimento, traduzindo o tipo de abordagem das ações 

educativas estabelecidas na formação (SILVA, M. J. P., 1996b).  

A comunicação, sendo elemento vincular de sujeitos e grupos, é abordada por 

Zimermam (2007, p.01): 

 No futuro, os estudiosos da sociologia e da psicologia do ser 
humano perguntar-se-ão perplexos: “Como é que há mais tempo nós 
não nos interessamos por grupos, se na maior parte de nossas 
vidas, vivemos e convivemos em uma permanente, intensa, 
extraordinária e complexa relação do indivíduo com o seu mundo?” 
(ZIMERMAM 2007, p.1). 

 

2.3 AS HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO NO CURSO MÉDICO 

 

Barbee, um dos primeiros autores a avaliar desenvolvimento de habilidades 

comunicacionais no curso médico, apontou que as habilidades interpessoais ao final 

da graduação se reduziam, seja pelo acúmulo de trabalho, gerando menosprezo 

pelas habilidades interpessoais, seja pelo medo de inovar na prática clínica 

(BARBEE e FELDMAN, 1970). Por exemplo, a opção de se comunicar por questões 

fechadas no exame clínico, na medida em que se desenvolve no estudante 

habilidade técnica de elaboração diagnóstica, é também enfatizada nos seus 

estudos, uma vez que a livre narrativa se torna obstruída nessa prática (SANTOS, 

2007).  

 

Também Rossi e Batista (2006), em sua pesquisa: O ensino da comunicação 

na graduação em medicina, apontam a importância da comunicação na atividade 

profissional do médico; se contrapondo ao fato de as escolas não chegarem a 

ocupar mais que 5% da carga horária do currículo no desenvolvimento dessa 
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habilidade, priorizando os aspectos tecnológicos e biomédicos da prática 

profissional.  

 

Por sua vez, a Conferência Internacional de Ensino de Comunicação em 

Medicina, realizada em Oxford, em 1996, recomenda oito itens básicos para a 

formação (graduação) e o desenvolvimento (educação continuada) do profissional 

médico: que o ensino e avaliação deverão se basear numa visão ampla de Medicina; 

o ensino de comunicação e o de clínica deverão ser consistentes e complementares; 

o ensino deverá orientar e ajudar o estudante, no esforço da comunicação centrada 

no paciente; o ensino e a avaliação da comunicação deverão proporcionar o 

desenvolvimento pessoal e profissional; o currículo deve apresentar uma estrutura 

planejada e coerente para o ensino de habilidades em comunicação; as habilidades 

estudadas deverão ser avaliadas diretamente na prática; os programas de ensino e 

avaliação de comunicação deverão ser reavaliados constantemente; e o 

desenvolvimento da matéria deverá ser sustentado por pesquisas adequadas 

(MAKOUL e SCHOFIELD, 1999).  

 

No âmbito internacional, a aprendizagem de habilidades de comunicação no 

curso médico tem sido investigada nos EUA, Reino Unido e Noruega, a partir da 

Escala de Atitudes de Habilidades de Comunicação (Communications Skills Attitude 

Scale,CSAS) criada por Rees, Sheard e Davies e publicada em 2002. Essa escala 

foi criada com o objetivo de identificar atitudes dos estudantes de Medicina para a 

aprendizagem da habilidade de comunicação e posteriormente aplicada para 

comparar duas escolas com abordagem diferenciada quanto a comunicação médica 

(REES et al., 2002).   

 

Especificamente, sobre as habilidades de comunicação nas sessões tutoriais, 

uma pesquisa desenvolvida em Maastricht: Habilidades de dinâmica de grupo dos 

tutores para seu desempenho no PBL (Relationship of tutors' group-dynamics skills 

to their performance ratings in problem-based learning, 2001) indica que tutores que 

possuem habilidades de dinâmica de grupo são melhor avaliados pelos estudantes, 

do que aqueles que não possuem tais habilidades (DOLMANS et al., 2001); sendo 
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ainda escassos os estudos sobre o tema da habilidade de comunicação nas sessões 

tutoriais. 

 

Neste estudo assume-se a comunicação como instrumento através do qual se 

processa a interação geradora da construção de conhecimentos na pratica medica. 

Como eixo desta pesquisa, definiu-se a análise dos processos envolvidos numa  

comunicação que vise a habilidade interpessoal como promotora de uma estética 

interpessoal das relações comunicativas. 

 

2.4  APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (ABP): ESPAÇOS DE  

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES INTERPESSOAIS? 

 

  

A metodologia da Aprendizagem Baseada em Problema - ABP foi implantada 

no final da década de 60 na Universidade de McMaster, no Canadá, e pouco depois, 

na Universidade de Maastricht, na Holanda. No Brasil, a Faculdade de Medicina de 

Marília e o Curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina iniciaram um 

novo currículo baseado em ABP em 1997 e 1998, respectivamente (MAMEDE, 

2001).  

 

Essa metodologia apresenta como características principais o fato de ser 

centrada no estudante, se desenvolver em pequenos grupos de conversação, 

apresentar problemas em contexto clínico, ser um processo ativo, cooperativo, 

integrado e interdisciplinar e orientada para a aprendizagem do adulto. Os estudos 

acerca da metodologia ABP se baseiam em conhecimentos sobre a gênese do 

processo cognitivo, ressaltando-se a importância da experiência prévia e da 

habilidade interpessoal como pontos fundamentais para a motivação e aquisição de 

conhecimentos. 

 

Autores como Zabala (1998), acreditam ser possível trabalhar conhecimentos, 

habilidades e atitudes, simultaneamente em sala de aula. Uma das formas de 

conseguir isto é através da utilização de metodologias de ensino tais como a ABP. 

Esta abordagem educacional é reconhecida, segundo Savin-Baden (2000), por 
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oferecer aos alunos um meio de adquirir conhecimentos e desenvolver as 

habilidades e atitudes valorizadas na vida profissional sem a necessidade de 

disciplinas ou cursos especialmente concebidos para este fim.  

 

As considerações aqui apresentadas se referem à comunicação também 

como espaço de interdisciplinaridade, existindo tipos de intervenções/interações 

comunicativas que se sucedem em função de um tema de interesse focalizado.                                         

 

O método ABP guarda a mesma lógica da pesquisa científica: a partir de um 

problema, busca-se compreendê-lo, fundamentá-lo através de dados, que são 

analisados e discutidos. Por último, são elaboradas hipóteses de solução do 

problema, que devem ser colocadas em prática para serem validadas ou não. As  

habilidades interpessoais são pré-requisitos sem os quais o processo não se 

viabiliza, desse modo há no processo de formação momentos críticos, geradores de 

estresse e de caráter até mesmo previsível (WOLF, 1994; COLES, 1993/1994). 

 

Na situação de aula no desenho tradicional, em que o professor discorre 

sobre um tema e os alunos o escutem (nem sempre!), há uma série de camadas 

protetoras contra a angústia, o que a torna bem mais tranqüila do que o encontro 

entre tutores e estudantes. Da parte do professor há um tema a ser exposto que em 

geral, ele domina. Há um esquema de aula, passos a serem seguidos, há uma 

experiência de docência que deixa a situação familiar. Os instrumentos que se 

interpõem na relação professor-aluno podem aliviar o impacto do contato. Do lado 

do aluno, a posição é de recepção e nessa posição não há exposição, as atenções 

não estão voltadas para ele. No formato ABP a situação é diametralmente oposta.  

 

Na ABP as sessões tutoriais abrangem a aquisição de atitudes, 

conhecimentos e habilidades constituintes de um processo contínuo. Na 

UNIMONTES, os estudantes do curso de Medicina são encorajados, já na abertura 

do problema, a definir seus objetivos de aprendizagem, a partir de um problema em 

forma de caso clínico, narrativa ou história de vida. O tutor deve participar como um 

“facilitador” do processo grupal. No fechamento do problema o estudante assume a 

responsabilidade de avaliar seus progressos pessoais, os elementos facilitadores e 
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dificultadores presentes no grupo, no tutor e no tema estudado, numa prática 

interativa que pressupõe o desenvolvimento de raciocínio clínico e diagnóstico 

abrangente.  

 

Para que o processo de ensino-aprendizagem de conteúdos atitudinais nas 

sessões tutoriais se estabeleça de forma satisfatória é necessária a sensibilização 

dos sujeitos participantes sobre as normas existentes na comunidade acadêmica, 

além da participação ativa do corpo discente protagonizando sua aprendizagem de 

valores e atitudes, de forma reflexiva.  

  

Uma sessão tutorial inicial trabalha os conhecimentos prévios dos estudantes 

sobre o assunto apresentado. Os problemas são primeiramente identificados e 

listados, e em seguida são formulados os objetivos de aprendizado, com base em 

tópicos considerados úteis para o esclarecimento e a resolução do problema – os 

sete passos.  

 

Na etapa seguinte os estudantes vão trabalhar independentemente, na busca 

de informações e na sua elaboração (estudo auto-dirigido) antes da próxima sessão 

tutorial, quando as informações trazidas por todos serão discutidas e integradas no 

contexto do caso-problema. Desse modo, a metodologia de ABP é considerada ideal 

para que os estudantes desenvolvam iniciativa para estudar por conta própria, 

aprendam a formular objetivos de aprendizado flexíveis mesmo que apresentem, por 

vezes, alguma ambigüidade. Os conhecimentos prévios dos alunos são o ponto de 

partida nas sessões tutoriais. Faz-se necessário, portanto, adaptar o ensino de 

atitudes às necessidades e situações reais dos sujeitos, levando-se em conta as 

características de cada um no grupo, como seus traços sócio-culturais, a situação 

familiar; enfim, os valores que prevalecem em seu meio social (ZABALA, 1998).  

        

Aproveitar as experiências vividas pelos alunos, usando sua realidade como 

um fio condutor para uma nova aprendizagem, a ser transformada em novo 

conhecimento a partir da percepção de novos elementos, tem base na teoria 

construtivista de aprendizagem. Afinal, conhecer exige um papel ativo do sujeito na 

construção do novo, buscando e interpretando a realidade (DELVAL, 1998).  
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Nesta pesquisa, assume-se como hipótese de trabalho, que o processo de 

ensino-aprendizagem de atitudes, necessário nas sessões tutoriais, envolve reflexão 

crítica. Em cada etapa supõe-se a relação das normas a serem introjetadas às 

atitudes a desenvolver, considerando os contextos históricos e institucionais nos 

quais se manifestam os valores subjacentes às tais normas e atitudes.  

Desse modo os grupos de reflexão com estudantes de medicina objetivam 

que todos os participantes exerçam reflexão conjunta e continuada sobre o ato 

médico e a medicina, em si mesma.  Porque uma “identidade médica” mais 

solidamente definida se desenvolve desde a condição de estudante, supondo um 

conjunto de capacidades que são minimamente necessárias para um adequado 

exercício de seu trabalho. Capacidades tais como de ser empático, “continente” das 

necessidades e angústias do paciente, ter habilidades de comunicação - saber dizer 

e escutar com  respeito, adquirindo um “sensibilômetro” quanto às verdades e 

atitudes firmes, isso sem citar a ternura (ZIMERMAN, 2003). 

 

Nesse ponto tangencia-se o tema da avaliação dentro das sessões tutorias, 

uma vez que, ao desenvolver atividades pedagógicas participativas, promotoras de 

mudança atitudinal, coloca-se em questão as próprias proposições. Nas sessões 

tutoriais assiste-se ao ensaio das mudanças necessárias a partir da interação inter 

pares e da promoção de avaliações adequadas ao trabalho realizado. Existe aí a 

possibilidade de se criar espaços onde prevalece a responsabilidade por si mesmo.  

 

Sobre esse fenômeno Paulo Freire (2005) afirma que o respeito à autonomia 

e à dignidade individual deve ser visto como um imperativo ético, e não como favor 

que pode ou não ser concedido ao outro. Sob esta perspectiva é possível encorajar 

a autoafirmação e a integridade que sustentam o respeito a si mesmo e ao próximo, 

uma vez que, nesse desenho metodológico, mais do que no ensino tradicional, não 

há fomento para a heteronomia.  

 

Nas sessões tutoriais a interação entre o ensino, a aprendizagem e a 

avaliação tem  caráter formativo (OLIVEIRA, 2002). 
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Sobre avaliação formativa, Perrenoud (1999) argumenta que esta pode ser 

instrumentada ou intuitiva, aprofundada ou superficial, longa ou curta, quantitativa ou 

qualitativa. O que importa é o compromisso de construir uma representação realista 

da aprendizagem, de suas condições, suas modalidades e seus mecanismos, 

determinando a individualização das aprendizagens, permitindo intervenções 

diferenciadas e respeito a progressões em ritmos próprios. Colocando à disposição 

do professor informações não só acerca das habilidades cognitivas, mas também 

das atitudes e aptidões. Observar  como o estudante desenvolve sua capacidade de 

síntese, comunicação verbal, desembaraço em se expor, se e como identifica pontos 

relevantes, além de  como os membros do grupo participam, faz toda a diferença na 

construção de habilidades interpessoais.  

Reforçando essa premissa Freire aponta (2005, p. 44): 

Não é apenas preciso mudar, o que, porém exige paciência, uma 
paciência que eu chamo de impaciente, que exige também 
conhecimento, humildade e uma pressa não demasiada apressada, 
quer dizer, você tem que viver um tempo em que você corre e anda 
também, anda quando pode, corre quando pode (FREIRE 2005, p. 
44). 

 

Ainda dentro dessa perspectiva formativa Hoffmann (2001) e Batista (2006) 

acrescentam a função “energizante”, motivadora, quando o estudante percebe uma 

finalidade no trabalho proposto pelo professor, sendo que esta, por sua vez, passa a 

ter como tarefa “encantar” os aprendizes. 

 

Sustentadas pelo tema da comunicação, e sob a perspectiva de vários 

autores, as intersubjetividades desenham presença ou ausência de habilidades 

interpessoais que atravessam as sessões tutoriais do curso médico. Na revisão da 

literatura aqui descrita, observaram-se inquietações que vão ao encontro da busca 

de dados empreendida. Desse modo, essa pesquisa vislumbra possibilidades na 

direção de um maior entendimento dos elementos transversais aqui discutidos.  
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3.1 OBJETIVO GERAL  

 

 

Analisar o desenvolvimento das habilidades interpessoais na formação 

médica a partir do processo comunicacional construído em sessões tutoriais do 

Curso de Medicina da UNIMONTES.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Caracterizar as habilidades sociais dos estudantes inseridos nos sete primeiros 

períodos do curso médico da UNIMONTES. 

•  Conhecer aspectos dificultadores e facilitadores da comunicação presentes 

nas sessões tutoriais do curso médico da UNIMONTES. 

• Discutir como a comunicação, nas sessões tutoriais pode interferir/potencializar 

as habilidades interpessoais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV METODOLOGIA
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4.1 ABORDAGEM DA PESQUISA  

 

 

Foi utilizada nessa pesquisa abordagem quantiqualitativa. Para Minayo e 

Sanches (1993 p. 247) as investigações quantitativas e qualitativas se 

complementam, apesar de serem de natureza diferente. “O estudo quantitativo pode 

gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente e vice-versa.”  

 

Alguns traços comuns podem ser notados nos estudos qualitativos: O estudo 

dos fenômenos sociais tem como foco os significados dos sujeitos que os 

constroem; parte-se do princípio que o estudo precisa também ser analisado na 

perspectiva dos sujeitos (STRAUSS e CORBIN, 1990; BOGDAN e BIKLEN, 1994; 

PATRÍCIO, 1994; DENZIN e LINCOLN, 1998; MINAYO, 2007).  

 

O método quantitativo de pesquisa tem nas escalas uma de suas grandes 

ferramentas. É pelos resultados obtidos nessa técnica de coleta de dados que são 

feitas as induções, que confirmam as suposições inicialmente levantadas pelo 

pesquisador ou as refutam (MINAYO, 2007). 

 

 

4.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) é a maior 

universidade pública do norte do estado de Minas Gerais. Alcança mais de 330 

municípios do norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, abrangendo, 

assim, uma clientela que, em potencial, ultrapassa os dois milhões de habitantes 

(UNIMONTES, 2008). 

 

Inserido no contexto da Universidade Estadual de Montes Claros, o curso de 

Médico está inserido no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) 

localizando no Campus Universitário “Prof. Darcy Ribeiro”, prédio seis, no município 
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de Montes Claros situado na região norte do estado de Minas Gerais. Seu regime de 

matrícula é semestral oferecendo 28 vagas por semestre.  

 

Desde o primeiro semestre de 2002, o curso de medicina do Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Estadual de Montes Claros tem 

sido alvo de um estudo de reformulação e análise sistemática de seu projeto político-

pedagógico. Com base nas novas orientações nacionais e internacionais para a 

educação médica, o curso adotou  o PBL. Essa metodologia se efetiva através de 

grupos tutoriais, atividades em laboratório de habilidades e a inserção do estudante 

em comunidades assistidas pelo Programa Saúde da Família (PSF). Os territórios 

eleitos para o desenvolvimento do módulo de Interação, Aprendizagem, Pesquisa, 

Serviço e Comunidade (IAPSC), se apresenta com vistas a integrar o estudante na 

realidade social, já no início do curso.  

 

A proposta do curso é o desenvolvimento de competências, salientadas pelas 

diretrizes curriculares nacionais dos cursos médicos, para a formação de um 

profissional cuja atuação nas dimensões biológicas, psicológicas e sociais,  resulte 

na prática integral de promoção, prevenção, atenção e reabilitação. No trabalho em 

equipe multiprofissional, espera-se que seja agente de transformação social, com 

vistas a minimizar a dicotomia entre pressupostos teóricos e o que efetivamente vem 

ocorrendo a partir das reformas curriculares. Tais propostas têm como meta a 

horizontalização das relações e a integralidade nas ações em saúde, sendo as 

habilidades interpessoais, especificamente as habilidades comunicacionais, 

objetivos primários desse projeto de formação, uma vez que a comunicação é 

elemento potencializador do processo educativo. 

 

A dinâmica do curso pode ser assim descrita: do primeiro ao sétimo período 

os estudantes são sorteados em grupos de oito a cada módulo, sendo que cada 

período tem três módulos. Estes pequenos grupos se reúnem em salas (composta 

de mesa grande e assentos), duas vezes por semana. A cada sessão abre-se um 

problema e faz-se o fechamento do anterior. Ao final de cada módulo, os estudantes 

são submetidos ao Exame de Avaliação Cognitiva (EAC) de caráter individual e 

escrito, além de avaliações interpares e autoavaliação. 
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No primeiro módulo do curso, denominado “Introdução ao Estudo da 

Medicina”, os estudantes são orientados sobre o método, que inclusive se dá sob 

forma de problema a ser resolvido nas duas primeiras sessões tutoriais.  

 

Os professores/tutores são capacitados, também a partir de vivência numa 

sessão tutorial, em cujo problema reside a necessidade de buscas teóricas aliadas à 

prática acerca do método. Essa capacitação ocorre periodicamente, contudo ainda 

não contempla aspectos psíquicos e da ordem da dinâmica de grupos. 

