
MARIA TEREZA CARVALHO ALMEIDA 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DOCENTE 

 EM MÉTODOS ATIVOS DE ENSINO/APRENDIZAGEM  

NA FORMAÇÃO DO MÉDICO 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tese apresentada à Universidade Federal de 

São Paulo para obtenção do título de Mestre 

em Ciências. 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor Nildo Alves 

Batista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2010



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM 

SAÚDE – CEDESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde, nível mestrado, 

Modalidade Acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador do Curso: Professor Doutor Nildo Alves Batista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          

                                                                           

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almeida, Maria Tereza Carvalho 
Desenvolvimento docente em Métodos Ativos de 

Ensino/Aprendizagem na formação do médico / Almeida, Maria Tereza 
Carvalho. – São Paulo, 2010. 

163f. 
 

Tese (Mestrado Acadêmico) – Universidade Federal de São Paulo. 
Escola Paulista de Medicina. Programa de Pós-graduação em Ensino em 
Ciências da Saúde. 
 

Título em inglês: Teaching development in teaching/learning active 
methods for medical education. 

 
1. Docência Médica. 2. Desenvolvimento Docente. 3. Educação Médica. 4. 
Métodos Ativos de Ensino/Aprendizagem. 5. Aprendizagem Baseada em 
Problemas. 

 



 

                                                                          

                                                                           

iii 

MARIA TEREZA CARVALHO ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DOCENTE 

 EM MÉTODOS ATIVOS DE ENSINO/APRENDIZAGEM 

NA FORMAÇÃO DO MÉDICO 

 

 

 

 

 

 

Presidente da Banca: Professor Doutor Nildo Alves Batista. 

 

 

 

 

 
BANCA EXAMINADORA 

 

 

 
Prof. Dra. Ecleide Cunico Furlanetto _____________________________________________  

 

 

Prof. Dr. Rinaldo Henrique Aguilar da Silva _______________________________________ 

 

 

Prof. Dra. Sylvia Helena Souza da Silva Batista_____________________________________ 

 

 

Aprovado em: ___________________ 



 

                                                                          

                                                                           

iv 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus,  
minha fonte de inspiração e de amor. 

 
A papai (in memorian),  

ninguém mais do que ele se orgulharia de mim  
neste momento, não só por mais uma conquista, 

 mas por se tratar de um trabalho sobre 
 a docência em Medicina. 

 
A mamãe, 

 exemplo de força e coragem. 
 

A Gildázio, 
 meu querido esposo, companheiro e amigo.  

 
A Lucas, Mateus e Ana Clara, 

 meus filhos, cada um com seu jeito de ser, 
é uma fonte de amor na minha vida. 

 
A Fê, Quel e Fá, 

 minhas irmãs, amigas e colegas nesta trajetória da docência. 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          

                                                                           

v 

AGRADECIMENTOS 

 

Mais que um trabalho é a realização de um sonho... acreditar que podemos 

contribuir para melhorar o mundo e a qualidade de vida das pessoas por meio da 

ciência. As palavras não são suficientes para demonstrar a gratidão a todos os 

que compartilharam comigo de toda a realização desta pesquisa. 

 

Peço desculpas a todos, por todos os momentos em que neguei a devida atenção 

ou que deixei faltar a paciência durante a realização deste trabalho e também 

àqueles que não estiverem citados diretamente, mas que também merecem 

minha sincera gratidão. 

 

Ao meu orientador, Professor Doutor Nildo Alves Batista, que com tanta 

objetividade me ajudou a ampliar meu horizonte sobre a docência. Agradeço por 

ter acreditado no meu potencial, pela paciência, dedicação e compreensão nas 

dificuldades vivenciadas, dentre elas, as limitações da distância. Confesso que 

foi um privilégio poder compartilhar de seus saberes mais intimamente nestes 

dois anos. Peço-lhe desculpas pelas minhas fragilidades.  

 

A Hissachi Tsuji, que com suas poucas palavras, mas especialmente com seu 

olhar atento e instigador me estimulou a aprofundar minhas reflexões sobre a 

prática da docência e a retirar de mim o que tenho de melhor. 

 

Aos professores Ecleide, Rinaldo e Sylvia que prontamente aceitaram o convite 

de participar da banca e que muito contribuíram com suas sugestões. 

 

A Fernanda Alves Maia, minha irmã e colega, obrigado pela força e pelas trocas 

de experiências e a Flávio Antunes que muito contribuiu com a tecnologia e com 

sua amizade. Vocês foram imprescindíveis nesta pesquisa. 

 

A toda equipe do Cedess, professores e funcionários administrativos, em 

especial Sueli Pedroso que me acolheu e ajudou sempre que necessário.  

 

Aos estudantes Izabela, Mirelle e Felipe, pela importante colaboração na 

realização desta pesquisa. Espero que possam usufruir desse aprendizado na sua 

formação. 

 

A equipe de coordenação do curso de Medicina da Unimontes que possibilitou 

que essa pesquisa fosse realizada. 

 

A cada um dos colegas professores que acreditaram no valor deste trabalho e 

contribuíram muito como participantes da pesquisa. 



 

                                                                          

                                                                           

vi 

SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO  ......................................................................................................... 2 

2. OBJETIVOS. .............................................................................................................. 7 

2.1 Objetivo Geral ................................................................................................... 7 

2.2 Objetivos Específicos ........................................................................................ 7 

 3. REFERENCIAL TEÓRICO  ................................................................................... 9 

3.1 Os Métodos Ativos de Ensino/Aprendizagem no Contexto do Ensino Médico 9 

3.2 A Docência no Ensino Médico no Contexto da ABP ....................................... 18 

3.3 Programas de Desenvolvimento Docente no Contexto de um Currículo ABP . 22 

4. METODOLOGIA  ...................................................................................................... 29 

4.1  O Contexto da Pesquisa  .................................................................................. 29 

4.1.1 O Curso de Medicina ..................................................................................... 30 

4.2  Procedimentos Metodológicos  ........................................................................ 37 

4.2.1  Sujeitos da Pesquisa  ............................................................................ 39 

4.2.2  Instrumentos para Coleta de Dados  .................................................... 41 

4.2.3  Coleta de Dados  .................................................................................. 43 

4.2.4  Análise dos Dados  .............................................................................. 44 

4.3 Aspectos Éticos ................................................................................................. 45 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  .............................................................................. 47 

5.1 O Preparo para a Docência nos Métodos Ativos de Ensino/Aprendizagem ..... 48 

5.2 Dificuldades e Demandas no Processo de Desenvolvimento Docente ............. 66 

5.2.1 Dificuldades no Processo de Desenvolvimento Docente ..................... 66 

5.2.2 Demandas / Necessidades no Processo de Desenvolvimento Docente 67 

5.3 Propostas para um Programa de Desenvolvimento Docente ............................ 101 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 125 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 130 

8. ANEXOS ..................................................................................................................... 137 

 

 

 

 



 

                                                                          

                                                                           

vii 

LISTA DE FIGURAS 

 

 
Figura 1 – Organograma do curso de Medicina da Unimontes  ...................................... 31 

Figura 2 – Estrutura funcional do curso de Medicina  .................................................... 34 

Figura 3 – Semana Padrão do curso de Medicina ........................................................... 34 

Figura 4 – Cata-vento: Representação das Funções Docentes nos Métodos Ativos ....... 125 

 

 



 

                                                                          

                                                                           

viii 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 
Gráfico 1 – Tempo de exercício na docência .................................................................. 40 

Gráfico 2 – Funções desenvolvidas pelos docentes ......................................................... 41 

Gráfico 3 – Cursos e Capacitações realizados pelos docentes ........................................ 49 

Gráfico 4 – Assertiva: Apesar de haver técnicas para estimular a aprendizagem ativa  

                      dos estudantes eu os estimulo intuitivamente .......................................................... 53 

Gráfico 5 – Assertiva: Eu aprendi a ser professor observando outros professores ao  

                    longo da minha trajetória acadêmica ............................................................ 57 

Gráfico 6 – Assertiva: Eu aprendi a ser tutor observando outro tutor em  

                    algumas sessões tutoriais .............................................................................. 57 

Gráfico 7 – Assertiva: As avaliações realizadas pelos estudantes NÃO exercem  

                     influência na minha busca pelo desenvolvimento docente .......................... 60 

Gráfico 8 – Assertiva: A pouca valorização das atividades de ensino  

                    dificultam meu investimento na docência  ................................................... 69 

Gráfico 9 – Assertiva: Apesar de já ter feito algumas capacitações, como professor  

                    atuante no contexto de um currículo ABP sinto necessidade de  

                    desenvolver saberes e práticas docentes para desempenhar as atividades  

                    que tem sido propostas para mim ................................................................. 73 

Gráfico 10 – Assertiva: O conhecimento específico na minha área técnica de  

                      atuação profissional é suficiente para desempenhar as atividades  

                      docentes propostas na ABP e ensinar o que meus estudantes precisam  

                      aprender ...................................................................................................... 74 

Gráfico 11 – Assertiva: O pouco envolvimento dos meus colegas docentes nos  

                      trabalhos em grupo me desmotiva a investir na carreira docente ............... 75 

Gráfico 12 – Assertiva: Sinto-me motivado pela equipe de coordenação do curso a  

                      melhorar minha competência para desempenhar as atividades  

                      docentes propostas na ABP ........................................................................ 77 

Gráfico 13 – Assertiva: Existe resistência dos docentes para os processos de 

                      formação / desenvolvimento docente ......................................................... 77 

 

 

 



 

                                                                          

                                                                           

ix 

Gráfico 14 – Assertiva: Os programas de desenvolvimento docente devem  

                      proporcionar aos docentes a formação para atuarem  em todas as 

                      atividades propostas na ABP, pois são eles que darão suporte ao 

                      desenvolvimento do projeto educacional ................................................... 85 

Gráfico 15 – Assertiva: Os métodos ativos de ensino/aprendizagem exigem  

                      um maior envolvimento/conhecimento do processo de ensinar e  

                      aprender, por isso é imprescindível ao docente estar inserido num  

                      programa de desenvolvimento docente ...................................................... 103 

Gráfico 16 – Assertiva: Os programas de desenvolvimento docente são  

                      imprescindíveis para eu melhorar meu desempenho nas atividades  

                      docentes propostas na ABP ........................................................................ 102 

Gráfico 17 – Assertiva: Os programas de desenvolvimento docente são  

                       imprescindíveis para eu melhorar meu desempenho na minha área  

                       técnica de atuação ...................................................................................... 103 

Gráfico 18 – Assertiva: Os programas de desenvolvimento docente devem estar  

                      inseridos na carga horária dos professores que atuam na ABP .................. 104 

Gráfico 19 – Assertiva: Os programas de desenvolvimento docente devem visar os  

                      interesses da instituição e não somente os interesses individuais dos  

                      docentes ...................................................................................................... 111 

Gráfico 20 – Assertiva: Na formação permanente do professor, um momento  

                      fundamental é o da reflexão crítica sobre sua prática e a troca de  

                      experiências com os outros Professores ..................................................... 117 

Gráfico 21 – Assertiva: A reflexão crítica sobre sua prática e a troca de experiências  

                      com os outros professores deve ser regular e sistemática .......................... 118 



 

                                                                          

                                                                           

x 

RESUMO 

 

Este trabalho traz como objetivo investigar o processo de desenvolvimento docente para atuação em 

currículos que utilizam Métodos Ativos para a formação do médico. Os sujeitos desta pesquisa foram 

115 professores da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) que trabalham com a 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e Problematização desde 2002 e já desempenharam as 

diversas funções docentes propostas. Vários aspectos dos objetos desse estudo foram investigados: 

como os professores se prepararam para desempenhar as atividades docentes propostas nos Métodos 

Ativos de ensino/aprendizagem e quais são suas necessidades relativas ao processo de 

formação/desenvolvimento docente, quais as dificuldades enfrentadas neste processo e que demandas 

específicas trazem para um programa de desenvolvimento docente. Na coleta de dados utilizamos um 

questionário com assertivas relacionadas à temática pesquisada e análise do grau de concordância e/ou 

discordância que foram sistematizadas, classificadas, tabuladas e dispostas em gráficos. Para o 

aprofundamento da pesquisa, utilizamos a entrevista semi-estruturada, cujos dados foram submetidos à 

análise temática. A maioria dos entrevistados fez curso de especialização na área de educação, porém, 

uma boa parte não recebeu um preparo formal. Relatam as experiências vivenciadas sem o preparo 

formal e enfatizam o autopreparo, seja pela intuição, por meio da própria prática ou a partir da 

observação de outros professores quando eram estudantes ou ainda a observação de outros colegas 

docentes. Dentre as dificuldades, há uma ênfase na desvalorização docente que é reforçada pela falta 

de reconhecimento, pelos baixos salários e consequentemente pela falta de tempo, uma vez que o 

professor se sente obrigado a assumir outras atividades além da docência. Quanto às demandas, eles 

assumem a necessidade de desenvolver seus saberes e práticas em docência, falam do aprendizado 

com o outro, seja por meio da observação de colegas mais experientes, seja por meio de grupos de 

estudo e/ou da troca de experiências e ressalta a prática como eixo estruturante. Neste contexto, a 

avaliação surge como uma importante estratégia de Desenvolvimento Docente, uma vez que estimula 

a reflexão da própria prática, porém, apontam a necessidade de seu aprimoramento. Um grande 

destaque é dado à necessidade de investimento pessoal e institucional para que haja a indução e 

sustentabilidade do processo de desenvolvimento docente. Eles são veementes ao apontar a 

importância destes programas estarem inseridos no Projeto Político Pedagógico, o que possibilita a 

inserção na carga horária, a obrigatoriedade, ter um planejamento que favoreça a objetividade e prática 

e a utilização de estratégias que os tornem mais significativos.  

 

Palavras Chaves: Docência Médica, Desenvolvimento Docente, Educação Médica, Métodos Ativos de 

Ensino/Aprendizagem, Aprendizagem Baseada em Problemas. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to investigate the teaching development process for background that uses 

active methods for medical education. The subject was 115 teachers at the State University of Montes 

Claros (Unimontes), that has worked with Problem Based Learning (PBL) and questioning since 2002 

and has already performed many proposed teaching tasks. Different aspects of the study have been 

investigated: the way teachers prepare themselves to perform the activities in the teaching/learning 

active methods and the relative needs concerning their development, the difficulties faced along the 

process and which specific needs they bring to such to a teaching development program. We have used 

a questionnaire with questions related to researched thematic and have analyzed the degree of 

agreement and/or disagreement that were systematized, classified, charted, and displayed in graphics. 

For a deeper research, we have used a semi structured interview, the data of which was submitted to 

some thematic analysis. Most of the ones interviewed were specialized in medical education, but some 

of them did not have it in a formal way. They have reported some of their experiences and have 

emphasized their self preparation, either through intuition or their own experience, by observing other 

teachers while they, the observers, were students or simply observing other colleagues. Among the 

difficulties, there is some emphasis concerning low teaching evaluation that has to do with lack of 

knowledge, low wages and consequently, lack of time because the teacher is obliged to assume other 

activities besides teaching. Concerning the needs, they assume the need for developing their teaching 

practice knowledge, share their learning among one another either by observing a more experienced 

colleague or through studying groups and emphasize such a practice as a structural axis. In this 

context, evaluation appears as an important teaching development strategy because it stimulates some 

thought concerning the practice in itself and also points to the need for refinement. Big emphasis is 

given to the need for personal and institutional investment so that there is some induction and 

sustaining of the teaching development process. They are vehement when showing the importance of 

these programs to be inserted in the Political Pedagogical Project, which favors the insertion in the 

task, the obligatoriness, having a plan that favors the objectivity and practice and the using of 

strategies that make them become more meaningful. 

 

KEY WORDS:  Medical Teaching, Teaching Development, Medical Education, Teaching/ Learning 

Active Methods, Problem Based Learning.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nunca verei nada de todos os lugares possíveis ao 

mesmo tempo; cada vez, vejo de um determinado lugar, 

vejo um “aspecto”, e vejo numa “perspectiva”. E eu vejo 

significa eu vejo porque eu sou eu, e não vejo somente 

com meus olhos; quando vejo alguma coisa toda minha 

vida aí está, encarnada nesta visão, neste ato de ver. 

(CASTORIADIS, 1982, p. 53) 

 

 

1.1 As origens da pesquisa 

 

Este estudo surge a partir da reflexão sobre a minha história de vida profissional, cuja 

trajetória traduz minhas inquietações que alimentam o desejo, a motivação e o interesse pelo 

tema: Docência Universitária. 

Por insistência do meu pai cursei no ensino médio, o magistério. Ele acreditava que 

assim garantia-me uma profissão. E eu, tentei resistir... talvez por não entender ainda o valor 

dessa profissão. 

Quando chegou a hora de fazer a opção de curso para o vestibular, refleti muito... e ao 

perguntar-me: Do que é que eu gosto? A resposta era sempre clara: DE GENTE! Então, fiz a 

opção por um curso na área de saúde. Mas, qual? Após muita reflexão e considerar minhas 

características e afinidades e a necessidade da minha região, escolhi ser farmacêutica! 

Graduei-me em Farmácia com Habilitação em Indústria na Universidade Federal de 

Minas gerais (UFMG). Antes de finalizar o curso fui convidada pelo Professor de Tecnologia 

Farmacêutica a fazer parte da equipe de gestão da produção farmacêutica da Fundação 

Ezequiel Dias (FUNED), onde atuei como gerente do setor de acondicionamento e como 

pesquisadora no desenvolvimento farmacotécnico. 

Nas várias experiências vivenciadas, exerci cargos de gestão e coordenação de equipes 

e sempre estive preocupada em contribuir para o preparo das pessoas, seja dos colegas de 

trabalho, seja da comunidade usuária dos serviços. Estas características foram muito 

salientadas nos anos que trabalhei com Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Em 2002 iniciei uma especialização em Docência para Educação Profissional e fui 

convidada a assumir a disciplina de imunologia no curso de medicina da Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes) na última turma do currículo tradicional. Em seguida, 
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assumi as funções de tutora e construtora de módulos no método ABP (Aprendizagem 

Baseada em problemas) implantado no curso de medicina neste mesmo ano. 

A proposta educacional com utilização de métodos ativos de ensino-aprendizagem na 

formação dos profissionais que atuam na área de saúde comunga com meus anseios, pois 

contribui para ampliar a qualidade e eficiência no processo de atenção à saúde e facilita ao 

estudante compreender o ser humano nas três dimensões de sua existência: biológica, psíquica 

e social. Esta compreensão possibilita atender às necessidades apontadas pelos Ministérios da 

Educação e da Saúde no que se refere à humanização do atendimento, integralidade e respeito 

à diversidade. 

No início das atividades como professora, fui convidada a integrar a equipe de 

implantação da ABP, onde desempenho as seguintes funções: membro da Comissão de 

Educação Médica (CEM), membro da Comissão de Desenvolvimento Docente, construtora e 

tutora de Módulos de Conteúdos Específicos, coordenadora da Comissão de Avaliação do 

curso, mentora de estudantes na construção do portfólio reflexivo. 

Como coordenadora da Comissão de Avaliação e membro da CEM tive a 

oportunidade de conhecer melhor as bases pedagógicas da ABP, as potencialidades e 

fragilidades dos atores envolvidos, a resistência de docentes e estudantes à mudança, muitas 

vezes marcada por uma compreensão ainda limitada da ABP, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de medicina e do Projeto Político Pedagógico. 

Neste percurso, foi possível observar algumas situações: docentes resistentes a 

mudanças que permaneciam em suas práticas tradicionais, outros demonstrando muito 

comprometidos, porém, sem compreensão suficiente para o desempenho de suas funções e 

outros, frustrados ao sentirem que no decorrer do processo de implantação da mudança a 

Instituição não dava conta de garantir o suporte necessário para o desempenho das novas 

funções docentes propostas. 

Na Unimontes, assim como em outras universidades, a competência na área técnica de 

atuação tem sido o critério fundamental na seleção de docentes para atuarem no curso de 

medicina. Observa-se que, não somente os professores mais antigos, mas também os recém 

contratados têm demonstrado resistência. 

Observa-se também que a maioria dos professores é resistente à mudança curricular 

por desconhecerem o por quê e para quê da mudança, aliada ao desconhecimento dos 

fundamentos da pedagogia tradicional e das pedagogias renovada (ABP) e críticas 

(Problematização). 
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A formação e desenvolvimento de docentes comprometidos com o processo de 

ensino/aprendizagem e com a construção de novos paradigmas deve ser facilitada pela 

Instituição com o objetivo de capacitar os professores para o desenvolvimento das habilidades 

necessárias para atuar ativamente nas mudanças curriculares e na realização das diversas 

atividades que o novo currículo exige. 

O VI Fórum de Educação Médica da Unimontes, realizado em maio de 2007, 

apontou/sinalizou a necessidade de educação permanente para os docentes. Criou-se, então, a 

Comissão de Desenvolvimento Docente (CDD) para estimular o desenvolvimento de saberes 

e práticas docentes. O objetivo foi proporcionar uma formação sistematizada que favorecesse 

sua compreensão na maneira de conceber e desenvolver o processo de ensino/aprendizagem e 

o aperfeiçoamento dos recursos cognitivos, psicomotores e afetivos necessários ao 

desempenho das funções docentes. 

 

1.2 Contextualizando o objeto 

 

Após a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação de Medicina em 2001, criou-se a necessidade de apoiar e acompanhar a 

implementação de mudanças nas escolas médicas. Neste contexto, a Comissão de Avaliação 

das Escolas Médicas da Associação Brasileira de Educação Médica (Caem/Abem) em 2006 

tomou a iniciativa de promover a Avaliação das Tendências de Mudanças nos cursos de 

graduação das Escolas Médicas Brasileiras, tendo por objetivo impulsionar a construção de 

um processo avaliativo que, além de diagnosticar o momento das escolas, permita auxiliar e 

acompanhar a evolução das mudanças de forma participativa e construtiva, sem perder de 

vista o objetivo de melhorar a qualidade da assistência prestada à saúde da população 

brasileira. Este projeto conta com um instrumento que apresenta 17 vetores distribuídos em 5 

eixos relevantes na formação do médico. Um desses eixos é o Desenvolvimento Docente, 

composto por quatro vetores: Formação pedagógica, Atualização Técnico-Científica, 

Participação nos serviços de assistência, e Capacitação Gerencial. Com base nos resultados 

obtidos pela autoavaliação realizada pelas 28 escolas médicas brasileiras (EMBs) 

participantes no projeto, metade delas se percebem tradicionais quanto ao eixo 

desenvolvimento docente, embora reconheçam sua importância e influência na formação do 

médico, considerando-o essencial para dar suporte às mudanças implementadas e garantir a 

interação entre ensino, serviços e comunidade com vistas no paradigma da integralidade. Para 
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esse grupo de escolas, o desenvolvimento docente é o eixo que se encontra mais distante do 

preconizado para atender às demandas das Diretrizes Curriculares (PERIM et al, 2009). 

Frente a este cenário, esta pesquisa pretende responder as seguintes perguntas:  

Os professores atuantes no contexto de um currículo que utiliza Métodos Ativos de 

ensino/aprendizagem sentem necessidade de preparo específico para atuarem na sua função? 

Eles sentem necessidade de continuar se preparando? Se sim, por quê? Se não, por quê? 

Como se dá o preparo destes professores para o exercício da docência? 

Como deve ser este preparo? 

Quais as dificuldades encontradas no processo de Formação/Desenvolvimento Docente e que 

demandas específicas trazem para um programa de desenvolvimento docente? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o processo de desenvolvimento docente para atuação em currículos que utilizam 

Métodos Ativos para a formação do médico. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar como os professores se preparam para desempenhar as atividades 

docentes propostas nos Métodos Ativos e quais são suas necessidades relativas a 

ao processo de formação/desenvolvimento docente. 

 Mapear as dificuldades enfrentadas pelos professores relativas a este processo, no 

cotidiano de um currículo que utiliza Métodos Ativos. 

 Verificar, na percepção destes professores, que demandas específicas trazem para 

um programa de desenvolvimento docente neste contexto. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ser professor é uma arte, uma arte  

e um ato feitos de símbolos, de cuidados,  

de fazer e refazer o outro pelo conhecimento. 

 (Stano, 2001, p. 60) 

. 

 

3.1 OS MÉTODOS ATIVOS DE ENSINO/APRENDIZAGEM NO 

CONTEXTO DO ENSINO MÉDICO 

 

 

O modelo de educação médica tem evoluído através dos tempos.  Nos primórdios da 

civilização, o aprendiz, para dominar o ofício, acompanhava o mestre, como assistente, 

auxiliar e, após exercer as atividades, de certa forma supervisionadas, logo passava a atuar de 

modo autônomo.  Nos últimos cinqüenta anos, os conhecimentos científicos e tecnológicos 

tiveram crescimentos sem precedentes, sendo o montante maior que a soma dos 

conhecimentos produzidos até então. Ao se desenvolver, o conhecimento fragmentou-se em 

áreas especializadas, que apresentam grande dificuldade de comunicação (LAMPERT, 2004). 

O paradigma que induziu essa fragmentação do conhecimento teve grande impulso na 

área da saúde com o relatório Flexner (1910), resultando no modelo denominado paradigma 

flexneriano. Neste modelo, as especialidades médicas nos cursos de graduação estruturaram-

se sob a forma de disciplinas, agrupadas em departamentos localizados em ciclos básico e 

profissionalizante. O ensino se organizou de tal forma que o estudante tende a voltar-se para 

uma especialização em uma fase muito precoce de sua formação. Essa realidade é justificada 

pelos avanços científico e tecnológico, proporcionados por este paradigma. (LAMPERT, 

2004).  

Na América Latina, a partir de 1945, com as novas relações econômicas e culturais 

estabelecidas no mundo, a educação médica passou a ter influência norte-americana, com 

predominância do modelo flexneriano em reformas sucessivas do ensino superior em saúde, 

modelo que continua a ser predominante na formação em saúde até os dias atuais 

(ALMEIDA, 1999).  

Em 1978, a Declaração de Alma-Ata estabeleceu como meta: “Saúde para todos no 

ano 2000” e como estratégia, a atenção primária à saúde. Os congressos mundiais sobre a 

Educação Médica e os congressos internacionais de Promoção à Saúde deram seqüência com 
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outros inúmeros estudos, contribuindo com vasto material para a conformação do novo 

modelo de assistir e de cuidar da saúde das pessoas em sua integralidade (LAMPERT, 2004). 

Em 1985, foi promovido um seminário, pela Associação Brasileira de Educação 

Médica (ABEM) e pela Comissão de Ensino Médico do MEC, com o patrocínio da Fundação 

Kellogg, que teve por propósito um reexame e uma definição clara dos objetivos do curso 

médico, do perfil dos profissionais a serem formados, bem como das estratégias educacionais 

a serem utilizadas. Nessa reunião ficou patente a diversidade de situações existentes no País e 

não houve homogeneidade de opinião quanto ao perfil exato de profissional a ser formado 

pelas escolas médicas brasileiras. Por outro lado, ao se tratar de estratégias educacionais, 

houve concordância de que o ensino não tinha motivo para continuar separado em ciclos 

básico, profissional e internato. Ao abordar a formação docente, houve consenso sobre o 

despreparo da maioria dos docentes que, em sua quase totalidade, eram especialistas, não 

havendo identificação com o propósito da formação geral do médico. Foram recomendados 

seminários, processos formais de educação continuada e forte investimento para dar rumos 

novos à formação dos médicos naquela ocasião (LAMPERT, 2002). 

Em 1988 realizou-se em Edimburgo (Escócia) a 1ª Conferência Mundial de Educação 

Médica. A América Latina esteve representada através da FEPAFEM (Federação Pan-

Americana de Associações de Faculdades e Escolas de Medicina, fundada em 1964). Foram 

discutidos assuntos como: prioridades educacionais para as escolas médicas, estratégias 

educacionais, integração da escola com o sistema de atenção à saúde, recursos para a 

educação médica, ingresso no curso de medicina e necessidades dos países, relações entre o 

ensino de graduação, pós-graduação e educação continuada (RODRÍGUEZ, 2003). 

Verificava-se uma preocupação crescente com a modificação da formação médica, 

ocasionada pela insatisfação com a realidade existente. Enfatizou-se cada vez mais a 

necessidade de um profissional apto a atuar e contribuir com a sociedade em um contexto de 

profundas mudanças, não somente em seu próprio campo profissional, mas também nos 

campos político e social (LAMPERT, 2002). 

Para Mamede (2001), os programas dos cursos de medicina deviam dar conta de 

desenvolver no estudante o potencial intelectual, a capacidade de análise, julgamento e 

avaliação crítica, a capacidade de resolver problemas, o raciocínio crítico, a abordagem 

criativa e inquiridora. 