 

Este estudo conta com os estudantes e tutores do curso de medicina da 

Universidade Estadual de Montes Claros como sujeitos participantes da pesquisa. A 

escolha de acadêmicos do curso médico da UNIMONTES, do primeiro ao sétimo 

período foi em razão do desconhecimento do método no seu ingresso, alcançando o 

máximo da assimilação da proposta no sétimo período, momento de finalização das 

sessões tutoriais.  

 

 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.3.1 Sujeitos da Pesquisa 

 

 

Os informantes da pesquisa foram 136 estudantes; do primeiro ao sétimo 

período. Os critérios utilizados para esta delimitação abrangeram a necessidade de 

acompanhamento dos estudantes desde o seu ingresso no curso, diante do 

desconhecimento do método até o ingresso no internato, quando se encerram as 

sessões tutoriais. 

 

Também foram participantes seis professores/tutores do primeiro ao sétimo 

períodos sorteados aleatoriamente, sendo que num primeiro momento foram 

convidados 24 tutores para participação em um grupo focal, e ao final obteve-se 

adesão de seis tutores. 
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4.3.2 Instrumentos da Pesquisa 

 

Para a realização da pesquisa, foram utilizados os seguintes instrumentos de 

coleta de dados: a Escala Inventário de Habilidades Sociais (IHS) Del Prette 

aplicados nos estudantes do primeiro ao sétimo período e Grupo focal , com 

professores também do primeiro ao sétimo período. 

 

 

4.3.2.1 Escala IHS- Inventário de Habilidades Socia is 

 

 

O IHS (ANEXO I) é um instrumento projetado para a nossa realidade, com 

características psicométricas avaliadas em população de jovens no final da 

adolescência e adultos, e pretende responder a algumas questões importantes 

sobre avaliação de habilidades sociais, que pressupúnhamos importantes 

componentes da formação médica, tais como: 

 

− O que é uma pessoa socialmente competente?  

− Quais as situações em que uma pessoa consegue agir de forma a contribuir 

para relações mais harmoniosas e produtivas?  

− Qual a influência dos diferentes fatores pessoais e situacionais nas 

habilidades sociais? 

− O que é considerado adequado ou esperado para pessoas em diferentes 

posições funcionais ou papeis sociais (pais/filhos, supervisor/empregado, 

professor/aluno etc.)? 

 

Nessa pesquisa cada estudante recebeu uma folha de instruções com 38 

afirmativas, além de uma folha de respostas que inclui nome, data de nascimento, 

entre outros.  

 

Como a comunicação é elemento das habilidades interpessoais, buscou-se 

através desse instrumento, identificar as habilidades sociais dos estudantes, uma 
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vez que se trabalhou com a hipótese de que estas se relacionam com o seu 

desempenho social nas sessões tutoriais. 

 

Uma vez que os conceitos de habilidades sociais e competência social, 

envolvendo múltiplas dimensões, sempre que possível podem ser avaliadas, foi 

interesse destacar entre essas dimensões: Frequência (o quanto determinadas 

reações são esperadas); Forma (como  as reações devem ser apresentadas para 

serem consideradas adequadas); Custo subjetivo (ou seja, facilidade, dificuldade e 

ansiedade envolvidas nessas reações); Compreensão social (concepções e 

crenças sobre o que deve ou não deve ser emitido, noção de direitos etc.) (DEL 

PRETTE e DEL PRETTE, 2006). 

 

A competência social deve ser entendida “sob uma perspectiva avaliativa a 

respeito da proficiência do desempenho”, uma vez que está relacionada à 

capacidade de “organizar pensamentos, sentimentos e ações em função de seus 

objetivos, articulando-os em um desempenho que atende às demandas  imediatas 

do ambiente” (DEL PRETTE e DEL PRETTE, 2006, p. 8-9).  

  

Por ser a competência social situacional e as habilidades sociais sujeitas aos 

valores e normas da cultura; estas são aprendidas nas relações interpessoais; 

existindo fatores pessoais que podem facilitar ou não o exercício de um repertório 

numa dada situação. O desempenho social pode ser analisado como seqüência de 

comportamentos, ou pode, também, ser decomposto em unidades de 

comportamento.  

 

O Instrumento abrange cinco fatores: 

 

− Fator 1 - No inventário este fator é  analisado a partir de assertivas que são 

descritas como discordar do grupo; lidar com críticas injustas; fazer pergunta 

a conhecidos; declarar sentimentos; discutir com autoridade; manter conversa 

com desconhecidos; etc.  
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− Fator 2 – Auto-afirmação na expressão de sentimento positivo, cujos itens 

abordados são: agradecer elogios; participar de conversação; expressar 

sentimento positivo; defender e/ou elogiar outrem em grupo.  

 

− Fator 3 – Conversação e desenvoltura social, cujos itens abordados são: 

manter e encerrar conversação; reagir a elogio; recusar pedidos abusivos; 

abordar autoridade, entre outros. 

 

− Fator 4 – Auto-exposição a desconhecidos e situações novas, cujos itens 

abordados são: fazer pergunta e/ou pedir favores a desconhecidos; falar a 

público conhecido e/ou desconhecido. 

 

− Fator 5 – Autocontrole da agressividade, em que os itens de pesquisa são: 

lidar com críticas e chacotas; cumprimentar desconhecidos. 
 

A diversidade de situações apresentadas nos itens, coerentemente com o 

conceito de habilidades sociais, que se agrupam em classes gerais de desempenho 

indispensáveis para relações satisfatórias, além das características psicométricas 

bastante favoráveis justificou o uso desse instrumento. 

 

 

4.3.2.2  Grupo Focal 

 

    

O segundo instrumento de coleta de dados foi o Grupo Focal. Sendo uma 

técnica de avaliação que também oferece informações qualitativas, propõe uma 

discussão cujo objetivo é revelar experiências, sentimentos, percepções, 

preferências, e assim levantar padrões comunicacionais.  

 

Esta metodologia baseia-se na interação que acontece entre os componentes 

de um grupo ao serem convidados a debater um tema fornecido pelo pesquisador, 

que normalmente tem o papel de moderador da discussão. Os dados essenciais da 

análise dessa interação são as transcrições das discussões do grupo.  
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Como traço diferencial, o Grupo Focal utiliza a interação do grupo de 

pesquisados para produzir dados e “insights” que seriam menos acessíveis ao 

pesquisador num contexto de entrevista individual.  

 

De acordo com Bellenger et al. (1976), esta situação de ouvir-refletir-

questionar/concordar-responder leva a respostas mais espontâneas dos 

participantes e a um alto nível de envolvimento no debate.  

 

O Grupo Focal com a participação de seis tutores, foi desenvolvido 

observando-se os seguintes passos:  

 

1. Definição clara do problema a ser avaliado, que constou de dois núcleos 

direcionadores, a saber: a) As condições que facilitam e dificultam o 

processo de comunicação nas sessões tutoriais do curso médico da 

UNIMONTES. b) A comunicação e as habilidades interpessoais nas sessões 

tutoriais do curso médico da UNIMONTES interferindo e/ou potencializando 

a aprendizagem.  

 

2. Constituição do grupo focal: foi proposto um balanço entre uniformidade e 

diversidade do grupo, que permitiu que os participantes se sentissem 

confortáveis e livres para participar da discussão. Considerou-se aspectos 

como a experiência profissional e o envolvimento/participação na atividade 

avaliada.  

 

3. Forma de seleção dos participantes: Uma pré-seleção foi feita para 

identificar os que melhor se enquadravam nos critérios definidos.  

 

4. O tamanho do grupo seguiu os critérios estabelecidos pela literatura, 

constando de seis membros.  

 

5. O objetivo foi de obter não uma representação quantitativa de diferentes 

opiniões e setores, mas sim o relato de cada segmento sobre o objeto da 

avaliação.  
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6. Os participantes foram vagamente informados sobre o tema da discussão, 

para que não comparecessem com idéias preestabelecidas.  

 

7. Desenvolvimento dos encontros: o local para a reunião foi a sala 309 do 

CCBS. O encontro foi de uma hora e meia. Utilizamos equipamento do tipo 

gravador para registrar as discussões. 

 

O facilitador iniciou o encontro com uma breve explanação agradecendo as 

presenças e propondo uma breve auto-apresentação, em seguida explicou os 

objetivos do encontro, como foram selecionados os participantes e por que não 

foram dadas muitas informações sobre a reunião até aquele momento.   

 

Foi feito o esclarecimento de que todas as opiniões interessavam e, portanto 

não existiram boas ou más opiniões. Assim, cada membro falou na sua vez, 

permitindo uma boa gravação das falas. Foi feita uma rodada inicial de falas, 

possibilitando um comentário geral sobre o tema. O papel do facilitador foi ainda, 

fazer várias perguntas abertas sobre o tema, para guiar a discussão. Estar atenta às 

expressões gestuais dos participantes e saber interpretá-las se tornou uma tarefa 

complexa.  

 

 

4.3.3 Coleta de Dados   

 

 

A coleta de dados ocorreu em maio e junho de 2009 e foi desenvolvida 

considerando os objetivos e características dos instrumentos adotados.  

  

Na aplicação do Inventário de Habilidades Sociais utilizaram-se os 

momentos em que todos os componentes do período eram convocados para 

palestras. Totalizaram sete turmas com 28 estudantes matriculados em cada uma; 

em nenhuma delas o número de respondentes alcançou o total de estudantes 

matriculados. Cada aplicação durou em média 30 minutos.  
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Já a seleção dos participantes para o Grupo Focal  foi aleatória, mediante 

sorteio realizado com os nomes de 24 dos (aproximadamente) 60 tutores, 

considerando período, área de inserção e tempo de experiência nas tutorias. A 

pesquisadora entrou em contato com as pessoas sorteadas, por telefone ou e-mail, 

explicando-lhes os propósitos da pesquisa e solicitando uma data e horário para o 

seu comparecimento.  

 

Tendo em vista grande número de negativas e desistências, realizamos 

apenas um encontro, que ocorreu em junho de 2009, na sala do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde com duração aproximada de 90 minutos.  

 

O grupo foi composto de seis tutores; sendo cinco médicos (infectologista, 

cirurgião pediátrico, pediatra, cardiologista, homeopata) e um psicólogo, além da 

pesquisadora. Três deles trabalharam por pelo menos dois anos com o método 

tradicional e, desde 2002 (ano da implantação do PBL) lidam com as tutorias; os 

outros três têm experiência apenas com o PBL e, por mais de dois anos trabalham 

como tutores. 

 

A princípio a discussão mostrou-se reticente, no entanto, após a primeira fala 

os demais aderiram de forma efetiva ao debate, com exceção de dois tutores, que 

participaram numa proporção visivelmente menor que os demais, mas ainda assim 

contribuindo. Percebeu-se que as falas estavam impregnadas de entusiasmo e o 

clima da discussão foi acalorado do início ao fim da sessão.   

 

 

4.3.4 Análise de Dados  

 

 

4.3.4.1 Escala IHS 

 

 
Para realização do IHS  adotou-se a análise da relevância estatística dos 

dados, bem como as correlações de habilidades sociais inter e intra-períodos, uma 
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vez que, com rodízio de estudantes ocorre uma nova configuração nas interações e 

papeis grupais (coordenador, relator).  

 

A amostra foi distribuída segundo gênero e período, adotando para tal o 

coeficiente de correlação de Spearman.  

Foram feitas medidas descritivas da idade por período; medidas descritivas 

do escore dos fatores um, dois, três, quatro e cinco por período, medidas descritivas 

do escore total por período. Foram feitas ainda comparação entre médias do escore 

total e do escore dos cinco fatores segundo gênero, além da comparação entre 

médias do escore total e do escore dos fatores segundo os períodos iniciais e finais. 

Na descrição das variáveis (idade, fatores 1, 2, 3, 4, 5 e total) foi utilizado 

média, desvio-padrão, mediana, valores mínimo e máximo. Para comparar os 

escores dos fatores  segundo o gênero foi utilizado o teste “t” de Student e para 

comparar os escores dos fatores  por período foi utilizado o teste não paramétrico 

Kruskal Wallis. A verificação de aderência à normalidade foi realizada através do 

teste K-S de (Komolgorov-Smirnov). Esse teste consiste, conforme Costa Neto 

(1997), no cálculo das diferenças entre as probabilidades da variável normal 

reduzida e as probabilidades acumuladas dos dados experimentais. Se o valor 

calculado em módulo for menor que o tabelado, a distribuição experimental é aceita 

como aderente à distribuição normal. Para um número de amostras (n) maior do que 

50, calcula-se KS pela seguinte equação:  

 

em que KS = diferença máxima admitida entre a curva experimental e a teórica; p = 

nível de significância escolhido, e n = número de dados amostrados.   

 Para verificar correlação entre a idade dos estudantes e os escores dos 

fatores utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman. O nível de significância 

adotado foi 0,05. Os dados foram analisados através do software SPSS 17.0.  
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4.3.4.2 Grupo Focal  

 

Para a análise dos dados do Grupo Focal utilizou-se a análise temática 

(MINAYO, 2007; FRANCO, 2005), abrangendo as etapas: 

  
a. Elaboração de um plano descritivo das falas, que consistiu na apresentação 

das idéias expressadas.  

 

b. Depois de ouvir repetidas vezes as falas registradas e agrupar os fragmentos 

dos discursos, a análise construiu relações entre as questões orientadoras do 

estudo e o material transcrito. 

 

c. A análise tentou capturar as idéias principais que estavam presentes nos 

depoimentos e se relacionavam as questões orientadoras 

 

Foi elaborado um quadro analítico dos resultados do grupo focal, destacando 

as unidades de contexto e de registro, a partir das quais foram apreendidos (temas 

emergentes em relação aos aspectos estudados (ANEXO II). O trabalho analítico  

possibilitou ter núcleos temático e sub-temas.  

 

Os tutores introduzem a discussão no GF apresentando a comunicação como 

reconhecidamente um importante processo, uma vez que o conhecimento não pode 

configurar-se numa forma abstrata de teorias que existe independentemente 

daquele que o possui (LAURITI, 1999). 

 

Os núcleos temáticos e os temas observados são apresentados da seguinte 

forma: 

− Núcleo temático um -  Condições facilitadoras do processo de comunicação: 

acolhimento; empatia; organização e sistematização de conhecimentos; 

horizontalização das relações professor-aluno. 
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− Núcleo temático dois - Condições dificultadoras do processo de comunicação 

nas sessões tutoriais: as características do tutor; as características do 

estudante; as percepções de ambos e as características metodológicas.  

 

− Núcleo temático três - A comunicação nas sessões tutoriais 

interferindo/potencializando habilidades interpessoais: a avaliação como 

espaço de aprender a ouvir críticas; propiciando feedback; Evolução das 

habilidades interpessoais e de comunicação; permitindo a construção das 

relações, incluindo as diferenças; a palavra não é a única responsável pela 

comunicação.  
 

4.4 Aspectos Éticos   

 

 

Este estudo foi conduzido de acordo com os preceitos determinados pela 

resolução 196/88 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde que 

regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos. Esta pesquisa foi submetida à 

avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES e da UNIFESP, sendo 

executado após a obtenção de parecer favorável de ambos (ANEXO III e IV). 

 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO V).   

 

O projeto de pesquisa foi aprovado por meio do Parecer nº 0435/09 emitido 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP em 09 de abril de 2009. Para 

garantir o anonimato e o sigilo dos participantes, todos os nomes utilizados no 

presente relato foram omitidos e substituídos pela letra T (tutor), seguido por 

numeração arábica seqüencial (T1, T2, T3, T4, T5 e T6). As aplicações aconteceram 

após os participantes terem sido suficientemente esclarecidos sobre seus direitos, 

enquanto voluntários da pesquisa, bem como sobre os objetivos do estudo, 

formalizando sua anuência por meio da assinatura de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (ANEXO V). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V RESULTADOS E DISCUSSÃO
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5.1 INVENTÁRIO DE HABILIDADES SOCIAIS (IHS): conhec endo os estudantes  

 

 

5.1.1 Caracterização da Amostra 

 

 

Tabela 1 –  Distribuição da amostra segundo gênero e período. Curso Médico 

da Unimontes, 2009 

Período  
Masculino  Feminino  Total  

Número  Percentual  Número  Percentual  Número  Percentual  

1º 10 47,6% 11 52,4% 21 15,4% 

2º 08 38,1% 13 61,9% 21 15,4% 

3º 12 48,0% 13 52,0% 25 18,4% 

4º 08 34,8% 15 65,2% 23 16,9% 

5º 07 38,9% 11 61,1% 18 13,2% 

6º 08 61,5% 05 38,5% 13 9,6% 

7º 10 66,37% 05 33,3% 15 11,0% 

Total 63 46,3% 74 53,7% 136 100,0% 

     Fonte: IHS em estudantes do curso médico da UNIMONTES 

 

A partir dos dados da Tabela 1 é possível caracterizar os estudantes 

participantes do estudo como sendo 46,3% do sexo masculino, e 53,7% do sexo 

feminino. 

 

O levantamento dos resultados do IHS foi realizado conforme os 

procedimentos descritos no seu manual técnico. Para comparar os resultados da 

amostra do presente estudo com os grupos normativos do IHS, foi calculado o 

escore dos participantes, considerando-se a média e desvio padrão apresentados 

pela amostra normativa em função do sexo. Posteriormente, as médias dos escores 

encontrados na amostra do presente estudo foram comparadas às do grupo 

normativo a partir da realização de testes t de Student. A média dos escores brutos, 

o desvio padrão e resultado dos testes t são apresentados nas Tabelas que se 

seguem.   
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Tabela 2 – Medidas descritivas da idade por período . Curso Médico da 

Unimontes, 2009 

Período  Média Desvio -Padrão  Mediana  Mínimo  Máximo  

1º 20,3 2,6 20 18 27 

2º 20,5 1,7 20 18 25 

3º 22,5 3,9 21 19 36 

4º 22,4 4,0 21 20 37 

5º 22,6 2,0 23 20 26 

6º 23,3 2,7 23 21 30 

7º 23,9 2,8 24 21 30 

Total 22,1 3,2 21 18 37 

      Fonte: IHS em estudantes do curso médico da UNIMONTES 

 

Conforme a Tabela 2, as idades dos participantes variam de 18 a 37 anos, 

sendo que a média geral de idade dos estudantes/participantes é de 22 anos. Com 

relação a idade, o grupo de referência (entre 17 e 25 anos) foi bastante homogêneo, 

não havendo necessidade de dados normativos para cada idade nessa faixa. Os 

dados das tabelas corroboram os achados de Del Prette e Del Prette (2006), no 

estudo relativo ao IHS. 

 

5.1.2 Medidas descritivas do fator 1 em cada períod o 

 

A análise fatorial, conforme já salientado, apresenta uma estrutura de cinco 

fatores que reúnem habilidades sociais: 1) Enfrentamento e auto-afirmação com 

risco; 2) Auto-afirmação na expressão de sentimento positivo; 3) Conversação e 

desenvoltura social; 4) Auto-exposição a desconhecidos e situações novas; 5) 

Autocontrole da agressividade.  Diferentemente do fator 1, os fatores 2, 3, 4 e 5 não 

apresentaram diferenças significativas (vide tabelas e gráficos no ANEXO VI).   

 

A análise dos fatores foi desenvolvida no intuito de constatar correlações 

entre o desenvolvimento ou não das habilidades sociais, visando compreensão das 

relações empíricas entre a aprendizagem e o comportamento de estudantes na 

formação médica, verificando quais resultados foram encontrados nessa possível 

relação. 



Resultados e Discussão   37 

 

 

 

Enfrentamento e auto-afirmação com risco, constando de habilidades tais 

como: discordância do grupo, lidar com críticas injustas, declarar sentimento 

amoroso, discordar de autoridade, entre outros, apresentando diferenças 

estatisticamente significantes, é um indicador das mudanças possíveis a cada 

período, sendo que este fator abrange os conteúdos atitudinais que, segundo Zabala 

(1998) são padrões de comportamento adotados em dado contexto. 

  

Tabela 3 -  Medidas descritivas do escore do fator 1 por período. Curso Médico 

da Unimontes, 2009 

Período Média Desvio-Padrão Mínimo Maximo 

1º 9,12 2,87 1,38 14,47 
2º 8,52 2,48 2,34 12,47 
3º 9,46 3,05 3,51 15,06 
4º 8,87 2,42 4,81 13,96 
5º 8,69 2,75 4,29 14,90 
6º 9,16 3,25 2,03 13,07 
7º 11,78 3,07 7,38 17,87 

Total 9,29 2,91 1,38 17,87 
Fonte: IHS em estudantes do curso médico da UNIMONTES 
Valor- p = 0,027 (Diferença estatisticamente significante  nas médias do fator 1 segundo o período) 
 

Conforme Tabela 3, para o fator 1 (enfrentamento e auto afirmação com 

risco), o 7º período obteve a maior média (11,78), enquanto o 2º período obteve a 

menor (8,52), sendo que o 1º e 6º período aproximaram da média intermediária 

(9,12 e 9,16 respectivamente).  

 

Estes dados apontam, em relação às ações pertinentes ao fator 1, que os 

estudantes do 3º e 7º período apresentaram repertório de habilidades sociais acima 

da mediana (9,46 e 11,78), enquanto os estudantes dos demais períodos 

apresentaram bom repertório de habilidades sociais, porém abaixo da mediana. 

Outro fato é a oscilação constatada ao longo dos períodos. Constatou-se também 

que os estudantes do1º período apresentaram média de 9,12 contrastando com as 

médias do 2º, 4º e 5º período (8,52; 8,87 e 8,69). 

 

Para Zabala (1998) os constructos relativos aos conteúdos atitudinais, são 

tendências ou disposições relativamente estáveis nas pessoas para atuar de 

determinada maneira e está relacionada com seus valores.  
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Esse resultado revela que os estudantes da UNIMONTES apresentaram uma 

tendência ao aperfeiçoamento de seu desempenho nas situações de enfrentamento 

ao longo das vivencias nas sessões tutoriais, ainda que considerando as oscilações 

decorrentes das especificidades de cada período. Sugere-se a realização de 

estudos que detalhem as características desta oscilação, para que se promova 

capacitações de habilidades envolvendo os comportamentos expressos neste fator.  

 

5.1.3 Fatores 1, 2, 3, 4, 5 e total por gênero 

Para esta análise foram significativos do ponto de vista estatístico os fatores 1 

e 2. A discussão do fator 1 já foi objeto de discussão no item 5.1.2 e neste item, se 

destaca  o fator 2, que quando relacionado ao gênero dos participantes, demonstra 

uma diferença relevante.  

   

Tabela 4 - Comparação entre médias do escore total e do escore dos fatores 1, 

2, 3, 4  e 5 por gênero. Curso Médico da Unimontes,  2009 

Escore  Gênero  Média Desvio -padrão  Valor -P 

Fator 1 
Masculino 9,7 2,9 

0,121* 
Feminino 8,9 2,9 

Fator 2 
Masculino 8,2 1,8 

0,000** 
Feminino 9,2 1,6 

Fator 3 
Masculino 7,3 1,7 

0,277* 
Feminino 6,9 1,8 

Fator 4 
Masculino 3,6 1,2 

0,962* 
Feminino 3,6 1,3 

Fator 5 
Masculino 1,3 0,6 

0,599* 
Feminino 1,2 0,5 

Total 
Masculino 95,8 17,3 

0,756* 
Feminino 94,9 16,5 

Fonte: IHS em estudantes do curso médico da UNIMONTES 
Teste “t” de Student (*diferença estatisticamente NÃO significante; ** diferença estatisticamente  significante) 

 

De acordo com a Tabela 4, no fator 2 percebeu-se maior a média no grupo 

feminino (p= 0,000). Este achado está de acordo com vários estudos com adultos 

que apontam diferenças nas habilidades sociais entre gêneros, como por exemplo, 
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que as mulheres apresentam maior nível de sociabilidade que os homens, e tendem 

a ser percebidas como mais atrativas fisicamente (HIDALGO et al., 1999; 

MARGALIT e EYSENCK, 1990; SARANSON, SARANSON, HACKER e BASHAM, 

1985). 

 

Em estudo com adolescentes Hidalgo et al. (1999); Sarason et al. (1985) e 

Margalit e Eysennck (1990), ao analisarem itens de funcionamento numa escala de 

habilidades sociais, identificaram entre outros aspectos, diferenças de gênero 

relacionadas às habilidades sociais. 

 

Os dados desta pesquisa situam que as estudantes apresentaram um maior 

repertório de habilidades sociais em situações que envolvem a auto-afirmação na 

expressão de sentimentos positivos (agradecer elogios; fazer elogios, expressar 

sentimentos positivos) e o autocontrole da agressividade.  

 

Ao considerar as habilidades sociais nas situações de enfrentamento e auto-

afirmação com risco (discordar do grupo; lidar com críticas injustas; fazer pergunta a 

conhecidos, declarar sentimento amoroso, discordar de autoridade; falar a público 

conhecido; manter conversa com desconhecidos, se apresentar a uma pessoa 

desconhecida) obtém-se com este dado,  que as sessões tutoriais podem interferir 

na construção da competência social do estudante de medicina.    

 

 

5.2  GRUPO FOCAL 

 HABILIDADES INTERPESSOAIS NAS SESSÕES TUTORIAIS: O LHARES 

DOCENTES 

 

 

Para compreender a fala de outrem não basta entender as suas palavras – 

temos que compreender o seu pensamento. Mas nem mesmo isso é suficiente – 

também é preciso que conheçamos a sua motivação. Nenhuma análise psicológica 

de um enunciado estará completa antes de se ter atingido esse plano (VYGOTSKY, 

2000).  
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No âmbito da análise temática empreendida a partir da discussão construída 

no grupo focal foram identificadas 93 unidades de contexto e 190 unidades de 

registros, das quais emergiram categorias. O relato dos dados e suas análises foram 

organizados a partir dos núcleos direcionadores assumidos neste estudo, a saber: 

condições facilitadoras e dificultadoras para o processo de comunicação nas 

sessões tutoriais; e a comunicação promovendo habilidades interpessoais. 

 

   

5.2.1 As condições facilitadoras do processo de com unicação nas sessões 

tutoriais   

 

 

Identificou-se em um primeiro momento condições que facilitam o processo 

de comunicação nas sessões tutorais, conforme registra a fala de um tutor. 

 

Porque comunicação na sessão tutorial é uma palavra chave e 
fundamental na sessão. Se não houver comunicação adequada, eu 
acredito que a sessão não teria capacidade de alcançar seus 
objetivos. (T1) 

 

 

A condição facilitadora destacada por este professor encontra possibilidades 

de compreensão em Turini et al. (2008) ao reconhecer, entre os novos conteúdos 

curriculares, o estudo da comunicação como prioridade no contexto da prática 

médica. Este reconhecimento faz  alusão  ao modelo Balint, ao preconizar que o 

remédio mais utilizado na medicina é o próprio médico, e como os demais 

medicamentos, este precisa ser conhecido quanto a sua posologia, reações 

colaterais e toxicidade (CASSAROLA, 1994).  

 

Na vertente educacional Paulo Freire, salienta: “Ser dialógico é vivenciar o 

diálogo, é não invadir, é não manipular, é não sloganizar. O diálogo é o encontro 

amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o pronunciam, isto é, o 

transformam e, transformando-o, o humanizam” (FREIRE, 2005, p. 43). 
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5.2.1.1 Acolhimento como condição facilitadora do p rocesso de comunicação 

na sessão tutorial 

 

 

O acolhimento  é apontado como uma condição facilitadora do processo de 

comunicação na sessão tutorial, na medida em que favorece o vínculo: 

 
A partir do momento que você recebe o seu grupo de estudantes, 
que segurança, tranqüilidade, insatisfação, você vai gerar no primeiro 
dia de tutoria? Isso leva ao certo o dito: a primeira impressão é a que 
fica. É muito importante que você saiba receber seu grupo de 
estudantes, o que você tem a dizer em relação ao grupo, a você 
como tutor, ao módulo que será trabalhado. (T1) 
 

 

O acolhimento, tal como apontado pelo tutor, está conciliado com a 

perspectiva de Lauriti, por implicar  uma atitude de abertura, diálogo, interação, 

intersubjetividade e também de desenvolvimento da sensibilidade nas relações 

comunicativas. Para esta autora, no currículo tradicional as paredes entre as 

disciplinas decorrem das barreiras entre as pessoas. Superá-las implica abandonar 

hábitos cristalizados, olhar para além dos paradigmas, abrir-se para o contraste e 

para o conflito e construir no dia-a-dia uma estética da comunicação interpessoal 

(LAURITI, 1999). 

 

Veiga Simão et al. (2008) afirma que cuidar da motivação do grupo, 

promovendo momentos de diálogo, descontração entre os membros incluindo o 

tutor, uma vez que grande parte das causas da desmotivação dos alunos resulta de 

problemas de relacionamento interpessoal. Ora, uma vez que tais objetivos sejam 

alcançados, o tema da centralidade da comunicação na pratica medica será um 

imperativo. 

Outro aspecto destacado em relação ao acolhimento  abrange a necessidade 

de informar/esclarecer/discutir com o grupo de estudantes as questões relativas ao 

método: 

 

Devemos estar atentos à postura do aluno na sessão, o que ele trás 
para auxiliá-lo. A postura do tutor também é importante, o modo do 
tutor apontar os estudantes, o tempo de sessão tutorial, o interesse 
de acordo com o assunto a ser trabalhado. (T1) 
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Tem um fator que eu acho que interfere na dinâmica da tutoria: é o 
estudante acreditar ou não no método, e o tutor também. Então 
torna-se um fator  importante no início de todo o curso o 
esclarecimento para o estudante, do método. Como surgiu e foi 
desenvolvido, isso dá segurança ao estudante. (T3) 

 

Teorias científicas são metáforas sobre o mundo e não verdades absolutas, 

sendo necessária discussão acerca do que nos propomos no PBL e, desse modo, 

possibilitando uma adesão dos atores envolvidos. Os conhecimentos prévios sobre a 

metodologia necessitam tanto investimento quanto o conteúdo programático. Sobre 

essa questão Coll e Colomina (1996) aponta que, para o processo de aprendizagem 

ser significativo, o conteúdo deve relacionar-se a conhecimentos prévios do aluno, 

de modo a promover uma atitude favorável, capaz de atribuir significado próprio aos 

conteúdos que assimila.  

 

 

5.2.1.2 A empatia no processo de acolhimento 

 

 

É importante destacar a presença da empatia no processo de acolhimento 

como salienta a fala de um tutor: 

 

Acho que a empatia é fator facilitador para início das sessões. [...] 
Acho que é uma questão de trabalhar o nosso preconceito. Acho que 
temos que tomar cuidado com isso. Existem questões também como: 
ele pode esta passando por momentos que podem atrapalhar ou 
não. (T5) 

 

As habilidades de comunicação têm como objetivos capacitar o aluno para 

praticar escuta ativa; ter empatia; utilizar uma linguagem acessível; aprimorar a 

comunicação não verbal; iniciar, manter e fechar a entrevista; treinar a comunicação 

em vários contextos (DEL PRETTE e DEL PRETTE, 2006).  

 

Um aspecto que também define o acolhimento na perspectiva dos tutores 

abrange uma infra-estrutura confortável: 

 

Cê tá falano de empatia em relação ao tutor, com relação ao número 
de estudantes e até a sala em que vai ficar: “aquela sala é melhor do 
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que aquela outra que eu fiquei no módulo anterior..., aquele módulo 
foi melhor que esse”. (T2) 

 

De fato, se pretende que a instituição deva dispor da infra-estrutura 

necessária para o auto-aprendizado do aluno, material instrucional adequado para o 

método, salas para reuniões de pequenos grupos, bibliotecas, laboratórios, etc.  

 

 

5.2.1.3 Organizar e sistematizar conhecimentos como  condição facilitadora 

para a comunicação 

 

 

Uma segunda condição facilitadora refere-se ao processo de a organizar e 

sistematizar conhecimentos. Este processo foi destacado no âmbito da avaliação: 

 

As avaliações: é um momento excelente para abrirmos espaço para 
ele tirar suas dúvidas, deixar em aberto suas dificuldades. E ai 
aproveitar esse momento para estimular e mostrar que ele é capaz 
assim como seus colegas, que ele estudou que tem capacidade de 
expor suas duvidas. É neste momento que eles se sentem mais 
encorajados. (T1) 

 

A avaliação é representada pelos tutores como uma destacada oportunidade 

interativa. Do comportamentalismo, passando pela bioética até as humanidades, 

propõe-se um currículo que desenvolva nos estudantes a compreensão das 

dimensões sócio-culturais e emocionais do comportamento humano na promoção de 

saúde. Humanizando as relações surgem  benefícios tais como novos modelos de 

relação pedagógica comunicativa que priorizem não o que ensinar, mas como 

aprender a aprender.  

 

Como consequência, para  Hoffmann (2001), assim como para Demo (2005), 

a avaliação surge para conhecer, mediar e motivar o aluno e o professor em suas 

atividades na sessão. Aqui as práticas tradicionais de avaliação para mera 

aprovação, reprovação ou certificação do estudante se contrastam com a prática 

avaliativa cuja promoção e melhoria da realidade educacional surge através do 

convite à recuperação, à orientação e à formação do sujeito. O compromisso com o 

aprendizado pela avaliação interpares se insere dentro desse contexto.  
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5.2.1.4  A horizontalidade entre professor-aluno co mo espaço interacional 

privilegiado na avaliação interpares 

 

 

Nesta categoria a avaliação é tomada como espaço interacional 

privilegiado,  condicionada pela horizontalidade entre professor-aluno, facilitando, 

entre outras dimensões do olhar docente, a possibilidade de avaliação interpares, 

conforme desvela a fala a seguir. 

 

Sobre essa questão eu peço para que eles avaliem o colega sobre 
como ele era nos períodos anteriores. Acho que isso incentiva. (T6) 

 

No movimento de se posicionar em relação aos pares o estudante se impõe 

uma busca que o insere nos temas transversais ao conteúdo programático. Tal 

movimento invariavelmente incita promoção de habilidades que de outro modo 

poderiam não ser gestadas.  

 

Interessante perceber de que forma o processo de ensino-aprendizagem 

baseado em problemas mostra-se necessário, assumindo traço de continuidade que 

assegura escolhas, supere a lógica tradicional de organização e avaliação individual 

do trabalho acadêmico e incorpore, ao longo do processo, as avaliações realizadas 

num movimento de replanejamento permanente (BATISTA et al., 2005, p. 235). 

 
 

 

5.2.2  As condições que dificultam o processo de co municação nas sessões 

tutoriais 

 

  

As condições que dificultam o processo de comunicação nas sessões tutoriais 

a partir da análise dos depoimentos explicitados no grupo focal foram descritas em 

quatro subitens:  

- as características do tutor;  
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- as características do estudante;  

- as percepções dos estudantes sobre os seus pares, sobre o tutor e sobre o 

conteúdo; 

- as características da metodologia.  

 

 

5.2.2.1 As características do tutor 

 

 

• A deficiência na formação para ser tutor como fator dificultador da 

comunicação 

  

Uma das características dos tutores destacadas como dificultadora no 

processo de comunicação foi a ausência de formação para ser tutor: 

 

Temos que fazer várias artimanhas para conseguir a atenção do 
aluno, e o que preocupa é que não é uma coisa padrão. É que cada 
um, de acordo com seu talento, tem que fazer várias artimanhas, 
mas não são habilidades sistematizadas. É intuitivo. Um fator que 
facilitasse isso é se fossemos melhor capacitados para lidar com 
essas situações. (T2) 

 

Ao considerar as falas em torno das características do tutor, observa-se uma 

postura crítica e autocentrada que sugere interesse pela capacitação e 

aprimoramento. Em que pese o despreparo do tutor estar relacionado ao fato de 

serem profissionais da saúde, essa reflexão, de um modo geral, diz respeito aos 

docentes do curso medico. Sobre esse tema é elucidativa a abordagem feita por 

Batista et al. (2005), ao destacar que os novos papéis docentes indicam a necessidade 

de que professores reconheçam sua função mediadora, e que, uma vez envolvidos em 

experiências formativas problematizadoras discutam e aprofundem teorias educacionais 

pautadas nos princípios da aprendizagem significativa, da avaliação formativa e da pesquisa 

como princípio educativo. 

 

Dos tutores se espera o desenvolvimento de competências por necessitar de 

um repertório de conhecimentos das disciplinas, dos currículos, dos  elementos 

pedagógicos, da experiência e da ação pedagógica, e em meio a esse conjunto de 
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saberes descobre-se que sua  prática exerce uma importância fundamental na 

definição das habilidades interpessoais. 

 
• Às vivências como um especialista ou generalista como fator dificultador da 

comunicação 

 
Uma outra dificuldade muito recorrente, segundo os tutores, refere-se às 

vivências como um especialista ou generalista. 

 

Eu já tinha sido tutora em outros módulos que não na minha área 
específica, e quando eu entrei foi muito difícil para a gente encontrar 
um ponto de equilíbrio, justamente por isso: eles esperavam muito 
mais da minha fala. Acabava que gerava muito menos discussão e 
eu tinha dificuldade de saber até onde eu podia interferir, por causa 
da profundidade do meu saber. (T2) 
 
Eu já fui tutor assim (especialista) e tinha hora em que os estudantes 
criavam em mim uma linha de raciocínio e isso não me fez sentir 
bem, e acho que esse é um fator que, se não for bem administrado, 
pode ser um fator dificultador. (T3) 
 
A gente percebe muitas ‘palavras’, quando o tutor não é de uma área 
especifica do tema do módulo. (T5) 

 

Nesta última fala o tutor cinco se refere ao modo de expressão próprio do 

profissional especialista, com seus vícios de linguagem. Sobre essa questão 

Feuerwerker (2002) aponta que, na saúde os processos de desenvolvimento 

tecnológico e de especialização tiveram grande impacto no ensino de graduação. O 

que implicou a perda da capacidade dos cursos, particularmente de medicina, de 

preparar os recém-formados para ingresso no mercado de trabalho e na docência 

em saúde.  