Os fóruns nacionais e internacionais de educação médica têm proposto como 

alternativa ao paradigma dominante de ensino, o Paradigma da Integralidade (CAMPOS, 

2001). Para Lampert (2002), este paradigma tem como características: foco no processo 
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saúde-doença; processo de ensino/aprendizagem centrado no estudante com atenção voltada 

às pessoas; currículo integrado, orientado por competência profissional e baseado em 

necessidades de saúde da população buscando a integralidade da atenção; estudantes atuando 

no cenário de prática com realização de tarefas compatíveis com o grau de autonomia, 

conforme o ano em que se encontra; capacitação docente com ênfase tanto na competência 

técnico-científica quanto na didático-pedagógica; acompanhamento da dinâmica do mercado 

de trabalho médico orientado pela reflexão e discussão crítica dos aspectos econômicos e 

humanísticos da prestação de serviços de saúde e de suas implicações éticas. 

Algumas das mudanças curriculares mais significativas no ensino médico se deram a 

partir dos trabalhos da CINAEM (Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação da 

Educação Médica) e dos Projetos UNI (Uma Nova Iniciativa na Educação dos Profissionais 

de Saúde: União com a Comunidade) (MAIA, 2004). 

A comissão foi constituída pela Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), 

pelo Conselho Federal de Medicina e mais nove instituições relacionadas à profissão e 

trabalhou durante a década de 90 com o Projeto CINAEM desenvolvido em etapas. Na 

primeira fase levantou o perfil das escolas médicas brasileiras e na segunda fase, foram 

estudados três segmentos importantes, sinalizados na primeira fase: o médico formado, o 

corpo docente e o modelo pedagógico. Nesta fase, confirmou-se a inadequação do processo de 

formação do médico, tanto em relação ao graduado quanto ao corpo docente e ao modelo 

pedagógico dos cursos e apresentou propostas de real transformação das escolas no que se 

referia à gestão, à docência médica profissionalizada, ao processo de formação, à avaliação 

discente e à avaliação do processo de formação (CINAEM, 1999). 

Os Projetos UNI surgiram em 1991 a partir da avaliação crítica das experiências do 

programa de Integração Docente Assistencial (IDA) na América Latina. Visavam à integração 

dos cursos e a aproximação com a comunidade (LAMPERT 2004) e tinham como princípios: 

a interdisciplinaridade, a prática multiprofissional, a inserção do aluno na rede de serviços de 

saúde e na comunidade, o ensino centrado no aluno e o professor com papel de mediador da 

aprendizagem, a integração do ensino da área básica com a profissionalizante, o ensino e a 

pesquisa orientados pelos problemas prioritários de saúde da população, a articulação do 

ensino, pesquisa e assistência (GODOY, 2002). Todos estes princípios corroboravam para que 

professores, estudantes e médicos entendessem que o ser humano é resultante da articulação 

mente/corpo/meio ambiente e que os profissionais necessitavam conhecer a natureza humana 

e compreender que os fatores emocionais e sociais influíam no frágil equilíbrio do estado de 

saúde/doença em que vive o ser humano. 
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No Brasil, no contexto da flexibilização curricular, foram promulgadas no ano de 2001 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos da área da saúde. As DCN's 

indicaram uma concepção mais ampla de saúde e estabeleceram como horizonte desejável 

para a organização dos cursos os currículos integrados, que possibilitassem a superação da 

organização disciplinar e a articulação de várias disciplinas em torno de temáticas relevantes e 

estimulantes. Apontaram também a necessidade de um papel ativo dos estudantes no processo 

de ensino/aprendizagem propondo uma mudança da ênfase nos conteúdos para o processo de 

aprendizagem ativa e independente e a superação da dicotomia entre teoria e prática 

valorizando o trabalho articulado com os serviços de saúde e a população (TSUJI e 

AGUILAR-da-SILVA, 2006). 

As DCN's (artigos 9º, 12º e 13º) sinalizam que os currículos de graduação devem 

atentar para a questão da problematização como estratégia metodológica privilegiada, da 

integração dos currículos com o Sistema Único de Saúde (SUS), da educação permanente 

como instrumento em um contexto de tantas e tão significativas transformações econômicas, 

políticas e educacionais e propõem no seu artigo três o seguinte perfil para o médico 

graduado: 

 

O curso de Graduação em Medicina tem como perfil do formando 

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

e reflexiva, capacitado a atuar, pautado em principio éticos, no processo de 

saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da 

integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser 

humano (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001). 
 

 

Com o objetivo de incentivar mudanças nos currículos das escolas médicas no Brasil 

com vistas à formação de profissionais capacitados para a atuação no âmbito do SUS, em 

2002 os Ministérios da Saúde e Educação instituíram um Projeto de Incentivo às Mudanças 

Curriculares em Cursos de Medicina (PROMED). O PROMED incentivou e manteve 

processos de transformação em 19 escolas médicas brasileiras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2002). 

Inspirado na avaliação do PROMED, o Ministério da Saúde, através de sua Secretaria 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), elaborou em conjunto com a 

Secretaria de Educação Superior (SESU) e com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da Educação, o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde – PRO-SAÚDE. O PRO-SAÚDE tem 
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como objetivos a reorientação da formação dos profissionais da saúde, assegurando uma 

abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na atenção básica e com vistas a 

responder às necessidades da população brasileira e à operacionalização do SUS; estabelecer 

mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS e as escolas e promover a integração do 

ensino-serviço visando à melhoria da qualidade e a resolubilidade da atenção prestada ao 

cidadão; ampliar a duração da prática educacional na rede pública de serviços básicos de 

saúde promovendo uma aproximação entre a formação de graduação no país e as necessidades 

da atenção básica. 

Esse programa tem a perspectiva de aproximação da academia com os serviços 

públicos de saúde, mecanismo fundamental para transformar o aprendizado com base na 

realidade sócio-econômica da população brasileira. Para nortear o processo de reorientação da 

formação e facilitar a avaliação deste programa foram propostos três eixos: Orientação 

teórica, Cenários de práticas e Orientação pedagógica. Cada um destes eixos conta com três 

parâmetros norteadores, porém cada um deles não constitui regra de padronização, mas um 

exemplo que oriente a necessidade de levá-los em conta como elementos estruturantes da 

mudança (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

O PRO-SAÚDE tem, portanto, o papel indutor na transformação do ensino de saúde 

no Brasil tanto para os três cursos contemplados inicialmente (Enfermagem, Medicina e 

Odontologia) como para todos os outros contemplados posteriormente. 

Feurwerker (2003) comenta que pretende-se com as propostas de mudança na 

formação dos profissionais de Saúde, orientadas pelas novas diretrizes curriculares e apoiadas 

pelo Ministério da Saúde, facilitar a formação de profissionais críticos, capazes de aprender a 

aprender, de trabalhar em equipe, de levar em conta a realidade social para prestar atenção de 

qualidade às pessoas. Para a autora, espera-se que a universidade esteja aberta às demandas 

sociais e seja capaz de produzir conhecimento relevante e útil para a construção do sistema de 

saúde. Pretende-se também transformar o modelo de atenção, fortalecer a promoção da saúde 

e a prevenção de doenças, oferecer atenção integral às pessoas e fortalecer a autonomia dos 

sujeitos na promoção da saúde. 

A autora comenta ainda que é fundamental a utilização de métodos ativos de 

ensino/aprendizagem, que facilitem a construção do conhecimento a partir dos problemas da 

realidade, a integração de conteúdos básicos e profissionalizantes, a articulação entre a prática 

e a teoria, bem como a produção de conhecimento integrada à docência e à atenção à saúde. 

Considerando que a teoria serve para sistematizar a prática e que toda teoria deriva da 

prática e serve para nos ajudar a esclarecer quando temos alguma dúvida prática, faz-se 
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necessário diversificar o cenário de aprendizagem, ou seja, da sala de aula para o cenário real 

de prática.  Os estudantes devem ser inseridos nesses cenários desde a primeira série, afim de 

que tenham a oportunidade de aprender e trabalhar em todos os espaços em que se dá a 

atenção à saúde (TSUJI e AGUILAR-da-SILVA, 2010). 

Para os autores, o papel das escolas médicas é o de contribuir para que a formação não 

se restrinja apenas às condições técnicas e/ou instrumentais, mas que possibilite a formação 

humanística de médicos comprometidos com pessoas e não somente com doenças. Alguém 

que possa compreender seu papel ético/político e que tenha a capacidade de trabalhar os fatos 

da vida cotidiana considerando o outro nas suas necessidades de saúde. 

Em 2006, a Associação Brasileira de Educação Médica aprovou o projeto de avaliação 

de tendências de mudanças na graduação da Comissão de Avaliação das Escolas Médicas 

(CAEM). Este projeto resultou da necessidade de avaliar e acompanhar as mudanças que vêm 

ocorrendo nas escolas médicas após os movimentos nacionais e internacionais que 

recomendam adequar a formação do profissional às necessidades de saúde individual e 

coletiva das pessoas, após homologação das DCN's. 

A CAEM foi constituída por professores, estudantes e estudiosos do tema e esse 

projeto adotou cinco eixos conceituais relevantes na formação médica: mundo do trabalho, 

projeto pedagógico, abordagem pedagógica, cenários de prática e desenvolvimento docente. O 

projeto contou com a participação de 28 escolas na primeira fase, onde foi proposto três 

momentos: Aplicação do instrumento de autoavaliação com análise dos dados pela CAEM e 

devolução às escolas; Aproximação das evidências de mudanças apontadas pelas escolas com 

identificação dos atores sociais envolvidos e construção de indicadores capazes de averiguar e 

acompanhar as mudanças; Sistematização e apresentação dos dados para análise e 

recomendações com elaboração de relatório, atendendo aos princípios do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES) (LAMPERT et al 2009). 

As 28 escolas médicas brasileiras que participaram deste projeto mostraram-se de 

tipologia inovadora com tendências avançadas em relação às mudanças propostas pelas 

DCN's. Elas possuem projeto pedagógico condizente com a formação de um profissional 

generalista, humano, crítico e reflexivo; avançam na ocupação de novos cenários, além do 

hospital para o ensino/aprendizado da prática. No entanto, seu corpo docente é alvo de poucas 

políticas para o seu desenvolvimento. Faz-se necessário uma avaliação crítica das estruturas 

administrativas das instituições formadoras que devem estar preparadas para internalizar as 

transformações necessárias à formação médica e colocá-las em prática num constante 
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processo de reflexão-ação-reflexão que deverá se processar coletivamente pelos dois pólos: 

estrutura administrativa e estrutura didático-pedagógica (LAMPERT et al 2009). 

Iochida (2004) afirma que, diante de exigências tão complexas, fica cada vez mais 

aparente a fragilidade da pedagogia tradicional ou de transmissão do conhecimento, centrada 

no professor, que detém e transmite o conhecimento. Situam-se novos desafios e perspectivas 

no ensino superior em saúde e identificam-se práticas educativas que assumam a construção 

do conhecimento como traço definidor da apropriação da informação e explicação da 

realidade: as pedagogias renovada e críticas com utilização da Aprendizagem Baseada em 

problemas (ABP) e da Problematização. 

Tsuji e Aguilar-da-Silva (2010) comentam que a meta é oferecer uma formação que 

atenda as recomendações em educação médica que estão contempladas nas DCN's e para 

tanto, o currículo e o método pedagógico desejáveis são aqueles que propiciam o 

desenvolvimento da capacidade de observar e escutar no estudante, tornando-o apto a 

aprender a aprender, a ser, fazer e conviver. Para os autores, o mais importante não é o ensino, 

mas o processo de aprendizagem, o processo de aquisição do saber. Dessa forma o processo 

de ensino é desenvolvido para proporcionar um ambiente favorável ao autodesenvolvimento e 

a valorização do eu do estudante. 

Assim, as necessidades de mudanças têm-se revelado em várias partes do mundo e 

culminado com reformas curriculares em várias instituições que tem optado pela utilização da 

ABP e da Problematização, o que tem implicado em mudanças importantes na maneira de 

pensar, organizar e desenvolver seus cursos. 

Diferente da pedagogia tradicional baseada na transmissão de conhecimentos 

disciplinares, a ABP e a Problematização representam estratégias de ensino/aprendizagem 

para a prática da pedagogia renovada e das pedagogias críticas. Na pedagogia renovada, o 

centro da atividade escolar não é o professor, nem os conteúdos disciplinares, mas, o 

estudante, como ser ativo e curioso. È mais importante o processo de aquisição do saber que o 

saber propriamente dito. Dentre as pedagogias críticas, temos a pedagogia libertadora ou da 

problematização que possibilita uma prática em saúde mais participativa. Ambas utilizam o 

problema individual ou coletivo do processo saúde-doença como mote de aprendizagem do 

estudante (TSUJI e AGUILAR-da-SILVA, 2010).  

Os autores definem a ABP como um processo de ensino/aprendizagem em que o 

estudante adquire a capacidade de gerenciar a autoaprendizagem, uma vez que ele é o ator 

principal nesse processo. O estudante aprende a pensar, a reconhecer as lacunas de 

conhecimento, a formular perguntas inteligentes, a buscar as informações necessárias para 
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responder as dúvidas, a analisar os trabalhos científicos quanto à validade, aplicabilidade e 

importância. 

Neste processo, os estudantes trabalham em pequenos grupos (geralmente 8 

estudantes), sob a orientação de um tutor. Os estudantes aprendem trabalhando na solução dos 

problemas que são elaborados para esta finalidade. A ABP favorece a integração das ciências 

básicas (Anatomia, Embriologia, Histologia, Bioquímica, Fisiologia, Microbiologia, 

Farmacologia, Psicologia, Sociologia, etc.) com a clínica. Os problemas têm a função de 

fornecer um contexto significativo para a aprendizagem do estudante à medida que devem ser 

elaborados com base em objetivos previamente definidos, geralmente representando casos 

autênticos de pacientes reais que mobilizem conhecimentos prévios dos estudantes e estejam 

relacionados com a prática profissional futura (BARROWS, 1985; LIMA et al, 2008; TSUJI e 

AGUILAR-da-SILVA, 2010). 

Na Problematização, professores e estudantes são midiatizados pela realidade que 

aprendem e da qual extraem o conteúdo da aprendizagem, atingem um nível de consciência 

dessa realidade, a fim de atuarem nela e assim possibilitar a transformação social. Aprender é 

um ato de conhecimento da realidade concreta, da situação real vivenciada pelo estudante que 

se dá por uma aproximação crítica desta realidade. Assim, o que é aprendido não decorre da 

imposição ou da memorização, mas do nível crítico de conhecimento ao qual se chega pelo 

processo de compreensão, reflexão e crítica (TSUJI e AGUILAR-da-SILVA, 2010). 

De acordo com esses autores, a problematização é realizada utilizando o esquema de 

arco de Charles e Manguerês que consiste em cinco etapas: observação da realidade, pontos 

chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação da realidade. Os estudantes são 

encaminhados ao cenário de prática para a realização das tarefas de acordo com a 

complexidade e autonomia da série. Os estudantes realizam a ação-relexão-ação, ou seja, 

prática-teoria-prática, consolidando a construção do conhecimento pela participação ativa do 

estudante. 

Os autores identificam algumas semelhanças entre a ABP e a problematização: 

trabalhos em pequenos grupos, professores ativadores e não ensinadores, participação ativa 

dos estudantes na construção de seus conhecimentos, utilização de problemas individuais e 

coletivos, realização de brainstorming, reconhecimento de lacunas de conhecimento e 

elaboração de questões de aprendizagem, discussão da estratégia de busca e estudo individual, 

análise crítica da literatura, socialização do conhecimento adquirido com os membros do 

grupo, aplicação dos conhecimentos adquiridos e avaliação. 
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Eles ressaltam também as diferenças: na ABP as tarefas são realizadas nas tutorias e 

na problematização, nos cenários reais de práticas; Na ABP, os problemas são elaborados 

pelos professores para esse fim, na Problematização, a realização da tarefa pelo estudante 

(anamnese, exame clínico, visita domiciliar, etc.) gera os problemas; Nas tutorias, os 

estudantes realizam os 8 passos, na Problematização, realizam o ciclo pedagógico; Na ABP, 

abordam/resolvem problemas elaborados para fins de aprendizagem, na Problematização, 

abordam/resolvem problemas reais. 

Enfim, a solução de um problema consiste em elaborar um novo princípio combinando 

princípios já aprendidos. No processo de resolver problemas, o estudante não somente 

aprende novos princípios que os resolvem, mas também uma série de estratégias mentais mais 

eficientes para combinar princípios já conhecidos, ou seja, aprende a pensar (BODERNAVE e 

PEREIRA, 2001). 

                   Essas estratégias surgem no cenário educacional como métodos de 

ensino/aprendizagem desenvolvidos inicialmente na universidade de McMaster, no Canadá, 

ao final da década de 60. Em seguida, disseminou para a Universidade de Mastrich na 

Holanda, Universidade de Harvard nos Estados Unidos, dentre outras mais de 60 escolas ou 

Universidades (KOMATSU, 1998). No Brasil, as pioneiras foram as da Faculdade de 

Medicina de Marília (FAMEMA) em 1997 e da Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 

1998. 

Apesar da utilização da ABP e da Problematização corroborarem com as DCN's, 

Feuerwerker (2002) e Perim (2009) salientam que a simples mudança do currículo e das 

estratégias de ensino/aprendizagem não garante a mudança de concepções e práticas dos 

professores e estudantes. Por esse motivo, apesar das propostas de transformações nos 

currículos, as mudanças na educação médica têm esbarrado em dificuldades. 

A prática docente em Medicina tem-se mostrado resistente a modificações, visto que 

os professores continuam a ensinar como sabem e resistem à utilização das estratégias de 

ensino/aprendizagem propostas. As mudanças nas funções do docente implicam em 

modificações na sua maneira de conceber e desenvolver suas práticas pedagógicas. Para 

muitos docentes é difícil desenvolver as tarefas propostas na ABP, visto que os conteúdos e 

atividades são integrados em temas e/ou em necessidades de saúde e não mais em disciplinas 

como anteriormente estavam acostumados a trabalhar no currículo tradicional.  A perda de 

domínio do conteúdo único e específico de sua especialidade, a necessidade de integrar 

conhecimentos, a participação em atividades interdisciplinares de planejamento e avaliação 
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aliado à mudança de papel do professor de “transmissor de conteúdo” para ativador da 

aprendizagem torna o processo de mudança de difícil aceitação (GORDAN, 2004). 

 

 

3.2 A DOCÊNCIA NO ENSINO MÉDICO NO CONTEXTO DOS 

MÉTODOS ATIVOS DE ENSINO/APRENDIZAGEM 

 

 

Publicações referentes à docência médica e à docência Universitária são unânimes ao 

considerarem a existência de uma deficiência no domínio da área educacional no desempenho 

do docente do ensino superior. Praticamente não existe nas escolas médicas, preparo 

específico para os professores no campo pedagógico. Espera-se que o professor de Medicina 

seja um profundo conhecedor do assunto que deve ensinar, como se apenas este aspecto 

assegurasse sua competência didática, fato que contribui para a falta de qualificação 

pedagógica dos docentes (COSTA, 2007). 

Lampert (2009) ressalta que apesar de estar nos docentes a força motriz para as 

mudanças desejadas, seja nos aspectos didático-pedagógicos, técnico-científicos, assistenciais 

ou da gestão da escola, ainda há um investimento insuficiente e, consequentemente, um 

menor avanço para as transformações. 

Batista e Batista (2004) concordam com Schwartzman e Balbachevsky (1994) que a 

idéia de uma profissão acadêmica é relativamente nova e até recentemente, na universidade 

brasileira, os professores se identificavam com suas profissões de origem – médicos, 

advogados, engenheiros, arquitetos – e o título de professor significava, sobretudo, um 

galardão adicional a uma carreira profissional bem sucedida. 

Barrows (1986), Willkerson e Irby (1998) e Hitchcock (2000) afirmam que grande 

parte dos professores adquiriu o conhecimento sobre o ensino observando professores quando 

eram aprendizes ou experimentando e refletindo sobre seu trabalho. 

A CINAEM, em 1997, ao delinear o panorama das escolas médicas brasileiras 

mostrou dados importantes sobre os docentes de medicina: mais da metade dos professores 

realizou a graduação na própria escola em que atuava, a formação stricto sensu era limitada e 

o regime de dedicação exclusiva não era o da maioria dos docentes. Os médicos tornavam-se 

professores a partir de suas competências técnicas e raramente se questionavam atributos 

didáticos. O relatório da CINAEM revelava a necessidade de transformações das práticas de 

ensino e de avaliação adotadas, implicando a formação, o regime de trabalho e a forma de 
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envolvimento do docente nas atividades de ensino da graduação (ZEFERINO & BARROS 

FILHO, 2004). 

Para Lampert (2002) e Costa (2007), a pouca valorização dada à formação pedagógica 

do professor universitário pode ser atribuída ao desmerecimento das atividades de ensino nas 

universidades, nas quais os estímulos para a atuação e os critérios de progressão na carreira 

acadêmica têm-se fundamentado mais na produção científica que no exercício da docência. 

As autoras destacam como fatores limitantes de mudanças na atuação docente em medicina, a 

desvalorização das atividades de ensino e supremacia da pesquisa, a falta de 

profissionalização docente, a desvalorização da formação do professor de medicina, a 

resistência docente às mudanças e a individualização docente. Entretanto, acrescentam que 

pesquisar e ensinar não são atividades incompatíveis, mas competem no tempo disponível do 

docente/pesquisador. 

Pimenta e Anastasiou (2002) acrescentam que a complexidade com que se tem 

revelado a trajetória de constituição da docência universitária se dá principalmente pela 

cultura de que ser professor no ensino superior não demanda formação nas dimensões de 

ensino e aprendizagem. 

O enfrentamento dessa questão torna-se fundamental em tempos em que a educação 

superior tem sido objeto de análises críticas bastante vigorosas, situando o professor como um 

articulador das possibilidades de inovação e transformação dos processos de aprendizagem 

materializados nos diversos espaços acadêmicos. Quando adentramos na área da saúde, a 

esses traços agrega-se uma triangulação envolvendo ensino-aprendizagem-assistência. A 

competência profissional específica ganha destaque inserindo-se nos cenários do aprender e 

do ensinar constituídos pelo professor, pelo aluno, pelos pacientes e pela própria comunidade 

com suas demandas de saúde. Assim, discutir a formação do professor universitário da área da 

saúde emerge com seus desafios e perspectivas, inspirando-nos à construção de um olhar 

interdisciplinar (BATISTA e BATISTA, 2004). 

Os autores acrescentam: 

 

Sob a ótica do exercício docente como prática social, a profissionalização 

do professor deve ser encarada como uma das estratégias para repensar a 

dinâmica da educação em saúde, em suas dimensões institucional e social. 

Nesse sentido, reconhece-se o professor como um agente fundamental dos 

processos de transformação do ensino superior em saúde (p. 28). 
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Articula-se a esse panorama as políticas públicas de saúde que apontam um perfil 

profissional bastante diferenciado, exigindo dos docentes a adoção de novas posturas no 

processo de ensino/aprendizagem. 

Com a utilização da ABP e da Problematização, esta situação se torna mais complexa, 

pois, o processo de ensino/aprendizagem está centrado no estudante e ele é o agente principal 

do processo, buscando informações junto às diversas fontes disponíveis, cabendo ao professor 

o papel de ativador, mediador da aprendizagem, indicando caminhos a serem seguidos na 

busca de soluções para os problemas previamente identificados (BARROWS, 1985; TSUJI e 

AGUILAR-da-SILVA 2010). 

Portanto, a utilização dessas estratégias requer do docente assumir novas funções e 

com isso a aquisição de conhecimentos, de habilidades e de atitudes, especialmente no âmbito 

instrucional para desempenhar as atividades propostas (WILKERSON e IRBY, 1998). 

Dentre as diversas atividades desenvolvidas pelo professor nos currículos que utilizam 

métodos ativos podemos destacar: Tutor (Ativador/Mediador); Instrutor de atividades práticas 

nos laboratórios de autoaprendizagem e nos cenários reais de prática, Construtor de 

estratégias para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e afetivo (ex.: problemas, casos, 

etc.); Construtor de guias para o estudante; Gestor do currículo e do processo de 

ensino/aprendizagem; Provedor de estratégias na busca de recursos e na busca de 

informações; Preceptor no internato; Mentor; E, em todas essas atividades ele é avaliador do 

seu próprio desempenho, do desempenho do estudante e do processo de ensino/aprendizagem. 

De acordo com Barrows (1985), na ABP, o tutor é o pilar do processo de 

ensino/aprendizagem, portanto aqui daremos ênfase a essa função docente. 

Ao contrário do professor no currículo tradicional, o docente não é a fonte de 

informação, nem é o líder da aprendizagem, ele deve aprender para mediar e indiretamente 

guiar a aprendizagem do estudante. Ele deve permitir ao estudante determinar sua própria 

necessidade para conhecer e aprender através do estudo de fontes variadas. Em vez de revelar 

ao estudante exatamente o que e em que seqüência ele deve aprender, o tutor deve ajudá-lo a 

descobrir por ele mesmo. Ele deve guiar em vez de dirigir e deve oferecer ao estudante toda a 

oportunidade de aprender por descobertas (BARROWS, 1985; TSUJI e AGUILAR-da-

SILVA, 2010). 

O papel do tutor, contudo, não é passivo, é muito mais ativo, pois deve acompanhar a 

aprendizagem do estudante e suas discussões, estimulá-los com perguntas e comentários não 

diretivos, encorajá-los a fazer bom uso do contexto significativo fornecido pelo problema, 

estimulá-los a resumir com suas próprias palavras o que eles compreenderam, e fazer as 
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correlações entre as questões discutidas no grupo (BARROWS, 1986). O tutor deve garantir 

que os estudantes alcancem os desempenhos esperados nas tarefas propostas. Deve 

compreender dinâmicas de pequenos grupos: ser capaz de administrar conflitos nos grupos, 

garantir o consenso do grupo, controlar estudantes que dominam o grupo e estimular aqueles 

que não contribuem. Além de compreender, o tutor deve oferecer para todo o grupo a 

oportunidade para assumir e manejar o seu próprio processo. Ele deve realizar uma avaliação 

regular do trabalho do grupo e do estudante individualmente (habilidades de raciocínio, uso 

de conceitos, habilidades de estudo e aprofundamento do conhecimento) e do problema, bem 

como realizar o feedback sobre o funcionamento do grupo. Como os problemas educacionais 

podem ser detectados precocemente, o tutor deve assistir ao estudante. Esse é o mais 

importante desafio da ABP: permitir a cada estudante, com a ajuda de outros no grupo, a 

reconhecer suas dificuldades educacionais, discuti-las e tomar ações apropriadas para corrigi-

las (BARROWS, 1985; VENTURELLI, 2001). 

O tutor não precisa ser especialista no problema a ser abordado, porém, deve conhecer 

os fundamentos da ABP, o seu papel no processo, os princípios da educação de adultos e a 

importância dos passos da seção de tutoria, o desenvolvimento e a aplicação da técnica no que 

se refere ao trabalho em pequeno grupo. A tutoria deve obedecer aos seguintes passos: 

Apresentação do problema (leitura pelo grupo); Esclarecimento de termos pouco conhecidos e 

de dúvidas sobre o problema; Definição e resumo do problema com identificação de 

áreas/pontos relevantes; Análise do problema utilizando os conhecimentos prévios 

(brainstorming); Desenvolvimento de hipóteses para explicar o problema e identificação das 

lacunas de conhecimento; Definição (das questões de aprendizagem integradas) dos objetivos 

de aprendizagem, discussão de estratégia de busca de informações e identificação de recursos 

de aprendizagem apropriados; Busca de informação e estudo individual; Compartilhamento 

da informação obtida (análise crítica da literatura) e aplicação da compreensão do problema; 

Avaliação do trabalho em grupo e dos seus membros. Esses passos são fundamentais no 

desenvolvimento curricular e constituem a base do processo de ensino/aprendizagem. 

Portanto, o tutor deve ter clareza dos possíveis objetivos de aprendizagem previstos pelo 

grupo de construção de problema sendo importante a elaboração do guia do tutor pelo grupo 

de construção (TSUJI e AGUILAR-da-SILVA, 2010). 

Na ABP, o tutor não é a fonte de informação nem é o líder da aprendizagem, o que 

constitui ameaça para muitos docentes. Além disso, ele deve assumir alguns papéis adicionais, 

como por exemplo: pai/mãe, confidente, consultor, profissional, aprendiz/estudante, ou seja, 
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tutores eficientes devem adquirir diferentes habilidades para responder às necessidades dos 

estudantes (HITCHCOCK, 2000). 

Enfim, estamos falando de um professor que seja capaz de aprender e de mediar a 

aprendizagem, ter autodesenvolvimento, flexibilizar a sua capacidade intelectual, ventilar 

idéias, aplicar o conhecimento ao seu trabalho e alocar conhecimentos para usos produtivos, 

enfrentar o desconhecido e criar a partir do conhecido, gerenciar o processo educativo, 

trabalhar em parcerias com propostas que extrapolem os limites de sua disciplina, o espaço da 

sala de aula e outros espaços utilizados, produzir conhecimentos científicos e técnicos e 

compreender e explorar novas ferramentas de ensino (SILVA, 2003). 