 
Esse mal-estar pode estar presente na atividade tanto médica, quanto 

docente. Procurar entender essa engrenagem intrincada de coexistência como 

profissional médico e docente que habitam o mesmo sujeito, permite trabalhar com 

múltiplos enfoques, que poderá mostrar inúmeras figuras de representação. 

Elementos conceituais e metodológicos podem ser apresentados e integrados à 

proposta de sistematização do estudo “das maneiras de pensar e de agir” em face 

de diferentes problemas na definição da identidade profissional de educador 

(FEUERWERKER, 2002). 
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• Às características do tutor e o seu desempenho na sessão tutorial 

 

Uma outra categoria destacadas pelos sujeitos deste estudo refere-se às 

características do tutor e a abrangência do seu desempenho na sessão tutorial. 

 

Eu sou do tipo de tutor que fala muito, e já fui chamada atenção 
várias vezes por conta disso. Eu me vigiava o tempo inteiro. Porque 
assim eu vou inibir o estudante. (T1) 
 
Mas é preciso tomar cuidado pois essa fala (incentivar superações) 
pode ser prejudicial ao aluno tímido. (T4) 

 
Essa pode ser uma situação resultante dos aspectos salientados 

anteriormente, uma vez que ser especialista ou generalista, assim como não ter 

formação em tutoria resultam num dado desempenho freqüentemente relacionado 

ao método tradicional de ensino (modelo identificatório) que foi assimilado no 

processo de formação profissional. 

 
Sobre esse processo educacional no mundo contemporâneo, Venturelli 

(1997) enfatiza a necessidade substituir a postura de transmissão de informações, 

pela apropriação de conceitos desenvolvidos por Paulo Freire, que concebe a 

educação como prática de liberdade, em oposição a uma educação como prática de 

dominação. É neste sentido que teorizações e práticas de e sobre colaborações 

interdisciplinares impõem-se como uma necessidade cada vez mais urgente.  

 
 
 
 
 
5.2.2.2 As características do estudante 

 
 
• Características do estudante como fator dificultador da comunicação 

 

No âmbito das condições dificultadoras, os tutores destacaram a influencia 

das características do estudante na comunicação.  
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E sobre o estudante que mantém sua zona de conforto se 
protegendo com suas limitações e angariando proteção dos pares e 
também do tutor? Nesses casos o porta voz pode ser rejeitado. Falar 
a verdade pode ser confundido por quebrar as regras que protegem 
um ou outro, e aí, de porta voz ele vira bode expiatório. (T2) 
 
Quando você encontra pessoas que não gostam uns dos outros é 
outra dificuldade que surge, aí entra a questão da comunicação; 
dependendo da maneira como levar o trabalho eu consigo produzir 
uma comunicação legal. Isso traz a oportunidade de você ver como 
se sente nas suas avaliações. (T5) 

 

O tutor dois se refere aos elementos da cultura grupal e institucional 

presentes no cotidiano das sessões que interferem sobremaneira nas interações ou 

são interferidas por essas. Fato que, nas palavras de Bion, é fenômeno de grupo: os 

grupos estimulam e frustram os seus componentes na medida em que estes buscam 

naqueles a satisfação de suas necessidades, ao mesmo tempo em que são inibidos 

neste objetivo pelos medos primitivos que o grupo suscita. Um desses medos é, 

segundo ele, resultante da fantasia de perda de diferenciação (BION, 1975). 

 

Pode se considerar a possibilidade de que tomar partido nas discussões 

acadêmicas, bem como o manejo dos afetos nas interações parece algo que se 

aprende processualmente e por isso mesmo gera conflitos. 

 

Guattari e Rolink (1986) reforça tal pressuposto apontando que o “processo 

de singularização” leva a construção de uma subjetividade através da produção de 

novos modos de sensibilidade, modos de criatividade e de relação com o outro. 

 

 

 

 

• A subjetividade dos estudantes 

 

Também as características subjetivas do estudante nos aspectos do 

comportamento e das habilidades interpessoais (como dificuldades de expressão) 

são apontadas como elementos dificultadores da comunicação. O professor externa  

suas indagações quanto ao comportamento do estudante, para as quais não tem 

respostas. 
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Esse aluno não se manifesta porque ele não quer, não estudou, ou 
porque ele quer testar o tutor e os colegas? (T2) 

 

Estas indagações nos remete ao pensamento de Bion (1975), ao empregar o 

termo “cultura de grupo” para descrever os aspectos comportamentais resultantes 

da mentalidade coletiva e desejo individual, apontando para o caráter de 

reciprocidade contido nas interações grupais.  

 

Se por um lado o tutor demonstra interesse pelo que se passa 

verdadeiramente com o estudante, por outro não alcança o quanto ele faz buscas 

relativas a si próprio. Nesse caso podemos considerar um elemento 

contratransferencial.  

 

• As características cognitivas do estudante 

 

Os tutores apontam, ainda, características cognitivas como sendo 

dificultadoras do processo de comunicação: 

 
Tem estudante que não sabe estudar. Ele vai bem numa sessão, 
sabe falar mais te surpreende no EAC. (T1) 
 
Vocês já tiveram oportunidade de comparar o desempenho do 
estudante na tutoria e no EAC? Um precisa ser coerente com o 
outro. Tem estudante que fica caladinho e pega o EAC e te 
surpreende. Tem aquele que pega carona nos colegas, tem bom 
papo, mas não produz muito. Tem aquele que fala demais também. 
Ele sabe fazer o gancho. (T3) 
 

Os conhecimentos cognitivos e atitudinais são determinantes para a 

integralidade da formação profissional do estudante. A incoerência do desempenho 

nas sessões tutoriais e EAC, remete a centralidade dada à avaliação pelos tutores. 

Nessas falas está implícita a necessidade da coerência entre o desempenho na 

sessão tutorial e no EAC. E indica uma necessidade de investir em habilidades 

interpessoais dentro das sessões tutoriais. 

 

A partir da década de setenta, a efervescência das discussões a respeito da 

avaliação no ensino define período em que o ensino superior agrega conceitos 
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construtivistas, e a aprendizagem passa a ser entendida como construção e 

reconstrução de significados. Neste mesmo período os currículos incorporam 

dimensões mais amplas e dinâmicas do fenômeno educativo e a avaliação passa a 

permear todos os momentos vivenciados pelo estudante, tendo que dar conta da 

pluralidade de metodologias incorporadas (RIBEIRO, 2003).  

 

Nas experiências associadas à avaliação, o erro como seu elemento 

constituinte, bem como suas repercussões, é apontado por Silveira (2004). Estes 

autores demonstram que, tanto a falha “em mim como o falha no outro” são filhos da 

mesma idéia: a de que o mundo é um lugar perfeito e imutável, onde todos têm que 

se encaixar sem falhas. Mas, se nem mesmo a solidez de uma rocha é constante, 

como podemos exigir constância no mundo acadêmico? De tal sorte que, os erros 

no processo educacional podem ser assimilados como pessoal, revelando a 

necessidade de se resgatar a importância do outro – o estudante. 

 

• Resistência a conteúdos 

 

Outra dificuldade que os tutores identificam no estudante refere-se à 

resistência a conteúdos: 

 

O estudante de medicina tem resistência a conteúdos que não são 

biológicos. (T3) 

 

A fala, segundo observado pelos tutores, indica que os estudantes, evitando 

conteúdos não biológicos pensam assegurar uma aprendizagem mais específica. No 

entanto, o específico da educação não consiste em responder perguntas, mas em 

orientar para a convivência com elas. Constata-se no cerne de tal resistência, uma 

tendência tecnicista, espaço onde os conflitos e dilemas são omitidos. Estes atores, 

na tentativa de eliminarem conflitos, correm o risco de atentar contra a sacralidade 

dos fatos: a afetividade permeia o ser humano. Sobre essa sacralidade Zabala 

(1998) aponta que, do ponto de vista do ensino de conteúdos atitudinais o 

componente afetivo atua de forma determinante na aprendizagem. Desse modo 

temas não “médicos” são rejeitados em grande parte das vezes, de modo a 

comprometer sua formação tal como prescrita na LDB.  
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A esta altura pergunta-se: uma vez que essa resistência a conteúdos não 

biológicos perpetua a dissociação entre ensino e trabalho, o cerne de tais conflitos 

esta nas conotações político-ideológicas ou nas divergências teórico-metodológicas?  

 

Como lidar com a dualidade da escola médica, que enfrenta a problemática 

de ser inovadora, por seu caráter político-social e, ao mesmo tempo se mantém 

conservadora frente aos interesses do mercado de trabalho médico, do qual parcela 

significativa de seus professores faz parte?  

 

As respostas a estas indagações, segundo Almeida (2001), podem estar nas 

arenas de lutas políticas decorrentes de contradições nas práticas médicas e na 

educação médica, baseadas em distintas concepções de sociedade, de políticas 

sociais, de políticas de saúde e de educação médica. 

 

 

5.2.2.3 As percepções dos estudantes sobre os seus pares, sobre o tutor e 

sobre o conteúdo 

 

 

• Percepções dos estudantes sobre os seus pares 

 

Uma outra centralidade que os tutores identificam como dificultadora no 

desenvolvimento do processo de comunicação na sessão tutorial alude às 

percepções dos estudantes sobre os seus pares:  

 

Alguns estudantes não ficam mais satisfeitos com a divisão de 
grupos, eles questionam a escolha de seus companheiros, pois já 
vem com suas escolhas (eu queria ficar no grupo de fulano... eu 
queria ter tal tutor...). (T1) 

 

Este é um dificultador que interfere de forma generalizada na comunicação, 

uma vez que o pré-juízo neste caso, reside na incapacidade se abrir ao novo. Sobre 

essa questão Zimerman (2003), preconiza o desenvolvimento e aprimoramento desde 

a condição de estudante, de capacidades que são minimamente necessárias para um 
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adequado exercício da medicina, tais como empatia, serem “continente” das 

necessidades do interlocutor, comunicação, consideração.   

Bion (1975), por sua vez, denomina grupo como “grupo de trabalho”, por estar 

sob o predomínio de certo tipo de atividade mental voltada para um objetivo comum.  

 

Neste processo o trabalho interdisciplinar, por meio de metodologias 

problematizadoras, enfoca a cooperação entre os membros do grupo. Essa 

cooperação deve ser voluntária e considerar as habilidades de cada um de seus 

atores, levando em consideração o princípio da realidade da dinâmica grupal – tema, 

horário, metas a cumprir e regras para o trabalho.  

 

• Percepções do estudante sobre o tutor: 

 

Também é um fator dificultador da comunicação a percepção do estudante 

sobre o tutor nas sessões tutoriais: 

 

Existem momentos em que o estudante duvida da capacidade do 
tutor em relação ao método de ensino. Eu tive essa experiência ruim 
com um ou dois estudantes do segundo período de duvidar da 
capacidade desse método de formar o profissional. (T3) 

 

Essa fala refere-se a acontecimentos rotineiros do PBL. Tal metodologia, por 

seu caráter multiprofissional, prevê como tutores, docentes multiprofissionais. Fato 

que pode contribuir para gerar insegurança no estudante, quanto à sua formação 

principalmente nos primeiros períodos, onde os temas do plano de ensino têm 

caráter interdisciplinar, motivando nos estudantes resistência a tutores não médicos 

(PEREIRA e ALMEIDA, 2004/2005). 

 

Observa-se, não uma resistência ao tutor não médico, mas o resultado de 

pré-conceitos adquiridos no modelo tradicional de educação centrado na pessoa do 

especialista, como abordado pelos autores acima.  

 

• Percepções  do estudante quanto ao que deve ser ensinado pelo tutor 
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As expectativas do estudante quanto ao que deve ser ensinado pelo tutor se 

mostram, também, como fatores dificultadores da comunicação. 

 

Sem contar o grau de expectativas que o estudante constrói em torno 
do que eles acham que você tem para oferecer. E eles te avaliam 
considerando isso, e falam... “mas a gente esperava mais”. (T6) 

 

Em  relação  a esta expectativa,  Moraes e Manzini (2006) apontam em suas 

pesquisas sobre o PBL na FAMEMA, que existe a crença na “imaturidade do 

estudante” como um obstáculo à adaptação a este modelo de ensino. Uma 

estratégia de enfrentamento desta situação, requer que o professor se apresente 

como mediador de conhecimentos, facilitador de estratégias que possam ajudá-lo a 

retomar seu equilíbrio cognitivo e emocional e contribua efetivamente no 

desenvolvimento biopsicossocial do estudante. 

 

• Percepções sobre o conteúdo : 

 

Aqui um tutor não médico representa as percepções do estudante quanto ao 

nível de complexidade de determinados conteúdos e o aponta como um dificultador 

da comunicação. 

 

Quando o aluno vem com a impressão de que o módulo é difícil, 
você tem que fazer muita manobra com os alunos para que eles 
comecem a gostar um pouquinho do assunto. Deve trabalhar dando-
lhe propostas, para que eles possam começar a se interessar. (T6) 

 

Esta fala destaca o paradigma do biologicismo hegemônico no ensino médico 

de acordo com a percepção do estudante. Estes freqüentemente esperam uma 

aprendizagem focada na dimensão “tecnicista”, com procedimentos e conteúdos 

temáticos. Moraes e Manzini (2006), enfatizam que o “modelo hegemônico da 

formação médica” prioriza as especializações, com enfoque biológico e no 

atendimento individual, hospitalar e curativo. Neste paradigma, o diagnóstico e a 

terapêutica têm grande relevância, e as ações de saúde são essencialmente 

voltadas ao indivíduo, excluindo-se delas o contexto social, histórico e ambiental.  
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Na metodologia PBL o professor deve buscar desconstruir este paradigma 

utilizando de habilidades interpessoais, cognitivas e afetivas na articulação dos 

conhecimentos dos diversos campos do saber necessários à formação médica 

(humanos, sociais, biológicos).  

 

 

5.2.2.4 Características da metodologia 

 

 

• As habilidades interpessoais, cognitivas e afetivas dos atores envolvidos no 

PBL 

 
Na percepção dos tutores, algumas características da metodologia PBL não 

favorecem a comunicação e desafiam as habilidades interpessoais, cognitivas e 

afetivas dos atores envolvidos.  

 
Às vezes reparamos em algumas pessoas que passam pela sessão 
tutorial e falam tão pouco naquele dia. Um aluno comentou que no 
dia da sessão tutorial deve estar bem e esquecer de tudo... “no 
ensino tradicional não tinha isso... Eu, além de estudar tenho que me 
preparar mentalmente. Temos que nos preparar e participar muito 
bem.” (T4) 
 
É muito subjetiva essa avaliação, pois você sabe que o aluno se 
prepara, e assim ele te questiona com suas próprias pesquisas 
citando até as fontes. Então logo percebemos que esse aluno 
estudou que aprofundou no assunto, mas às vezes por questionar 
tanto ele acaba atrapalhando quem tem mais dificuldade de falar, 
pois ele vai tomar todo espaço. (T5) 
 
Tem sessões que eles organizam quem vai falar o quê, de modo que 
todos participem bem sem ter necessariamente construído 
conhecimento sobre aquele tema. (T6) 

 

Nessas falas, tanto quanto naquelas relativas à percepção dos tutores, 

destacam-se os vieses do método, já que ao propor uma dinâmica grupal cujos 

objetivos deveriam ser comuns, em alguns casos esses objetivos podem ser 

arbitrados pelos atores em detrimento do projeto de ensino. Segundo Moraes e 

Manzini (2006), o PBL,  diferentemente do método de ensino tradicional baseado na 

transmissão de conhecimentos disciplinares, representa uma perspectiva do ensino-

aprendizagem ancorada no construtivismo, na (re)construção dos conhecimentos, 
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cujo processo é centrado no estudante. Nem sempre o estudante egresso do ensino 

tradicional consegue uma boa convivência com o método, sobretudo no início da 

formação.  

 

Segundo Rodrigues e Figueiredo (1996) o sucesso da utilização da 

metodologia PBL depende de uma série de pré-requisitos: os estudantes devem ter 

características de personalidade adequadas, o corpo docente deve ser treinado e 

familiarizado com o método; na organização da estrutura curricular, deve ser 

previsto tempo adequado para o estudo autodirigido.  

 

• Posicionamento do professor frente as inconsistências do método 

 

Bion (1980) destaca duas formas básicas de lidar com a angústia: o 

enfrentamento ou a evasão. A fala a seguir retrata o posicionamento do professor 

frente às inconsistências presentes no método 

 

Tem tutores que são penalizados por falar de acordo com o que 
pensam. Na grande maioria das vezes a gente sustenta o faz de 
conta.  (T4) 

 

O relato acima aponta duas situações antagônicas – o enfrentamento e a 

evasão. Almeida e Ferreira Filho (2008) apontam alternativas diante desse 

fenômeno, considerando que frente às alterações curriculares, exige-se do professor 

a modificação de seu papel de transmissor de conhecimentos. Este deve adotar 

postura mais cooperativa e facilitadora, mesmo que isto resulte em insegurança, 

sensação de perda de poder e enfrentamento de resistências. Por fim, deve 

prevalecer o que  conotam Azevedo e Andrade (2007): 0 resgate da importância do 

conhecimento das potencialidades, dos limites, das diferenças e do processo 

criativo, respeitando-se, assim, a relatividade dos sujeitos. 

5.2.3 A comunicação nas sessões tutoriais interferi ndo/potencializando 

habilidades interpessoais  

 

• Entendimento dos tutores sobre habilidades interpessoais e comunicação 
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Para compreender as percepções dos tutores sobre o processo de 

comunicação nas sessões tutoriais, faz-se importante destacar como as habilidades 

interpessoais são entendidas pelos participantes deste estudo. Assim os tutores 

descrevem que: 

Quando você fala habilidades interpessoais o que me vem à cabeça 
é a capacidade do indivíduo de se expressar bem. Talvez seja a 
maior habilidade a ser desenvolvida. Capacidade de síntese, de 
expressão, de construir um raciocínio. (T1) 
 
Com relação às habilidades de comunicação: é a capacidade de 
saber ouvir, e de fazer as críticas, que é um fator que interfere. Aí já 
criamos em mente como deve ser a próxima sessão. Nós devemos 
estar preparados para ouvir críticas positivas ou negativas, como nas 
avaliações, temos o direito de questionar junto aos alunos. (T3) 

 

Os tutores ao representarem as habilidades interpessoais revelam a relação 

desta com a capacidade comunicativa, e a caracterizam como elemento vincular de 

grupos e sujeitos. Zimerman (2007) nesta perspectiva pergunta-se como há mais 

tempo não nos interessamos por grupos, uma vez que, na maior parte de nossas vidas, 

convivemos em uma permanente e complexa relação interpessoal. 