Hitchcock (2000), Venturelli e Fiorini (2001), Tsuji e Aguilar-da-Silva (2010) 

reconhecem a necessidade de formação educacional permanente dos docentes e Wilkerson e 

Irby (1998) enfatizam a importância da formação de todos os docentes da instituição, pois são 

eles que darão suporte ao desenvolvimento do projeto educacional. 

Perim et al (2009, p.73) concordam com estes autores quando discutem os resultados 

do projeto de avaliação proposto pela CAEM/ABEM. Conforme exposto por Perim et al, “o 

eixo desenvolvimento docente aponta a necessidade do corpo docente contar com referências 

e apoios institucionais permanentes no cotidiano das atividades didático-pedagógicas”. Os 

autores destacam que “esse eixo busca identificar a tendência da escola para investir nos 

aspectos didático-pedagógicos, na atualização técnico-científica, na inter-relação com os 

serviços visando construir parcerias e na capacitação para a gestão das mudanças na escola. 

Também identificam as políticas da escola médica em relação ao corpo docente, que é o 

agente que orienta a formação do médico e define o perfil de assessoramento dos técnico-

administrativos para desenvolver suas tarefas, e, para isto, consideram os elementos essenciais 

para que se favoreça o desenvolvimento docente”. 

 

 

3.3 PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DOCENTE NO 

CONTEXTO DE UM CURRÍCULO QUE UTILIZA MÉTODOS ATIVOS 

DE ENSINO/APRENDIZAGEM 

 

 

Wilkerson e Irby (1998) definem desenvolvimento docente como uma ferramenta para 

melhorar a vitalidade educacional das instituições através da atenção às competências 
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necessárias aos professores individualmente e para as políticas institucionais requeridas para 

promover a excelência acadêmica. Para esses autores, o desenvolvimento docente tem como 

objetivo o empoderamento dos docentes para que assim possam exercer o seu papel de 

educadores com excelência e facilitar a criação de organizações que estimulem e premiem a 

aprendizagem contínua. Eles concordam com Gaff que em 1975 definiu desenvolvimento 

docente como aquelas atividades que ajudam os professores a melhorarem suas habilidades de 

ensino, melhorar o desenho curricular e/ou melhorar o clima organizacional para a educação. 

Hitchcock (2000) acrescenta que o contexto organizacional em que os professores 

trabalham afeta diretamente sua satisfação e produtividade. Ele enfatiza que é crucial criar um 

programa acadêmico que reconheça o esforço/empenho dos docentes, que encoraje suas 

iniciativas e recompense sua realização. Sem uma mudança no sistema de recompensa (ex: 

promoção, assim como processo e critério de titulação) o corpo docente pode comprometer 

sua carreira acadêmica e declinar em seu envolvimento. 

Venturelli e Fiorini (2001) acrescentam que um programa de desenvolvimento docente 

deve reconhecer que aprender é mais importante que ensinar e que os estudantes devem ser 

ativos e guiados por problemas reais e prioritários. 

Batista e Batista (2004) citam Rios (2001, p.17) que afirma que “a temática “formação 

de professores” tem se inscrito na agenda de análises e investigações, como um campo de 

pesquisa complexo e urgente. Complexo por expressar tensões entre perspectivas teórico-

metodológicas que buscam contribuir para a formulação de políticas de formação que 

extrapolem as meras situações de capacitação e atualização. Nesse sentido, inscreve-se a 

urgência: as transformações sociais exigem que os professores dialoguem criticamente com as 

propostas pedagógicas e acadêmicas, assumindo um lugar de interlocutor privilegiado, e, 

assim, estruturem cenários de aprendizagem que sejam significativos e problematizadores dos 

movimentos sociais, seus determinantes históricos e as possibilidades de superação”. 

Schon (1992) acrescenta que a formação desse (novo) professor tem que se dar a partir 

do seu espaço de trabalho. Deve ser iluminada pelas exigências do espaço de sua prática, não 

se esgotando, porém, nessa realidade imediata. É através do conhecimento da ação, reflexão 

na ação e sobre a ação que se manifesta o saber fazer. 

Portanto, o sucesso da ABP depende da assistência ao corpo docente habilitado em 

ABP, pois são eles que efetivamente darão suporte ao desenvolvimento do projeto 

educacional. Assim, justifica-se a necessidade de implantar nas instituições acadêmicas os 

programas de desenvolvimento docente. Estes programas constituem uma ferramenta para 

prover lideranças para aprimorar habilidades para planejamento curricular e mudanças para 
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melhorar o ensino, melhorar a vitalidade educacional das instituições e promover excelência 

acadêmica (WILKERSON e IRBY, 1998; VENTURELLI, 2001). 

Para Hitchcock (2000), a primeira tarefa em desenvolvimento docente para ABP é 

ajudar o corpo docente a responder questões como: “O que é ABP”? Primeiro os docentes 

devem compreender a ABP como um caminho. Frequentemente, impressões iniciais erradas 

podem levar a atitudes negativas. Neste sentido, faz-se necessário introduzir os princípios, 

fundamentos, definições e características da ABP. Depois de compreender a ABP, outras 

questões surgem: “Como estudantes podem resolver casos sem aprender tradicionalmente as 

ciências básicas dos primeiros dois anos”? “Considerando minhas experiências, não é um 

desperdício eu servir como um facilitador de aprendizagem dos estudantes”?
 

Deve-se, então, estabelecer um programa de capacitação básica de tutores, introdutório 

à compreensão da ABP e de outros programas, visando o desenvolvimento avançado dos 

docentes segundo as demandas específicas sugeridas nas diferentes situações de 

aprendizagem (HITCHCOCK, 2000; VENTURELLI, 2001). 

O treinamento do corpo docente está frequentemente relacionado a treinamento para 

ser tutores, talvez porque uma questão crítica para as escolas que estão em transição para ABP 

é ter tutores suficientes. Porém, há mais habilidades envolvidas, por exemplo: escrever 

casos/problemas, organizar unidades de ABP, aprendizagem autodirigida, métodos de 

avaliação, dinâmicas de grupo (HITCHCOCK, 2000). 

Em 1998, Willkerson e Irby sugeriram um programa de desenvolvimento docente que 

envolve: 

 Desenvolvimento instrucional: todos os membros do corpo docente devem ter acesso 

às oficinas e consultorias para dominar as habilidades básicas e de melhoramento do 

ensino. 

Esse programa deve ser baseado principalmente em análises e discussões da literatura 

relativa à atuação docente e deve propiciar o desenvolvimento de atitudes reflexivas e 

criativas sobre educação. À medida que os docentes se familiarizam com as novas atividades, 

é necessário estabelecer um programa com o qual possam aprofundar no processo de ensinar e 

aprender (GORDAN, 2004). 

 Desenvolvimento de liderança: programas acadêmicos dependem de líderes eficientes 

e currículos bem desenhados/projetados, com capacidade para encorajar mudanças e 

avaliar efetivamente os avanços do ensino. 

De acordo com Gordan (2004), é absolutamente necessário proporcionar aos docentes 

uma formação em planejamento e gestão curricular e facilitar o desenvolvimento de 
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competências necessárias para lideranças formais para assumir as tarefas de coordenação dos 

projetos institucionais. 

 Desenvolvimento profissional: os docentes devem ser orientados sobre as várias 

funções docentes a serem desempenhadas no currículo. 

Segundo Gordan (2004), para se atingir a excelência na docência é necessário um 

programa sistemático dirigido a adquirir competências para progredir na carreira. 

 Desenvolvimento organizacional: deve-se proporcionar aos membros do corpo 

docente o empoderamento para sobressaírem em seus papéis como educador e 

requererem políticas e procedimentos organizacionais e encorajar o ensino e a 

aprendizagem contínua. 

Para Gordan (2004), os objetivos de um programa de desenvolvimento organizacional 

não atendem aos interesses de docentes individualmente, mas ao conjunto do sistema 

educacional, com o objetivo de minimizar a burocracia e o poder dos enclaves autoritários e 

corporativos. 

De acordo com Willkerson (1998), Hitchcock (2000) e Barrows (1985), várias 

estratégias são sugeridas por vários autores para se trabalhar os programas de 

desenvolvimento docente. Estudos realizados nas três últimas décadas indicaram a 

importância de se definir as competências educacionais e sugerem o uso de vídeotapes, 

oficinas, consultoria profissional, estudos de casos, demonstração de fitas de vídeo de ensino 

clínico e leituras para estimular a discussão de conceitos educacionais, seus próprios usos 

desses  conceitos  e  reflexão  sobre mudanças desejáveis  em  suas práticas. Entretanto, esses 

autores sugerem a “reflexão sobre a ação” como base para o melhoramento profissional 

continuado e o desenvolvimento da avaliação retrospectiva como meio de favorecer a 

compreensão das mudanças necessárias em suas práticas. Eles enfatizam o poder da 

retroalimentação como componente essencial para alcançar melhoria nas habilidades de 

ensino. Portanto, se a proposta é trabalhar com currículo integrado e orientado por 

competência profissional, faz-se necessário que os professores sejam trabalhados na 

competência. 

Os autores destacam ainda algumas vantagens e desvantagens das estratégias 

utilizadas no desenvolvimento de docentes: 

Contratar uma consultoria teria a vantagem de treinar rapidamente um núcleo de 

professores para planejar um curso ou programa em ABP. No entanto, quando o consultor 

retorna para sua instituição de origem pode deixar a escola com muitas novidades para 

disparar o programa. Programas mais prósperos encontram necessidade de assistência 
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contínua para sustentar suas iniciativas em ABP sobre uma variedade de questões: escrever 

casos, treinamento docente para ampliar a base de tutores, avaliação de estudantes. 

Treinamento docente em habilidades básicas de tutor é insuficiente para dar suporte em uma 

iniciativa ABP. 

Enviar docentes para treinar em outras instituições é outra estrategia utilizada. Embora 

esses programas focassem em habilidades básicas em ABP (compreender ABP, valor do 

processo tutorial), as últimas versões têm incluído treinamento em habilidades mais 

avançadas (avaliação do estudante, uso de pacientes padronizados para introduzir casos, 

construção de casos). Oferece amplas perspectivas sobre ABP aos participantes. Desde uma 

simples consultoria à oportunidade de observar ativamente programas continuados prósperos 

em ABP. Também é oportunizado ao participante praticar suas habilidades de 

desenvolvimento com estudantes experientes em ABP. Acompanhar um tutor bem treinado é 

um método valioso para obter certas habilidades. A grande desvantagem desta estratégia é o 

custo. Uma solução para este custo é enviar docentes para treinar e quando retornarem treinar 

outros professores. 

Desenvolver seu próprio programa de desenvolvimento docente é uma estratégia 

valiosa. A maior vantagem trata-se do suporte continuado para desenvolver a iniciativa em 

ABP e a avaliação imediata. Poucas escolas têm sido capazes de desenvolver e sustentar 

iniciativas em ABP sem este recurso. A desvantagem é a dificuldade de recrutar docentes para 

executar tais programas. Poucos educadores médicos têm experiência e habilidades para 

organizar e conduzir um treinamento completo de docentes. 

Outra estratégia muito eficaz de treinamento de professores consiste na 

observação/avaliação de um grupo de estudantes experientes em ABP sob a liderança de um 

tutor também experiente. A discussão de casos é interrompida para refletirem sobre as 

habilidades aprendidas e obter retroalimentação dos estudantes e do tutor/instrutor. Os tutores 

que estão sendo treinados são alternados no lugar do tutor para obter prática nas habilidades 

de facilitação. 

No entanto, não podemos nos limitar à identificação das características, do 

conhecimento técnico-científico e das habilidades que os nossos professores apresentam, mas 

contribuir para uma formação que possa “estimular o desenvolvimento profissional dos 

professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa 

valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de professores reflexivos, que 
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assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que participem 

como protagonistas na implementação das políticas educativas” (NÓVOA, 1992, p. 27). 

Um estudo realizado por Campos et al. (2007) enfatiza a importância do contexto na 

formulação destes programas, a necessidade de que os programas sejam distribuídos ao longo 

de um intervalo de tempo maior para permitir a aprendizagem cumulativa, prática e 

crescimento. 

Sobre os impactos dos programas de desenvolvimento docente, os autores destacam 

que numa revisão realizada por Steinert (1998), esses programas têm corroborado para o 

maior envolvimento do corpo docente no processo de ensino/aprendizagem e para a formação 

de redes de educadores. A formação de redes contribui para o sucesso acadêmico na carreira 

docente e constitui uma estratégia efetiva de construção de uma identidade profissional como 

professor e conseqüente profissionalização da docência. Nesse estudo verificou-se um 

aumento nos conhecimentos de conceitos e princípios educacionais e na aquisição de 

habilidades de ensino, bem como mudanças atitudinais em relação ao desenvolvimento 

docente, às práticas educacionais, ao desenvolvimento pessoal, de relações interpessoais e de 

carreiras (CAMPOS et al, 2007). 

Neste contexto, torna-se importante conhecer as concepções e as necessidades dos 

professores que atuam num Curso de Medicina que trabalha com as pedagogias renovada e 

críticas (ABP e Problematização), a respeito da importância do desenvolvimento de seus 

saberes e práticas docentes, haja visto o grande impacto causado com a mudança da estrutura 

curricular ao se propor a incorporação de novos valores e a reformulação de culturas já 

arraigadas. A visão dos docentes permitirá aprofundarmos no debate da reforma curricular 

propostas nas DCN's e ampliar o espaço de discussão da educação permanente desses 

profissionais. 
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4. METODOLOGIA 

     

4.1. O Contexto da Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no curso de medicina da Universidade Estadual de 

Montes Claros (UNIMONTES), mediante autorização institucional para a realização da 

mesma (Anexo I). 

A Unimontes está localizada em Montes Claros, cidade pólo do Norte de Minas 

Gerais. É uma entidade autárquica de regime especial, na forma do artigo 4° da Lei Federal n° 

5540 de 28 de novembro de 1968, sendo vinculada à Secretaria Estadual de Ciência e 

Tecnologia. Possui autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar, de gestão 

financeira e patrimonial, e se rege por um Estatuto aprovado através do decreto n° 39820 de 

19 de agosto de 1998 e pelo Regimento Geral e legislação pertinente. É administrada pelo 

Conselho Universitário e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como órgãos de 

deliberação, pela Reitoria como órgão executivo e pelo Conselho de Curadores, como órgão 

de fiscalização. 

Atualmente, são mantidos aproximadamente 26 cursos de graduação, além dos cursos 

em outros 12 campi e cursos à distância, através da realização de dois vestibulares anuais.  

Para atender os mais de 5000 alunos que estudam na instituição, a Unimontes conta com uma 

estrutura de 26.000 metros quadrados de área construída, que está sendo ampliado de acordo 

com o Plano Diretor do Campus Universitário Professor "Darcy Ribeiro". Além dos Centros 

de Ensino, o campus conta com a Biblioteca Central, a Imprensa Universitária, os 

Laboratórios dos cursos das áreas Biológicas e da Saúde e o Centro Esportivo Universitário. 

A Unimontes possui ainda, fora do campus, outras edificações, como a Policlínica Doutor 

Hermes de Paula, o Ambulatório de Especialidades Tancredo Almeida Neves (CAETAM) e o 

Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), administrados exclusivamente com os 

recursos do SUS. Também fazem parte da estrutura Universitária, o Museu do Folclore, o 

Coral Universitário, a Rádio Universitária e o Grupo Folclórico Banzé, reconhecido 

internacionalmente. 

A evolução da pós-graduação é representada atualmente por sete programas de 

mestrado nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Cuidado Primário em Saúde 

Profissional, Produção vegetal do Semi-árido, Desenvolvimento social, Zootecnia e Letras e 

um programa inter-institucional (UFMG) de doutorado na área de economia, justificando o 
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compromisso desta Instituição com a titulação do seu corpo docente, com a promoção da 

qualidade do ensino de graduação e com a pesquisa. 

A Unimontes é a única Universidade pública inserida na vasta região do Norte de 

Minas, centro polarizador, abrangendo aproximadamente 300 municípios das regiões norte, 

noroeste e nordeste de Minas Gerais além do Sudoeste da Bahia. Portanto, uma clientela que, 

em potencial, ultrapassa a dois milhões de habitantes. 

A Unimontes tem como missão: “Contribuir para a melhoria e transformação da 

sociedade, atender às aspirações e aos interesses da comunidade, tornando-se fator de 

integração regional”. Ela evidencia seu caráter de universalidade e vem aperfeiçoando-se em 

contribuir significativamente com o desenvolvimento econômico e cultural de sua região e 

também do País. 

 

4.1.1 - O Curso de Medicina 

 

Foi implantado no ano de 1969 e pertenceu à Fundação Norte Mineira de Ensino 

Superior - FUNM até 1989, ano da aprovação da Constituição do Estado de Minas Gerais, 

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

CCBS da então recém criada Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes. 

O CCBS é um centro onde funcionam cinco cursos da área da saúde: Biologia, 

Educação Física, Enfermagem, Medicina e Odontologia. 

O corpo docente do curso médico está organizado em cinco departamentos: 

Fisiopatologia, Saúde da Mulher e da Criança, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Saúde 

Mental e Coletiva (Figura 1). 
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CCBS

Curso Medicina da UNIMONTES
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Figura 1: Organograma do curso de Medicina da Unimontes 

 

 

O curso médico da Unimontes apresenta duração mínima de seis e máxima de nove 

anos com 56 vagas anuais. É dividido em 12 períodos com a média de 28 estudantes em cada 

um. Conta com uma Unidade Ambulatorial, CAETAM, que presta assistência em clínicas 

básicas e especializadas e o HUCF que é um espaço de ensino para a graduação, pós-

graduação e pesquisa, com residência médica em várias áreas. O HUCF é referência regional 

na atenção à saúde geral e a casos de acidentes provocados por animais peçonhentos, AIDS e 

tuberculose. Possui centro de referência em Urgência e Emergência, Centro de Atendimento 

Integral ao Portador de Lesões Cutâneas, Centro Regional de Atenção a Saúde do Idoso e o 

Programa HU em casa. 

O curso de Medicina iniciou seu funcionamento com a pedagogia tradicional, com 

enfoque disciplinar, sem quaisquer inovações de caráter filosófico, metodológico ou didático-

pedagógico. Entre as décadas de 70 e 90, ocorreram várias tentativas de mudança: em 1973 

ocorreu a primeira tentativa acompanhando as propostas de medicina comunitária que 

vigoraram na década de 70. No início da década de 90, com a criação da Unimontes e a 

obtenção do Hospital Universitário Clemente Faria/HUCF, surge uma nova tentativa que 

culminou com a elaboração de um novo currículo com a introdução de disciplinas 

humanísticas a partir de 1994. No ano de 1998 começa a ser discutida a necessidade de 

mudanças no lº Projeto Pedagógico. Em fevereiro de 2000, durante o II Seminário de 
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Educação Médica, após a análise da situação do curso médico e discussão sobre as mudanças 

que estavam ocorrendo na educação médica no Brasil e no mundo, definiu-se pela 

constituição de uma comissão formada por docentes e estudantes para avaliar e propor 

mudanças ao curso médico. Esta comissão foi denominada Comissão de Educação Médica 

(CEM) oficializada pela portaria 011/2001 – Gabinete\Reitor e assumiu como objetivos 

promover uma transformação da educação médica e elaborar um novo currículo para o curso 

de Medicina. A primeira reunião ocorreu em 23 de março de 2000. A discussão abordou 

temas como: necessidade de capacitar a equipe que iniciaria os trabalhos, ter assessoria 

externa, buscar apoio institucional aos trabalhos da comissão, trabalhar em sintonia com o 

colegiado de curso, analisar o relatório do II seminário de Educação Médica.  

Inserida num contexto propício às mudanças e sob as influências específicas do 

cenário brasileiro, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº. 9394/96; 

Exame Nacional dos Cursos (Provão); Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

medicina; Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPEX que trata da 

reformulação de todos os Projetos Curriculares dos cursos da Unimontes; Avaliação das 

Condições de Oferta do Curso de Medicina pela Comissão de Educação Médica - CEM e pelo 

MEC e Avaliações Internas, em 2002, o curso de Medicina propõe um novo Projeto Político 

Pedagógico com a utilização da ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas) e da 

Problematização como estratégias de mudança. 

Assim, em março de 2002 o curso de medicina adota a Aprendizagem Baseada em 

Problemas, a Problematização e o ensino orientado para comunidade como eixos 

fundamentais para atender às DCN's, visando à formação de profissionais dentro de um 

enfoque multiprofissional, valorizando a integração do conhecimento nos níveis biológico, 

psicológico e social, e do ensino em serviços de saúde e comunidade. 

A mudança do currículo buscou adequar a formação dos estudantes às demandas do 

SUS e às necessidades de saúde individuais e coletivas das pessoas, assim como melhorar a 

qualidade do ensino oferecido. 

Essas mudanças foram incentivadas pelo Programa de Incentivo a Mudanças 

Curriculares nos Cursos de Medicina - PROMED (BRASIL, 2002), e pelo Programa Nacional 

de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - PRÓ-SAÚDE (BRASIL, 2005). O 

PROMED proporcionou investimentos nos três eixos: Orientação Teórica, Abordagem 

Pedagógica e Cenários de Prática. No eixo da abordagem pedagógica foram realizados 

investimentos na área de capacitação: Aprendizagem Baseada em Problemas; Trabalhos em 

pequenos grupos; Capacitação básica e avançada de tutores; Capacitação sobre construção de 
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módulos e de problemas; Capacitação em Educação em Saúde do coordenador do curso na 

Universidade Mc Máster; Capacitação da Comissão de Avaliação; Participação em 

congressos de educação médica; Capacitação sobre gestão em Currículo Inovador e curso de 

especialização de Educação em Saúde para trinta e cinco docentes conforme os relatórios 

técnicos apresentados na prestação de contas. As capacitações foram realizadas à medida que 

os tutores necessitavam assumir a função, porém, não foi oferecido um programa de 

desenvolvimento para esses profissionais. Alguns professores assumiram as novas funções 

sem realizar capacitações para o exercício das novas atividades propostas. São comuns as 

queixas de estudantes em relação a algumas divergências encontradas entre as práticas de 

diferentes docentes durante o desempenho de uma mesma função. 

A organização do curso de medicina da Unimontes contempla o processo de 

ensino/aprendizagem de adultos com um currículo que apresenta seis diretrizes educacionais: 

centrado no estudante; orientado por problemas; integrado; com base na comunidade; eletivo; 

e com enfoque na aprendizagem. A avaliação desse processo é formativa, ou seja, exercida 

durante o processo de ensino/aprendizagem, o que possibilita os ajustes necessários; permite a 

retroalimentação, indicando aos atores envolvidos seu nível de aproveitamento. 

O curso de medicina acontece de forma semestral, com duração mínima de 12 

semestres e apresenta a organização curricular descrita no anexo II. 

É orientado pelo Colegiado de curso e gerenciado pela Comissão de Educação Médica 

(CEM) e pelas Comissões de Currículo, de Desenvolvimento Docente (CDD) e de Avaliação 

(CAV). Está estruturado em módulos: Módulos de Conteúdos Específicos (MCE), Módulos 

de Habilidades e Atitudes (MHA), Módulos de Interação Ensino-Serviço-Comunidade 

(IAPSC) e Internato. Cada um destes módulos é elaborado por uma equipe de professores 

denominados construtores e em cada um destes módulos o professor assume uma função 

específica (tutor, instrutor, construtor, coordenador). Cada período do curso é gerenciado por 

um coordenador que está subordinado ao coordenador do curso e à CEM. A CEM é composta 

pelo coordenador de curso, pelo diretor do CCBS e por dois membros de cada comissão 

(CAV, CDD, Currículo) (Figura 2). 
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 Figura 2: Estrutura funcional do curso de Medicina 

 

 

Do primeiro ao sétimo período, os estudantes desenvolvem suas atividades conforme 

exemplifica o esquema abaixo, apresentando variação apenas no que se refere ao dia da 

semana específico para cada atividade. 

 

                Dia 

Período 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Matutino Pró-estudo IAPSC MHA Pró-estudo Atividades Práticas 

Vespertino MCE (Tutoria) Pró-estudo Pró-estudo MCE (Tutoria) Palestra 

Figura 3: Semana Padrão do curso de Medicina 

 

 

O MCE acontece verticalmente, com duração de 4 a 11 semanas. São desenvolvidos 

do primeiro ao sétimo período, sendo três módulos por período. Esses módulos têm o papel 

fundamental de promover a articulação e integração dos conteúdos disciplinares, buscando 

uma abordagem inter e multidisciplinar na construção dos problemas que serão utilizados nas 

sessões tutoriais. A resolução de problemas nos grupos tutoriais consiste no principal recurso 

pedagógico na operacionalização do MCE, o que torna motivador para o estudante por 
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enfocar a realidade. A sessão tutorial conta com a participação de um professor e de um grupo 

de 6 a 8 estudantes. É orientada pelos 8 passos que consiste em: Ler atentamente o problema e 

esclarecer os temas desconhecidos; Identificar as questões propostas pelo problema; Oferecer 

explicações para estas questões, com base no conhecimento prévio que o grupo possui sobre o 

assunto (formulação de hipóteses);  Resumir estas explicações; Estabelecer objetivos de 

aprendizagem que levem o estudante ao aprofundamento e a complementação das 

explicações;  Realizar estudos individuais (pró-estudo), respeitando os objetivos 

estabelecidos; Rediscutir no grupo tutorial os conhecimentos adquiridos pelo grupo; 

Avaliação do trabalho do grupo e do desempenho de seus membros. Neste cenário, o 

professor exerce a função de tutor, sendo responsável pelo andamento das atividades. Ele 

deve estar atento aos oito passos e deve garantir que o grupo de estudantes cumpra esses 

passos, pois a eficácia no desenvolvimento desse processo permitirá que a aprendizagem seja 

mais efetiva. Ele é responsável por motivar a participação dos estudantes e por avaliar como 

desenvolvem suas capacidades de síntese, comunicação verbal, desembaraço em se expor, 

identificação de pontos relevantes. Os MCE também disponibilizam outras modalidades de 

ensino/aprendizagem: palestras/conferências/mesa redonda, consultorias em várias áreas 

(relacionadas aos temas do módulo), atividades práticas nos laboratórios de auto-

aprendizagem (Morfofuncional) e de apoio (Anatomia, Bioquímica, Fisiopatologia, 

Microbiologia, Parasitologia, etc.). 

A construção dos problemas é feita por uma equipe multiprofissional composta por 

professores de diversas áreas e conta com um Coordenador que facilita a integração dos 

membros desta equipe e dela com os tutores que acompanham os estudantes nas sessões de 

tutoria. Cada equipe é responsável pela elaboração de todos os módulos de um período do 

curso, pela avaliação cognitiva dos alunos e pelo acompanhamento e avaliação das atividades. 

Na maioria das vezes, o tutor não participa da construção dos problemas, recebe o módulo já 

elaborado com seus problemas, objetivos e um texto explicativo (guia do tutor) com noções 

básicas e relevantes às discussões. 

O MHA tem um desenvolvimento longitudinal do primeiro ao sétimo período com 

duração semestral. Os estudantes são subdivididos em quatro grupos de 6 a 8, as atividades 

ocorrem uma vez por semana, nas áreas de habilidades clínicas e cirúrgicas, de comunicação, 

de informática e em métodos de pesquisa. É uma unidade constituída por uma equipe 

multiprofissional composta por médico, psicólogo, fonoaudiólogo, etc., onde os professores 

que são responsáveis pela elaboração e execução do MHA exercem a função de instrutores, 

facilitando aos estudantes a construção do conhecimento, aquisição de habilidades e 
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desenvolvimento de atitudes favorecendo seu desempenho para as atividades da prática 

médica. 

O IAPSC também tem um desenvolvimento longitudinal durante os sete primeiros 

períodos e segue uma programação elaborada por comissão específica. É desenvolvido com 

abordagem multiprofissional, adota como estratégia de ensino/aprendizagem a 

Problematização. Os estudantes são subdivididos em quatro grupos de 6 a 8 e os campos de 

atuação destes grupos são os cenários reais assistidos pelo Programa de Saúde da Família 

(PSF) em Montes Claros. Nestes cenários, os estudantes têm a oportunidade de lidar com as 

questões relacionadas com a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades 

e atitudes necessárias para o desenvolvimento da prática sanitária nestas comunidades, 

orientado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de medicina e pelos 

princípios do Sistema Único de Saúde. 

O professor é médico do Programa de Saúde da Família, tem a função de instrutor dos 

estudantes, favorecendo o desenvolvimento das competências necessárias ao desempenho das 

atividades na prática médica, ou seja, também deve estimular a aprendizagem ativa do 

estudante: Facilitar ao grupo a discussão dos problemas encontrados nos cenários reais e 

estimular a análise dos problemas encontrados por meio da mobilização dos conhecimentos 

prévios; Motivar os estudantes a identificar as lacunas de conhecimento, formular questões de 

aprendizagem, planejar estratégias de busca de informações e a buscá-las; Estimular a 

discussão sobre as informações obtidas e a possibilidade de aplicação na realidade, 

efetivando-se assim a aprendizagem significativa. 

O Módulo Eletivo tem duração de duas semanas, é obrigatório e é disponibilizado para 

os estudantes nos 2º, 4º e 6º períodos do curso.  Permite a personificação do currículo, uma 

vez que os estudantes têm a liberdade de escolher entre as opções oferecidas. A estratégia 

utilizada nesses módulos normalmente é a ABP. 

No 8º período, os estudantes desenvolvem suas atividades nos Ambulatórios de 

Especialidades e a construção do conhecimento se dá por meio das apresentações clínicas 

realizadas nos grupos de trabalho, orientada pelo instrutor da atividade ambulatorial. 

O internato é iniciado no 9º período com estágios de Urgência e Emergência e 

Ambulatórios de Especialidades, 10º período com estágio em Cirurgia e Ginecologia-

Obstetrícia, 11º período com estágio de Clinica médica e Pediatria e 12º período com estágios 

opcionais nas áreas de Saúde Mental, Saúde da Família, Internato Regional e Estágio 

supervisionado na Unimontes ou em outra instituição. 
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A Unimontes oferece cinco cursos de residência médica nas áreas de Pediatria, Clínica 

Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Cirurgia Geral e Saúde da Família. 

A avaliação neste modelo permeia todo o processo de ensino/aprendizagem, assume 

uma dimensão norteadora e está estruturada de forma coerente com os princípios 

psicopedagógicos e sociais do currículo. Ela visa contribuir para o enfrentamento dos desafios 

educacionais e oportunizar aos estudantes desenvolverem suas competências básicas: 

aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a 

aprender. Assim, ao final de cada atividade, o estudante se autoavalia, avalia seus pares, 

avalia o docente, as atividades (módulos, estágios, atividades práticas, etc.), os serviços 

(biblioteca, laboratórios, cenários de prática, etc.). O docente também se autoavalia, avalia o 

estudante, as atividades e os serviços. Neste contexto, a avaliação é contínua, tem caráter 

formativo e função diagnóstica. Acontece de forma oral ao final de cada sessão tutorial e ao 

final de cada MCE é formalizada na intranet. Nos MHA e IAPSC ela é realizada ao final de 

cada atividade e no final do semestre é formalizada na intranet. Professores e estudantes têm 

acesso aos resultados de suas avaliações na intranet através de uma senha. O curso ainda não 

realiza relatórios e/ou consolidados dessas avaliações, nem oferece feedback aos envolvidos. 

As avaliações somativas acontecem ao final de cada MCE, são denominadas EAC 

(Exame Avaliativo Cognitivo) e são valorizadas em 70 pontos. Os outros 30 pontos são 

avaliados pelo tutor que transforma a avaliação formativa da seção tutorial nesta somativa. No 

MHA, o estudante realiza o OSCE (Exame Objetivo Estruturado) também valorizado em 70 

pontos. Os outros 30 pontos se referem também a avaliação que o instrutor faz do 

desempenho do estudante. No IAPSC, o estudante realiza um relatório final com apresentação 

das atividades desenvolvidas nos cenários reais, valorizado em 70 pontos e os 30 pontos 

restantes são avaliados pelo instrutor ao desempenharem suas atividades. A progressão do 

estudante acontece se ele alcançar 70% do rendimento e 75% de presença nas atividades. 

 

4.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa optamos por assumir a 

complementaridade das abordagens qualitativa e quantitativa. Para Minayo (2004), ao se 

desenvolver uma proposta de investigação, deve-se reconhecer a cada etapa a conveniência e 

a utilidade dos métodos disponíveis, face ao tipo de informações necessárias para alcançar os 

objetivos propostos. 
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Do ponto de vista epistemológico, nenhuma das duas abordagens é mais científica que 

a outra e não existe contradição entre elas, assim como não há continuidade. Ambas são de 

naturezas diferentes e devem ser usadas de forma complementar (MINAYO e SANCHES, 

1993 e SANTOS, 1999). 

A pesquisa qualitativa é definida como aquela que privilegia a análise de 

microprocessos por meio de estudos das ações sociais individuais e grupais (MARTINS, 

2004) e visa explicitar conceitos embutidos nas falas dos entrevistados sendo que as 

concepções e conhecimentos são mais bem avaliados por meio da análise aprofundada. 

Assim, priorizamos o aprofundamento e amplitude da compreensão acerca do objeto de 

estudo. Esta abordagem surgiu como uma importante estratégia, pois nos permitiu 

compreender e conhecer significados e práticas individuais e coletivas (SILVÈRIO e 

PATRÍCIO, 2002), objetivo maior deste trabalho. Além disso, essa abordagem nos 

possibilitou focalizar sentimentos, expectativas dos docentes na sua prática nas diversas 

atividades propostas nos métodos ativos, o que nos remete à Bogdan e Biklen (1994). Estes 

trazem como características da investigação qualitativa o fato de que a fonte direta dos dados 

é o ambiente natural, sendo colhidos por contato direto entre pesquisador e o objeto de estudo. 

Ao assumir o estudo de concepções e práticas, temos a necessidade de utilizar, num 

dado momento, uma investigação descritiva (BOGDAN e BIKLEN, 1994 e DEMO, 1998), 

que permite analisar os dados e toda a sua riqueza, respeitando tanto quanto possível o 

formato dos registros e transcrições, utilizando quando necessário as citações. Isto nos 

permitiu enfatizar todo o processo da pesquisa, e não simplesmente os resultados desta. 

A pesquisa quantitativa permite categorizar os sujeitos da pesquisa e as respostas aos 

questionários. Traz a reboque o tema da objetividade (MINAYO, 2004) e segundo Santos 

(1999) se apóia nos pressupostos do positivismo, é objetivista, dedutiva, mede opiniões e 

dados procurando descobrir e classificar a relação entre as variáveis (relação de causa e 

efeito) empregando recursos técnicos de estatística. 

Dessa forma, esta pesquisa utilizou uma abordagem quantitativa para caracterização 

dos sujeitos e categorização das respostas dos questionários e qualitativa para perceber as 

concepções dos sujeitos, uma vez que este método trabalha com o universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes totalizando aqui um 

conjunto de fenômenos humanos, entendidos como parte da realidade social, pois o ser 

humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas 

ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes (MINAYO, 

2007). 
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4.2.1 Sujeitos de Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no 1º semestre de 2009, com os professores atuantes no curso 

de medicina da Unimontes, segundo lista fornecida pelos Departamentos. Esta escolha se 

justificou, uma vez que todos os docentes exerciam alguma atividade no currículo ABP e 

tinham vivenciado os impactos da mudança curricular ocorrida a partir de 2002. 

O curso de medicina da Unimontes contava com 182 docentes lotados nos cinco 

Departamentos: Clínica médica (38 docentes); Saúde da Mulher e da Criança (36 docentes); 

Saúde Mental e Saúde Coletiva (41 docentes); Clínica Cirúrgica (32 docentes); Fisiopatologia 

(35 docentes). 

Dentre as funções desempenhadas pelos professores podemos destacar: Gestor 

(Coordenador do Curso, Coordenador de períodos (1º ao 12º), Coordenador de módulos 

(MHA, IAPSC); Membro de Comissões (Comissão de Educação Médica, Comissão de 

Avaliação, Comissão de Currículo, Comissão de Desenvolvimento Docente); Tutor; Co-tutor; 

Construtor de Módulos; Instrutor de atividades práticas (em laboratórios de auto-

aprendizagem e em cenários reais); Preceptor de Internato; Consultor; Mentor. 

Como critérios de inclusão para participar na primeira fase da pesquisa utilizamos: 

 Ser docente do curso de Medicina e estar atuando no 1º semestre de 2009 

 Estar presente nas reuniões de Departamento nos meses de março e abril de 2009 

 Estar de acordo em participar da pesquisa e assinar o termo de consentimento                         

livre e esclarecido (anexo III). 

A participação dos docentes no estudo se deu de forma voluntária, após a exposição da 

pesquisa feita pela pesquisadora e o questionário foi entregue e respondido pelos docentes 

durante a reunião de Departamento. 

Na perspectiva quantitativa trabalhamos com uma amostra de 115 docentes que 

representa 63,2% do total de professores do curso de medicina da Unimontes. 

Para a 2ª fase da pesquisa utilizamos como critérios de inclusão: 

 Ter participado da 1ª fase da pesquisa 

 Estar de acordo em continuar participando da pesquisa. 

Nesta fase trabalhamos com 15 docentes selecionados de acordo com as listas de 

presença das reuniões de Departamento no período de aplicação do questionário e com as 

listas de professores cedidas pela coordenação do curso, onde estão indicadas as funções 
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docentes desempenhadas pelos professores no 1º semestre de 2009. Os nomes dos professores 

participantes na primeira fase da pesquisa foram separados por função exercida e colocados 

em ordem alfabética. Em seguida, realizamos um sorteio aleatório dos professores, 

selecionando 3 tutores, 2 construtores, 4 preceptores, 3 instrutores, 1 professor da comissão de 

avaliação, 1 coordenador de período e 1 gestor membro da CEM. A representatividade das 

funções docentes foi maior que o previsto acima, uma vez que a maioria dos docentes 

participantes nesta fase já tinha exercido pelo menos duas dessas funções. 

O número de sujeitos da pesquisa foi determinado em função dos dados qualitativos 

terem-se mostrado “suficientes para realizar aquilo a que nos propusemos” 

(BOGDAN&BIKLEN, 1994, p.200). Para Minayo (2004), nos pressupostos qualitativos, o 

número de entrevistas torna-se suficiente à medida que se observa uma reincidência das 

informações. 

Dentre os sujeitos participantes nesta pesquisa, 75,4% são médicos e 24,6% não são 

médicos, porém todos são profissionais da área da saúde.   

Quanto à titulação, nove (7,8%) são Doutores, 36 (31,3%) são Mestres e 70 (60,9%) 

são Especialistas. 

Quanto à faixa etária, os docentes enquadram-se entre 27 e 68 anos, sendo que 18,3% 

entre 25 e 35 anos, 34,8% entre 36 a 45anos, 27,8% entre 46 e 55 anos, 14,8% entre 56 e 

68anos e 4,3% não responderam. 

Em relação ao tempo de docência dos participantes na pesquisa, 45,2% tem menos de 

10anos, 26,1% de 11 a 20 anos, 19,1% de 21 a 30 anos, 7% de 31 a 40 e 2,6% não 

responderam. Estes dados podem ser constatados no gráfico 1: 

Gráfico 1: Tempo de exercício na docência 
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A distribuição destes docentes por função exercida no currículo está representado no 

gráfico 2: 

 

 

 Gráfico 2: Funções desenvolvidas pelos docentes 

 

 

4.2.2 Instrumentos para coleta de dados 

 

Para atingir os objetivos específicos propostos utilizamos como instrumentos para a 

coleta de dados: questionário fechado e entrevista semi-estruturada. 

Partimos do pressuposto apontado por Santos (1999) de que o uso de mais de uma 

técnica de coleta de dados pode permitir ao pesquisador combinar vantagens e corrigir 

algumas deficiências de qualquer fonte de informações, ou seja, permite ao investigador 

validar a informação. 

Gil (2002) define o questionário como uma técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 
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vivenciadas etc. Ainda de acordo com o autor, o questionário apresenta uma série de 

vantagens: garantir o anonimato das pessoas, permitir que as pessoas o respondam no 

momento em que achar mais conveniente e não expor os pesquisados a influência das 

opiniões e do aspecto pessoal de entrevistado. Mas, também apresenta algumas limitações 

como: impedir o auxilio ao informante quando este não entende corretamente as perguntas, 

impedir o conhecimento das circunstâncias em que foi respondido e não oferecer a garantia de 

que a maioria das pessoas devolva-o devidamente respondido, o que pode implicar em 

significativa diminuição da representatividade da amostra. 

Para a elaboração deste instrumento foi utilizada a escala de Likert, constando de 

assertivas relacionadas ao assunto, com o objetivo de verificar o nível de 

concordância/discordância do sujeito com uma série de afirmações que expressassem algo 

favorável ou desfavorável em relação a um objeto (PASQUALI, 1996). Desta maneira, 

esperava-se que os indivíduos que apresentassem atitudes favoráveis a determinado tema 

possivelmente concordassem com itens que expressassem algo positivo sobre a questão. Se os 

sujeitos tivessem atitudes negativas frente a um tema específico, iriam concordar com 

afirmações ou itens que expressassem aspectos negativos ou desfavoráveis ao tema e 

discordariam daqueles que salientassem pontos positivos. Por outro lado, se os sujeitos 

fossem ambivalentes em relação ao conteúdo da afirmação, ou não tivessem atitude bem 

definida, iriam, provavelmente, expressar dúvidas diante de alguns itens (COLETA et al., 

2002). 

Os questionários aplicados aos professores foram elaborados respeitando alguns 

núcleos direcionadores: 

 O preparo para a docência nos Métodos Ativos. 

 Dificuldades e demandas no processo de formação/desenvolvimento docente. 

 Propostas para um programa de desenvolvimento docente no contexto de um 

currículo que utiliza Métodos Ativos. 

O modelo do questionário encontra-se no anexo IV. 

Para aprofundar os dados obtidos com o questionário utilizamos a entrevista semi-

estruturada (anexo V) que, para Minayo (2004), permite alguma padronização que favorece a 

comparação de dados obtidos pelo conjunto de respostas, mas também é flexível, permitindo 

adaptações e obtenção de informações complementares. Para Gil (2002), a entrevista 

apresenta como vantagens a possibilidade do entrevistador poder esclarecer o significado das 

perguntas e possibilita obtenção de maior número de respostas (é mais fácil não responder a 
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um questionário). Além disso, é uma técnica muito eficiente para obtenção de dados em 

profundidade. 

Durante as entrevistas foram explorados os mesmos núcleos direcionadores já citados. 

Na pesquisa qualitativa a entrevista ocupa lugar de relevância como técnica para 

obtenção de dados conforme afirma Alves – Mazzotti (2004, p.168): 

 

[...] por sua natureza interativa, a entrevista permite tratar temas complexos 

que dificilmente poderiam ser investigados adequadamente através de 

questionários. 

 

Antes da aplicação, os questionários e entrevistas foram pré-testados com uma amostra 

de docentes que desempenhavam atividades no curso, com o objetivo de adequação e 

reestruturação do roteiro conforme os objetivos formulados.  Os professores que participaram 

do pré-teste foram excluídos da amostragem final.   

 

4.2.3 Coleta de dados 

 

O questionário (anexo IV) foi aplicado durante uma das reuniões periódicas mensais 

de cada Departamento.  Foi realizada uma reunião anterior com o representante da diretoria 

do CCBS (Centro de Ciências Biológicas e da Saúde), com o coordenador do curso e 

respectivas chefias de Departamentos para informar os objetivos da pesquisa. Também foi 

solicitado a estes representantes a liberação do espaço nas reuniões para aplicação do 

questionário. Aos professores foi esclarecido os objetivos da pesquisa, garantido o anonimato 

e a utilização apenas dos instrumentos aplicados aos sujeitos que concordassem e assinassem 

o Termo de Consentimento (anexo III). 

As entrevistas (anexo V) foram realizadas seguindo um roteiro prévio que foi 

determinado a partir das análises dos dados obtidos com o questionário sem limitar ou 

restringir a espontaneidade das respostas dadas pelos participantes no estudo. Foram 

realizadas em horários e locais previamente agendados com os docentes e gravadas em áudio.  

As respostas às entrevistas, gravadas em áudio mediante o consentimento do 

entrevistado, foram posteriormente transcritas integralmente pelo próprio pesquisador, 

respeitando-se as pausas, e outras expressões que pudessem auxiliar a tradução da realidade. 

Com relação à transcrição, Szymanski (2002, p.74) afirma:  
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A transcrição é a primeira versão escrita do texto da fala do entrevistado 

que deve ser registrada, tanto quanto possível, tal como ela se deu. Ao 

escrever faz-se um esforço no sentido de passar a linguagem oral para a 

escrita, ou seja, há um esforço na tradução de um código para outro [...] Ao 

transcrever, revive-se a cena da entrevista e aspectos da intenção.  

 

Buscamos respeitar um prazo de até cinco dias para esta transcrição para ter melhor 

aproveitamento da memória, possibilitando a obtenção de dados sem desvio da interpretação. 

 

4.2.4 Análise dos dados 

 

Os dados obtidos através dos questionários foram sistematizados, classificados, 

tabulados, dispostos em gráficos, permitindo de forma indutiva estabelecer conclusões após 

análise e interpretações. 

Os dados qualitativos obtidos através das entrevistas, após sua transcrição, foram 

sistematizados e submetidos à análise temática, uma das técnicas de Análise de Conteúdo, 

valorizando os significados presentes nos dados, a sua correlação com as questões formuladas 

e a articulação com o marco teórico adotado na pesquisa. 

A análise temática, conforme proposta por Franco (2005), foi operacionalizada em 

duas etapas. Na primeira (Pré-análise) foi feito um contato exaustivo com o material, através 

de repetidas leituras (leituras flutuantes) retomando simultaneamente os questionamentos e os 

objetivos iniciais da pesquisa, criando-se indicadores que orientaram a interpretação final. Foi 

realizada a organização do material de forma a atender algumas normas de validade como 

exaustividade (contempla todos os aspectos do roteiro), representatividade (contenha a 

representação do universo pretendido), homogeneidade e pertinência. 

A partir dos núcleos direcionadores: O preparo para a docência nos Métodos Ativos; 

Dificuldades e demandas/necessidades no processo de desenvolvimento docente e propostas 

para um Programa de Desenvolvimento Docente, unidades de contexto foram sendo 

separadas do texto. A unidade de contexto representava a parte mais ampla da fala do 

entrevistado, podendo ser considerada como o “pano de fundo” que imprimia significado e 

sentido às unidades de registro. 

Das unidades de contexto foram retiradas as unidades de registro, sendo que na 

maioria das situações, uma única unidade de contexto apresentou mais de uma unidade de 

registro. As unidades de contexto e suas respectivas unidades de registro foram agrupadas 
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dentro dos três grandes núcleos direcionadores anteriormente criados, que constituíram os 

Quadros Sinópticos. Um exemplo desta análise está explicitado no anexo VI. 

A segunda fase consistiu na Exploração do material ou codificação na qual 

quantificamos as unidades de contexto e suas respectivas unidades de registro. As unidades de 

registro foram classificadas e agrupadas de acordo com seus significados e então emergiram 

as categorias de análise. 

Finalizando a Análise de Conteúdo, houve a fase de Tratamento dos Resultados 

Obtidos e Interpretação, em que foi feita uma aproximação dos dados categorizados e a busca 

por divergências e convergências entre as unidades de registro, visando obter respostas à 

inquietação inicial desta pesquisa. Os dados quantitativos foram interpretados e analisados 

junto aos dados qualitativos em busca de inter-relações das informações. 

 

4.3. Aspectos Éticos 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida dentro dos procedimentos éticos previstos pelo 

Conep e assim o projeto foi submetido ao: 

  Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Universidade Estadual de Montes Claros, 

protocolo nº 975/ 08 e aprovado em 25 de março de 2008. (Anexo VII) 

  Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), desta Universidade Federal de São Paulo, 

protocolo n º 0445/ 09 e aprovado em 22 de maio de 2009. (Anexo VIII) 

Todos os sujeitos participantes da pesquisa aderiram à proposta e concordaram em 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). (Anexo III) 
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5 – RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

As Respostas aos Questionamentos da Pesquisa 

 

As categorias emergentes das unidades de contexto e suas respectivas unidades de 

registro foram detectadas a partir da análise de conteúdo e foram agrupadas e apresentadas 

nos subcapítulos a seguir: 

 
 

1. O Preparo para a Docência nos Métodos Ativos de Ensino/Aprendizagem 

2. Dificuldades e Demandas/Necessidades no Processo de 

Formação/Desenvolvimento Docente 

3. Propostas para um Programa de Desenvolvimento Docente 
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5.1 O PREPARO PARA A DOCÊNCIA NOS MÉTODOS ATIVOS DE 

ENSINO/APRENDIZAGEM 

 

Na análise temática deste grupo identificamos 83 unidades de contexto com 133 

unidades de registro das quais emergiram 3 grandes categorias e suas respectivas 

subcategorias. 

 

1. Preparo formal: O espaço de cursos de formação pedagógica (38 citações) 

 

2. Autopreparo (51 citações) 

 

 O aprender com a intuição 

 O aprender com a própria prática 

 O aprender com a observação de outro docente 

 

3.  Aprendizagem nos cenários da própria docência (44 citações) 

 

 Avaliação realizada pelo aluno  

 Troca de experiências  

 Pesquisa  

 

Os professores participantes na pesquisa falam do preparo formal adquirido por meio 

de cursos e/ou capacitações realizadas ao longo de sua trajetória como docente, porém, 

assumem a necessidade de se prepararem para desempenhar as atividades propostas e 

enfatizam que sentiram mais necessidade de buscar o preparo formal depois da utilização dos 

métodos ativos de ensino/aprendizagem. Relatam as experiências vivenciadas sem o preparo 

formal e dão grande ênfase no autopreparo, seja pela intuição, ou por meio da própria prática 

ou a partir da observação de outros professores quando eram estudantes ou ainda a observação 

de outros colegas docentes. Quanto aos espaços de aprendizagem, destacam a importância das 

trocas de experiências entre eles, professores, e a avaliação realizada pelos alunos ao final das 

atividades desenvolvidas. Também há uma ênfase no espaço ocupado pela pesquisa, uma vez 

que nos métodos ativos em várias das atividades realizadas pelos professores, eles são 

estimulados a pesquisar. Também destacam que as atividades docentes propostas são 

facilitadas pelas habilidades desenvolvidas com a utilização do método científico. 

O preparo formal dos professores por meio de cursos e/ou capacitações surge no 

contexto desta pesquisa como uma importante categoria. Está apresentado no questionário 
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aplicado e conforme representado no gráfico 3, a maior parte dos docentes realizou pelo 

menos um curso e/ou capacitação como forma de preparo para o exercício da docência.  
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Gráfico 3: Cursos e Capacitações realizados pelos docentes 

 

As falas abaixo destacam a importância da realização de cursos formais para o 

aprendizado de técnicas mais adequadas para atuar como docente nos Métodos Ativos: 

 

A gente pôde ver [...]  com o curso de especialização em ensino em saúde [...] a 

sugestão de pessoas capacitadas em poder atuar de maneira mais adequada.(P7) 

 

[...] quando eu estava fazendo curso, eu [...] me sentia muito mais segura em relação 

[...] a toda estrutura do PBL.( P6) 

 

Os professores enfatizam que investiram mais no seu preparo formal depois que 

começaram a trabalhar com os Métodos Ativos: 

 

[...] estando docente, eu comecei a me preparar [...]  fiz o curso[...]  pra tutoria [...]. E 

o curso de educação... em saúde.(P6) 

 

[...] Já tive cursos de formação que foram oferecidos pela Unimontes quando foi ser 

instalado o PBL.(P8) 

 

Nesses 14 anos nós tivemos várias oficinas, vários cursos que favoreceram muito a 

nossa evolução na metodologia PBL.(P11) 
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Para um dos entrevistados, a busca pelo preparo formal se deu a partir das dificuldades 

encontradas ao desempenhar as atividades docentes e isso estimulou seu investimento em 

outras áreas de atuação: 

 

Eu fui fazer um curso de auditoria pra entender um pouquinho os controles [...] E 

acabei indo pra área de gestão. (P3) 

 

Existem professores que destacam que sua formação se deu por meio do próprio 

processo de formação, incluindo ai o mestrado. 

 

[...] fazendo o curso médico, fazendo residência... fazendo o mestrado... Foi a minha 

formação acadêmica. (P8) 

 

Um dos professores enfatiza o preparo formal iniciado antes mesmo da graduação: 

 

Esse colegial [...] tinha científico e normal associado. Então lá eu já trabalhava 

pedagogia, sociologia. (P15) 

 

A importância da formação técnica específica para o exercício da docência é 

destacada: 

 

[...] dentro da minha carreira acadêmica eu fiz vários cursos de didática. E isso é um 

ponto fundamental. (P14) 

 

Fomos desenvolvendo a capacidade de ser professores, através dos cursos, oficinas, 

treinamentos que ocorreram dentro da própria universidade. (P11) 

  

É digno de nota o fato de 45,2% dos professores terem realizado a especialização em 

Educação Médica e em Educação em Saúde e 26,1% a especialização em metodologia do 

Ensino Superior. Observamos que 20% do total de entrevistados realizaram as duas 

especializações e 48,7% não realizaram nenhuma delas. A capacitação didático-pedagógica 

foi realizada por 58,3% dos professores, 21,7% cursaram a disciplina de metodologia do 

ensino na graduação e 44,3% na especialização.  

Em contrapartida, encontramos um grande número de professores que não realizaram 

o treinamento em ABP (40,9%) para desempenharem suas funções docentes nesse método. 

Considerando que a Unimontes trabalha com métodos ativos desde 2002 e já formou quatro 

turmas, esse número torna-se muito significativo, pois todos os professores já deveriam ter 

passado por esse treinamento. O treinamento em ABP e o treinamento para atuar como 

tutor/instrutor realizado pelos professores aconteceram aleatoriamente, não foram 

sistematizados e apesar de terem sido oferecidos pela instituição não foram formalizados. 
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 Observamos também nas falas dos entrevistados que inclusive alguns tutores 

assumiram essa função sem o preparo específico para tal:  

 
[...] Existia uma necessidade [...] em que aquele tutor ia estar ausente e precisou de 

um co-tutor pra cobrir. E ali o meu aprendizado foi esse. (P3) 

 

Canuto e Batista (2009, p.624) ao analisarem as concepções de professores/médicos 

sobre o ensino, a aprendizagem e os processos de formação docente em Medicina reforçam os 

resultados apresentados ao identificarem que as trajetórias de formação mostraram-se 

influenciadas pelo autodidatismo com uma crença no esforço do próprio professor, na 

elaboração de saberes e na experiência como fundamentos que bastarão para sustentar a 

docência em Medicina. Indicam também a falta de sistematização de uma formação didático-

pedagógica e concluem que “a formação docente em Medicina apresenta-se como um 

processo que abrange múltiplas experiências e modelos, evidenciando que se tornar professor 

de medicina é complexo, plural e multifacetado”. 

Costa (2010), ao mesmo tempo em que confirma os dados dessa pesquisa, observa que 

na formação docente demonstrada pelos professores, o principal aspecto citado foi a 

atualização em métodos didático-pedagógicos, o que caracteriza um tipo de formação que 

prioriza a formação técnica e deixa de lado o processo de reflexão sobre as práticas educativas 

usadas. 

Com o uso dos métodos ativos de ensino/aprendizagem, as instituições têm se 

preocupado em disponibilizar aos professores os programas de desenvolvimento docente. 

Campos et al (2007) confirmam que os professores inseridos nesses programas relatam maior 

conscientização de suas fragilidades e potencialidades pessoais e sentem-se mais seguros e 

mais motivados para o exercício das atividades docentes. 

Num estudo que objetivou investigar a formação pedagógica de professores de 

medicina, Costa (2010, p.2) apontou que existem duas concepções de formação docente 

universitária: a não profissional e a profissional: 

 
A primeira considera que ensinar se aprende ensinando, numa visão 

simplista que reduz a formação docente à mera reprodução de modelos 

existentes anteriormente. A segunda defende que ensino efetivo é tarefa 

complexa e grande desafio social, com altas exigências intelectuais e que 

ensinar consiste em uma série de habilidades básicas que podem ser 

adquiridas, melhoradas e ampliadas por meio de processo consistente de 

formação. 

 



 52 

Mesmo os professores que se submeteram a um preparo formal não o fizeram de 

forma sistemática e nenhum professor demonstrou um processo consistente de formação para 

a docência, o que corrobora com Costa (2010) que afirma que a atuação docente na área 

médica reflete a formação não profissional, pois, restringe-se à reprodução de modelos 

considerados válidos, apreendidos anteriormente, e à experiência prática cotidiana. Segundo 

ela, essa atuação é aceita largamente pelos docentes, não é submetida à crítica e é adquirida de 

forma não reflexiva, como algo natural, chamado senso comum. Essas características da 

formação não profissional são confirmadas na subcategoria falta de preparo formal discutida a 

seguir. 

A falta de preparo formal para o exercício da docência aparece também com grande 

frequência nas falas dos professores: 

 
 Quando a gente entrou não tinha experiência nenhuma. (P3) 

 

[...] inicialmente eu não tive capacitação nenhuma pra docência. (P4) 

 

 [...] assim que eu saí da residência eu fui absorvida na Universidade [...] na época, 

não tinha docente com a minha especialização pra assumir as tutorias, as 

preceptorias do IAPSC. (P5) 

  

As falas abaixo destacam que mesmo nos Métodos Ativos, muitas vezes o professor é 

convidado a assumir atividades sem o preparo específico: 

 
 [...] autoaprendizado [...] a gente vai atrás e a gente às vezes assume atividades que a 

gente nunca teve. (P3) 

 

[...] necessitava de professores para assumir as turmas de IAPSC [...] aí a residência 

nos preparou. (P10) 
 

Nos dados apresentados nos questionários, 56,5% dos entrevistados exerceram a 

função de tutor, porém, 7% deles assumiram esta atividade sem realizar treinamento 

específico para tal. 