 

Neste sentido, a comunicação resgata a importância do outro, sem o qual não 

pode haver a troca mútua da evolução do pensamento e da linguagem, e amplia os 

horizontes dentro do processo educacional. 

 
• Habilidades Interpessoais e Comunicação: espaços de aprender a ouvir 

críticas 

 
A comunicação nas sessões tutoriais potencializa as habilidades 

interpessoais e comunicativas, na medida em que, segundo a concepção dos 

tutores, constitui-se espaço privilegiando para o aprender a ouvir.  

Em uma certa avaliação dois acharam que eu falo muito, eu não me 
senti infeliz com isso, porque eu tenho que respeitar o que eles 
pensam disso, mas não é preciso que eu concorde, eu falo quando 
acho que é necessário, quando devo corrigir algum erro, no momento 
de uma dúvida. Temos que ouvir na tentativa de contribuir com o 
estudante sem apenas encher a bola deles. “[...]. Nós professores, 
também devemos estar preparados para recebermos críticas, para 
não ficar chateados com os alunos.” (T1) 
 

Sabe quando descobri que falava demais?... Em uma das sessões 
que fiz, achei que ‘matei a pau’, era minha área e eu mandei ver. Ao 
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final todo mundo elogiou. Quando todos tinham avaliado, um aluno 
falou: “não gostei, acho que você falou demais e não permitiu a 
nossa participação como deveria”. (T2) 
 
Essa parte de receber críticas na comunicação: temos que trabalhar 
muito isso, pois estamos trabalhando com profissionais. (T3) 

 

Neste sentido, o saber ouvir acontece quando se respeita o outro. Percebe-se 

que a comunicação decorre da habilidade interpessoal de saber ouvir e, de 

reconhecer no outro suas potencialidades. Como aponta Lauriti (1999), construir um 

espaço educativo mais humano e produtivo implica re-significar nossas disposições 

sensíveis e nossa percepção nas interações comunicativas cotidianas, nas 

dinâmicas de aula, nos intercâmbios afetivos e nos exercícios de poder que se 

estabelecem na intimidade da convivência diária. 

 

Eis um tema delicado quando se leva em consideração que alguns dos 

professores do currículo atual da UNIMONTES são egressos de uma formação e 

prática docente no currículo tradicional. E apesar de reconhecer que o PBL amplia o 

repertório do professor, lidar com as críticas previstas a cada sessão não é tarefa 

das mais simples em nossa cultura.  

 

• A habilidade de comunicar e ouvir respeitando as potencialidades do outro 

 

As falas a seguir, destacam a crítica avaliativa na sessão tutorial, passando 

pela perspectiva do aprender com o outro, e a reconhecer este proceso como 

mediador da construção do currículo.  

 
 
 

Eu falei a verdade pra ela: disse que ela era muito ansiosa na 
verdade, e que precisava rever alguns comportamentos. Ao final 
perguntei se estava tudo bem e eles disseram: “Dentro da sessão é 
uma coisa, da porta prá fora é outra.” Ou seja, estava tudo bem com 
eles. (T4) 
 
Eu tenho que saber fazer uso do que eu estudei e o outro estudou. A 
crítica sobre minha atuação e eu saber, também aceitar a ação do 
outro. (T6) 
 

A habilidade interpessoal de saber aceitar o outro e seu ponto de vista, se 

encontra intimamente relacionada à gestão da aprendizagem dos alunos e também 
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dos profesores. Aquí se reconhece  que o relacionamento interpessoal, por meio da 

comunicação na educação, permite construir o conhecimento de forma ativa e 

integrada. Neste processo, Maturana e Varela (1986) apontam que ao conviver com 

o outro, nos transformamos espontaneamente, de maneira que meu modo de vida 

se faz progressivamente mais congruente com o do outro no espaço de convivência. 

 

• Evolução das habilidades interpessoais e de comunicação 

 

 A formação integral da personalidade do estudante, a partir do acúmulo e 

justaposição de conhecimentos adquiridos ao longo do curso, reflete-se na evolução 

das habilidades interpessoais e de comunicação, como demonstra a fala a seguir: 

 

É muito diferente a postura do estudante do 1º para o 6º período. A 
diferença é enorme. E eles falam que a avaliação é sempre a 
mesma. “Como fulano melhorou... ele falava tão pouco, agora já fala 
mais.” (T5) 

 

A existência de contextos dialógicos na formação permite ao estudante evoluir 

em suas reflexões e expressões críticas. Fato constatado nos processos avaliativos 

realizados nas sessões tutoriais ao longo do curso. Freire (2005) argumenta que o 

desenvolvimento de uma consciência crítica permite ao estudante se transformar e 

transformar a realidade, na medida em que, dentro de seu grupo, vai respondendo 

aos desafios que se apresentam, fazendo história por sua própria atividade criadora.  

 

O processo de evolução crítica e reflexiva do estudante dessa forma acontece 

longo dos períodos. Mais uma vez recorremos ao ideário apresentado por Freire, 

quando afirma a necessidade da mudança que exige ‘paciência impaciente’, também 

conhecimento e humildade. ‘Andando quando pode, correndo quando pode’. 

 

 

• A comunicação propiciando feedback 

 

As habilidades interpessoais e de comunicação são vivenciadas na interação 

professor-estudante durante as sessões tutoriais e se revelam no “dar e receber 

feedback”, como demonstra a seguinte fala: 
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Devemos saber como fazer críticas aos alunos, pois muitos 
podem ficar constrangidos ou magoados. As modalidades de 
comunicação exigem que eu saiba dar e receber feedback. 
(T6) 
 

A fala reflete a preocupação do tutor em assegurar-se da premissa de “ajudar 

e  não se mostrar superior”, desenvolvendo confiança e empatia e não reduzindo a 

probabilidade de entendimento mútuo, evitando que o estudante se sinta ameaçado 

ou sob ataque, evitando ansiedade e tensão (BOWDITCH e BUONO, 1992). A fala 

contribui para o comportamento do receptor. 

 

• A construção das relações incluindo diferenças 

 

Os tutores identificam que a comunicação potencializa habilidades 

interpessoais na medida em que permite a construção das relações , incluindo as 

diferenças: 

 

Num módulo de dez sessões, na quarta você já tem um grupo 
amadurecido. O tutor tem que ter essa habilidade de descontrair e 
conseguir uma relação madura. (T2)  
 

As habilidades interpessoais do tutor pressupõem interações e rupturas de 

fronteiras habitualmente presentes no ensino, mudanças de poder e a implantação 

de acordos coletivos em prol de um projeto pedagógico.  

 

Segundo Gagné (1973, p. 3), “a aprendizagem é uma modificação na 

disposição ou na capacidade do homem”, ou seja, a aprendizagem se dá em um 

processo contínuo e transformador do comportamento, de tal modo que ocorra a 

cada nova situação. 

 

• As diferenças na relação educacional e comunicativa 

 

A maneira pela qual se vê o mundo e reage-se a ele se define a partir de 

novos modelos de relação educacional e comunicativa. A diferença como quesito da 

singularidade, ensina não o que se deve aprender, mas como fazê-lo. 
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Devemos trabalhar com as diferenças, somos uma escola que 
considera a diferença. Vê o sistema de cotas, por exemplo. A gente 
tem que aprender a trabalhar com as diferenças, não temos cotas 
para os diferentes? (T3) 

 

Nas sessões tutoriais os estudantes são convidados a interagir com as 

diferenças, por meio das quais vão construindo habilidades e atitudes para o 

enfrentamento do novo, do desconhecido. A diversidade deve ser afirmada dentro 

de uma visão crítica e de transformação das relações sociais, culturais e 

institucionais no âmbito do processo educativo (McLAREN, 2000).  

 

Sob esta perspectiva a comunicação nos remete a uma forma de relação 

aberta às diferenças, pois é neste plano que reside a irredutível singularidade do ser 

humano. Neste sentido ganha relevo a afetividade na relação com o diferente, 

aprendendo com ele e respeitando seu caráter singular e o caminho que cada um 

busca para sua autonomia. Isso só acontece com desapego das certezas, buscando 

no compartilhamento, com o outro, novas possibilidades de transformação das 

relações sociais. 

 

 

• A palavra não é a única responsável pela comunicação 

 

Por último, a avaliação foi descrita considerando que, quem fala precisa saber 

como falar, no ato contínuo de aprender a conviver. 

 

Eu sou do tipo de tutora que avalio o comportamento, reparo que 
eles ficam antenados, prestando atenção sobre o que vou devolver 
sob forma de avaliação. Para uma comunicação bem sucedida, você 
pode falar o que quiser, mas não de qualquer jeito. Essa habilidade 
atravessa as técnicas.  (T6) 

 

Partindo da premissa de que “as palavras são apenas uma pequena parte da 

nossa capacidade de expressão como seres humanos, admite-se que a 

comunicação é muito mais que palavras” (LAURITI, 1999, p. 44). Esta autora 

esclarece ainda, que existe a linguagem corporal (postura, gestos e contato visual) e 

o tom de voz, que juntos, formam o significado da fala. Assim, a grande força do que 
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dizemos está na maneira como dizemos. E, sem dúvida, a aceitação das diferenças 

remete a necessidade de habilidades interpessoais para que se consiga eficácia na 

ação comunicativa. 

 

Estes dados revelam a necessidade, portanto, de mudar nossos paradigmas 

com relação ao que fomos e ao que somos; ao que aprendemos no passado e ao 

que estamos aprendendo no agora... torna-se um desafio [“aprender a aprender”, 

“aprender a ser”, “aprender a fazer” e “aprender a conviver”] (DELORS, 2000, p. 89-

99). 
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O estabelecimento de uma interação social adequada caracteriza um 

imperativo no contexto das relações humanas num cenário grupal. Nessa 

perspectiva, analisar o desenvolvimento das habilidades interpessoais na formação 

médica a partir do processo comunicacional construído em sessões tutoriais do 

Curso de Medicina da UNIMONTES, fez referência às habilidades sociais frente às 

diferentes classes de comportamentos no repertório dos estudantes no contexto das 

sessões tutoriais. Nesta pesquisa considerou-se o desempenho social dos atores do 

processo ensino-aprendizagem no âmbito da metodologia PBL, associando-o a um 

comportamento ou seqüência de comportamentos nas dinâmicas de grupo.  

 

Buscou-se analisar a dinâmica das habilidades interpessoais na formação 

médica a partir do processo comunicacional, por meio da análise fatorial IHS Del 

Prette e Grupo Focal.  

 

Os dados de avaliação do repertório interpessoal, obtidos por meio da 

aplicação do IHS, apresentados nos resultados dessa pesquisa, indicaram que as 

situações interpessoais de afirmação de direitos e de auto-estima, abordado no fator 

um (Enfrentamento e auto-afirmação com risco), sofrem alterações conforme o curso 

progride. Também neste estudo, constatou-se diferenças nas habilidades sociais 

entre gêneros a partir do fator dois (Auto-afirmação na expressão de sentimento 

positivo). 

 

A caracterização de tais habilidades dos estudantes inseridos nos sete 

primeiros períodos do curso médico da UNIMONTES apontou dificuldades e 

facilidades comunicacionais e discutiu como a comunicação, nas sessões tutoriais 

pode interferir/potencializar as habilidades interpessoais. Nesse estudo, a 

possibilidade de tutores e estudantes se comportarem de maneiras diferentes em 

uma mesma situação, indicou aspectos diversos, entre eles está a variação dos 

graus de habilidades sociais, na medida em que aspectos relacionados ao método 

estão em jogo.  

  

Reiterando os achados do inventário, após a análise dos dados obtidos por 

meio do Grupo Focal, observou-se que  durante a graduação, os atores inseridos no 
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PBL se deparam com inúmeras situações que requerem diferentes habilidades 

interpessoais. Professores/tutores e estudantes necessitam de um repertório 

interpessoal amplo para lidarem melhor com as demandas desse contexto de 

interação. 

   

 As condições facilitadoras do processo de comunicação, que incluiu 

“Acolhimento”, “Empatia”, “Organização e sistematização de conhecimentos” e 

“Horizontalização das relações professor-aluno.” Estes temas envolveram as 

concepções dos sujeitos, das relações que se estabelecem no processo das 

sessões tutoriais, em particular as intersubjetividades dos vários atores, combinada 

à utilização das habilidades e da gestão do processo de trabalho em grupo. 

 

As condições dificultadoras do processo de comunicação nas sessões 

tutoriais relacionando as características do tutor e as características do estudante, 

evidenciadas neste trabalho, apontaram indagações do docente quanto ao 

comportamento do estudante, para as quais não têm respostas. Por exemplo, trouxe 

à tona a discrepância entre o desempenho do estudante nas sessões tutoriais e no 

EAC. Desse modo demonstrou a importância das habilidades cognitivas e atitudinais 

estarem integradas durante a formação.  

 

Outro achado é a tendência do pensamento biologicista no estudante, que 

evita conteúdos não biológicos, procurando assegurar uma aprendizagem mais 

específica. O que sugere conflitos nas questões político-ideológicas e/ou nas 

divergências teórico-metodológicas, provavelmente causadas pelo  conhecimento 

insuficiente do método PBL e do Projeto Político Pedagógico curso. Este cenário 

demanda um professor que desenvolva estratégias de enfrentamento desta situação 

e se apresente como mediador e facilitador, contribuindo efetivamente no 

desenvolvimento biopsicossocial do estudante. 

 

Constatou-se que algumas características da metodologia PBL não 

favorecem a comunicação e desafiam as habilidades interpessoais, cognitivas e 

afetivas dos atores envolvidos. Entre estas características está o fato de que o 

método não prevê a imaturidade dos participantes das sessões frente a críticas, 
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além do enfrentamento inadequado e evasão de situações-problema, de não saber 

lidar com diferenças e por inabilidades no feedback. Daí inferir que  a capacitação 

docente e a avaliação são processos a serem mais amplamente desenvolvidos na 

UNIMONTES; em consonância com outras escolas médicas no Brasil.  

 

A comunicação nas sessões tutoriais interfere/potencializa habilidades 

interpessoais, apontou para a avaliação como espaço de aprender a ouvir críticas, 

como oportunidade de feedback, permitindo a construção das relações incluindo as 

diferenças e considerando que quem fala precisa saber como falar. O conhecimento 

se alargando quando partilhado, a aprendizagem auto-dirigida e em colaboração 

decorrem da premissa de que  construindo socialmente, o essencial da ação é que 

as pessoas aprendam fazendo. 

 

Estes dados salientaram a importância da avaliação e de usar os resultados 

das mesmas para aprimorar os processos e aperfeiçoar os instrumentos utilizados. 

O que significa analisar de forma crítica os resultados dos trabalhos tutoriais e traçar 

metas, planejando ações no sentido do aprimoramento e consolidação da integração 

das emoções e da cognição, ao processo de ensino-aprendizagem.  

 

Por fim, esta pesquisa incita estudos ainda mais aprofundados dada a 

complexidade dos processos comunicacionais na dinâmica do PBL, e em particular 

nas sessões tutoriais.  
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ANEXO I 

 

     INVENTÁRIO DE HABILIDADES SOCIAIS  

Almir Del Prette e Zilda Aparecida Pereira Del Prette 

Leia atentamente cada um dos ítens que se seguem. Cada um deles apresenta uma 

ação ou sentimento (parte grifada) diante de uma situação dada (parte não grifada). Indique, 

na FOLHA DE RESPOSTAS, a freqüência com que você age ou se sente tal como descrito 

no ítem. Se uma dessas situações nunca lhe ocorreu, responda como se tivesse ocorrido, 

considerando o seu possível comportamento. RESPONDA TODAS AS QUESTÕES.  

1. Em um grupo de pessoas desconhecidas, fico à vontade, conversando naturalmente.  
2. Quando um de meus familiares (pais, irmãos mais velhos ou cônjuge) insiste em dizer o 

que eu devo fazer, contrariando o que penso, acabo aceitando para evitar problemas.  
3. Ao ser elogiado(a) sinceramente por alguém, respondo-lhe agradecendo  
4. Em uma conversação, se uma pessoa me interrompe, solicito que aguarde até eu 

encerrar o que estava dizendo.  
5. Quando um(a) amigo(a) a quem emprestei dinheiro, esquece de me devolver, encontro 

um jeito de lembrá-lo(a).  
6. Quando alguém faz algo que eu acho bom, mesmo que não seja diretamente a mim, faço 

menção a isso, elogiando-o(a) na primeira oportunidade.  
7. Ao sentir desejo de conhecer alguém a quem não fui apresentado(a), eu mesmo(a) me 

apresento a essa pessoa.  
8. Mesmo junto a conhecidos da escola ou trabalho, encontro dificuldade em participar da 

conversação (“enturmar”).  
9. Evito fazer exposições ou palestras a pessoas desconhecidas.  
10. Em minha casa expresso sentimentos de carinho através de palavras e gestos a meus 

familiares.  
11. Em uma sala de aula ou reunião, se o professor ou dirigente faz uma afirmação 

incorreta, eu exponho meu ponto de vista.  
12. Se estou interessado(a) em uma pessoa para relacionamento sexual, consigo abordá-la 

para iniciar conversação.  
13. Em meu trabalho ou em minha escola, se alguém me faz um elogio, fico encabulado(a) 

sem saber o que dizer.  
14. Faço exposição (por exemplo palestras) em sala de aula ou no trabalho, quando sou 

indicado(a).  
15. Quando um familiar me critica injustamente, expresso meu aborrecimento diretamente a 

ele.  
16. Em um grupo de pessoas conhecidas, se não concordo com a maioria, expresso 

verbalmente minha discordância.  
17. Em uma conversação com amigos, tenho dificuldade em encerrar a minha participação, 

preferindo aguardar que outros o façam.  
18. Quando um de meus familiares, por algum motivo, me critica, reajo de forma agressiva.  
19. Mesmo encontrando-me próximo(a) de uma pessoa importante, a quem gostaria de 

conhecer, tenho dificuldade em abordá-la para iniciar conversação.  
20. Quando estou gostando de alguém com quem venho saindo, tomo a iniciativa de 

expressar-lhe meus sentimentos.  
21. Ao receber uma mercadoria com defeito, dirijo-me até a loja onde a comprei, exigindo a 

sua substituição.  
22. Ao ser solicitado(a) por um(a) colega para colocar seu nome em um trabalho feito sem a 

sua participação, acabo aceitando mesmo achando que não devia.  
23. Evito fazer perguntas a pessoas desconhecidas.  
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24. Tenho dificuldade em interromper uma conversa ao telefone mesmo com pessoas 
conhecidas.  

25. Ao deixar de gostar de uma pessoa com quem vinha saindo, tenho dificuldade em 
romper o relacionamento.  

26. Em campanhas de solidariedade, evito tarefas que envolvam pedir donativos ou favores 
a pessoas desconhecidas.  

27. Se um(a) amigo(a) abusa de minha boa vontade, expresso-lhe diretamente meu 
desagrado.  

28. Quando um de meus familiares (filhos, pais, irmãos, cônjuge) consegue alguma coisa 
importante pela qual se empenhou muito, eu o elogio pelo seu sucesso.  