Um dos entrevistados enfatiza que esta falta de preparo reflete na prática docente: 

 
Quando a gente começou [...] como co-tutor [...] me marcou muito algumas coisas que 

a gente viu dentro da sessão tutorial [...] que não batia muito com a proposta de 

tutoria. (P3) 
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Um professor destaca a falta de embasamento teórico para o exercício das atividades 

docentes. 

 
[...] a gente não tem embasamento teórico, uma capacitação que dê esse      

embasamento. (P1) 

 

Alguns docentes apresentam mais dificuldades no método ativo devido ao fato de 

terem se graduado no método tradicional.  

 
É difícil a observação [...] ajudar hoje. Porque o perfil [...] do Tutor e professor são 

completamente diferentes do que era antes. (P6) 

 

 A idéia de que não há necessidade de preparo formal para o exercício da docência e a 

cultura de que para ensinar basta mostrar o seu conhecimento ainda aparece em algumas falas: 

 

[...] eu passei em um concurso público [...] a orientação que eu tive, foi: “Olha 

professora, você vai só expor o conhecimento que você tem”. (P13) 

 

Com relação à aula prática [...] a gente vai passando aquilo que a gente conhece [...] 

e à medida que eles vão se interessando pelo assunto a gente vai aprofundando. (P12) 

 

No questionário, a maioria dos professores concorda que apesar de haver técnicas para 

estimular a aprendizagem ativa dos estudantes eles os estimulam intuitivamente. Este dado 

pode ser constatado pelo gráfico abaixo: 

 

Gráfico 4: Assertiva: Apesar de haver técnicas para estimular a aprendizagem ativa dos estudantes, eu os 

estimulo intuitivamente. 
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Costa (2007) comenta que publicações referentes à docência médica retratam a 

deficiência dos docentes no domínio educacional e ressalta que um fator que contribui para a 

falta de qualificação pedagógica dos professores é o fato das escolas de Medicina esperarem 

que o professor domine o assunto que deve ensinar, ou seja, os médicos tornam-se professores 

a partir de suas competências técnicas em Medicina, como se esse fato assegurasse sua 

competência didática. 

A falta de preparo relatada se torna mais difícil de ser contornada pela forma como os 

professores são inseridos na docência e como definem suas trajetórias docentes: 

 

[...] foi uma autodidática [...] dando aula [...] em faculdade, é que eu fui ver a 

necessidade [...] de buscar, a partir  de literaturas especializadas em ensino a 

melhoria ou a melhora da habilidade, da capacidade de atuar. (P7) 

 

De acordo com esses dados e com as autoras Canuto e Batista (2009), são 

diferenciados os processos de inserção dos professores na profissão docente (convite, 

necessidade administrativa e pedagógica, experiência anterior no ensino médio, tradição 

familiar) e as trajetórias de formação são influenciadas pelo autodidatismo. A falta de 

sistematização de uma formação didático-pedagógica é indicada pelos professores como uma 

lacuna em seus itinerários na docência médica. 

Gordan (2004) e Costa (2007) confirmam que a grande maioria dos docentes dos 

cursos de medicina tem pouco ou nenhum preparo específico no campo pedagógico. Essa 

afirmação é observada nas falas dos professores entrevistados: 

 

Então não houve um preparo técnico pra ser professor, não fiz cursos didáticos. (P7) 

 

Alguns docentes relatam que encontram mais dificuldades nas pedagogias renovada e 

críticas devido ao fato de terem se graduado no método tradicional: 

 

É complicado porque a gente fez curso tradicional. (P3) 

 

Tsuji e Aguilar-da-Silva (2010) acrescentam que os professores ministram as aulas 

conforme suas convicções ou repetem modelos de um ou mais de seus professores. Foram 

educados na pedagogia tradicional e durante os seus cursos de graduação e mesmo nos cursos 

de pós-graduação não receberam formação para se tornarem professores reflexivos porque o 

enfoque na maioria dos cursos não está voltado para os processos pedagógicos. 
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Perrenoud (1999) confirma as dificuldades relatadas pelos professores que se 

formaram na pedagogia tradicional e justifica que as dificuldades apresentadas ao 

desempenharem as novas funções propostas nos métodos ativos são agravadas por terem se 

formado em escolas centradas nos conhecimentos, terem sido aprovados nos exames com 

sucesso e sentirem-se à vontade nesse modelo. Assim, nem sua formação, nem sua maneira de 

dar aulas predispõem ao proposto pela pedagogia renovada e pelas pedagogias críticas. 

O Autopreparo é outra categoria que emerge nesta pesquisa e está destacado em 28 

citações.  

O autopreparo a partir do instinto: 

 

[...] para ser tutora [...]  foi bem no instinto. (P1) 

 

É importante ressaltar que alguns docentes demonstram que a sua motivação é 

intrínseca e que isto facilita o autoaprendizado: 

[...] eu tenho uma exigência de desempenho que é minha, e é essa exigência de 

desempenho que me faz querer aprimorar. (P4) 

 

[...] e a gente acaba tentando adaptar [...] acaba aprendendo com a gente mesmo. 

(P3) 

 

[...]  ficou um trabalho autodidata. (P4) 

 

O Autopreparo por meio da própria prática, onde alguns professores destacam que se 

sentiram estimulados a aprender a partir das dificuldades encontradas: 

 

 [...]  aprende muito [...] com as dificuldades que a gente tem. (P3) 

 

O que me estimula a melhorar são [...] os problemas [...] as dificuldades que eu 

enfrento durante... o desenrolar do curso. (P10) 

 

Alguns destacam que a atividade técnica profissional facilita a atuação nos métodos 

ativos: 

 

[...] eu tenho uma formação muito voltada pra Aprendizagem Baseada em Problemas, 

por causa da área que eu trabalho, especificamente Saúde da Família. (P5) 
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[...] a gente tem programas de educação permanente para médicos de família, onde a 

gente lida muito com essa Aprendizagem Baseada em Problemas. (P5) 

 

Também destacam que a repetição das atividades desenvolvidas no cotidiano da 

própria prática favorece o autoaprendizado: 

 

[...] recolhe-se experiência enquanto a gente faz uma palestra [...] uma consultoria 

[...] os números de cada coisa que vamos fazendo, vão servindo de desenvolvimento 

docente. (P7) 

 

De acordo com as falas abaixo, o Método Ativo favorece o autoaprendizado por 

estimular a busca por novos conhecimentos. 

 

 [...] sendo um facilitador, você acaba enriquecendo seu conhecimento. (P8) 

 

[...] trabalhar no PBL já é uma motivação, porque você sempre está estudando. (P6) 

 

[...] talvez eu não aprenda observando outros professores, mas eu estudo didática. 

(P12) 
 

O Autopreparo por meio da observação de outro docente emerge como terceira 

subcategoria, sendo muito destacado pelos professores. Isto pode ser constatado nos dados 

coletados nos questionários, onde 54,8% dos docentes concordam e 5,2% concordam 

totalmente que aprenderam a ser professor observando os seus professores ao longo da sua 

trajetória acadêmica. Há também um destaque no autopreparo a partir da observação de outro 

colega, quando 36,3% concordam e 5,9% concordam totalmente que aprenderam a ser tutor 

observando outro tutor em algumas sessões tutoriais. Os gráficos 5 e 6 mostram esses 

resultados: 
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Gráfico 5: Assertiva: Eu aprendi a ser professor observando outros professores ao longo da minha trajetória 

Acadêmica 

 

 

Gráfico 6: Assertiva : Eu aprendi a ser tutor observando outro tutor em algumas sessões tutoriais 

 

Em relação ao segundo gráfico tivemos um alto percentual de indiferentes, porém 

observamos que destes somente 7 (6,08%) haviam desempenhado a atividade de tutor, ou seja 

21,42% deles ainda não tinham exercido esta atividade. 

O autopreparo por meio da observação de outro docente aparece em 23 citações, 

apresentando-se como grande impacto na formação do professor. 

 

[...] tive como foco os meus professores. Eu acho que isso tem um impacto muito 

grande. (P1) 

 

[...] ter como parâmetro o professor com quem você identificou [...]  foi útil. (P4) 
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O estudante [...] tem sim [...] na pessoa do tutor, do preceptor, uma figura de 

profissional, de professor [...] para os bons e para os maus exemplos. (P5) 

 

[...] é uma preocupação da gente o perfil de nós instrutores [...] porque o nosso 

comportamento, ele não deixa de ser um modelo para o aluno. (P5) 

 

 [...] a gente sempre fazia comparação daqueles que eram professores que motivavam 

mais o estudante, que a gente aprendia mais, que a gente ficava mais entusiasmado 

com ele, que era um bom professor, que interagia com a turma [...] esses [...] a gente 

[...] usava como parâmetro [...]  Mas, [...]  não era uma coisa, assim, consciente, eu 

vou ser igual a esse professor.” P9 

 

De acordo com alguns professores os exemplos das experiências negativas vivenciadas 

exerceram grande influência no seu preparo para atuarem como docentes: 

 

Eu aprendi mais até como não ser [...] não seguir a postura de determinados 

professores. (P2) 

 

As experiências negativas, elas marcam [...] muito mais do que as experiências 

positivas no meu aprendizado. (P3) 

 

[...] alguns desses professores, eu espelhei neles sim para não fazer aquela aula 

repetitiva e só de expor o que eu sabia, então nesse sentido eu acho que sim, me 

espelhei em alguns um pouco. (P13) 

 

No treinamento para atuar como tutor é proposto a observação de outros tutores 

atuando em sessões tutoriais. Conforme as falas abaixo, fica enfatizada a importância desta 

observação como um dos treinamentos realizados, porém, os professores sugerem que seja 

feita a observação de vários tutores: 

 

Pra iniciante isso é muito válido, a co-tutoria, a observação. (P6) 

 

Eu comecei sendo tutora só observando. (P9) 

 

Talvez eu tenha tido a infelicidade de ser co-tutora de um tutor que não tinha perfil 

para ser tutor. (P3) 

 

Fica claro que os professores estudados aprenderam a ser docentes por meio de um 

processo em parte intuitivo, autodidata, conforme pode ser constatado nas seguintes falas: 

 

A gente [...] está muito no senso comum, muito no instinto. (P1) 
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[...] cada vez que a gente vai vivendo, a gente vai estudando, a gente vê melhor como 

ser melhor tutora, melhor instrutora, como ser melhor construtora. (P9) 

 

Furlanetto (2007, p.138) reforça o autopreparo relatado pelos professores ao afirmar 

que “o aprender não se dá somente a partir da construção de objetos externos, mas trata-se de 

um processo que inclui também a elaboração de experiências interiores.” Ao realizar uma 

releitura das memórias de Jung onde há um destaque ao autopreparo, ela faz referência ao 

pensamento não dirigido que consiste em uma forma de pensar que se direciona às origens 

dos significados, uma vez que permite penetrar no mundo dos sentidos, colocando em cena 

proposições construídas, lentamente, pela cultura e pelo indivíduo, o que favorece o 

acolhimento das funções psíquicas: a intuição, a imaginação e as fantasias. De acordo com 

ela, Jung apropria-se destas três funções como outra forma de produzir conhecimento.   

Os professores enfatizam que se espelharam no modelo daqueles que foram 

considerados bons professores e também daqueles considerados maus professores, cujos 

exemplos serviram de modelo a ser evitado: 

 

[...] eu sempre observei o comportamento dos professores [...] eu acho que isso 

influencia muito a gente, a nossa formação. (P15) 

 

Furlanetto (2007) nos remete aos espaços intersubjetivos onde a aprendizagem 

acontece por meio das trocas conscientes e também inconscientes com o outro o que pode 

implicar em perdas e ganhos. Gordan (2004), Tsuji e Aguilar-da-Silva (2010) afirmam que, 

historicamente, a grande maioria dos docentes ligados aos cursos de medicina baseia sua 

prática educacional em modelos profissionais encontrados durante sua formação. Dessa 

forma, os saberes adquiridos através da experiência profissional fundamentam a competência 

docente. 

Venturelli e Fiorini (2001) confirmam a existência de habilidades inatas, no entanto, 

chamam a atenção que as competências de ensino/aprendizagem não são congênitas e o 

treinamento, a prática observada e avaliada, e o estudo permanente vai favorecer o alcance da 

excelência desejada.  

Com a ênfase dada ao autopreparo por meio da própria prática é de se esperar que a 

Aprendizagem nos cenários da própria docência surja como outra relevante categoria (44 

citações). Neste sentido, a Avaliação realizada pelo aluno é considerada um dos importantes 
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espaços de aprendizagem da docência, uma vez que é por meio dela que refletimos sobre a 

nossa prática.  

Ao serem submetidos à assertiva “As avaliações realizadas pelos estudantes NÃO 

exercem influência na minha busca pelo desenvolvimento docente”, podemos verificar um 

grau de discordância significativo (79,1 %) por parte dos professores conforme pode ser 

constatado nos dados apresentados no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 7: Assertiva: As avaliações realizadas pelos estudantes NÂO exercem influência na minha busca pelo 

desenvolvimento docente. 

 

  

As citações a seguir demonstram que há uma ênfase tanto na função diagnóstica da 

avaliação quanto na importância do aperfeiçoamento das práticas docentes a partir das 

avaliações realizadas: 

 

A avaliação exerce uma influência muito grande, tanto na sessão tutorial ao final das 

atividades ou no final do módulo, pela intranet. (P1) 

 

A avaliação pesa muito porque, querendo ou não, a gente está submetido a esses 

critérios e é horrível não passar no crivo. (P4) 

 

A avaliação tem influenciado no sentido de [...] me dá mais estímulo a melhorar cada 

vez mais. (P9) 

 

[...] eu tenho melhorado bastante [...] eu faço autocríticas em cima do que eu [...]  

apresento [...] eu espero que eu ainda esteja em processo de crescimento. (P10) 
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[...] é através da avaliação que nós sabemos das nossas qualidades e das nossas 

dificuldades. E sabendo melhor das nossas dificuldades, nós poderemos crescer mais 

[...] o que eu devo fazer pra ser diferente. (P11) 

 

Os professores destacam a falta de impacto da avaliação feita na Intranet no preparo 

docente, porém, reconhecem que ela deveria ser mais valorizada: 

 

A avaliação feita na intranet, [...] pra mim não houve muita influência. (P3) 

 

O impacto nas práticas docentes a partir da avaliação do professor realizada pelo aluno 

é reforçado nas falas seguintes: 

[...] os alunos às vezes colocam pontos da minha performance que realmente eu não 

percebia [...] é claro que isso [...] toca na gente [...] isso mexe com a nossa estrutura 

[...] a avaliação tem que existir. (P5) 

 

“A avaliação [...] do professor pelo aluno [...] é maravilhosa [...] talvez alguém acha 

até ruim, mas influencia muito positivamente, nos ajuda. E com certa surpresa nos 

ensina. (P7) 

 

 Eu acho que é sempre válido a gente [...] ouvir, ver, ler sobre a avaliação da gente 

que é feita pelo estudante [...] ela estimula [...] reflexão do dia-a-dia. (P15) 

 

No entanto, apesar do destaque dado à importância da avaliação do docente realizada 

pelo estudante, apenas um professor destaca o aprendizado a partir dos alunos: 

  

Você aprende muito com os alunos. (P3) 

 

Numa proposta onde o aluno tem um papel ativo, questionamos o quanto o professor 

ainda ocupa o lugar de ensinante e o aluno o lugar de aprendiz, ou seja, alguns professores 

ainda não reconhecem o papel dos alunos no seu aprendizado. 

Um outro espaço destacado na aprendizagem do professor foi o das trocas de 

experiências que aparece em 14 citações. Os professores destacam em suas falas as 

experiências vivenciadas com os colegas e enfatizam a importância do trabalho em equipe no 

alcance dos resultados propostos, uma vez que várias atividades docentes nos Métodos Ativos 

são realizadas em grupos: 

 

[...] me acrescenta muito estar trabalhando com uma equipe multiprofissional. (P1) 
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O colega, o par, ele é importantíssimo no feedback, na construção da sua 

performance. (P5) 

 

Algumas das atividades docentes nos Métodos Ativos são favorecidas pela experiência 

em pesquisa. O papel da pesquisa no aprendizado da docência ainda é pouco reconhecido, 

mas pode ser verificado nas citações deste professor: 

 

[...] como construtora, a gente tem uma motivação de fazer pesquisa. (P4) 

 

Se você construir o conhecimento através da pesquisa, partilhar o que você aprendeu 

fica fácil. (P4) 

 

Nos Métodos Ativos, o preparo por meio da avaliação é facilitado pelo fato dela 

permear todo o processo de ensino/aprendizagem, ou seja, os estudantes são avaliados pelos 

professores e os professores são avaliados pelos estudantes, oralmente, ao final de cada uma  

das atividades realizadas nos MCE, MHA, IAPSC e internato e formalmente, na intranet, ao 

final desses módulos. A avaliação, nesse contexto, assume um caráter formativo no 

desempenho tanto dos estudantes quanto dos docentes. 

Troncom (1996) define a avaliação formativa como aquela que é realizada de forma 

regular e sistemática, ao longo do processo educacional, com fins de obter dados sobre o 

progresso alcançado e, assim, efetivar a oportuna correção das distorções observadas, 

preencher as lacunas identificadas e valorizar as conquistas realizadas. Para o autor, uma 

característica importante da avaliação formativa é o feedback imediato que deve ser fornecido 

ao avaliado com o objetivo de favorecer a obtenção de dados como uma atividade 

educacional. 

Os recursos da avaliação diagnóstica podem ser utilizados para a identificação, 

confirmação e caracterização dos problemas encontrados, de modo a propor a solução dos 

mesmos: 

Sempre eu olho a avaliação... é o momento  de você refletir o que você pode 

melhorar... a influência da avaliação é fundamental pra gente crescer. (P6) 

 

Nesse contexto, o estudante torna-se responsável pelo seu processo de aprendizagem e 

a avaliação é utilizada como um instrumento norteador desse processo. Assim, o estudante 

assume a responsabilidade por avaliar o desempenho de seus professores, afim de que eles 

contribuam de maneira mais efetiva para a construção do conhecimento, para a aquisição de 
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habilidades e para o desenvolvimento de atitudes dos alunos tendo em vista a formação 

médica proposta.  

Hoffman (2008) reforça essa posição construtivista da avaliação, e ressalta a 

importância de desenvolver uma avaliação compromissada, assumindo-se uma postura mais 

interativa do avaliador, mais responsável e comprometida com o sujeito avaliado. Esse fato 

determina a relevância das relações interpessoais e busca-se a motivação, a inquietação, a 

mediação, contrapondo a avaliação que reproduz e aliena, favorecendo o respeito à 

individualidade e às diferenças, o que pode ser constatado nesta pesquisa. 

Furlanetto (2007, p.130) ao refletir sobre a trajetória docente afirma que “em cada 

espaço comprometido com a vida, os envolvidos transitam entre o ensinar e o aprender, 

residindo nesse trânsito a grande riqueza dos processos de aprendizagem”. Nesse espaço 

comprometido com a vida, professores e estudantes ao assumirem seus papéis “ativos” no 

processo de ensino/aprendizagem concebem a avaliação como meio de se aperfeiçoarem e de 

aperfeiçoarem suas práticas conforme pode ser verificado nas seguintes falas:  

 

[...] não adianta fazer curso, fazer aprimoramento, e tal. Pra eu melhorar eu tenho 

que mudar a minha pessoa. Eu acho que a avaliação contribui pra mudança interior, 

auxilia muito. (P15) 

 

[...] eu acredito que você busca sempre uma boa avaliação, então se você é mal 

avaliado, você busca [...] no próximo [...] contato com o aluno a melhoria do seu 

trabalho. (P12) 

 

Entretanto, quando eles se queixam da falta de impacto da avaliação realizada na 

intranet, eles estão, de certa forma, reivindicando que essas avaliações sejam consolidadas, 

seja feito o feedback e consequentemente oriente a tomada de decisão. Conforme as citações 

acima, muitos professores têm feito um bom aproveitamento de suas avaliações, porém, tem 

professor que nem toma conhecimento dessa avaliação:  

 

[...] apesar da gente achar que ela exerce uma grande influência, ela é muito pouco 

explorada. (P1) 

 

Outro espaço de aprendizagem destacado pelos professores é o das trocas de 

experiências com outros colegas. É interessante lembrar que num currículo integrado, várias 

são as atividades desenvolvidas em grupo e as trocas de experiências que acontecem nesses 

grupos são valorizadas pelos professores estudados: 
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Onde você convive com o outro, ele te motiva mais. Com outras áreas... de 

aprendizagem [...] a gente cresce muito. (P6) 

 

O grupo de construção citado é responsável pela elaboração dos problemas que serão 

apresentados aos estudantes e pelo guia do tutor que o orientará no trabalho com os 

estudantes. Os problemas devem integrar as ciências básicas (Anatomia, Citologia, 

Histologia, Embriologia, Bioquímica, Fisiologia, Farmacologia, Psicologia, Sociologia, etc.) 

com a clínica. Além dos aspectos biológicos, os problemas devem contemplar os aspectos 

emocionais e sociais. Para elaborar problemas que contribuam para a aprendizagem 

significativa dos estudantes faz-se necessário que essa elaboração seja realizada por uma 

equipe multiprofissional. Na Unimontes, os professores têm um dia específico na semana para 

a construção dos problemas do 1º ao 7º período. Eles realizam essa tarefa em equipe e o fato 

de ser no mesmo dia facilita a interação e a troca de experiências entre as equipes. Os 

professores acabam se beneficiando desse espaço para se prepararem:  

 

Eu acho que na construção de módulo, a gente aprendeu bastante... um com o outro. 

A gente tem condições de planejar melhor [...] porque cada um tem a sua visão. (P12) 

 

Quanto aos tutores, ainda está muito a critério de cada coordenador de período a 

reunião dos tutores e desses com os membros da construção. Os grupos que têm conseguido 

reunir têm colhido benefícios conforme constata a seguinte fala: 

 

Nesse grupo que eu trabalho de tutorial, atualmente, eu sinto falta do trabalho em 

equipe [...] quando você trabalha em equipe [...] um percebe uma dificuldade, o outro, 

outra. A gente só tem a crescer. (P6) 

 

Tsuji e Aguilar-da-Silva (2010, p.164) ressaltam que as funções do tutor estão 

alicerçadas em duas premissas fundamentais: compromisso de capacitar-se continuamente e 

manter-se informado sobre o planejamento curricular. Os autores sugerem que para que essas 

premissas se efetivem “é importante que haja troca de experiências entre os tutores, sobretudo 

no que se refere ao processo tutorial. Conhecer os princípios de trabalhos em pequenos 

grupos, como lidar com conflitos e como dar e receber críticas são requisitos básicos para o 

bom andamento da tutoria. Reuniões semanais, nas quais todos os tutores compartilhem essas 

experiências ajudam no planejamento e na correção de rumos se necessário”. 

Nos Métodos Ativos é comum o professor assumir mais de uma atividade docente. Os 

entrevistados relatam que a dinâmica do método auxilia no seu preparo e enfatiza a 



 65 

rotatividade de função como um fator facilitador. Os professores destacam que o 

conhecimento adquirido para o desempenho de umas atividades favorece o desempenho em 

outras. Esse fato é possível pelo fato do currículo ser integrado: 

 

[...] eu acho extremamente positiva essa rotatividade dentro das atividades do PBL 

[...] meu olhar [...] se amplia e você vai mais seguro pra sessão tutorial. (P3) 

 

Há também um destaque para o aprendizado das funções docentes propostas por meio 

da pesquisa:  

 

Fazer pesquisa, inevitavelmente, no desenho metodológico do tipo PBL te capacita pra 

estar na tutoria, pra estar na construção. (P4) 

 

Tsuji e Silva (2010, p.192), ao realizarem uma correlação dos passos da tutoria e ciclo 

pedagógico com a prática profissional, concluem que essa correlação vale também para a 

realização de uma pesquisa, pois se trata dos passos do método científico. Segundo os autores, 

“os passos da tutoria estão fundamentados na Medicina Baseada em Evidências que por sua 

vez, é uma forma branda de introduzir o método científico na prática pedagógica e no 

cotidiano do profissional de saúde”. Dessa forma, podemos concluir que os professores: 

tutores, instrutores e preceptores que são mediadores e ativadores do processo de 

aprendizagem dos estudantes e os construtores, responsáveis pela elaboração dos módulos e 

dos guias que orientam as atividades desses professores, também têm suas práticas 

fundamentadas nos passos do método científico e consequentemente os professores que 

realizam pesquisa terão suas práticas docentes facilitadas. 
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5.2 DIFICULDADES E DEMANDAS NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DOCENTE 

 

Na análise temática deste núcleo identificamos 211 unidades de contexto que geraram 

437 unidades de registro das quais emergiram as categorias descritas abaixo e suas respectivas 

subcategorias. 

 

5.2.1 DIFICULDADES NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DOCENTE 

 

1. Desvalorização docente: Para quê se formar docente? (23 citações) 

 

 Falta de reconhecimento  

 Baixo Salário 

 Falta de tempo  

 Outras atividades além da docência 

 

2. O exercício da docência nos métodos ativos: a falta de preparo ( 59 citações) 

 

 Falta de preparo para o trabalho em grupo  

 Falta de integração 

 Heterogeneidade de condutas  

 Falta de maturidade docente  

 Falta da autoavaliação  

 Falta de preparo para a gestão  

 Resistência ao método ativo  

 Falta de preparo para fazer pesquisa  

 

3. As carências geradas: Os desejos de aprendizagem: (35 citações) 

 

 Carência de investimento institucional no Desenvolvimento Docente  

 Carência de momentos de trocas de experiências 

 Carência de grupos de estudo  

 Carência do uso da avaliação como instrumento de transformação  
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5.2.2 DEMANDAS/NECESSIDADES NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DOCENTE 

 

1. Investimento institucional: indução, sustentabilidade e perspectivas para o 

desenvolvimento docente (164 citações) 

 

 Permanente 

 Em serviço 

 Inserido na Carga Horária 

 Obrigatório 

 Melhor planejamento de horários, de atividades e de métodos 

 Nas diversas atividades docentes 

 Pesquisa 

 Necessidade de integração 

 Necessidade de intercâmbio para o Desenvolvimento Docente 

 Apoio a participação em eventos 

 Aproveitamento de outras experiências (ex: PDP, Revisão de pares) 

 Núcleo de Apoio ao Docente 
 

2. Investimento Pessoal (74 citações) 

  

 Motivação Pessoal 

 Aprofundamento de estudos 
 

3. O Espaço do Outro no Desenvolvimento Docente (66 citações) 

 

 Desenvolvimento docente por meio da observação da prática de mais experientes 

 Desenvolvimento docente por meio de grupos de estudo  

 Desenvolvimento docente por meio da troca de experiências  

 

4. Avaliação: Estratégia de Desenvolvimento Docente (101 citações) 

 

 Feedback 

 Tomada de decisão 

 Reflexão sobre a prática 

 Aprimoramento da própria avaliação 

 

Várias são as dificuldades relativas ao processo de Formação/Desenvolvimento 

Docente apresentadas pelos professores. Dentre essas dificuldades há uma ênfase na 

desvalorização docente que é reforçada pela falta de reconhecimento, pelos baixos salários e 
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consequentemente pela falta de tempo, uma vez que em função dos baixos salários o professor 

se sente obrigado a assumir outras atividades além da docência. Assim, justificado muitas 

vezes pela desvalorização, surge a falta de preparo como uma outra dificuldade. Nos métodos 

ativos, a falta de preparo aparece com mais destaque, uma vez que o professor é convidado a 

assumir um papel ativo no processo de ensino/aprendizagem e a lidar com a formação de 

estudantes que também são ativos e estimulados a serem reflexivos e críticos. Neste contexto, 

surgem nos professores os desejos de aprendizagem e juntamente com esses desejos, muitas 

são as carências geradas e relatadas pelos professores: carência de investimento institucional 

no desenvolvimento docente, carência de momentos de trocas de experiências e de formar 

grupos de estudo com os colegas e carência do uso adequado da avaliação como instrumento 

de transformação. Eles relatam as dificuldades relativas à cultura avaliativa e citam o medo e 

a imaturidade para avaliar e de quem os avalia, criticam os critérios de avaliação utilizados e 

falam do pouco preparo para a utilização dos mesmos. 

As demandas/necessidades no processo de formação/desenvolvimento docente surgem 

de forma coerente com as dificuldades apontadas. Dentre as necessidades, um grande 

destaque é dado à necessidade de investimento institucional como condição para que haja a 

indução e a sustentabilidade do processo de desenvolvimento docente. Os professores 

destacam também a necessidade de investimento pessoal e falam da importância de se 

sentirem motivados e de estarem sempre aprofundando seus estudos sobre a docência. Há 

uma ênfase na necessidade de aprender com o outro seja por meio da observação de colegas 

mais experientes, seja por meio de grupos de estudo e/ou da troca de experiências. Neste 

cenário, a avaliação surge como uma importante estratégia de Desenvolvimento Docente, uma 

vez que estimula a reflexão de sua própria prática, recebem um feedback da sua atuação nos 

diversos cenários de ensino/aprendizagem, o que os estimulam à tomada de decisão. Porém, 

neste espaço apontam a necessidade de aprimoramento da avaliação para o alcance dos 

resultados desejados. 

De acordo com os professores participantes nesta pesquisa, a dificuldade do 

investimento nos processos de formação/desenvolvimento docente é justificada pela pouca 

valorização das atividades de ensino conforme está indicado no gráfico abaixo: 
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Gráfico 8: Assertiva: A pouca valorização das atividades de ensino dificultam meu investimento na docência. 

  

  

A Desvalorização docente é justificada por alguns pelo pouco reconhecimento da 

própria profissão: 

 

A desvalorização é justamente [...] dos chefes, dos coordenadores não valorizarem o 

profissional que busca, que está investindo, que está estudando. (P1) 

 

Me sinto motivado sim [...] nem tanto pelo [...]  reconhecimento. (P10) 

 

O pouco reconhecimento aliado ao baixo salário dificulta ainda mais o investimento 

na docência: 

 

O tutor, ele argumenta com pouca coerência que ele não é pago pra estudar na casa 

dele. (P4) 

 

 [...] esse investimento, a gente faz no intuito de tentar melhorar a própria 

remuneração nossa, mas é extremamente desestimulante. (P14) 

 

A Falta de tempo é também destacada como um fator limitador: 

 

[...] até pela falta de tempo, de dedicação, tem tido as condutas muito individuais. 

(P2) 

 

 [...] eu confesso que teria dificuldade em inserir um programa de desenvolvimento 

dentro dessa carga horária já de atuação. (P7) 

 

A pouc a valoriz aç ão das  atividades  de ens ino dific ultam meu 
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Na área da saúde é comum o profissional assumir outras atividades além da docência 

e isso acaba se tornando um fator dificultador no processo de Desenvolvimento Docente, uma 

vez que vai implicar em outras prioridades, o que contribui para justificar a falta de tempo:  

 

[...] uma dificuldade que eu coloco que a gente não é só docente, a gente tem outras 

atividades... a sobrecarga de carga horária é grande. (P3) 

 

[...]  com a correria do dia a dia você acaba... dando outras prioridades na carreira. 

(P1) 

 

Dentre os professores entrevistados, 28,3% concordam totalmente e 30,1% concordam 

que a pouca valorização das atividades de ensino dificultam o seu investimento na carreira 

docente. Esses dados são confirmados na seguinte fala: 

  

[...] eu não posso largar outras atividades para investir mais aqui por causa da 

questão... de remuneração. (P2) 

 

Gordan (2004), Costa (2007) e Costa (2010) apontam a desvalorização docente como 

um dos fatores limitantes de mudança no ensino médico. Canuto e Batista (2009, p.627) 

concordam com esses achados e identificam num estudo realizado com professores/médicos, 

que “dentre as singularidades e especificidades que marcam os professores das diferentes 

décadas, considerando os contextos institucionais, políticos e educacionais locais, regionais e 

nacionais, verifica-se um ponto comum: em todas as décadas os professores têm como 

atividade principal a atuação em seus consultórios particulares”. 

 A fala desse professor vai ao encontro desta reflexão: 

 

O fato de não ser dedicação exclusiva, de muitos, por exemplo, eu falo como médica, 

muitos têm atividades extras docentes. (P2) 

 

Aliado a este, são vários os fatores apontados pelos professores pesquisados para 

justificar seu pouco investimento na docência: 

 

[...] a remuneração não é nenhum atrativo pra profissão porque ela é muito baixa, 

principalmente na área médica. (P8) 

 

Mas um limitador, que é prático e objetivo, é o tempo. (P4) 
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 [...] nós temos que exercer atividades fora da universidade. E isso nos limita no que 

diz respeito à questão tempo, à questão dedicação. (P11) 

 

Estes fatores reforçam a secundarização da docência, assumida pelos professores e 

confirmado por Pimenta e Anastasiou (2002), Batista e Batista (2004), Costa (2007), Canuto e 

Silva (2009) e Costa (2010) que afirmam que muitos professores de medicina consideram a 

docência uma atividade secundária à profissão médica, não se configurando assim uma 

profissão, o que compromete o investimento na formação e desenvolvimento dos professores 

e consequentemente a profissionalização docente. Neste sentido, um dos entrevistados 

comenta que: 

 

Eu diria que os docentes da área médica, eles tem dificuldade de se tornarem 

docentes profissionais, por causa da sua função, do seu dia-a-dia, das dificuldades 

com relação ao tempo. (P12) 

 

 Para Os autores, um fator que contribui para a secundarização da docência é o critério 

de contratação de docentes nos cursos médicos que consiste principalmente no seu 

desempenho em sua área técnica de atuação, não se exigindo uma formação sistematizada que 

instrumentalize a sua maneira de conceber e desenvolver o processo de ensino/aprendizagem. 

Esse dado é constatado nas seguintes falas: 

 

[...] assim que eu saí da residência eu fui absorvida na Universidade... na época, não 

tinha docente com a minha especialização pra assumir as tutorias, as preceptorias do 

IAPSC. (P5) 

 

Quando a gente entrou não tinha experiência nenhuma. (P3) 

 

[...] eu passei em um concurso público [...] a orientação que eu tive, foi: “Olha 

professora, você vai só expor o conhecimento que você tem”. (P13) 

 

Gordan (2004) acrescenta que a carreira docente em dedicação exclusiva torna-se a 

exceção e não a regra e a dedicação às atividades docentes com contratos de 40 horas não são 

cumpridos, justificados pelos baixos salários. Há um desequilíbrio no tempo gasto nas 

atividades acadêmicas e nas atividades desenvolvidas na área de atuação técnica profissional. 

Gordan (2004), Costa (2007) e Costa (2010) acrescentam que essa pouca valorização 

dada à formação pedagógica do professor universitário também pode ser atribuída ao 

desmerecimento das atividades de ensino nas universidades, nas quais os estímulos para 
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atuação e os critérios de progressão na carreira têm-se fundamentado mais na produção 

científica que no exercício da docência.  

Masetto e Antoniazzi (2004) comentam que a maioria dos professores que trabalham 

nos programas de pós-graduação tem como único objetivo formar pesquisadores e acham esta 

contribuição suficiente para a formação do docente. No entanto, eles ponderam que aprender a 

pesquisar e realizar pesquisas são fundamentais, porém atualmente, há consenso que há 

diferenças entre as competências para a pesquisa e para a docência. Eles destacam que a 

docência exige um conjunto de competências pedagógicas que incluem dominar o processo de 

aprendizagem dos adultos e os processos motivacionais; saber desenvolver a relação 

professor-aluno, aluno-aluno que revelem parceria, co-responsabilidade e aprendizagem 

coletiva; compreender o processo de avaliação; desenvolver a competência para selecionar e 

integrar os temas e conteúdos dos currículos e conhecer e aplicar as técnicas e estratégias de 

aprendizagem; conhecer o projeto pedagógico. 

Os professores pesquisados, no entanto, não citaram o desmerecimento das atividades 

de ensino em detrimento da valorização das atividades de pesquisa, talvez porque também não 

tenham se sentido estimulados a investir na pesquisa: 

 

[...] a pessoa que tem mestrado, doutorado, eu acho que ela tinha que ser muito mais 

valorizada. (P3) 

 

Costa (2010, p.6), no entanto, confirma que a formação docente “está sendo permeada 

por batalhas que cada um tem que enfrentar com suas próprias forças, através de processos de 

autoformação, lentos e incertos. Em alguns casos, acabam se consolidando enfoques 

equivocados sobre o que significa exercer a docência na universidade, não por incompetência 

individual, mas por falta de oportunidades para uma correta construção da profissionalização. 

Em outros casos, alguns docentes ao se sentirem incapazes para desenvolver as competências 

próprias do exercício docente, acabam se acomodando às poucas exigências de 

desenvolvimento profissional”. 

A este respeito, um dos docentes assim se posiciona: 

 

[...] porque o professor ele está distante e quanto mais distante mais resistente [...] se 

eu estou distante, mas está bom assim ele vai acomodar um pouco. (P13) 
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No entanto, apesar da desvalorização docente, 79,5% dos professores demonstram a 

necessidade de desenvolver saberes e práticas docentes para desempenhar as atividades 

propostas nos Métodos Ativos: 

 

 Gráfico 9: Assertiva: Apesar de já ter feito algumas capacitações, como professor atuante no contexto de um 

currículo ABP, sinto necessidade de desenvolver saberes e práticas docentes para desempenhar as atividades que 

têm sido propostas para mim. 

 

 

Assim, eles apontam a Falta de preparo para o exercício da docência nos métodos 

ativos como um fator que dificulta o seu desempenho:  

 

[...] a gente não é preparado para fazer, montar um EAC [...] a gente monta sem o 

preparo adequado. (P2) 

 

Muitas vezes o tutor tem dificuldade de alcançar qual que é o projeto de ensino que a 

gente tem para aquele problema, ou para aquele módulo.  (P4) 

 

Aqueles alunos [...] que tem dificuldade em interiorizar as teorias da problematização 

e a andragogia [...] eu não sei como lidar. (P5) 

 

É comum os “especialistas”, que no currículo tradicional exerciam atividades docentes 

em suas respectivas áreas de atuação, não sentirem necessidade de se desenvolverem como 

docentes para atuarem nos Métodos Ativos, uma vez que julgam seus conhecimentos técnicos 

suficientes para atuarem como docentes. 

 

Quando eu fiz construção eu não percebi uma necessidade, talvez eu fiquei  com a 

postura muito da minha especialidade e não tive dificuldade na construção porque 

acaba trabalhando muito o que você sabe. (P13) 
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No entanto, apesar de alguns docentes (26%) acharem que o conhecimento específico 

na área técnica de atuação profissional é suficiente para desempenhar as atividades docentes 

propostas na ABP e ensinar o que os estudantes precisam aprender, a maioria (74%) discorda 

ou discorda totalmente, conforme pode ser constatado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 10: Assertiva: O conhecimento específico na minha área técnica de atuação profissional é suficiente 

para desempenhar as atividades docentes propostas na ABP e ensinar o que meus estudantes precisam aprender. 

 

 

Nos Métodos Ativos, várias atividades docentes são desenvolvidas em equipe e a 

Falta de preparo para o trabalho em grupo é apontada como uma das dificuldades 

encontradas: 

 

[...] eles não estão preparados para trabalhar em grupo. (P1) 

 

[...] trabalhar em equipe [...] eu sinto dificuldade. (P9) 

 

[...] trabalho em equipe [...] a gente não desenvolve muito isso ainda. (P10) 

 

No entanto, quando colocados diante da assertiva: “O pouco envolvimento dos meus 

colegas docentes nos trabalhos em grupo me desmotiva a investir na carreira docente”, 27,8% 

demonstram indiferentes, 40% discordam e 13% discordam totalmente: 
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 Gráfico 11: Assertiva: O pouco envolvimento dos meus colegas docentes nos trabalhos em grupo me desmotiva 

a investir na carreira docente. 

 

 

Esta falta de preparo para o trabalho em grupo acaba alimentando a Falta de 

integração dos professores. O que também é reconhecido como fator dificultador: 

 

[...] se os tutores não estão integrados e integrados por um grupo de construção, cada 

aluno vai ter uma abordagem diferente. (P2) 

 

 [...] a gente tem poucos momentos de encontros com todo mundo [...] cada um vem, 

faz a sua função e ás vezes não sabe nem o que está sendo desenvolvido pelo outro. 

(P2) 

 

A Falta de integração corrobora para a Heterogeneidade de condutas: 

 

[...] até pela falta de tempo, de dedicação, tem tido as condutas muito individuais. 

(P2) 

 

A gente [...] não é assim tão preparado [...] eu tenho certeza que tem grupo que 

constrói problemas de um jeito, outros grupos de maneira totalmente diferente. (P2) 

 

 

A Falta de maturidade docente é apontada por alguns professores como um fator 

também limitador do processo de Desenvolvimento Docente: 

 

[...] falta um amadurecimento do docente até pra poder trabalhar a sua educação 

permanente. (P3) 

 

 A grande maioria não tem motivação pra evoluir, pra melhorar como professores. 

(P9) 
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Mesmo os professores mais capacitados e/ou titulados também refletem esta falta de 

maturidade: 

 

[...] eu já tenho um nível de doutorado, então pra mim voltar a áreas básicas fica 

parecendo uma coisinha assim de brincadeira. Então não me motivaria tanto. (P14) 

 

A falta de preparo para o exercício da docência é, de acordo com este professor, 

agravada pela Falta da autoavaliação: 

 

O grande problema, também, da construção de modulo é a falta de avaliação. O 

grupo não se avalia, não faz uma autoavaliação. (P1)  

 

[...] às vezes, a gente vê fragilidade, mas a gente não dá conta de avançar para o 

próximo semestre, de sanar essas fragilidades, porque a gente não tem esse exercício 

de estar avaliando o grupo, avaliando a construção. (P1) 

 

Nos currículos de graduação, seja das escolas médicas ou de qualquer outra, faz-se 

necessário o desenvolvimento de lideranças capazes de planejar e gerenciar o currículo, bem 

como garantir que as atividades docentes e dicentes sejam cumpridas com motivação e os 

resultados esperados sejam alcançados.  

A Falta de preparo para a gestão é destacado como outro fator dificultador para o 

Desenvolvimento Docente: 

 

[...] eu sinto mais dificuldade na parte de coordenação [...] saber como trazer na 

rédea curta a postura de alguns colegas. (P9) 

 

[...] outra coisa é a capacitação que falta para a coordenação. Quando eu falo em 

coordenação eu estou colocando aí as comissões. (P13) 

 

A análise do questionário evidencia o quanto a equipe de coordenação do curso 

interfere na busca pelo desenvolvimento docente, quando 35,7% dos professores concordam e 

6% concordam totalmente com a assertiva “Sinto-me motivada pela equipe de coordenação 

do curso a melhorar minha competência para desempenhar as atividades docentes propostas 

na ABP”, porém, um alto número de professores discordam (27%) desta assertiva e 25,3% 

demonstram-se indiferentes: 
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Gráfico 12: Assertiva: Sinto-me motivado pela equipe de coordenação do curso a melhorar minha competência 

para desempenhar as atividades docentes propostas na ABP. 

 

 

A Falta de preparo para fazer pesquisa aparece nas citações e este fato muitas vezes 

compromete os resultados esperados no processo de ensino/aprendizagem: 

 

 [...] outras pessoas dizem: mas eu não tenho habilidade pra ficar em construção, 

construção é tão maçante, tem que ficar pesquisando [...] Mas se você transformou 

isso num hábito, se você tem um banco de dados, isso não fica tão sofrido. (P4) 

 

Quando questionados sobre a resistência dos docentes aos processos de 

formação/desenvolvimento docente observamos que 47,8% dos professores concordam e 

12,5% concordam totalmente que ela existe, conforme pode ser constatado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 13: Assertiva: Existe resistência dos docentes para os processos de formação/desenvolvimento docente 
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Esta Resistência é enfatizada nas entrevistas como fator dificultador: 

 

Existe uma resistência também dos docentes, de lidar com um tema que não seja da 

área biomédica. (P4) 

 

A falta de querer mudar é, normalmente, da pessoa que já está mais idosa, mais em 

final de carreira. (P8) 

 

 Existia [...] muita gente da velha guarda, que ficava um pouco resistente a algumas 

mudanças, inclusive na própria implementação do currículo novo. (P14) 

 

De acordo com esse professor a resistência interfere nas atividades desenvolvidas em 

grupo: 

 

[...] quando você encontra resistência [...] desanima [...] Você quer fazer uma coisa 

melhor, mas não depende só de você. (P9) 

 

Os professores pesquisados têm clareza acerca do papel significativo que a formação 

docente representa em sua atuação, uma vez que 26,1% discordam totalmente e 47,9% 

discordam que o conhecimento específico na sua área técnica de atuação profissional é 

suficiente para desempenhar as atividades docentes propostas na ABP e ensinar o que os 

estudantes precisam aprender.  

Ao mesmo tempo em que eles destacam o despreparo para o exercício das várias 

funções assumidas nos métodos ativos, reconhecem as dificuldades enfrentadas relativas à 

não formação em docência e os transtornos gerados por esse fato:  

 

[...] o docente, ele traz seus vícios também. Ele quer a educação bancária, mesmo 

exercendo uma educação, numa construção de conhecimento auto-dirigido. (P4) 

  

Costa (2007) ressalta o despreparo da maioria dos docentes que, na sua quase 

totalidade, são especialistas e não se identificam com o propósito da formação geral do 

médico. A docência tem sido considerada como uma “semiprofissão”, onde o domínio de 

conteúdos específicos de disciplinas, na maioria das vezes é suficiente para assumir a 

capacidade de ensiná-los. A autora acrescenta que atualmente essas características históricas 

são consideradas insuficientes, embora não se discuta que sejam necessárias.  

Observamos que apesar de alguns professores se contentarem com o conhecimento 

específico na área técnica de atuação: 
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[...] Pra eu ser um instrutor [...] Eu não preciso mais do que o que eu sei como 

otorrino. (P8) 

 

Muitos outros já reconhecem a necessidade de desenvolverem suas práticas 

pedagógicas:  

 

Muitas vezes a gente não consegue ser tão organizado, em um ou outro problema [...] 

em relação à questão problematizadora, texto explicativo, objetivo de estudo. (P4) 

 

Um outro fator que aparece nesta pesquisa e é reforçado por Costa (2007) se refere ao 

individualismo da ação docente. Ao mesmo tempo em que os docentes ressaltam as 

dificuldades relativas à falta de preparo para o trabalho em grupo, que traz como 

consequência a falta de integração e a heterogeneidade de condutas, a maioria deles discorda 

(53%) ou demonstra indiferença (27,8%), quando questionados se o pouco envolvimento dos 

colegas docentes nos trabalhos em grupo os desmotivam a investir na carreira docente. Para 

Costa (2007, p.27), os docentes do ensino superior são dominados pela “síndrome do ensinar 

à minha maneira”, e consideram esse “um dos fatores que os leva a adotar estilos pedagógicos 

que tem tanto de pessoal e de empírico”. A citação a seguir confirma esse dado:  

 

[...] eu trabalho da minha forma, eu não sei se eu trabalho da forma correta. (P12) 

 

 Costa ressalta ainda que o individualismo não é exclusividade dos professores de 

Medicina, e que estudos realizados, inclusive em outros países, evidenciam a falta de 

integração e o individualismo em que se processa a docência. Para essa autora, esse fator se 

configura em um dos entraves ao desenvolvimento dos professores. No entanto, afirma que a 

forma de organização dos currículos tende a legitimar o isolamento da ação docente e cita 

Petra et al que sugerem aos gestores dar mais atenção a todos os domínios do conhecimento 

docente, não somente o técnico, mas também o ideológico e o empírico, que favorecem a 

reflexão sobre o trabalho realizado, afim de que mais professores possam se desenvolver. 

É interessante notar que, ao reconhecerem as dificuldades geradas pelo despreparo 

docente e manifestarem incomodados com esse despreparo, os professores pesquisados, de 

certa forma, confirmam que a organização do currículo utilizando os métodos ativos favorece 

o trabalho em equipe e a integração:  

 



 80 

[...] tem muita diferença de tutor [...] ainda não é uniforme algumas condutas [...] E 

isso eu vejo na questão de falha nossa, na questão de treinamento. (P2) 

Gordan (2004) comenta que, aliado a esses fatores, quando se trata de currículos que 

utilizam métodos ativos, encontramos outras dificuldades: os especialistas vivenciam a perda 

de autonomia sobre o conteúdo e são exigidos de apresentar uma visão global e integrada 

desses conteúdos; são avaliados de forma crítica pelos estudantes; demonstram resistência em 

participar de atividades inter e multidisciplinares de planejamento e avaliação. O autor critica 

que mudaram-se os currículos, porém, a estrutura administrativa da universidade, estruturada 

em departamentos com poder de alocar docentes segundo suas perspectivas, às vezes 

favorecendo outras atividades em detrimento da docência, constitui um fator dificultador da 

mudança, pois contribui para aumentar a resistência dos professores. 

Dos docentes estudados, 60,3 % concordam que existe resistência para os processos de 

formação/desenvolvimento docente. Para Furlanetto (2004, p.22) “a resistência à mudança é 

uma resistência inconsciente ao crescimento, pautada na crença de que a transformação pode 

destruir um mundo duramente construído. É muito penoso abandonar as defesas há muito 

estabelecidas, que enredam o sujeito em seu mundo infantil, e permanecer momentaneamente, 

indefeso até o outro universo delinear-se mais condizente com a situação do momento. O 

crescimento só se torna possível para quem tem coragem de olhar e ver, ouvir e escutar, 

pensar a respeito do que ouve, escuta e faz”. 

Costa (2007) afirma que a resistência é um dos fatores que limita as mudanças na 

educação médica e concorda com Furlanetto que a resistência se deve ao fato das tentativas de 

mudanças gerarem insegurança nos professores, visto que eles já se encontram adaptados e 

acomodados com a transmissão do seu conhecimento.  

Tsuji e Aguilar-da-Silva (2010, p. 26) confirmam essas autoras e acrescentam que 

“qualquer mudança suscita resistência, principalmente pelo medo do novo” e este fato é 

agravado nos processos de mudanças vivenciados nas escolas médicas pelas “dificuldades de 

entendimento de termos pedagógicos utilizados sem a compreensão necessária dos 

médicos/professores”. Eles afirmam ainda, que esse é o aspecto que mais atrapalha a 

implantação das DCN's. 

 A citação a seguir confirma esses autores: 

 

[...] resistência por ele não ter participado do inicio e consequentemente ele não se 

envolveu, ele não sentiu isso como parte dele. (P13) 
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Ainda de acordo com Tsuji e Aguilar-da-Silva (2010, p.31), um outro fator que 

consiste num dos maiores entraves dos processos de transformação curricular é o fato dos 

cursos de medicina ensinar os estudantes a tratar doenças e não o doente com a doença. 

Segundo eles, isso constitui “a principal questão que leva à resistência aos processos de 

mudança curricular, processo de aprendizagem e na forma de exercer a medicina”. Passa a ser 

essencial entender o ser humano e a sua natureza, pois “dependendo de como o profissional o 

percebe, suas ações na identificação das necessidades de saúde serão abrangentes ou 

fragmentadas”. Neste sentido, para formar profissionais no eixo da integralidade, tal qual é 

recomendado pelas DCN's, é imprescindível ter a compreensão do que é Necessidade de 

Saúde (NS), o que os autores definem como a somatória dos componentes manifestos e 

componentes latentes. O componente manifesto consiste nos sintomas e sinais manifestados 

pelas pessoas e o componente latente constitui os fatores do mundo mental e/ou meio 

ambiente, ou seja, faz-se necessário “compreender e aceitar o ser humano como unidade 

mente-corpo em interação com o meio ambiente”, pois, somente conhecendo a natureza 

humana, o médico estará apto a lidar com os processos saúde-doença do ser humano (p.40). 

Eles reforçam este conceito citando Cecílio (2001) que categorizou as necessidades de saúde 

em autonomia, vínculo, boas condições de vida e acesso à tecnologia. 

 A fala desse professor demonstra que alguns docentes têm uma visão fragmentada do 

ser humano e ainda não tem compreensão da importância da mudança no currículo: 

  

E como preceptor [...] a maior dificuldade é que a gente foge totalmente do que a 

gente vive, do primeiro ao sétimo período, que é a sessão tutorial em que o estudante 

busca ativamente o conhecimento. (P13) 

 

Mesmo trabalhando com o currículo integrado do primeiro ao sétimo período, esse 

professor apresenta dificuldades no internato, relativo à aplicação das novas estratégias de 

ensino/aprendizagem, provavelmente porque ainda mantém a sua visão fragmentada de 

especialista. 

Quanto ao enfoque dado à falta de preparo para a gestão, observa-se dois aspectos: Os 

professores queixam-se da sua própria falta de preparo para o exercício das funções que lhe 

são atribuídas: 

 

[...] eu penso que eu teria que aprofundar sobre toda a parte burocrática do período... 

para eu poder pegar essa coordenação [...] eu estou meio cru nesse sentido. (P12) 

 

E também destacam as consequências da falta de preparo dos gestores do curso: 
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O coordenador [...] acaba ficando muito numa função de resolver questões que não 

seriam ele e com isso ele envolve pouco com o curso, com a metodologia... a questão 

do currículo em si, do processo em si. (P13) 

 

Quando questionados se sentem motivados pela equipe de coordenação do curso para 

melhorar sua competência para desempenhar as atividades docentes propostas, 27% afirmam 

que não e 25,3% mostram-se indiferentes:  

 

A motivação da gestão, da coordenação [...] é quase insignificante. (P6) 

 

Almeida (2008) confirma que a gestão na escola médica não é profissionalizada e não 

é reconhecida e valorizada pela comunidade acadêmica. A fala desse professor vai ao 

encontro desta afirmativa:  

 

O gestor [...] tem uma capacitação do tipo ser médico de tal especialidade, mas ele 

não tem capacitação pra ser, pra gerenciar e administrar grupos, pessoas, recursos 

humanos. (P4) 

 

O autor enfatiza que a formação médica depende de boas práticas de gestão para o 

bom desenvolvimento das atividades acadêmico-administrativas e, especialmente, para 

alcançar sucesso nas mudanças almejadas. Para ele, as perspectivas de gestão da escola 

dependem do sucesso obtido na formação de novas lideranças, preparadas para a gestão de 

mudanças. Ao realizar algumas críticas/autocríticas do processo de gestão na escola médica, 

enfatiza, dentre outras questões, a autosuficiência dos médicos que mesmo após tomar 

consciência de suas deficiências, procuram resolvê-las por meio de apropriação personalizada 

dos conhecimentos de outras esferas de atuação; a dicotomia acadêmico/administrativa, mais 

presente nas instituições públicas e favorecidas pela força do pensamento biomédico e do 

paradígma flexneriano que ainda prevalece na sociedade; a ilusão de que a gestão da escola se 

resuma a ter planos anuais e de ação e um sistema de avaliação que alimente e retroalimente o 

processo de tomada de decisões, pois esses instrumentos/mecanismos/ferramentas são 

imprescindíveis, porém, o não planejado acontece todos os dias, a todo o momento, em quantidade e 

gravidade tanto maiores quanto menos estratégico for o estilo de gestão; A educação permanente de 

docentes, que na sua opinião, os melhores resultados foram colhidos das capacitações realizadas em 

serviço; Formar e manter equipes, o que só e´ possível se a instituição contar com líderes com 

competência para a liderança das pessoas envolvidas no processo. 
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Alguns desses apontamentos podem ser constatados nas falas desse professor: 

 

O gestor [...] não tem uma visão empreendedora. (P4) 

 

A gestão, os gestores, eles têm as suas limitações, que estão no plano institucional, 

têm suas limitações pessoais. (P4) 

Almeida (2008) reforça que, quando os gestores não dão a devida atenção às 

preocupações, dificuldades e demandas dos docentes, esses podem atuar de forma não 

cooperativa e comprometer os resultados esperados. A fala de um professor vai ao encontro 

deste aspecto: 

 

Uns grupos ficam mais animados do que outros e depende muito do coordenador. 

(P9) 

  

Juntamente com as dificuldades identificadas surgem os desejos de aprendizagem e 

neste contexto, eles identificam várias carências geradas ao desempenharem as atividades 

docentes, o que contribui para dificultar ainda mais o desenvolvimento docente. Dentre elas, 

foi destacado com ênfase a Carência de investimento institucional no Desenvolvimento 

Docente: 

 

[...] o investimento na docência é muito pouco. (P1) 

 

Você deve estar sempre buscando informação [...] E eu sinto falta de estímulo da 

própria instituição para poder fazer isso. (P3) 

 

As maiores dificuldades talvez sejam a falta de cursos oferecidos pela universidade 

pra que a gente tenha uma capacitação mais constante. (P11) 

 

Há relatos de deficiência de investimento institucional no Desenvolvimento Docente 

inclusive durante a implantação dos Métodos Ativos, o que de acordo com esses professores 

gerou no corpo docente, resistência e desmotivação. 