29. Na escola ou no trabalho, quando não compreendo uma explicação sobre algo que 
estou interessado(a), faço as perguntas que julgo necessárias ao meu esclarecimento.  

30. Em uma situação de grupo, quando alguém é injustiçado, reajo em sua defesa.  
31. Ao entrar em um ambiente onde estão várias pessoas desconhecidas, cumprimento-as.  
32. Ao sentir que preciso de ajuda, tenho facilidade em pedi-la a alguém de meu círculo de 

amizades.  
33. Quando meu(minha) parceiro(a) insiste em fazer sexo sem o uso da camisinha, 

concordo para evitar que ele(a) fique irritado(a) ou magoado(a).  
34. No trabalho ou na escola, concordo em fazer as tarefas que me pedem e que não são 

da minha obrigação, mesmo sentindo um certo abuso nesses pedidos.  
35. Se estou sentindo-me bem (feliz), expresso isso para as pessoas de meu círculo de 

amizades.  
36. Quando estou com uma pessoa que acabei de conhecer, sinto dificuldade em manter 

um papo interessante.  
37. Se preciso pedir um favor a um(a) colega, acabo desistindo de fazê-lo.  
38. Consigo “levar na esportiva” as gozações de colegas de escola ou de trabalho a meu 

respeito.  
39. Ao receber uma avaliação muito abaixo do que merecia, fico chateado(a) mas evito 

discuti-la com o professor.  
40. Em uma situação de conflito de opiniões, consigo convencer os demais para a minha 

posição.  
41. Em uma fila (banco, cinema, etc), se um estranho passa à minha frente, fico calado(a) 

sem manifestar meu desagrado.  
42. Prefiro ocultar minha opinião a ferir sentimentos alheios, mesmo quando solicitado(a) a 

dizer o que penso.   
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ANEXO II 

Quadro Temático 

NÚCLEO DIRECIONADOR 1 - Modalidades comunicacionais presentes nas sessões tutoriais (não utilizado) 

Tutor 1 Unidades de contexto  Unidades de Registro  Catego rias  
1. As avaliações: é um momento 

excelente para abrirmos espaço 
para ele tirar suas dúvidas, deixar 
em aberto suas dificuldades. E ai 
aproveitar esse momento para 
estimular e mostrar que ele é capaz 
assim como seus colegas, que ele 
estudou que tem capacidade de 
expor suas duvidas. É neste 
momento que eles se sentem mais 
encorajados. 

2. Em uma sessão devemos ter muita 
atenção de como falar, pois o tutor é 
o porta-voz do grupo. 

92. Devemos estar atentos à postura 
do aluno na sessão, o que ele trás 
para auxiliá-lo. A postura do tutor 
também é importante, o modo do 
tutor apontar os estudantes, o 
tempo de sessão tutorial, o 
interesse de acordo com o assunto 
a ser trabalhado. 

1.  para abrirmos espaço para ele 
tirar suas dúvidas, deixar em 
aberto suas dificuldades 

2. para estimular e mostrar que 
ele é capaz assim como seus 
colegas, que ele estudou que 
tem capacidade de expor suas 
duvidas. 

 
3. ter muita atenção de como falar, 
4. Devemos estar atentos à 

postura do aluno na sessão, 
5. o modo do tutor apontar os 

estudantes, 
6. o tempo de sessão tutorial, 
7. o interesse de acordo com o 

assunto a ser trabalhado. 

 
 
 
 
 
 

Avaliação 
 
 
 

Diálogo: falar e 
escutar 

Interação tutor / 
estudante 

 
 

Tutor  2  Unidades de Registro  Categorias  
3. Eu tutor, tenho que estudar para a 

sessão tutorial para que os objetivos 
que foram propostos sejam 
alcançados e eu tenha o mesmo 
nível de discussão, de comunicação 
que os estudantes possam ter no 
dia seguinte. Nós temos que nos 
preparar como se não fossemos 
conhecedores do assunto, 
aumentando sua experiência. 

4. E eu já descobri que tem tutoria que 
os estudantes se organizam 
fazendo rodízio para todos poderem 
faltar sem bagunçar. 

8. Nós temos que nos preparar 
como se não fossemos 
conhecedores do assunto, 
aumentando sua experiência. 

9. tem tutoria que os estudantes 
se organizam fazendo rodízio 
para todos poderem faltar sem 
bagunçar. 

Organizar e 
sistematizar 
interações 

Tutor 3  Unidades de Registro  Categorias  
5. Não estou falando do que estuda 

demais, estou falando daquele que 
não participa. O que fazer com esse 
aluno? 

6. Eu acho que esse aluno (tímido) 
quer passar o mais despercebido 
possível; aí vem o questionamento 
do tutor: Será que esse aluno não 
esta me enganando? 

10. estou falando daquele que não 
participa 

11. esse aluno (tímido) quer 
passar o mais despercebido 

12. Será que esse aluno não esta 
me enganando? 

Construção de 
interação 

Tutor 4  Unidades de Registro  Categorias  
7. Aí você pega entre eles uma 

avaliação que não é real, e a nossa 
também não. 

8. Quando acontece de não estarmos 
bem, devemos saber que aquele 

13. uma avaliação que não é real, e 
a nossa também não. 

14. Quando acontece de não 
estarmos bem, devemos saber 
que aquele momento esconde 

Avaliação: como 
espaço de 
interação 
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momento esconde sua dificuldade e 
saber expor. 

9. Com relação aos estudantes que 
falam muito e você percebe que ele 
não estudou, talvez ele não saiba 
como estudar. 

sua dificuldade. 
15. Quando acontece de não 

estarmos bem, devemos saber 
expor. 

16.  estudantes que falam muito e 
você percebe que ele não 
estudou. 

 
 
 
 

Tutor 5  Unidades de Registro  Categorias  
10. A gente percebe muitas ‘palavras’ 

que..., quando o tutor não é de uma 
área especifica do tema do módulo. 
Por exemplo, na área de saúde 
mental... o psicólogo tem maior 
afinidade e sente-se melhor. O 
psicólogo é mais habilitado. 

11 . É muito subjetiva essa avaliação, 
pois você sabe que o aluno se 
prepara, e assim ele te questiona 
com suas próprias pesquisas 
citando até as fontes. 

Então logo percebemos que esse aluno 
estudou, que aprofundou no 
assunto, mas as vezes por 
questionar tanto ele acaba 
atrapalhando quem tem mais 
dificuldade de falar, pois ele vai 
tomar todo espaço. 

12. Acho que é uma questão de 
trabalhar o nosso preconceito. Acho 
que temos que tomar cuidado com 
isso. Existem questões também 
como: ele pode esta passando por 
momentos que podem atrapalhar ou 
não. 

17. A gente percebe muitas 
‘palavras’ que..., quando o tutor 
não é de uma área especifica 
do tema do módulo. O 
psicólogo é mais habilitado. 

18. É muito subjetiva essa avaliação 
19. você sabe que o aluno se 

prepara, e assim ele te 
questiona com suas próprias 
pesquisas citando até as fontes. 

20. por questionar tanto ele acaba 
atrapalhando quem tem mais 
dificuldade de falar, pois ele vai 
tomar todo espaço. 

21. Acho que é uma questão de 
trabalhar o nosso preconceito. 

22. ele pode esta passando por 
momentos que podem 
atrapalhar ou não. 

Comunicação 
multidisciplinar 

 
Avaliação 

1. como espaço 
para aprender a 

ouvir 
 
 
 

Interações 
 

Tutor 6  Unidades de Registro  Categorias  
13. Quando o aluno vem com a 

impressão de que o módulo é difícil, 
você tem que fazer muita manobra 
com os alunos para que eles 
comecem a gostar um pouquinho do 
assunto. Deve trabalhar dando-lhe 
propostas, para que eles possam 
começar a se interessar. 

 
14. Tem sessões que eles organizam 

quem vai falar o que, de modo que 
todos participem bem sem ter 
necessariamente construído 
conhecimento sobre aquele tema. 

23. Quando o aluno vem com a 
impressão de que o módulo é 
difícil 

24. Deve trabalhar dando-lhe 
propostas, para que eles 
possam começar a se 
interessar. 

 
 
25. Tem sessões que eles 

organizam quem vai falar o que 
 

Interações 
 

15. Eu sou do tipo de tutora que avalio 
o comportamento, reparo que eles 
ficam antenados, prestando atenção 
sobre o que vou devolver sob forma 
de avaliação. 

 

26. Eu sou do tipo de tutora que 
avalio o comportamento, 

27.  reparo que eles ficam  
prestando atenção sobre o que 
vou devolver sob forma de 
avaliação. 

Interações 
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NÚCLEO DIRECIONADOR 2 - Condições que facilitam o p rocesso de comunicação nas 
sessões tutoriais 
Tutor 1 Un idades de contexto  Unidades de Registro  Categorias  
16. Porque comunicação na sessão 

tutorial é uma palavra chave e 
fundamental na sessão. Se não 
houver comunicação adequada, eu 
acredito que a sessão não teria 
capacidade de alcançar seus 
objetivos. 

17. A comunicação na sessão tutorial eu 
considero que ela se inicia a partir 
do momento em que o coordenador 
daquela turma dá inicio àquele 
módulo, se apresentando aos 
estudantes; o modo com que será 
trabalhado nas semanas definidas 
para o módulo, e fazendo uma 
divisão dos grupos. 

18. A partir do momento que você 
recebe o seu grupo de estudantes, 
que segurança, tranqüilidade, 
insatisfação, você vai gerar no 
primeiro dia de tutoria?... isso leva 
ao certo o dito: a primeira 
impressão é a que fica. É muito 
importante que você saiba receber 
seu grupo de estudantes, o que 
você tem a dizer em relação ao 
grupo, a você como tutor, ao 
módulo que será trabalhado. 

19. Outro aspecto importante é no 
momento em que o estudante deu 
entrada na sala de tutoria e é 
recebido pelo tutor, como o tutor o 
recebe? 

20. Essa forma de avaliação é um jeito 
de mostrar ao aluno o que nele é 
bom. 

21. As avaliações: é um momento 
excelente para abrirmos espaço 
para ele tirar suas dúvidas, deixar 
em aberto suas dificuldades. E ai 
aproveitar esse momento para 
estimular e mostrar que ele é capaz 
assim como seus colegas, que ele 
estudou que tem capacidade de 
expor suas duvidas. É neste 
momento que eles se sentem mais 
encorajados. 

 
22. Eu gosto quando são honestos. Eles 

tem que estar presentes mesmo 
não tendo estudado. 

28. comunicação na sessão tutorial é 
palavra chave e fundamental 

29. Se não houver comunicação 
adequada, eu acredito que a 
sessão não teria capacidade de 
alcançar seus objetivos. 

30. A comunicação na sessão tutorial 
eu considero que ela se inicia a 
partir do momento em que o 
coordenador daquela turma dá 
inicio àquele módulo, 

 
31. a primeira impressão é a que fica 
32. É muito importante que você saiba 

receber seu grupo de estudantes, 
 
33.  estudante deu entrada na sala de 

tutoria e é recebido pelo tutor, 
como o tutor o recebe? 

 
34. Essa forma de avaliação é um jeito 

de mostrar ao aluno o que nele é 
bom. 

35. As avaliações: é um momento 
excelente para abrirmos espaço 
para ele tirar suas dúvidas, deixar 
em aberto suas dificuldades. 

36. aproveitar ... para estimular e 
mostrar que ele é capaz assim 
como seus colegas, 

37. mostrar... que ele estudou 
38. mostrar que tem capacidade de 

expor suas duvidas 
39.  É neste momento que eles se 

sentem mais encorajados. 
 
40. Eu gosto quando são honestos 
 
41. Eles tem que estar presentes 

mesmo não tendo estudado. 

Comunicação 
 
 

Comunicação 
 
 
 

Comunicação 
 
 

Acolhimento ao 
grupo na 1º 

sessão 
 

Acolhimento 
 

Avaliação 
 
 

Avaliação 
 
 
 

Avaliação 
 

A avaliação 
 

Comunicação 

Tutor 2  Unidades de Registro  Categorias  
23. Cê tá falano de empatia em relação 

ao tutor, com relação ao número de 
estudantes e até a sala em que vai 
ficar: “aquela sala é melhor do que 

42. empatia em relação ao tutor, 
43. empatia com relação ao número 

de estudantes e até a sala em 
que vai ficar. 

Condições 
interpessoais: 

empatia 
condições de 
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aquela outra que eu fiquei no 
módulo anterior..., aquele módulo 
foi melhor que esse”. 

 
24. Acho que do que você falou, um fator 

importante é a empatia, acho que é 
algo que devíamos explorar. Acho 
que a empatia é o principal fator até 
o início da sessão. 

 

 
44. aquele módulo foi melhor que 

esse”. 
45. um fator importante é a empatia, 
46. a empatia é algo que devíamos 

explorar. 
47. a empatia é o principal fator até o 

início da sessão. 

infra-estrutura: 
sala 

avaliação 
 

Empatia 

Tutor 3  Unidades de Registro  Categorias  
25. Tem um fator que eu acho que 

interfere na dinâmica da tutoria: é o 
estudante acreditar ou não no 
método, e o tutor também. Então 
torna-se um fator  importante no 
início de todo o curso o 
esclarecimento para o estudante, do 
método. Como surgiu e foi 
desenvolvido, isso dá segurança ao 
estudante. 

          É importante que o tutor pelo 
menos leia um texto explicativo, 
pois sabemos que ele tem que ter o 
domínio da situação. 

 
26.Algo também muito importante é 

reparar no estudante o aspecto de 
timidez, da dificuldade de se abrir e 
interagir, e dar espaço a ele para 
falar, questionar. 

48. interfere na dinâmica da tutoria: o 
estudante acreditar ou não no 
método, e o tutor também. 

49. esclarecimento do método. Como 
surgiu e foi desenvolvido, isso dá 
segurança ao estudante. 

50. o tutor pelo menos leia um texto 
explicativo, pois ...  ele tem que 
ter o domínio da situação. 

 
 
51. importante reparar no estudante 

...timidez,  dificuldade de se abrir 
e interagir, 

52. importante ...dar espaço a ele para 
falar, questionar. 

Acolhimento 
 

Acolhimento: 
esclarecimento 

quanto ao 
método 

 
 

Acolhimento 
 

Avaliação 

Tutor 5  Unidades de Registro  Categorias  
27.  Acho que a empatia é fator 

facilitador para início das sessões. 
28. É muito diferente a postura do 

estudante do 1º para o 6º período. A 
diferença é enorme. E eles falam 
que a avaliação é sempre a mesma. 
“Como fulano melhorou...ele falava 
tão pouco, agora já fala mais”. 

 

53.  a empatia é fator facilitador para 
início das sessões. 

54. É muito diferente a postura do 
estudante do 1º para o 6º período 

55. Eles falam que a avaliação é 
sempre a mesma. “Como fulano 
melhorou...ele falava tão pouco, 
agora já fala mais”. 

Acolhimento 
 

Acolhimento 
 

Empatia 
 

Tutor 6  Unidades de Registro  Categorias  
29. Sobre essa questão eu peço para 

que eles avaliem o colega sobre 
como ele era nos períodos 
anteriores. Acho que isso incentiva. 

56. peço para que eles avaliem o 
colega sobre como ele era nos 
períodos anteriores. 

57. isso incentiva. 

avaliação 
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NÚCLEO DIRECIONADOR 3 - Condições que dificultam o processo de comunicação nas 
sessões tutoriais 
Tutor 1 Unidades de contexto  Unidades de Registro  Categorias  
30. Alguns estudantes não ficam mais 

satisfeitos com a divisão de grupos, 
eles questionam a escolha de seus 
companheiros, pois já vem com 
suas escolhas. (eu queria ficar no 
grupo de fulano...eu queria ter tal 
tutor...) 

Então ele já vem sabendo quem será o 
seu tutor, ele já vem com 
preconceito de um tutor que ele 
ainda não conhece ou conhece pela 
voz dos outros. Pelas referências 
que ele teve antes. Eles fazem um 
inquet... e como o tutor recebe esse 
estudante. 

31.O estudante do 1º período ainda não 
tem noção de como as coisas vão 
funcionar. Ele cria essa duvida; 
porque no segundo período ele já 
teve uma experiência prévia do que 
acontece, é natural que tenha essa 
rejeição. 

 
 
32 Eu já tive estudante (estudante que 

não participa) assim, e tem mais: eu 
sou do tipo de tutor que fala muito, e 
já fui chamada atenção várias vezes 
por conta disso. Eu me vigiava o 
tempo inteiro. Porque assim eu vou 
inibir o estudante. 

 
33. Tem estudante que não sabe 

estudar. Ele vai bem numa sessão, 
sabe falar mais te surpreende no 
EAC. 

58. Alguns estudantes não ficam 
mais satisfeitos com a divisão 
de grupos 

59. Alguns estudantes questionam a 
escolha de seus companheiros, 
pois já vem com suas escolhas. 

60. ele já vem com preconceito de 
um tutor que ele ainda não 
conhece ou conhece pela voz 
dos outros. 

 
61. O estudante do 1º período ainda 

não tem noção de como as 
coisas vão funcionar 

62. no segundo período ele já teve 
uma experiência prévia do que 
acontece 

63. Ele cria essa duvida; é natural 
que tenha essa rejeição. 

64. Eu já tive estudante assim, (que 
não participa) 

65. eu sou do tipo de tutor que fala 
muito, e já fui chamada atenção 
várias vezes por conta disso 

66. Eu me vigiava o tempo inteiro. 
Porque assim eu vou inibir o 
estudante. 

67. Tem estudante que não sabe 
estudar 

68. vai bem numa sessão, sabe falar 
mais te surpreende no EAC. 

Percepções dos 
estudantes sobre 
colegas e tutor 

 
 
 
 
 

O 
desconhecimento 

do método 
 
 
 
 
 
 

Características do 
estudante: não 
saber estudar 

Tutor 2  Unidades de Registro  Categorias  
34. O especialista não inibe os 

estudantes. Existem módulos em 
que ficamos sem saber como 
discutir o módulo, porque o aluno 
fica esperando mais da 
profundidade do meu saber. 

 
 
35. Eu sou patologista ... foi um módulo 

muito difícil, principalmente no 
primeiro módulo em que fui tutora. 
Eu já tinha sido tutora em outros 
módulos que não na minha área 
específica, e quando eu entrei foi 
muito difícil para a gente encontrar 
um ponto de equilíbrio, justamente 
por isso: eles esperavam muito mais 
da minha fala. Acabava que gerava 
muito menos discussão e eu tinha 

69. O especialista não inibe os 
estudantes. 

70. Existem módulos em que 
ficamos sem saber como 
discutir o módulo 

71. o aluno fica esperando mais da 
profundidade do meu saber. 

 
72. foi um módulo muito difícil, 

principalmente no primeiro 
módulo em que fui tutora. 

73. eles esperavam muito mais da 
minha fala.  

74. Acabava que gerava muito 
menos discussão e eu tinha 
dificuldade de saber até onde 
eu podia interferir, por causa da 
profundidade do meu saber. 

 

Características do 
tutor: 

Generalista X 
especialista 

 
 
 
 
 
 
 

Características do 
tutor: formação 

 
 
 
 
 

Características do 
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dificuldade de saber até onde eu 
podia interferir, por causa da 
profundidade do meu saber. 

 
36. Temos que fazer várias artimanhas 

para conseguir a atenção do aluno, 
e o que preocupa é que não é uma 
coisa padrão. É que cada um, de 
acordo com seu talento, tem que 
fazer várias artimanhas, mas não 
são habilidades sistematizadas. É 
intuitivo.. . Um fator que facilitasse 
isso é se fossemos melhor 
capacitados para lidar com essas 
situações. 

 
 
37.Esse aluno não se manifesta porque 

ele não quer, não estudou, ou 
porque ele quer testar o tutor e os 
colegas? 

38. Aquele aluno que tem dificuldades, e 
vai passando... como lidar com esse 
aluno? Eu vivenciei isso e eu já ia 
para a sessão com esses alunos, 
resistente. 

O retrospecto mostra que é um aluno 
que perde com freqüência nos 
módulos. 

 
 
 
39. E sobre o estudante que mantém sua 

zona de conforto se protegendo 
com suas limitações e angariando 
proteção dos pares e também do 
tutor? Nesses casos o porta voz 
pode ser rejeitado. Falar a verdade 
pode ser confundido por quebrar as 
regras que protegem um ou outro, e 
aí, de porta voz ele vira bode 
expiatório. 

 
40. E eu já descobri que tem tutoria que 

os estudantes se organizam 
fazendo rodízio para todos poderem 
faltar sem bagunçar. 

 
 
75. Temos que fazer várias 

artimanhas para conseguir a 
atenção do aluno, 

76. o que preocupa é que não é uma 
coisa padrão. 

77. cada um, de acordo com seu 
talento, tem que fazer várias 
artimanhas, mas não são 
habilidades sistematizadas. É 
intuitivo. 

78. facilitasse isso  se fossemos 
melhor capacitados para essas 
situações. 

79. Esse aluno não se manifesta 
porque ele não quer, não 
estudou?  

80. ou porque ele quer testar o tutor 
e os colegas? 

81. Aquele aluno que tem 
dificuldades, e vai passando... 
como lidar com esse aluno? 

82. já ia para a sessão com esses 
alunos, resistente. 

83. é um aluno que perde com 
freqüência nos módulos. 

 
 
84. o estudante que mantém sua 

zona de conforto se protegendo 
com suas limitações e 
angariando proteção dos pares 

85. angariando proteção também do 
tutor 

86. Nesses casos o porta voz pode 
ser rejeitado. 

87 . Falar a verdade pode ser 
confundido por quebrar as 
regras que protegem um ou 
outro, e aí, de porta voz ele vira 
bode expiatório. 

88. tem tutoria que os estudantes se 
organizam fazendo rodízio para 
todos poderem faltar sem 
bagunçar. 

estudante: 
Cognitivas e 
interpessoais 

 
 
 

Tutor 3  Unidades de Registro  Categorias  
41. Existem momentos em que o 

estudante duvida da capacidade do 
tutor em relação ao método de 
ensino. Eu tive essa experiência 
ruim com 1 ou 2 estudantes do 
segundo período de duvidar da 
capacidade desse método de formar 
o profissional. 

42. Eu acho que a resistência acontece 
se ele não confiou. O que não é a 
realidade da maior parte. Essa 

89. Existem momentos em que o 
estudante duvida da capacidade 
do tutor em relação ao método 
de ensino. 

 
90. Eu acho que a resistência 

acontece se ele não confiou. 
 
91. tinha hora em que os estudantes 

criavam em mim uma linha de 
raciocínio e isso não me fez 

Percepções: 
sobre o método e 

sobre o tutor 
 

Características do 
tutor: 

Generalista X 
especialista 

 
Características do 

tutor 
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dúvida acontece porque o estudante 
não confiou. 

 
43. Eu já fui tutor assim (especialista) e 

tinha hora em que os estudantes 
criavam em mim uma linha  

de raciocínio e isso não me fez sentir 
bem..., e acho que esse é um fator 
que, se não for bem administrado, 
pode ser um fator dificultador. 

 
44 Acho que também o conteúdo do 

módulo é fator dificultador nesse 
caso. 

 
45. Já acho que a gente tem que ter um 

olhar mais maduro. No dia-a-dia 
nem sempre dá para estudar tudo o 
que seria necessário. O texto 
explicativo garante o domínio do 
assunto. Menos mal. 

 
46. O estudante de medicina tem 

resistência a conteúdos que não 
são biológicos. 

47. É também importante retratar o fato 
de quando estamos diante do 
estudante tímido. Podemos 
perceber isso nos adolescentes, 17, 
18, 19 anos. Ele estudou, mas é 
difícil trazer ele para a discussão. 

48 Não estou falando do que estuda 
demais, estou falando daquele que 
não participa. O que fazer com esse 
aluno? 

49. Eu acho que esse aluno (tímido) quer 
passar o mais despercebido 
possível; aí vem o questionamento 
do tutor: Será que esse aluno não 
está me enganando? 

50. Você nota que tem estudantes que 
são confusos, falam coisas que não 
tem nada haver, não consegue 
acompanhar, tenta fazer uma 
explicação e não consegue. 
Estudante engana muito agente, 
pois nem sempre ele estudou tanto, 
mas pega carona com a fala dos 
outros. 

 
51. Existe uma pergunta que não quer 

calar: quando a gente fala de 
condição facilitadora e dificultada da 
tutoria... o especialista é uma 
condição facilitadora ou dificultadora 
da comunicação dentro da tutoria? 

 
52. Existem alunos que na tutoria foram 

bem, mas no EAC... ai foram maus. 

sentir bem... 
 
92. o conteúdo do módulo é fator 

dificultador 
 
93. a gente tem que ter um olhar 

mais maduro. No dia-a-dia nem 
sempre dá para estudar tudo o 
que seria necessário. 

94. O texto explicativo garante o 
domínio do assunto. Menos 
mal. 

95. O estudante de medicina tem 
resistência a conteúdos que não 
são biológicos. 

96. estudante tímido... Ele estudou, 
mas é difícil trazer ele para a 
discussão. 

97.aquele que não participa. O que 
fazer com esse aluno? 

 
98.esse aluno...quer passar o mais 

despercebido possível; 
99.o tutor: Será que esse aluno não 

está me enganando? 
100. tem estudantes que são 

confusos, falam coisas que não 
tem nada haver, não consegue 
acompanhar, tenta fazer uma 
explicação e não consegue. 

101. Estudante engana muito 
agente, pois nem sempre ele 
estudou tanto, mas pega carona 
com a fala dos outros. 

102. o especialista é uma condição 
facilitadora ou dificultadora da 
comunicação dentro da tutoria? 

 
103. Existem alunos que na tutoria 

foram bem, mas no EAC... ai 
foram maus. 

104. Tem estudante que te engana. 
105. comparar o desempenho do 

estudante na tutoria e no EAC 
106. Tem estudante que fica 

caladinho e pega o EAC e te 
surpreende. 

108. Tem aquele que pega carona 
nos colegas, tem bom papo, 
mas não produz muito 

109. Tem aquele que fala demais 
também. Ele sabe fazer o 
gancho 

 
 

Características do 
estudante: 

resistências 
pessoais 

 
 
 

Características do 
estudante: 
cognitivas 

 
 

Características do 
estudante: 
cognitivas 

 
 

Características do 
tutor: 

Generalista X 
especialista 

 
 

Características do 
estudante: 
cognitivas 

 



Anexos   85 
 

 

 

Tem estudante que te engana. 
 
53.  Vocês já tiveram oportunidade de 

comparar o desempenho do 
estudante na tutoria e no EAC? Um 
precisa ser coerente com o outro. 
Tem estudante que fica caladinho e 
pega o EAC e te surpreende. Tem 
aquele que pega carona nos 
colegas, tem bom papo, mas não 
produz muito. Tem aquele que fala 
demais também. Ele sabe fazer o 
gancho. 

Tutor 4  Unidades de  Registro  Categorias  
54. Essa experiência (o estudante não 

confiar) eu já tive no sexto período e 
isso às vezes atrapalha, pois você 
vai ter que ter a preocupação de 
buscar a atenção desse estudante o 
tempo todo. 

55. Mas é preciso tomar cuidado pois 
essa fala (incentivar superações) 
pode ser prejudicial ao aluno tímido. 

56. Aí você pega entre eles uma 
avaliação que não é real, e a nossa 
também não. 

57. Às vezes reparamos em algumas 
pessoas que passam pela sessão 
tutorial e falou tão pouco naquele 
dia. Um aluno comentou que no dia 
da sessão tutorial deve estar bem e 
esquecer de tudo... “no ensino 
tradicional não tinha isso... eu, além 
de estudar tenho que me preparar 
mentalmente, temos que nos 
preparar e participar muito bem.” 

 
58. Com relação aos estudantes que 

falam muito e você percebe que ele 
não estudou, talvez ele não saiba 
como estudar. 

 
59. O papel de apontar verdades deve 

ser do tutor, não do estudante. 
 
60. Tem tutores que são penalizados por 

falar de acordo com o que pensam. 
Na grande maioria das vezes a 
gente sustenta o faz de conta. 

61.Uma estudante foi mal avaliada na 
sessão e ela ameaçou o colega de 
que ia ficar muito chateada com ele 
se ele tivesse falando sério, aquela 
crítica sobre ela. Ela é uma 
estudante que age como a dona da 
sessão. Critica todo mundo. Ao 
receber criticas disse que era muito 
sensível, e ela nunca dava 
oportunidade para que os colegas 

110. atrapalha, pois você vai ter que 
ter a preocupação de buscar a 
atenção desse estudante o 
tempo todo. 

111. cuidado pois essa fala 
(incentivar superações) pode 
ser prejudicial ao aluno tímido. 

1127. Aí você pega entre eles uma 
avaliação que não é real, e a 
nossa também não 

113. pessoas que passam pela 
sessão tutorial e falou tão pouco 

114. aluno comentou que no dia da 
sessão tutorial deve estar bem 
e esquecer de tudo.. 

115. “no ensino tradicional não tinha 
isso...  

116. eu, além de estudar tenho que 
me preparar mentalmente, 
temos que nos preparar e 
participar muito bem.” 

 
 
117. os estudantes que falam muito 

e você percebe que ele não 
estudou, talvez ele não saiba 
como estudar. 

 
118. O papel de apontar verdades 

deve ser do tutor 
 
119. Tem tutores que são 

penalizados por falar de acordo 
com o que pensam 

120. Na grande maioria das vezes a 
gente sustenta o faz de conta. 

121. .Uma estudante foi mal avaliada 
na sessão e ameaçou o colega 
de ficar muito chateada com ele 
se ele tivesse falando sério,  

122. ela nunca dava oportunidade 
para que os colegas falassem, 
assim ela ficou como a dona da 
sessão, 

123. Ao receber criticas disse que 

Percepções dos 
estudantes 

 
Características do 

tutor: 
desempenho. 

 
 
 
 

Características do 
estudante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características do 
tutor: 

desempenho na 
tutoria 

 
 

Características do 
estudante 

 
 
 

Características do 
estudante 
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falassem, assim ela ficou como a 
dona da sessão, muitos colegas não 
conseguiam se expressar quando 
essa aluna estava falando. 

era muito sensível 
124. muitos colegas não conseguiam 

se expressar quando essa 
aluna estava falando. 

Tutor 5  Unidades de Registro  Categorias  

62. A gente percebe muitas ‘palavras’, 
quando o tutor não é de uma área 
especifica do tema do módulo. 

63. (...quando estamos diante do 
estudante tímido... Ele estudou mas 
é difícil trazer ele para a discussão.) 

É muito subjetiva essa avaliação, pois 
você sabe que o aluno se prepara, e 
assim ele te questiona com suas 
próprias pesquisas citando até as 
fontes. Então logo percebemos que 
esse aluno estudou, que aprofundou 
no assunto, mas as vezes por 
questionar tanto ele acaba 
atrapalhando quem tem mais 
dificuldade de falar, pois ele vai 
tomar todo espaço. 

  
64. Acho que é uma questão de 

trabalhar o nosso preconceito. Acho 
que temos que tomar cuidado com 
isso. Existem questões também 
como: ele pode esta passando por 
momentos que podem atrapalhar ou 
não. 

65. Quando você encontra pessoas que 
não gostam uns dos outros é outra 
dificuldade que surge, aí entra a 
questão da comunicação; 
dependendo da maneira como levar 
o trabalho eu consigo produzir uma 
comunicação legal. Isso traz a 
oportunidade de você ver como se 
sente nas suas avaliações. 

 
 
66. Quando o sujeito está contra a 

parede ele tem o desempenho 
comprometido pela ansiedade, 
temos que levar isso em conta. É o 
caso daquele estudante que não 
rendia, lembram?... 

 
67. Também existem aqueles estudantes 

que vêm a tutoria e falam que não 
estudaram, que só veio para ouvir. 

 

125. A gente percebe muitas 
‘palavras’, quando o tutor não é 
de uma área especifica do tema 
do módulo. 

126. É muito subjetiva essa 
avaliação 

127. você sabe que o aluno se 
prepara,  ele te questiona com 
suas próprias pesquisas citando 
até as fontes. 

128. logo percebemos que esse 
aluno estudou, que aprofundou 
no assunto, 

129. por questionar tanto ele acaba 
atrapalhando quem tem mais 
dificuldade de falar, 

130. é uma questão de trabalhar o 
nosso preconceito. temos que 
tomar cuidado com isso. 

131. ele pode esta passando por 
momentos que podem 
atrapalhar ou não. 

132. pessoas que não gostam uns 
dos outros é outra dificuldade 
que surge, 

133. entra a questão da 
comunicação; dependendo da 
maneira como levar o trabalho 
consigo produzir uma 
comunicação legal. 

134. Isso traz a oportunidade de 
você ver como se sente nas 
suas avaliações. 

 
 
 
135. Quando o sujeito está contra a 

parede ele tem o desempenho 
comprometido pela ansiedade 

 
136. aqueles estudantes que vêm a 

tutoria e falam que não 
estudaram, que só veio para 
ouvir. 

 

Características do 
tutor:Generalista 

X especialista 
Características do 

método: 
avaliação 

 
 
 
 
 

Características do 
tutor: 

desempenho 
 
 

Características do 
estudante 

 
 

Características do 
estudante 

 
Características do 

estudante 
 

Características do 
estudante 

Tutor 6  Unidades de Registro  Categorias  
68. É mesmo interessante essa questão 

do especialista, pois em alguns 
módulos o estudante já vem com 
impressão de que é difícil e 
complicado. É o caso do módulo de 
Percepção, consciência e Emoção. 

137. em alguns módulos o estudante 
já vem com impressão de que é 
difícil e complicado. 

138. É o caso do módulo de 
Percepção, consciência e 
Emoção. 

Características do 
tutor 

 
 
 

Características do 
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Eles preferiam uma aula tradicional 
porque o conteúdo é muito 
específico. Até contei a uma aluna 
que o Agamenon era tutor e 
neurologista, e que os alunos dele 
não se saíram melhor na prova, que 
os demais alunos. 

 
 
69. Quando o aluno vem com a 

impressão de que o módulo é difícil, 
você tem que fazer muita manobra 
com os alunos para que eles 
comecem a gostar um pouquinho do 
assunto. Deve trabalhar dando-lhe 
propostas, para que eles possam 
começar a se interessar. 

 
 
 
 
 
70. O estudante já fala que é seu direito 

faltar às sessões. 
 
71. Tem sessões que eles organizam 

quem vai falar o que, de modo que 
todos participem bem sem ter 
necessariamente construído 
conhecimento sobre aquele tema. 

139. Eles preferiam uma aula 
tradicional porque o conteúdo é 
muito específico. 

140. tutor e neurologista,... os alunos 
dele não se saíram melhor na 
prova, que os demais  

 
141. Quando o aluno vem com a 

impressão de que o módulo é 
difícil, você tem que fazer muita 
manobra 

142.fazer muita manobra com os 
alunos para que eles comecem 
a gostar um pouquinho do 
assunto. 

143. Deve trabalhar dando-lhe 
propostas, para que eles 
possam começar a se 
interessar. 

144. mostrá-lo formas e métodos 
para transmitir coragem. 

 
145. O estudante já fala que é seu 

direito faltar às sessões. 
 
146. Tem sessões que eles 

organizam quem vai falar o que 
147. todos participem bem sem ter 

necessariamente construído 
conhecimento  

 

tutor 
 
 

Percepção do 
estudante 

 
 
 
 
 
 

Características do 
estudante 

 
Características da 

metodologia 

72. Sem contar o grau de expectativas 
que o estudante constrói em torno 
do que eles acham que você tem 
para oferecer. E eles te avaliam 
considerando isso, e falam ... “mas 
a gente esperava mais”.... Sabemos 
definir diferenças ou as 
confundimos com erros? 

148. o grau de expectativas que o 
estudante constrói em torno do 
que eles acham que você tem 
para oferecer.  

149. eles te avaliam considerando 
isso, e falam ... “mas a gente 
esperava mais”.... 

150. Sabemos definir diferenças ou 
as confundimos com erros? 

Percepções 
 
 
 

 
 
NÚCLEO DIRECIONADOR 4 - A comunicação nas sessões t utoriais: pode interferir/ 
potencializar as habilidades interpessoais 
Tutor 1 Unidades de contexto  Unidades de Registro  Categorias  
73. Essa forma de avaliação é um jeito de 

mostrar ao aluno o que nele é bom. 
74.As avaliações: é um momento excelente 

para abrirmos espaço para ele tirar suas 
dúvidas, deixar em aberto suas 
dificuldades. E aí aproveitar esse 
momento para estimular e mostrar que 
ele é capaz assim como seus colegas, 
que ele estudou que tem capacidade de 
expor suas dúvidas. É neste momento 
que eles se sentem mais encorajados. 

 
75.Na vida é assim. Às vezes se torna uma 

situação difícil, pois você tem que 
resolver assuntos de seu trabalho com a 
cabeça cheia dos seus próprios 

151. forma de avaliação é um jeito de 
mostrar ao aluno o que nele é bom 

152. As avaliações: é um momento 
excelente para abrirmos espaço para 
ele tirar suas dúvidas, deixar em 
aberto suas dificuldades 

153. estimular e mostrar que ele é capaz 
assim como seus colegas, que ele 
estudou que tem capacidade de expor 
suas dúvidas. 

154. É neste momento que eles se sentem 
mais encorajados. 

 
155. difícil, pois você tem que resolver 

assuntos de seu trabalho com a 
cabeça cheia dos seus próprios 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO: 1. 
como espaço 

para aprender a 
ouvir críticas 

 
 
 

AVALIAÇÃO: 2. 
como feedback 
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problemas. Nós não temos que estar 
bem sempre, mas temos que nos 
comportar de acordo com as exigências 
do momento, nem por isso deixaríamos 
de estar ali participando. 