 

O que faltou foi desde o inicio esse processo ter sido pensado, ter sido refletido, 

discutido com uma [...] grande parte dos professores. (P13) 

 

[...] o investimento que eu tenho feito ultimamente é mínimo muito por desestimulo 

[...] em função mesmo da pouca valorização que a gente tem. (P1) 
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É extremamente desestimulante [...] porque você faz o doutorado, claro é bom para a 

instituição, mas o profissional ele tem que ser bem remunerado. (P14) 

 

Como já visto, o Desenvolvimento Docente se dá por meio das trocas de experiências 

entre os professores. No entanto, dentre as dificuldades, os docentes enfatizam a Carência de 

momentos sistematizados para essas trocas: 

 

A gente troca muito pouca experiência com os colegas. (P1) 

 

Elas [...] não trocam experiências [...] cada um está fazendo o seu. (P3) 

 

Há também um destaque para a Carência de grupos de estudo e do uso da avaliação 

como instrumento de transformação: 

 

[...] a gente não tem um grupo de estudo para verificar melhor [...] o que a gente pode 

estar melhorando. (P1) 

 

Apesar de a gente achar que ela (a avaliação) exerce uma grande influência, ela é 

muito pouco explorada. (P1) 

 

A gente observa também é que [...] geralmente é um pequeno número de alunos que 

fazem essa avaliação. (P12) 

  

A Necessidade de maior investimento institucional aparece em 164 citações e dela 

emergiram 12 subcategorias. 

 

[...] o investimento na docência é muito pouco... acho que precisa muito mais. (P1) 

 

 [...] a gestão, ela tem que criar uma maneira [...] de atrair o professor pelo menos 

para ele começar esse processo de avaliar o seu dia-a-dia. (P13) 
 

Os professores sugerem que as atividades propostas para formação/desenvolvimento 

docente devem ser Permanentes, Em serviço e Inseridas na carga horária: 

 

Em relação ao tutor as dificuldades que eu tinha [...] uma capacitação contínua do 

tutor, permanente, como um processo de educação permanente, essa falta eu tive. 

(P13) 

  

[...] um programa de educação permanente pro docente... Em serviço. (P3) 
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 [...] teria que pegar um dia que o professor já vai lá na escola, e pegar uma hora 

dele, meia hora semanal. (P9) 

 

E esses cursos acontecerem já inseridos na carga horária do profissional. (P8) 

 

Enfatizam também a necessidade de que seja Obrigatório, porque, segundo eles, a 

obrigatoriedade vai facilitar que estas atividades sejam priorizadas:  

 

[...] que ele soubesse que ele está sendo pago pra isso. Porque do contrário não vai   

funcionar. (P4) 

 

 [...] obrigar presença. (P7) 

 

São apontadas em 21 citações as necessidades de Melhor planejamento de horários, 

de atividades e de métodos para viabilizar e tornar mais significativa a participação. 

 

 Você deve [...] fazer desses momentos verdadeiros momentos de problematização [...] 

com a participação efetiva do docente. (P5) 

 

[...] fazer um trabalho com seminário, palestras, trazer profissionais da área, 

competentes, determinar [...] uma agenda acerca de temas maiores. (P7) 

 

Quem é esse professor que precisa de capacitação pontual, mas uma questão técnica? 

E quem é esse grupo que precisa desse desenvolvimento? Ou se alguns vão precisar 

dos dois? São momentos, são situações diferentes que devem ser utilizados em 

momentos diferentes do curso. (P13) 

 

Outro fato relevante foi identificar que 93% dos entrevistados concordam que a 

instituição deve proporcionar aos professores a formação para atuarem nas várias atividades 

docentes propostas na ABP. Este dado pode ser constatado no seguinte gráfico: 

 

Gráfico 14: Assertiva: Os programas de desenvolvimento docente devem proporcionar aos docentes a formação 

para atuarem em todas as atividades propostas na ABP, pois são eles que darão suporte ao desenvolvimento do 

projeto educacional. 
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A necessidade de se desenvolverem nas diversas atividades docentes propostas nos 

Métodos Ativos está indicada em 45 citações. Todas as atividades foram citadas e eles 

propõem que sejam trabalhadas as peculiaridades de cada uma delas.  

 

[...] mais capacitação na questão da tutoria [...] na instrução de atividades práticas... 

na construção de módulo [...] até de palestras. (P1) 

 

Principalmente, eu gostaria de me desenvolver mais em portfólio [...] e sessão 

tutorial. (P5) 

 

Eu gostaria de me desenvolver mais na atividade prática [...] em ambulatório [...] 

mais voltado pra o PBL. (P6) 

 

[...] gostaria de desenvolver habilidade em avaliação, para melhor trabalhar dentro 

da construção. (P7) 

 

E enfatizam a importância do investimento na Pesquisa como forma de melhorar a 

atuação nas funções propostas nos Métodos Ativos. 

 

[...] fazer pesquisa [...] no desenho metodológico do tipo PBL te capacita pra estar na 

tutoria, pra estar na construção. (P4) 

 

Por se tratar de métodos Ativos, aparece a Necessidade de integração tanto das 

pessoas quanto dos conteúdos trabalhados no currículo. 

 

O processo tem que ser [...] integrado, mas para isso envolve um monte de coisas... o 

tempo de dedicação, remuneração. (P2) 

 

Outra demanda apontada pelos professores é a Necessidade de intercâmbio com 

outras instituições e o Apoio a participação em eventos para o Desenvolvimento Docente.  

 

Será que nós da própria instituição estamos capacitados a capacitar os nossos 

tutores? Ou será que a gente vai ter que sair, ou um vai sair e vai trazer pra gente 

novas perspectivas, e aí busca apoio lá fora. (P3) 

 

Estou doida pra ir nesse congresso da ABEM [...] às vezes a gente fica longe dessas 

leituras. (P3) 

 

Venturelli e Fiorini (2001) reconhecem a importância de experiências de cooperação 

com outras Faculdades e enfatizam que constitui um fator fundamental para o êxito do 
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processo de mudança, o que contribui para evitar dificuldades e conflitos desnecessários. Eles 

sugerem, espelhando em experiências mundiais bem sucedidas, a organização de um grupo de 

trabalho permanente com este objetivo, envolvendo docentes, a liderança e as organizações 

nacionais de ensino médico (no Brasil, a Abem e a Cinaem). 

Alguns professores sugerem o Aproveitamento de outras experiências de formação e 

desenvolvimento vivenciadas por eles em outras áreas de atuação. 

 

[...] o que a gente já faz nos nossos grupos de educação permanente de médicos de 

família, são os instrumentos do “Pair Review”, revisão de pares, o PDP (Plano de 

Desenvolvimento Pessoal) [...] São estratégias [...] interessantes que eu penso que 

poderia ajudar muito no desenvolvimento da docência. (P5) 

 

Ressaltam também a necessidade de implantação do Núcleo de Apoio ao Docente. 

 

[...] devia ter o núcleo de apoio ao docente. (P3) 

 

A gente trabalha num nível de, até grande desamparo, quanto à assistência docente 

[...] a gente precisa de um suporte [...] de ser amparado. (P7) 

 

Os professores pesquisados enfatizam a necessidade de maior investimento 

institucional para induzir, dar sustentabilidade e atender às perspectivas dos programas de 

desenvolvimento docente:  

 

[...] a universidade poderia nos ajudar nesse sentido porque [...] essa busca individual 

de desenvolvimento [...] é infrutífera. (P6) 

 

Cunha (1998) Venturelli e Fiorini (2001), Batista e Batista (2004), Campos et al 

(2007) confirmam essa demanda e acrescentam que o desenvolvimento de práticas de 

formação/desenvolvimento docente em saúde deve estar inserido em um projeto institucional 

mais amplo, o que implica assumir a formação do professor como um processo permanente, 

em que seus saberes docentes vão se transformando à medida que empreende seu trabalho 

pedagógico, problematiza e investiga sua própria prática. Nesse sentido, o professor 

universitário precisa de instrumentos teórico-metodológicos que estejam continuamente em 

debate, para que consiga redimensionar suas concepções e fazeres.  As falas a seguir 

confirmam esses autores e apontam as necessidades dos professores de estarem inseridos em 

programas de desenvolvimento docente significativos, sistematizados, permanentes e 

institucionalizados: 
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[...] a gente teria que ter instrumentos adequados, recursos que realmente fizessem a 

diferença, que fosse significativo pro docente sair da sua casa, sair do seu 

consultório, sair do seu trabalho, ir pra lá, participar. (P4)         

 

 [...] da universidade tentar cercar o professor de meios para que ele possa crescer no 

aspecto da docência, que envolve a didática, que envolve os elementos relacionados 

com o ensino de boa qualidade. (P14) 

 

  Os professores pesquisados também falam da necessidade de se desenvolverem para 

atuar em todas as atividades docentes propostas. Quando questionados sobre a assertiva: “Os 

programas de desenvolvimento docente devem proporcionar aos docentes a formação para 

atuarem em todas as atividades propostas na ABP, pois são eles que darão suporte ao 

desenvolvimento do projeto educacional”, 37,4% concordam totalmente e 55,7% dos 

professores concordam com essa assertiva. 

 Wilkerson e Irby (1998), Venturelli e Fiorini (2001) confirmam a necessidade 

apontada pelos professores de ser oferecido aos docentes a oportunidade de se prepararem 

para atuar em todas as atividades propostas nos currículos que utilizam métodos ativos.  

 Perim (2009) afirma que não há como pensar nas transformações nos cursos de 

Medicina dissociadas do docente. Ela também confirma a necessidade de apoio institucional 

para se desenvolver tanto no que se refere ao conhecimento técnico-científico e ao processo 

de ensino/aprendizagem, como também na gestão do curso médico e na interação com os 

serviços e a comunidade. As falas desses professores confirmam essas necessidades: 

 

Dentro do PBL (ABP) não dá pra ser um programa único, porque as perspectivas 

docentes... são diferentes de acordo com as atividades que o docente está 

desenvolvendo. (P3) 

 

Talvez dentro da coordenação, gestão [...] capacidade de trabalhar em equipe, 

aperfeiçoar mais [...] Espírito de liderança, de saber como liderar o grupo. (P9) 

 

Perim (2009) ressalta ainda que não basta reorganizar o currículo tentando integrar os 

conteúdos ou reescrever o projeto pedagógico, faz-se necessário romper com a prática 

pedagógica que existe hoje na universidade embasada na transmissão do conhecimento, para 

focar na reflexão crítica da produção do conhecimento e do seu uso. No entanto, ela afirma 

que muitas escolas iniciaram seus processos de mudança sem investir no desenvolvimento do 

docente e isso tem impactado de forma muito limitada a formação do médico. Um dos 

professores ressalta pontos apontados pela autora: 
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[...] eles acabam tendo essa mesma postura, esse mesmo entendimento que a questão 

técnica é mais importante e acaba investindo muito nela e deixando que o como 

aprender, que a postura ativa do estudante, que essa comunhão do professor com o 

estudante, que a questão do dialogo, da discussão seja importante nessa 

aprendizagem. (P13) 

 

A fala desse outro professor mostra que mesmo após oito anos de utilização da ABP e 

da problematização, alguns estudantes têm passado pelo curso sem compreender a 

importância dessas estratégias, e consequentemente, sem internalizá-las, o que nos leva a 

pensar que grande parte dos professores também não o fizeram:  

 

[...] eu estou lá no 8º período, que eles já foram capacitados pra trabalhar melhor a 

metodologia [...] e gente ainda sente dificuldade, porque eles (estudantes) carregam, 

ainda, aquilo que eles traziam antes, das escolas de 1º grau e de 2º grau. (P15) 

 

Dentre os vários autores que discutem o papel do professor nas pedagogias renovada e 

críticas, citamos novamente Perim (2009) que privilegia o papel do docente não mais na 

função de ensinante, mas como protagonista das mudanças que se fazem urgentes. Costa 

(2009) e Almeida et al (2003) concordam com Perim e enfatizam que o desejo de mudanças 

efetivas nas funções exercidas pelo professor de Medicina deve gerar propostas concretas, 

bem estruturadas, que passam obrigatoriamente pela incorporação institucional do 

desenvolvimento pedagógico permanente dos docentes da área da saúde. Um professor assim 

se posiciona: 

  

[...] educação permanente, com aspectos diferenciados pra tutor, instrutor de 

habilidades, instrutor de ambulatório, instrutor de internato. (P3) 

 

Almeida et al (2003) ressaltam a necessidade de estreito contato entre os 

coordenadores e tutores durante a execução dos módulos como forma de aprimorar a 

capacitação dos mesmos, favorecer a integração e o suporte mútuo. Silva (2006) confirma 

esses autores quanto à necessidade do desenvolvimento integrado de capacidades docentes 

para a prática educativa. A necessidade de integração dos professores para se alcançar a 

integração dos conteúdos e compreensão das Necessidades de Saúde, conforme proposto pelo 

modelo da Integralidade é também destacado nesta pesquisa:  

 
[...] não adianta você querer integrar conteúdos se você não integra pessoas. (P3) 
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Os professores pesquisados enfatizam a importância de que as propostas de 

formação/desenvolvimento docente devem ser significativas e os docentes devem ser 

sensibilizados de sua importância:  

 
O Programa de Desenvolvimento teria o seu gosto específico pra não ser uma coisa 

que apenas “an passan” acontece no meio de outra. Que o docente seja consciente da 

importância da sua prática e do seu desenvolvimento enquanto pratica. (P7) 

 

Canuto e Batista (2009, p.625) citam Ribeiro (1998) que afirma “ser necessário 

recuperar uma sabedoria docente que não está circunscrita pelo discurso normativo da 

didática, mas pelo reconhecimento de uma prática, de uma reflexão, de tomada de decisão 

cotidiana, da investigação empírica que se desenvolvem assentadas em valores e princípios na 

maioria das vezes não explicitados”. Ganham destaque “as questões relativas à 

profissionalização do professor, encarada como uma das estratégias para repensar a dinâmica 

da formação em saúde em suas dimensões institucional e social: pensar a docência como 

profissão influencia toda e qualquer iniciativa de ampliação de vínculo institucional dos 

professores e de aumento de tempo de dedicação à escola”. 

Gordan (2004, p.194) acrescenta que “a profissionalização docente passa 

obrigatoriamente pela criação de condições que permitam a associação do trabalho docente, 

no mesmo espaço e tempo, com o trabalho profissional, sem os subterfúgios hoje largamente 

utilizados”. Esses subterfúgios são também utilizados pelos professores entrevistados: 

  

Se eu tivesse um reconhecimento maior, eu poderia abrir mão de outras atividades e 

dedicar mais à docência. (P2) 

 

Para Pimenta e Anastasiou (2002), Batista e Batista (2004), Costa (2007), Canuto e 

Batista (2009), Costa (2010), a secundarização da docência constitui um fator que caracteriza 

a falta de profissionalização desta. Costa (2010, p.5) sugere uma revisão nos critérios de 

seleção de professores:  

 

Como se coloca como condição para ser professor que o médico possua 

mestrado ou doutorado em alguma área da ciência médica, assim também 

deve ser exigido que esse mesmo professor desenvolva sua formação 

pedagógica participando de cursos competentes nessa área, integrando 

prática e teoria. 
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Nesta pesquisa, apesar de reconhecerem a necessidade de maior valorização da 

docência e a importância da instituição assumi-la como uma profissão, os professores 

pesquisados não fazem comentários sobre os critérios de seleção. 

Além do investimento institucional, os professores identificam a necessidade de 

investimento pessoal: 

 

[...] quando eu tenho tempo de estudar... eu acho que a tutoria é mais tranqüila, é 

mais questionadora, é mais motivante. (P1) 

 

Por mais que a gente tenha essa facilidade em trabalhar no repasse da informação... 

é fundamental acrescentar ou incrementar com a ciência do ensino. (P7) 

 

Neste sentido, enfatizam a Motivação Pessoal como principal fator responsável pelo 

seu investimento na docência. Podemos confirmar tal fato em 22 citações. 

 

[...] tem que haver a motivação que é de cada profissional, por exemplo, meu 

investimento na docência, agora, fazendo pesquisa, desenvolvendo mestrado [...] é por 

paixão, por vontade. (P4) 

 

Esse aluno questionador, mais pertinente, ele te motiva e isso não deixa de ser uma 

motivação pra você melhorar. (P6) 

 

Mas a valorização de ensinar ainda é muito grande do ponto de vista cultural, do 

ponto de vista social [...] As pessoas valorizam muito a quem ensina. (P7) 

 

Os professores destacam também a necessidade de aprofundar seus estudos sobre a 

docência com vistas a melhorar as competências necessárias para desempenharem as diversas 

atividades propostas. 

 

[...] eu vou superar isso com estudo e pesquisa [...] quando eu estava fazendo o curso, 

eu me sentia muito mais segura em relação ao PBL. (P6) 

 

Grupo de construção, eu acho que entraria nesse mesmo esquema [...] estar 

estudando assuntos não só da técnica da docência, na docência, mas, por exemplo, 

temas afins, assuntos do próprio grupo, do próprio esquema que o grupo constrói. 

(P9) 

 

Ao assumir a responsabilidade sobre o seu próprio processo de 

formação/desenvolvimento docente e conceber a importância do investimento pessoal, os 

professores contribuem mais efetivamente para a mudança e para o alcance dos resultados 

esperados na formação do médico:  
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Não tem como a gente ficar numa atividade parado no tempo e no espaço com as 

mudanças acontecendo tão rapidamente. (P15) 

 

Venturelli e Fiorini (2001) confirmam a necessidade de que os docentes se envolvam 

com o processo educacional e que se responsabilizem por sua formação permanente, uma vez 

que o modelo mais adequado de docente para os estudantes é o daquele que gosta e demonstra 

que gosta de estudar. Além do mais, a qualificação que se espera dos docentes e os múltiplos 

papéis que eles podem desempenhar implicam o reconhecimento de que já não é suficiente ter 

experiência apenas numa área do conhecimento médico, é preciso desenvolver e expertise em 

docência. Os aspectos de pesquisa educacional, avaliação, desenvolvimento de recursos e 

estratégias educacionais não são habilidades inatas, nem podem ser improvisados. As falas a 

seguir confirmam esses autores: 

 

[...] pra eu ser um tutor, a minha área de conhecimento não é satisfatória. Eu preciso 

estar estudando muito mais coisa do que eu sei. (P8) 

 

[...] ainda mais no PBL, que a gente enfrenta questões baseadas em problematização, 

toda hora a gente enfrenta questões que fogem ao nosso conhecimento. A gente tem 

que buscar aquilo. (P10) 

 

[...] a proposta da metodologia, ela precisa estar sendo sempre discutida pra gente 

não entrar num estado de choque pleno. Todo mundo achar que está pronto. (P3) 

 

Além da importância dada ao investimento pessoal, os professores pesquisados 

reconhecem o espaço do outro em seus processos de formação/desenvolvimento docente. 

Esta categoria emerge com 66 citações, onde eles ressaltam a necessidade de observar a 

prática de mais experientes: 

 

[...] eu acho importante essa observação, desde que você observe vários tipos de 

tutores... cada tutor tem um perfil. (P1) 

 

[...] além de você observar [...] outros tutores atuando numa sessão tutorial, você tem 

que ter uma preparação teórica [...] tem que estudar, tem que se preparar. (P10) 

 

É importante que tenha a escolha de um tutor bom e que essa experiência não seja 

com um tutor só. (P13) 

 

Eles falam da importância de atuarem como co-tutor, ou seja, vivenciar o processo 

tutorial observando outro docente antes de assumir a sua função como tutor: 
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[...] antes da pessoa ser tutor ela realmente deveria passar por co-tutor [...] no sentido 

dela vivenciar melhor na prática aquela experiência. (P2) 

 

[...] para que eu seja uma tutora eu preciso realmente conhecer a prática... Você 

precisa vivenciar [...] participar de uma tutoria que está acontecendo com outro 

profissional tutor. (P5) 

 

O Desenvolvimento docente por meio de grupos de estudo também é enfatizado como 

uma importante estratégia de desenvolvimento docente: 

 

 Nós temos um grupo de estudos [...] A gente tem discutido entre nós essas nossas 

dificuldades e a gente [...] troca experiências nesses grupos. (P5) 

 

[...] a gente discute todas as dificuldades, inclusive, as mais diversas, não com relação 

a temas teóricos, mas em relação a tudo. (P10) 

 

Assim como o Desenvolvimento docente por meio da troca de experiências que 

aparece em 42 citações: 

 

Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito comprometidas, muito 

sérias... olhando pra eles, eu vi que eles construíam objetivos de estudo e questões 

problematizadoras. Então eu levei esse tema [...] pro meu grupo lá do 3º período. (P4) 

 

Eu acho que é tudo na base do diálogo [...] falar tanto as coisas boas quanto as ruins. 

Elogiar também é bom. (P9) 

 

Furlanetto (2007. p.145) confirma esse achado e afirma que ao entrar em contato com 

relatos de adultos a respeito de suas aprendizagens, eles descrevem os encontros significativos 

que tiveram com familiares, mestres e amigos, o que se traduziram em encontros iniciáticos, 

onde “o outro assume o lugar de mestre capaz de abrir portas para outros níveis de realidade”. 

A fala desse professor vai ao encontro desta reflexão:  

 

[...] vai ser um momento que a gente vai discutir e refletir e que indiretamente isso aí 

vai começar a influenciar na minha prática e ela vai mudando gradativamente. (P13) 

 

A dinâmica do tutorial é favorecida quando os tutores têm a oportunidade de trocar 

suas experiências e de desenvolver seus trabalhos em equipe: 
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Nesse grupo que eu trabalho de tutorial, atualmente, eu sinto falta do trabalho em 

equipe [...] quando você trabalha em equipe [...] um percebe uma dificuldade, o outro, 

outra. A gente só tem a crescer. (P6) 

 

Para Tsuji e Aguilar-da-Silva (2010), a troca de experiências entre os tutores é 

fundamental, uma vez que favorece o planejamento das atividades e a correção de rumos 

quando necessário. Esse dado pode ser confirmado na seguinte citação:  

 

E propostas iam aparecer, porque de repente eu estou com uma dificuldade, mas aí a 

gente lendo e trabalhando determinados conceitos, pensando no coletivo a gente 

consegue propor. (P3) 

 

A avaliação é concebida pelos professores entrevistados como uma importante 

estratégia de desenvolvimento docente e de acordo com eles faz-se necessário o 

aprimoramento e uso correto da avaliação. Essa categoria emerge com 101 citações. 

 

Eles ainda vêem a avaliação como um meio de retaliação... a gente ainda está muito 

imaturo para o uso dessa avaliação. (P1) 

 

[...] tem que ser trabalhada a [...] avaliação. (P3) 

 

[...] seria extremamente importante sentar, conversar, num grupo de pessoas que são 

experientes na avaliação. (P9) 

 

Os professores observam que o Feedback nem sempre é realizado e sugerem formas 

de utilizá-lo além de ressaltar a importância de sua utilização nos processos de 

desenvolvimento docente. 

 

 Existe um instrumento eletrônico da avaliação dos estudantes, para os professores 

[...] a coordenação do curso [...] poderia fazer um consolidado disso, talvez semestral 

[...] chamar esse professor, num ambiente separado, pra dar esse feedback. (P5) 

 

Tanto individualmente, pra que ele tenha acesso aos seus dados individuais e 

pessoais, e de uma forma coletiva levantando resumos sobre a avaliação dos 

docentes, mostrando pra eles como está a evolução dos docentes. (P11) 

 

Também enfatizam a Tomada de decisão a partir das avaliações realizadas como uma 

demanda de desenvolvimento docente, favorecendo a Reflexão sobre a prática. 

 

[...] às vezes, a gente vê fragilidade, mas a gente não dá conta de avançar para o 

próximo semestre, de sanar essas fragilidades, porque a gente não tem esse exercício 

de estar avaliando o grupo, avaliando a construção. (P1) 
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“... às vezes a gente pega, estou falando como coordenadora, um docente, um tutor 

que não vem tendo uma avaliação boa. Já tivemos momentos, por exemplo, de levar 

isso para a coordenação e não terem tomado atitude no sentido de mudar aquela 

pessoa [...] isso desmotiva.” P2 

 

[...] tomasse conhecimento da avaliação. Os problemas mais encontrados [...] a gente 

fizesse um momento de reflexão sobre a nossa prática. (P6) 

 

Destacam também a necessidade de Aprimoramento da própria avaliação. 

 

Para que a avaliação também cresça [...] a avaliação é um dos pilares do PBL. (P11) 

 

Para Tsuji e Silva (2010, p.208) “quando a avaliação é bem feita temos a possibilidade 

de detectar nossas fortalezas e fragilidades e de realizar as correções necessárias”. Os 

professores pesquisados confirmam a importância da avaliação para o seu desenvolvimento: 

  

A avaliação do docente é fundamental pra que ele possa crescer. (P11) 

 

Diferente das escolas que trabalham com a pedagogia tradicional, ou seja, da 

transmissão do conhecimento, as escolas que utilizam a ABP e a problematização têm um 

processo de avaliação distinto, onde os professores e os estudantes são avaliados 

continuamente e verifica-se se seus desempenhos no decorrer das atividades desenvolvidas 

estão alcançando os resultados esperados: 

 

Sempre eu olho a avaliação [...] é o momento de você refletir o que que você pode 

melhorar. (P6) 

 

Mendéz (2002) e Demo (2005) afirmam que com o surgimento da técnica da 

triangulação, onde os vértices do triângulo são constituídos pela avaliação do professor, dos 

colegas (inter-pares) e do próprio aluno (autoavaliação), a avaliação deixa de ser 

responsabilidade única e exclusiva do professor, pois os alunos assumem a responsabilidade 

pela sua própria aprendizagem. Tal fato determina o exercício participativo e democrático da 

avaliação, a qual garante ao avaliado a possibilidade de se defender determinando o aspecto 

dialético ou dialógico da mesma. Um dos professores assim se posiciona:  
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O que está impedindo que ele desenvolva bem alguma atividade, aquilo ali está sendo 

avaliado, aquilo ali está sendo discutido, ele tem oportunidade de falar e de 

engrandecer, eu acho que isso aí ajudaria bastante esse docente. (P13) 

 

Assim, o estudante passa a se sentir estimulado a avaliar o professor como meio de 

garantir que a sua aprendizagem se efetive, e esse fato determina uma mudança significativa 

na prática docente e repercute de forma muito positiva para alguns professores:  

 

[...] eu tenho experiência de vários alunos me avaliarem [...] e os alunos às vezes 

colocam pontos da minha performance que realmente eu não percebia [...] é claro que 

isso muda, isso toca na gente. (P5) 

 

Demo (2005) e Hoffman (2008) acrescentam que a avaliação dialógica surge para 

conhecer, mediar e motivar o aluno e o professor em suas atividades. Estamos falando de uma 

prática avaliativa que visa promover a melhoria da realidade educacional através de funções 

que visam à recuperação, a orientação e a formação do sujeito:  

 

A avaliação tem influenciado no sentido de me dar mais estímulo [...] a melhorar cada 

vez mais. (P9) 

 

Na função de mediador e ativador do processo de ensino/aprendizagem, o professor 

assume a responsabilidade por uma avaliação contínua, complexa, com função formativa. Ele 

passa a ser observado e avaliado não apenas pelos seus saberes, mas como aplicam esses 

saberes (habilidades) e como se comportam nas diversas situações (atitudes): 

 

[...] o aluno faz criticas e essas críticas devem ser pesadas, se elas tem fundamento, 

devem ser colocadas em prática. Então, eu acredito que deve ser a principal forma de 

você contribuir para o engrandecimento da vida do docente. (P12) 

 

Para Silva (2006), a avaliação Formativa só se torna efetiva se inserida em um 

currículo flexível e contextualizado que garanta e reforce o aspecto contínuo e processual da 

avaliação. É o aspecto contínuo que torna possível o feedback da avaliação formativa como 

característica reguladora ou de controle. De acordo com Silva (2006) e Perreneud (1999), 

apesar das palavras regulação e controle trazerem a idéia de rigidez têm, dentro do caráter 

formativo, que estar relacionadas necessariamente à mediação, flexibilidade, negociação e 

transparência do processo avaliativo. Os professores pesquisados confirmam esses autores: 
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[...] tem que ter uma equipe, assim, muito firme, um grupo muito homogêneo, 

profundamente conhecedor de avaliação, de psicologia [...] pra chegar e mostrar, 

discutir com o professor aquilo que está exposto ali. (P9) 

 

De acordo com Rushton (2005) para que o feedback se efetive, faz-se necessário a 

motivação, a capacitação e a utilização de estratégias adequadas tanto de quem está avaliando, 

quanto a capacidade de reflexão e aceitação de quem está sendo avaliado. Esse autor pode ser 

confirmado nessa citação: 

 

[...] a gente, professor [...] precisa trabalhar isso [...] que a gente tem que ser 

avaliado, e que isso repercute positivamente no nosso desenvolvimento docente. (P5) 

 

Nesse caso, a experiência do professor é importante para a efetividade desse processo 

e é determinante que o mesmo se conscientize e desenvolva habilidades técnicas e pessoais 

para realizar a retroalimentação e favorecer ao estudante suprir as deficiências identificadas. 