76. Com relação às habilidades de 
comunicação: é a capacidade de saber 
ouvir, e de fazer as críticas, que é um 
fator que interfere. Aí já criamos em 
mente como deve ser a próxima 
sessão.Nós devemos estar preparados 
para ouvir criticas positivas ou 
negativas, como nas avaliações, temos 
o direito de questionar junto aos alunos.  

 
77. Em uma certa avaliação dois acharam 

que eu falo muito, eu não me senti 
infeliz com isso, porque eu tenho que 
respeitar o que eles pensam disso, mas 
não é preciso que eu concorde, eu falo 
quando acho que é necessário, quando 
devo corrigir algum erro, no momento de 
uma dúvida. Temos que ouvir na 
tentativa de contribuir com o estudante 
sem apenas encher a bola deles. 

 
 
78. Nós professores, também devemos estar 

preparados para recebermos críticas, 
para não ficar chateados com os alunos. 

problemas. 
156. Nós não temos que estar bem 

sempre, mas temos que nos 
comportar de acordo com as 
exigências do momento 

157. comunicação: é a capacidade de 
saber ouvir, e de fazer as críticas, 

158. devemos estar preparados para ouvir 
criticas positivas ou negativas 

159. como nas avaliações, temos o direito 
de questionar junto aos alunos. 

 
 
160. avaliação dois acharam que eu falo 

muito, eu não me senti infeliz com 
isso, porque eu tenho que respeitar o 
que eles pensam 

161. tenho que respeitar o que eles 
pensam disso, mas não é preciso que 
eu concorde, 

162. falo quando acho que é necessário, 
quando devo corrigir algum erro, no 
momento de uma dúvida. 

163. Temos que ouvir na tentativa de 
contribuir com o estudante sem 
apenas encher a bola deles. 

164. devemos estar preparados para 
recebermos críticas, para não ficar 
chateados com os alunos. 

 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO: 3. 
como organizador 
e sistematizador 

 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO: 1. 
como espaço 

para aprender a 
ouvir críticas 

Tutor 2  Unidades de Registro  Categorias  
79. Um aluno comentou comigo que ele 

nunca consegue ser além disso: “ O que 
eu falo me define.” “Será que eu não 
sou mais nada além do desempenho 
nas sessões?” 

 
80. Sabe quando descobri que falava 

demais?... Em uma das sessões que fiz, 
achei que ‘matei a pau’, era minha área 
e eu mandei ver. Ao final todo mundo 
elogiou. Quando todos tinham avaliado, 
um aluno falou: “ não gostei, acho que 
você falou demais e não permitiu a 
nossa participação como deveria”. 

Uau! Recebi uma crítica de que não tinha 
sido boa, eu tinha falado demais. Achei 
que tinha matado a pau. A critica foi boa 
pois a partir desse momento eu refleti 
toda a minha pratica, me levou a 
crescer. Sempre que vejo esse aluno 
penso no quanto ele me ajudou. Já falei 
isso para ele. 

 
81. Num módulo de 10 sessões, na 4ª você já 

tem um grupo amadurecido. O tutor tem 
que ter essa habilidade de descontrair e 
conseguir uma relação madura. 

165. ele nunca consegue ser além disso: “ 
O que eu falo me define.” “Será que 
eu não sou mais nada além do 
desempenho nas sessões?” 

166. Em uma das sessões achei que ‘matei 
a pau’, era minha área e eu mandei 
ver. Quando todos tinham avaliado, 
um aluno falou:  “ não gostei, acho 
que você falou demais e não permitiu 
a nossa participação como deveria”. 

167. Recebi uma crítica de que não tinha 
sido boa, eu tinha falado demais. 
Achei que tinha matado a pau. 

 
168. a partir desse momento eu refleti toda 

a minha pratica, me levou a crescer. 
169. Sempre que vejo esse aluno penso no 

quanto ele me ajudou. Já falei isso 
para ele. 

170. Num módulo de 10 sessões, na 4ª 
você já tem um grupo amadurecido. 

171. O tutor tem que ter essa habilidade de 
descontrair e conseguir uma relação 
madura. 

 
As avaliações: 1. 

como espaço 
para aprender a 

ouvir críticas 
 
 

Avaliação 
1. como espaço 
para aprender a 

ouvir críticas 
 

Avaliação 
contribuindo na 
construção das 

interações 

Tutor 3  Unidades de Registro  Categorias  
82. Acho que é normal um psicólogo ou 

psiquiatra ficar te avaliando. Já 
conversei com pessoas e, para uma 
pessoa específica da área de saúde 
mental eles falam que é quase 
impossível não fazer isso. 

83. Essa parte de receber críticas na 

172. Acho que é normal um psicólogo ou 
psiquiatra ficar te avaliando. 

 
173. receber críticas na comunicação: 

temos que trabalhar muito isso, 
 
174. capacidade do indivíduo se expressar 

 
Avaliação 

1. como espaço 
para aprender a 

ouvir críticas 
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comunicação: temos que trabalhar muito 
isso, pois estamos trabalhando com 
profissionais. 

84. Quando você fala habilidades 
interpessoais o que me vem à cabeça é 
a capacidade do indivíduo de se 
expressar bem. Talvez seja a maior 
habilidade a ser desenvolvida. 
Capacidade de síntese, de expressão, 
de construir um raciocínio. 

85.Devemos trabalhar com as diferenças, 
somos uma escola que considera a 
diferença. Vê o sistema de cotas, por 
exemplo. Agente tem que aprender a 
trabalhar com as diferenças, não temos 
cotas para os diferentes? 

bem. Talvez seja a maior habilidade a 
ser desenvolvida.. 

175. Capacidade de síntese, de expressão, 
de construir um raciocínio 

 
176. Devemos trabalhar com as diferenças, 

somos uma escola que considera a 
diferença 

 

 
Construção das 

interações 
incluindo as 
diferenças 

Tutor 4  Unidades de Registro  Categorias  
86. Quando acontece de não estarmos bem, 

devemos saber que aquele momento 
esconde sua dificuldade e saber expor. 

87.Eu falei a verdade pra ela: disse que ela 
era muito ansiosa na verdade, e que 
precisava rever alguns comportamentos. 
Ao final perguntei se estava tudo bem e 
eles disseram: “dentro da sessão é uma 
coisa, da porta prá fora é outra.” Ou 
seja, estava tudo bem com eles. 

177. Quando acontece de não estarmos 
bem, devemos saber que aquele 
momento esconde sua dificuldade e 
saber expor. 

178. disse que ela era muito ansiosa na 
verdade, e que precisava rever alguns 
comportamentos. 

179. eles disseram: “dentro da sessão é 
uma coisa, da porta prá fora é outra.” 

Avaliação: 
1. como espaço 
para aprender a 

ouvir críticas 
 

Tutor 5  Unidades de Registro  Categorias  
88. É muito diferente a postura do estudante 

do 1º para o 6º período. A diferença é 
enorme. E eles falam que a avaliação é 
sempre a mesma. “Como fulano 
melhorou...ele falava tão pouco, agora 
já fala mais”. 

180. É muito diferente a postura do 
estudante do 1º para o 6º período. 

  

Avaliação 

Tutor 6  Unidades de Registro  Categorias  
89. Sobre essa questão eu peço para que 

eles avaliem o colega sobre  como ele 
era nos períodos anteriores. Acho que 
isso incentiva. 

 
90. Devemos saber como fazer criticas aos 

alunos, pois muitos podem ficar 
constrangidos ou magoados. As 
modalidades de comunicação exigem 
que eu saiba dar e receber feedback. 

181. peço para que eles avaliem o colega 
sobre  como ele era nos períodos 
anteriores. Acho que isso incentiva. 

 
182. saber como fazer criticas aos alunos, 
183. As modalidades de comunicação 

exigem que eu saiba dar e receber 
feedback. 

Avaliação 
1. como espaço 
para aprender a 

ouvir críticas 
 

91. Eu sou do tipo de tutora que avalio o 
comportamento, reparo que eles ficam 
antenados, prestando atenção sobre o 
que vou devolver sob forma de 
avaliação. 

 
92. Habilidades interpessoais: eu tenho que 

saber fazer uso do que eu estudei e o 
outro estudou. A critica sobre minha 
atuação e eu saber também aceitar a 
ação do outro. 

 
93. Para uma comunicação bem sucedida, 

você pode falar o que quiser, mas não 
de qualquer jeito. Essa habilidade 
atravessa as técnicas. 

184. Eu sou do tipo de tutora que avalio o 
comportamento, 

185. eles ficam antenados sobre o que vou 
devolver sob forma de avaliação 

186. Habilidades interpessoais 
187. eu tenho que saber fazer uso do que 

eu estudei e o outro estudou 
188. A critica sobre minha atuação e eu 

saber também aceitar a ação do 
outro. 

189. você pode falar o que quiser, mas não 
de qualquer jeito 

190. Essa habilidade atravessa as 
técnicas. 

Avaliação 
1. como espaço 
para aprender a 

ouvir críticas 
 
 
 
 

Saber falar 
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ANEXO III 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

PROJETO: HABILIDADES INTERPESSOAIS NO PROCESSO EDUC ATIVO: A COMUNICAÇÃO 
NAS SESSÕES TUTORIAIS DO CURSO MÉDICO DA UNIMONTES 

 
As informações contidas neste termo estão sendo for necidas para sua 

participação voluntária neste estudo, que visa anal isar a HABILIDADES 
INTERPESSOAIS NO PROCESSO EDUCATIVO: A COMUNICAÇÃO NAS SESSÕES 
TUTORIAIS DO CURSO MÉDICO DA UNIMONTES, a partir da  ótica do professor/tutor 
do Curso. Para o alcance do objetivo proposto, será  realizado Grupo Focal com os 
professores do  Curso de Graduação em medicina da U NIMONTES. Não haverá 
benefício direto para o participante. Em qualquer e tapa do estudo você terá acesso ao 
responsável pela pesquisa – Marta Maria gomes, que pode ser encontrada no 
endereço: Rua São Damião, 311 – Bairro Todos os San tos. Telefone: (38) 3222-9565. 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a  ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – R ua Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 
14, Telefone: 5571-1062 – E-mail: cepunifesp@epm.br . É garantida a liberdade da 
retirada de consentimento a qualquer momento, bem c omo deixar de participar do 
estudo, sem qualquer prejuízo à comunidade de seu t rabalho na instituição. As 
informações obtidas serão analisadas em conjunto co m outros participantes, não 
sendo divulgada sua identificação. Os participantes  terão o direito de saber dos 
resultados parciais da pesquisa. Não haverá despesa s pessoais para o participante 
em qualquer fase do estudo. Também não terá compens ação financeira relacionada à 
sua participação. Se houver qualquer despesa adicio nal, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. O pesquisador compromete-se a utilizar os dados e o 
material coletado somente para esta pesquisa. Acred ito ter sido suficientemente 
informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 
descrevendo o estudo sobre HABILIDADES INTERPESSOAI S NO PROCESSO 
EDUCATIVO: A COMUNICAÇÃO NAS SESSÕES TUTORIAIS DO C URSO MÉDICO DA 
UNIMONTES 

Eu discuti sobre a minha decisão em participar dess e estudo. Ficaram claros 
para mim quanto aos propósitos do estudo, os proced imentos a serem realizados, 
seus desconfortos e riscos, as garantias de confide ncialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participa ção é isenta de despesas. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo  e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu poss a ter adquirido.  

 
Assinatura do participante  Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária  o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante para a participação neste estudo. 
-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo  Data         /       /        
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 CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Caro participante, 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo compreender alguns aspectos da 

comunicação nas sessões tutoriais do curso Médico Universidade Estadual de 

Montes Claros - UNIMONTES, a partir da perspectiva dos alunos e dos tutores do 

curso. Gostaria de contar com sua colaboração no sentido de responder ao 

inventário da forma mais completa possível. 

            Esclareço que esta escala destina-se a um projeto de pesquisa, e a 

concordância em respondê-la implica em concordância com a divulgação dos dados 

analisados na pesquisa. Informo, no entanto, o caráter absolutamente sigiloso dos 

dados sobre os informantes, e o nosso compromisso com a ética na divulgação do 

conhecimento científico. 

                                                

 

 

 

                                     Agradeço desde já a colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Maria Gomes 

Universidade Federal de São Paulo – Unifesp 
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ANEXO IV e V 

Parecer do Comitê de Ética Institucional 
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ANEXO VI 

 

ROTEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DO GRUPO FOCAL 

 

 

Apresentação da proposta, seguida de perguntas norteadoras da sessão: 

 

 

• Conhecer as modalidades comunicacionais presentes nas sessões tutoriais do 

curso médico da UNIMONTES. 

• Discutir como a comunicação, nas sessões tutoriais pode interferir/potencializar 

as habilidades interpessoais. 

• As condições que facilitam e dificultam o processo de comunicação nas 

sessões tutoriais do curso médico da UNIMONTES. 
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ANEXO VII 

 

TABELAS E GRÁFICOS 

Fator 3 por período 
 

Tabela 5 - Medidas descritivas do escore do fator 3  por período 

Período  Média Desvio -Padrão  Mediana  Mínimo  Máximo  Valor -P 
1º 6,7 1,7 7,2 2,4 10,0 

0,185* 

2º 7,0 2,1 7,2 1.2 10,2 
3º 6,6 1,9 6,6 1,7 10,1 
4º 7,0 1,3 6,8 4,6 10,2 
5º 7,4 2,0 8,1 1,6 9,8 
6º 8,3 1,3 8,1 6,3 10,4 
7º 7,2 1,4 7,2 4,3 9,4 

*Teste Kruskal Wallis (diferença estatisticamente NÂO significante)    
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Fator 4 por Período 

 

O fator 4 avalia a auto-exposição a desconhecidos e a situações novas, e 

igualmente não evidencia diferenças significativas entre os períodos do curso.  

 

Tabela 6 - Medidas descritivas do escore do fator 4  por período 

Período  Média Desvio -Padrão  Mediana  Mínimo  Máximo  Valor -P 
1º 3,5 1,4 3,7 0,0 5,8 

0,830* 

2º 3,3 1,3 3,3 0,6 5,8 
3º 3,5 1,3 3,3 1,1 5,8 
4º 3,6 1,2 3,7 0,0 5,5 
5º 3,6 1,2 3,7 0,0 5,5 
6º 3,9 1,1 4,0 2,2 5,5 
7º 3,9 1,4 3,8 1,3 5,8 

*Teste Kruskal Wallis (diferença estatisticamente NÂO significante)   
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Escore Total por período 

 

Tabela 7 - Medidas descritivas do escore total por período 

Período  Média Desvio -Padrão  Mediana  Mínimo  Máximo  Valor -P 
1º 92,9 23,5 97,5 18,0 134,0 

0,413* 

2º 92,8 19,1 96,0 57,0 128,0 
3º 92,3 15,4 89,0 64,0 119,0 
4º 93,9 14,9 94,0 65,0 123,0 
5º 94,0 18,0 96,0 55,0 131,0 
6º 97,0 16,0 89,0 75,0 124,0 
7º 104,6 17,2 111,0 75,0 127,0 

*Teste Kruskal Wallis (diferença estatisticamente NÂO significante) 
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Fator 2, 3 e 4 nos períodos iniciais e finais 
        

Tabela 8 - Comparação entre médias do escore total e do escore dos fatores 2, 
3 e 4 nos períodos iniciais  e finais 

 
Escore  Período**  Média Desvio -Padrão  Valor -P 

Total Inicial 92,7 19,10 0,177* 
Final 96,8 16,70 

Fator 3 Inicial 6,8 2,04 0,066* 
Final 7,4 1,59 

Fator 2 Inicial 8,7 1,90 0,781* 
Final 8,8 1,60 

Fator 4 Inicial 3,4 1,30 0,175* 
Final 3,7 1,20 

**Inicial = 1º, 2º e 3º períodos  e  Final = 4º, 5º, 6º e 7º períodos 

Teste T de Student (diferença estatisticamente NÂO significante) 

 

 

Fator 2, 3, 4 e total correlacionados às idades 

 
Tabela 9 - Correlação da IDADE com os fatores 

 Coeficiente de Correlação de Pearson (r)  Interpretação  
Idade e  Fator 2 -0,100 Baixa correlação 
Idade e Fator 3 0,107 Baixa correlação 
Idade e Fator 4 -0,050 Baixa correlação 
Idade e Total -0,006 Baixa correlação 

** a correlação é forte quando o coeficiente r for superior a 0,75 ou inferior a -0,75; todas as correlações foram 

bem baixas (próximas de zero). 

 

FATOR  1 

Tabela 10 - Fator  1 x Período 

Período Média Desvio-Padrão  Mínimo Máximo 
1 9,12 2,87 1,38 14,47 
2 8,52 2,48 2,34 12,47 
3 9,46 3,05 3,51 15,06 
4 8,87 2,42 4,81 13,96 
5 8,69 2,75 4,29 14,90 
6 9,16 3,25 2,03 13,07 
7 11,78 3,07 7,38 17,87 

Total 9,29 2,91 1,38 17,87 
Valor-P = 0,027 (Existe diferença estatisticamente significante  nas médias do fator 1 segundo o período) 
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 Tabela 11 - Fator 1 x Gênero 

Sexo Média Desvio-Padrão  Mínimo Máximo 
Feminino 8,93 2,91 1,38 14,90 
Masculino 9,70 2,88 4,29 17,87 

Total 9,29 2,91 1,38 17,87 

Valor-P = 0,121 (Diferença não significante) 

 
FATOR  5 

Tabela 12 - Fator 5 x Período 

Período Média Desvio-Padrão  Mínimo Máximo 
1 1,20 0,55 -0,03 1,87 
2 1,45 0,70 -0,04 2,86 
3 1,28 0,56 0,37 2,86 
4 1,23 0,49 0,10 1,89 
5 1,26 0,57 0,22 2,20 
6 1,20 0,63 0,04 2,20 
7 1,13 0,57 0,04 2,20 

Total 1,26 0,58 -0,04 2,86 

Valor-P = 0,739 (Diferença não significante) 

 

Tabela 13 - Fator 5 x Gênero 
 Média Desvio-Padrão  Mínimo Máximo 

Feminino 1,2342 0,54975 0,00 2,86 
Masculino 1,2862 0,60578 -0,04 2,86 

Total 1,2585 0,57504 -0,04 2,86 

Valor-P = 0,599 (Diferença não significante) 

 
Tabela 14 - Fator 1 x período 

 Média Desvio-Padrão  Mínimo Máximo 
Inicial 9,06 2,81 1,38 15,06 
Final 9,51 3,00 2,03 17,87 
Total 9,29 2,91 1,38 17,87 

Valor-P = 0,367 (Diferença não significante) 

 

Tabela 15 - Fator 5 x período 

 Média Desvio-Padrão  Mínimo Máximo 
Inicial 1,31 0,60 -0,04 2,86 
Final 1,21 0,55 0,04 2,20 
Total 1,26 0,56 -0,04 2,86 

Valor-P = 0,313 (Diferença não significante) 