Os professores pesquisados demonstram essa consciência ao identificarem, dentre as 

dificuldades encontradas no processo avaliativo, a falta de preparo para avaliar, porém, 

reconhecem a necessidade de se prepararem: 

 

Uma grande dificuldade que eu encontro no PBL [...] eu ainda não me sinto segura 

pra avaliar. (P6) 

 

[...] a grande fragilidade nossa é a avaliação [...] vai desde o internato, ambulatório, 

tutoria, essas avaliações da intranet. E eu acho que esse amadurecimento em termos 

de conceituação, em como fazer o feedback pro aluno, eu acho que seria geral [...] a 

formativa e a cognitiva também. (P3) 

 

Gibbs e Simpson (2004) acrescentam que o feedback deve refletir o cuidado de quem 

avalia em relação a quem é avaliado, para assim motivar a aprendizagem. Esse cuidado 

também é observado pelos professores pesquisados:  

 

Tentar interpretar aquele momento de cada professor, ter um grupo de trabalho 

específico pra cada aspecto desses professores que não tiveram uma boa avaliação. 

(P14) 

 

Hoffmann (2008) acrescenta que o feedback vai contribuir para o crescimento e para o 

desenvolvimento das potencialidades se a avaliação for significativa, e para isso os dados têm 

que ser verdadeiros e os instrumentos avaliativos coerentes e adequados. No entanto, temos 

relatos de alguns dos professores pesquisados que as avaliações não têm sido verdadeiras por 
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parte de alguns estudantes. Eles destacam que ainda persiste uma cultura avaliativa arraigada 

no medo e na imaturidade: 

 

[...] as avaliações não são verídicas, são [...] superficiais [...] o estudante tem muito 

medo de estar avaliando criticamente o tutor ou o profissional. (P1) 

 

Comentam que os estudantes não são estimulados a utilizar o espaço da Intranet para 

realizar as avaliações dos professores:  

 

[...] a avaliação da intranet não está boa, os meninos não estão escrevendo [...] eu 

acho difícil essa avaliação ajudar a coordenação [...] ela é falha. (P3) 

 

E ainda destacam a necessidade de se realizar os consolidados das avaliações da 

Intranet, para que possam ser utilizados como instrumentos de desenvolvimento docente:  

 

[...] E a gente tinha que ter acesso a um relatório, a um sumário desses dados (da 

Intranet). Isso teria que ser devolvido pra cada professor [...] isso não acontece. (P4) 

 

A aprendizagem por meio da vivência da prática e a importância do feedback para 

promover mudanças, a relação com os colegas, a compreensão e adesão aos princípios de 

ensino/aprendizagem e o emprego de múltiplos métodos instrucionais, de acordo com  

Campos et al (2007) e com os professores pesquisados, constituem aspectos importantes para 

se atingir os objetivos do desenvolvimento docente:  

 

Então, vejo que há uma utilidade pessoal, individualizada, mas isso poderia ser 

fortalecido, se fosse tornado coletivo, num formato de reunião para debater sobre 

essa avaliação que os alunos fazem. (P7) 

 

 Para Hoffmann (2008) e para os professores participantes desta pesquisa, a 

transformação da realidade e a mudança de atitudes não são possíveis sem uma avaliação 

reflexiva:  

[...] a gente tem que ver como acontece, refletir e modificar [...] Você tem que 

reavaliar e traçar mudanças. (P15) 

 

Ainda de acordo com esses professores e com Sobrinho (2003), a valorização dos 

aspectos subjetivos da avaliação valoriza os processos vividos pelos indivíduos e pelo grupo: 
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Falar assim [...] o ideal é que você pudesse melhorar nisso ou naquilo, ou aperfeiçoar 

isso, o que que você precisa? Você  está disposto? De repente não quer [...] Muda de 

área, muda de posição, muda de postura. (P9) 

 

O autor afirma que à medida que o ensino superior passa a agregar conceitos, no qual 

a aprendizagem passa a ser entendida como construção e reconstrução de significados, os 

currículos incorporam estratégias mais dinâmicas de ensino/aprendizagem e a avaliação passa 

a permear todos os momentos vivenciados, favorecendo ao alcance dos resultados. Isto 

também é salientado por um dos professores: 

 

Tanto individualmente, pra que ele tenha acesso aos seus dados individuais e 

pessoais, e de uma forma coletiva levantando resumos sobre a avaliação dos 

docentes, mostrando pra eles como está a evolução dos docentes. (P11) 

 

Dalrymple et al (2007)  reforçam a necessidade de desenvolvimento docente para o 

uso adequado e eficaz da avaliação e chama a atenção que esse fato implica num 

compromisso do próprio professor, mas também um compromisso da instituição. Eles 

acrescentam que a falta de preparo dos tutores, aliada muitas vezes à falta de compromisso do 

tutor com a sua função e com a avaliação, constitui uma dificuldade na utilização dos métodos 

ativos. A citação a seguir confirma a necessidade desse envolvimento institucional:  

 

A avaliação tem que ser utilizada pela instituição com fins de melhora, seja pra trocar 

as pessoas de lugar, mudar o que elas estão fazendo, das funções como é o proposto 

[...] pra que ande melhor. (P8) 

 

Quanto à utilização dos critérios de avaliação, Si-Mui Sim el al. (2006) confirmam a 

necessidade de prévia definição dos critérios dos instrumentos avaliativos com dimensões a 

serem observadas pelos estudantes e pelos tutores. Demo (2005) acrescenta que o número de 

critérios definidos no instrumento avaliativo também deve ser adequado, de fácil utilização e 

deve-se buscar uma constante revisão e negociação dos mesmos por parte dos atores 

envolvidos.  

Venturelli e Fiorini (2001) afirmam que não é suficiente ter instrumentos de avaliação, 

é necessário aprender a usá-los, avaliá-los e modificá-los segundo as necessidades do 

processo de implantação da mudança. De acordo com os autores, um bom instrumento de 

avaliação pode levar, se mal usado, a resultados contraproducentes. Nessa pesquisa, os 

professores identificam a falta de clareza na definição/compreensão dos critérios de 

avaliação como algo que impede o melhor aproveitamento da mesma:  
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Eu acho que falta estudo, falta capacitação, falta a gente discutir mais os critérios de 

avaliação. (P1) 

 

Os professores pesquisados concordam com Almeida et al (2003) de que há evidências 

da necessidade de manter e aprofundar a discussão em torno da avaliação em todos os seus 

aspectos: avaliação formativa, somativa, dos conhecimentos e habilidades adquiridos e das 

atitudes, bem como a avaliação da qualidade dos instrumentos utilizados na avaliação:  

 

[...] uma coisa que precisa atualmente ser investida em termos de capacitação é a 

questão da avaliação, que eu acho que é o eixo principal. A partir daí vão aparecendo 

as outras necessidades que precisam ser trabalhadas. (P1) 
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5.3 PROPOSTAS PARA UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DOCENTE 

 

Na análise temática deste núcleo identificamos 76 unidades de contexto que geraram 

212 unidades de registro das quais emergiram as 3 categorias descritas abaixo e suas 

respectivas subcategorias. 

 

1. Sentido Político e Pedagógico do Desenvolvimento Docente (141 citações) 

 

 Inserção/Política Institucional/PPP: 

 Inserção na Carga Horária 

 Obrigatoriedade 

 Objetividade/ Prática 

 Planejamento 

 Estratégias de Desenvolvimento Docente 

 Importância do olhar externo 

 

2. Múltiplos interesses, grandes desafios (140 citações) 

 

 Nivelamento: Compreensão da proposta como um todo  

 Estabelecimento/Discussão de pontos consensuais 

 Necessidade de adequação das atividades diretamente envolvidas no currículo e 

atividades práticas relacionadas à área de formação  

 Flexibilidade e adequação às demandas  

 Planejamento/organização/Disciplina do próprio docente  

 Discussão de Temáticas específicas: 

 

 Tutoria 

 Construção 

 Instrução de Atividades Práticas 

 Papel da Palestra no Método Ativo 

 Avaliação 

 Gestão 
 

3. A prática como eixo estruturante: (32 citações) 

 

 Trocas de experiências 

 Integração de Módulos e Períodos 

 Avaliação: 

 Feedback 

 Capacidade de enfrentamento e tomada de decisão 
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Os professores sugerem várias propostas para os programas de desenvolvimento 

docente a serem desenvolvidos nos cursos que utilizam métodos ativos de 

ensino/aprendizagem. Eles destacam o sentido político e pedagógico destes programas e são 

veementes ao apontarem a importância de estarem inseridos no Projeto Político Pedagógico 

do curso, possibilitando assim, constar na carga horária, ser obrigatório, ter um planejamento 

que favoreça a objetividade e prática e sugerem a utilização de algumas estratégias que 

tornem estes programas mais significativos. Por se tratar de métodos ativos, múltiplos são os 

interesses e grandes os desafios apontados. Eles propõem um nivelamento e compreensão da 

proposta como um todo e demonstram a necessidade de estabelecer e discutir pontos 

consensuais, bem como a necessidade destes programas serem flexíveis e adequados às 

demandas individuais dos docentes e as demandas da instituição. Eles enfatizam a 

importância da discussão de temáticas específicas, onde falam da necessidade de se 

desenvolverem nas diversas atividades propostas e ressaltam a prática como eixo estruturante. 

Conforme pode ser verificado no gráfico a seguir, para os professores participantes na 

pesquisa poderem desempenhar as atividades docentes propostas nos métodos ativos é 

imprescindível que eles estejam inseridos num programa de desenvolvimento docente: 

 

Gráfico 15: Assertiva: Os métodos ativos de ensino/aprendizagem exigem um maior 

envolvimento/conhecimento do processo de ensinar e aprender, por isso é imprescindível ao docente estar 

inserido num programa de desenvolvimento docente. 
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desempenhos nas áreas técnicas de atuação. Estes dados podem ser constatados nos gráficos 

abaixo: 

Gráfico 16: Assertiva: Os programas de desenvolvimento docente são imprescindíveis para eu melhorar meu 

desempenho nas atividades docentes propostas na ABP. 

 

 

Gráfico 17: Assertiva: Os programas de desenvolvimento docente são imprescindíveis para eu melhorar meu 

desempenho na minha área técnica de atuação. 

 

 

Os professores destacam o sentido político e pedagógico do desenvolvimento 

docente e ressaltam em 141 citações a necessidade destes programas estarem inseridos na 

política institucional, dentro do Projeto Político Pedagógico (PPP):  

 

[...] enquanto não for institucionalizada a capacitação, apesar da gente achar 

necessário, a gente sempre vai colocar outras prioridades na frente. (P1) 

Os programas de desenvolvimento docente são imprescindíveis para eu melhorar 

meu desemprenho nas atividades docente proposta na ABP
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O crescimento do docente será fantástico se essa troca de experiência se tornar uma 

constante entre os professores. (P11) 

 

No questionário aplicado, 60,9% dos professores concordaram totalmente e 36,5% 

concordaram com a assertiva “Os programas de desenvolvimento docente devem estar 

inseridos na carga horária dos professores que atuam em ABP”: 

 

Gráfico 18: Assertiva: Os programas de desenvolvimento docente devem estar inseridos na carga horária dos 

professores que atuam na ABP. 

 

 

A Inserção na carga horária do docente e a Obrigatoriedade aparecem em várias 

citações, onde os professores sugerem várias propostas de acordo com suas disponibilidades e 

com as atividades docentes desenvolvidas no currículo: 

  

[...] a primeira proposta é inserir na carga horária do professor semanalmente esse 

programa de desenvolvimento docente. (P1) 

 

Mas eu acho que sem dúvida, se fosse como carga horária, que desconta na sua folha 

de pagamento. (P6) 

 

Como a gente tem muitas atividades, então se tiver alguma atividade que é 

obrigatória [...] que tiver até carga horária. (P6) 

 

Os professores enfatizam a importância da Objetividade e praticidade destes 

Programas com o propósito de torná-los mais significativos para garantir a sua motivação e 

participação. 
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[...] ele deve contemplar, especificamente, instrumentos práticos. (P5) 

 

[...] a gente tem que encontrar maneiras de prender o professor nessas atividades. E 

quanto mais maneiras eu tiver melhor. (P6) 

 

Como forma de mobilizar os docentes a aderirem aos programas e de alcançar a 

objetividade e praticidade eles sugerem, em 45 citações, que seja feito um Planejamento das 

atividades propostas com Estratégias de Desenvolvimento Docente que tornem o processo 

mais significativo. 

 

[...] se você tivesse mais opções de horários, que realmente fosse importante ser 

revisto esses horários, porque esse é um fator que dificulta. (P2) 

  

Que haja oficinas permanentes, trabalhando a área de atuação de cada um, tutoria, 

habilidades, IAPSC, avaliação. (P11) 

 

[...] com uma pessoa mais experiente dando informações, dando a metodologia mais 

correta, fazendo criticas em cima do trabalho de cada um, criticas construtivas. (P12) 

 

Avaliando o dia-a-dia e junto com essa avaliação com a equipe [...] capacitada para 

isso, ele discutir a melhor forma que tem de melhorar algumas coisas que estão falhas 

e de estimular aquilo que está bom nele. (P13) 

 

Destacam a importância de se contemplar nas estratégias propostas, o olhar de 

profissionais de outras instituições. 

 

Se tivesse [...] Uma pessoa de fora, que não seja do grupo, vem, senta, lê, e fala 

assim: “não, realmente está adequado ou não está, isso aqui vocês precisam mudar”. 

(P2) 

 

A própria avaliação tem que passar por oficinas de treinamento, cursos oferecidos 

por outras universidades. (P11) 

 

É praticamente unânime entre os professores pesquisados, o reconhecimento de que a 

utilização dos métodos ativos exige deles um maior envolvimento/conhecimento do processo 

de ensino/aprendizagem e, portanto, eles precisam se preparar mais:  

 

[...] para preparar o professor pra ser tutor, instrutor... seria uma preparação... 

prolongada [...] tem que ser contínua. (P9) 
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Dentre eles, 91,2% concordam que é imprescindível estarem inseridos num programa 

de desenvolvimento docente e confirmam a necessidade destes programas serem 

institucionalizados:  

 

[...] eu sinto falta de estímulo da própria instituição para poder fazer isso [...] um 

programa de educação permanente pro docente, dentro da instituição. (P3) 

 

 

Faria et al (2008), Lampert (2009), Perim (2009) e Costa (2010) confirmam que o 

corpo docente é o alicerce fundamental sobre o qual devem ser instituídas, sustentadas e 

consolidadas as bases das mudanças necessárias à formação de profissionais da área da saúde. 

Reconhecem a necessidade de mudanças na prática docente em saúde e discutem a 

necessidade da formação do professor reflexivo, o que está de acordo com esse docente:  

 

[...] vai ser um momento que a gente vai discutir e refletir e que indiretamente isso aí 

vai começar a influenciar na minha prática e ela vai mudando gradativamente. (P13) 

 

 As autoras reconhecem a formação pedagógica como extremamente relevante para o 

exercício da docência e que deve ser adotada como prioridade pelas escolas médicas. A 

formação docente precisa ser planejada, considerada nos orçamentos e priorizada no contexto 

da universidade. É necessário que o tempo que permite a realização dessas atividades seja 

garantido e deve-se pensar num processo dinâmico e contínuo de formação, com caminhos 

que levem à elucidação de suas problemáticas.  Devem-se priorizar trabalhos em parcerias, de 

corresponsabilidades e de integração das competências pedagógicas e científicas dos 

envolvidos. As falas desses professores vão ao encontro destas afirmações: 

 

Isso teria que estar [...] sob orientação da comissão de Desenvolvimento Docente. 

(P9) 

 

[...] a gente tem que buscar esse envolvimento agora na prática dele do dia-a-dia e a 

melhor maneira que eu entendo isso é avaliar esse docente no que ele faz [...] o 

recurso da avaliação é super importante e principalmente quando você trás os 

professores para um diálogo em relação à função dele, à atividade dele. (P13) 

 

Dessa forma, o desenvolvimento docente necessita ser compreendido como um 

processo complexo e contínuo de preparação técnica, teórica e pedagógica. Costa (2010) e os 

professores pesquisados sugerem que as Universidades devem incentivar, valorizar, 
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acompanhar e criar oportunidades de realização de projetos na área de ensino/aprendizagem 

da medicina que envolvam a docência e equipes de docentes e que favoreçam a integralidade: 

 

[...] teria que está previsto na carga horária dele um tempo pra ele fazer pesquisa. 

(P4) 

 

Para Costa, os docentes precisam sentir por parte da instituição, que há apoio e 

interesse em que o curso de graduação aperfeiçoe seu nível de qualidade através de melhoria 

dos resultados na aprendizagem de seus futuros médicos. Precisam perceber que há colegas 

interessados em modificar suas práticas, tornando-as verdadeiros ambientes de aprendizagem 

para os estudantes, e que querem, juntamente com outros colegas, desenvolver a expertise em 

docência. As falas dos professores pesquisados confirmam esses apontamentos:  

  

 [...] pra chamar de programa de desenvolvimento docente, é preciso [...] toda uma 

condição diferente, onde o docente será não só chamado à atenção, ele estará 

sensibilizado, talvez esta seja a grande conquista desse momento. (P7) 

 

[...] a gente trabalha todas essas questões [...] a gente discute todas as dificuldades 

[...] em relação a tudo... às vezes um profissional tem dificuldade em uma coisa, às 

vezes outro tem dificuldade em outra coisa, às vezes a estrutura física não está legal. 

(P10) 

 

Os professores pesquisados citam dois aspectos desses programas de desenvolvimento 

docente que merecem ser elucidados. Alguns sugerem que sejam continuados e outros, que 

sejam permanentes, entretanto, em algumas falas observamos que falta clareza em relação a 

esses termos: 

 

O que me motivaria? Olhando assim, seria essa questão da educação permanente em 

serviço. (P3) 

 

[...] o que eu acho mais importante é que fosse continuado, que talvez fosse 

seqüencial. (P6) 

 

[...] eu acho que falta aí é essa comissão de desenvolvimento docente ou mesmo junto 

com a gestão do curso [...] identificar o que que é capacitação e o que que é (eu não 

sei se seria desenvolvimento ou uma educação permanente para ele), o que que a 

gente precisa. (P13) 

 

De acordo com Colares (1999), a Educação Continuada acontece ao longo do processo 

de trabalho, porém, com inserções esporádicas, de acordo com as demandas externas dos 

sujeitos envolvidos. Tradicionalmente, utiliza-se da pedagogia tradicional com oferta de 
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instrumental cognitivo, técnico ou reflexivo, cujo objetivo é melhorar a qualidade do 

resultado do trabalho oferecido por meio da aquisição e discussão de referenciais teóricos e 

apropriações de novas tecnologias. A Educação Permanente, de acordo com Cecim (2005), 

traz consigo a definição pedagógica para o processo educativo que coloca o cotidiano do 

trabalho e/ou da formação em análise, que se permeabiliza pelas relações concretas que 

operam realidades e que possibilita construir espaços coletivos para a reflexão e avaliação dos 

atos produzidos no cotidiano. Pode corresponder à Educação em Serviço, quando submetidos 

a um projeto de mudanças institucionais, ou da orientação política das ações prestadas; Pode 

corresponder à Educação Continuada, quando esta pertence à construção objetiva de quadros 

institucionais e pode corresponder à Educação Formal de Profissionais, quando esta se 

apresenta coerente com as vivências profissionais e com projetos integrados entre o mundo do 

trabalho e o mundo do ensino. Ou seja, a Educação Permanente possibilita a continuidade da 

formação profissional por meio da reflexão do seu processo de trabalho que aqui implica na 

reflexão do processo de ensino/aprendizagem, o que permite o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes com consequentes transformações dos sujeitos e de 

suas práticas.  

Para Arruda et al (2007, p.521) “O espaço da Educação Permanente passou a ser 

considerado como estratégia de renovação da prática por meio da reflexão e da relação de 

troca entre os professores médicos do curso de Medicina, e a Educação Continuada como 

programa, espaço para a retomada de conteúdos, conceitos importantes para a 

retroalimentação da prática profissional. O desdobramento de programas estabelecidos a 

priori articulado às estratégias de ação permitiu-nos avançar na reforma de nosso pensamento 

e compreender que qualquer separação entre Educação Permanente e Educação Continuada 

implica fragmentação deste processo, já que uma é o prolongamento da outra”.  

Os autores citam Morin (2000) que afirma que a estratégia não é o meio de ação, é a 

arte da ação. Aprender a aprender dentro da perspectiva da Educação Permanente é um tipo 

de aprendizagem orgânica que permite correções, modificações e adaptações dinâmicas, 

sendo esta a base do processo de auto-renovação capaz de produzir mudanças profundas nos 

seres vivos. 

Conforme as inúmeras falas dos professores pesquisados já discutidas nesta pesquisa, 

confirmamos estes autores quanto à necessidade de se utilizar tanto a Educação Permanente 

como a Educação Continuada nos processos de formação/desenvolvimento docente na 

Educação Médica. 
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Torna-se pertinente a discussão das necessidades apontadas pelos professores 

pesquisados relativas às estratégias utilizadas nos programas de desenvolvimento docente. 

Identificamos que alguns continuam a pensar no seu processo de formação/desenvolvimento 

de forma bem tradicional, provavelmente por não terem ainda compreendido a importância da 

mudança e tão pouco transformado suas práticas:  

 

Levar artigos pra ler sobre ser tutor, sobre sessão tutorial, sobre instrução, o que tem 

de moderno pra fazer instrução, o que tem nesses últimos congressos que tem como 

instruir o estudante. (P9) 

 

 No entanto, muitos outros já propõem a utilização dos Métodos Ativos como uma 

estratégia de tornar as atividades mais interessantes e mais significativas para os docentes:  

 

Para [...] não ficar simplesmente uma exposição de material até científico, mas que 

envolva mesmo [...] a participação efetiva do docente. (P5) 

 

Identificam a Problematização como uma estratégia:  

 

[...] tem que ter o controle de freqüência, [...] e fazer desses momentos verdadeiros 

momentos de problematização. (P5) 

 

 Sugerem a Revisão de Pares como uma estratégia que vem sendo utilizada com 

sucesso nos Programas de Saúde da Família: 

 

[...] uma forma que eu penso, que é o que a gente já faz nos nossos grupos de 

educação permanente de médicos de família, são os instrumentos do “Pair Review”, 

revisão de pares, que [...] isso pode ser aplicado também na expertise em docência. 

(P5) 

 

 E destaca a importância de se contemplar nas estratégias propostas, o olhar de 

profissionais de outras instituições: 

 

Encontros que contemplassem intercâmbio com outras instituições, profissionais de 

outras instituições, também. (P4) 

 

Para Furlanetto (2007, p.137), o conhecimento real nasce de uma experiência 

verdadeira na qual “uma experiência genuína é mais arrebatadora e capaz de produzir 

informações do que uma exposição intelectual a respeito de qualquer tema, pois ela atinge as 

profundezas do ser”. Dessa forma, o saber “está relacionado à experiência, na medida em que 
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significa compreender o que faz. O saber não se reduz a produzir respostas externas e 

definitivas e também não se compromete exclusivamente com o explicar objetivo da ciência. 

O saber é produzido por um movimento de compreensão e de interpretação, fruto de um 

mergulho abissal em busca de raízes profundas”. As palavras dessa autora refletem a 

pertinência das demandas dos professores pesquisados quando apontam suas necessidades 

relativas ao uso das pedagogias renovada e críticas nos programas de 

formação/desenvolvimento docente.  

São múltiplos os interesses demonstrados pelos docentes. Dentre eles, está a 

necessidade de nivelamento/compreensão da proposta como um todo, como um ponto 

fundamental para a utilização dos Métodos Ativos: 

 

Eu acho que deveria ter uma forma de capacitação ou uma forma de encontro entre 

os tutores para... dar uma nivelada. (P1) 

 

[...] você tem que ter uma preparação teórica, tem a metodologia que você tem que 

estar bem a parte. (P10) 

 

Por se tratar da utilização de estratégias, cujos atores envolvidos são ativos, eles 

ressaltam a importância da construção do consenso como uma forma de amenizar a 

heterogeneidade de condutas dos docentes e as possíveis divergências que possam surgir: 

 

Uma discutida, o que que são pontos essenciais na sessão tutorial [...]  o que é mais 

relevante,  o que que não é, o que que não pode sair sem o estudante discutir [...] a 

instituição poderia proporcionar isso para os tutores. (P1) 

 

Tem habilidades que são básicas, questão comunicação, de feedback, de avaliação, 

que aí envolve todo mundo, que poderia ser um momento. (P3) 

  

Os professores falam também da Necessidade de adequação das atividades 

diretamente envolvidas no currículo e atividades práticas relacionadas à área de formação: 

 

Eu gosto [...] da tutoria, eu gosto da coordenação [...] Gosto muito da prática, assim 

da prática da medicina [...] no hospital eu teria interesse de estar trabalhando, assim 

com aluno [...] Na área de pediatria, que é a que eu atuo, no hospital [...] internato 

[...] Então, principalmente na parte prática [...] se tivesse a oportunidade eu gostaria 

de desenvolver. (P2) 

 

Seria interessante, por exemplo, eu participar da construção de módulos [...] Mas pra 

um otorrino ir pra construção, tem que ter outro otorrino pra ir pra habilidades, o 

que não dispõe, esse é o problema. (P8) 
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A maioria dos professores (84,3%) concorda que os programas de desenvolvimento 

docente devem visar os interesses da instituição e não somente interesses individuais dos 

docentes, conforme pode ser confirmado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 19: Assertiva: Os programas de desenvolvimento docente devem visar os interesses da instituição e não 

somente os interesses individuais dos docentes. 

 

 

Entretanto, em suas falas, apontam a necessidade de que esses programas sejam 

Flexíveis e adequados essencialmente às suas demandas: 

 

 [...] sobre cada parte a gente tivesse um momento de estudar ali mesmo sobre um 

Artigo. (P6) 

 

[...] eu confesso que teria dificuldade em inserir um programa de desenvolvimento 

dentro dessa carga horária já de atuação [...] Por mais que a carga horária seja 

citada como possível ambiente de inserção de Programa de Desenvolvimento [...] ela 

já é débil pra [...] atuação direta  nas atividades do dia a dia da docência.” P7 

 

[...] Grupo de construção, eu acho que entraria nesse mesmo esquema [...] estar 

estudando assuntos não só da técnica da docência, na docência, mas, por exemplo, 

temas afins, assuntos do próprio grupo, do próprio esquema que o grupo constrói. 

(P9) 

 

O planejamento/organização/disciplina do próprio docente também é apontado como 

uma demanda para se desenvolver a expertise em docência: 

 

Porque você desenvolver a expertise em docência, ou em qualquer outro trabalho 

envolve disciplina, estudo permanente, auto-monitoramento, feedback, estar aberto a 

críticas e sugestões. (P5) 
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Os professores propõem a Discussão de Temáticas específicas, onde podemos 

constatar a necessidade de preparo em todas as atividades docentes. A importância do preparo 

para desempenhar as atividades propostas na Tutoria é referenciada com muita ênfase: 

 

[...] as habilidades transversais, a gente não adquire conhecendo os oito passos [...] o 

que que eu estou chamando de habilidade transversal? É você saber se comunicar, é 

você saber lidar com a pressão que às vezes ocorrem dentro de uma sessão tutorial. 

(P4) 

 

Eu acho que tem que ter, tem que trabalhar mais os professores em cima das tutorias. 

(P10) 

 

A importância do preparo para o exercício das atividades docente propostas na 

Construção de módulos buscando a Integração de Módulos/Períodos é também bastante 

enfatizada: 

 

[...]  na construção, você opera todos os aspectos do módulo e ainda tem a obrigação 

de trabalhar com a avaliação. Então, das coisas que a gente faz, a dificuldade maior 

tem sido essa. (P7) 

 

[...] na construção de módulo [...] como que devem ser construídos esses módulos [...] 

tem a construção transversal, mas não tem a longitudinal. (P1) 

 

[...] o que a gente tem dificuldade na construção de período é saber, o quanto que o 

período anterior avançou, o quanto que a gente pode colocar a mais. (P6) 

 

E também reforçam a necessidade de preparo para a elaboração do EAC. 

 

[...] a gente não é preparado para fazer, montar um EAC. Eu acho que a gente monta 

sem o preparo adequado. (P2) 

 

A elaboração de questões, o grau de complexidade das questões, questões que 

correlacionam mais os conteúdos. (P3) 

 

A Instrução de Atividades Práticas, seja nos Cenários reais ou nos Laboratórios de 

Auto Aprendizagem, é também muito citada como uma temática específica que demanda 

preparo para o exercício da docência. 

 

Educação permanente, com aspectos diferenciados pra tutor, instrutor de habilidades, 

instrutor de ambulatório, instrutor de internato. (P3) 
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Eu gostaria de me desenvolver mais na atividade prática [...] em ambulatório, assim, 

mais voltado pra o PBL. (P6) 

 

No grupo de internato [...] A gente tem dez semanas de atuação, roda mais dez 

semanas e aí fecha o semestre. Então são vinte semanas de atuação. Nessas vinte 

semanas, a gente poderia tirar, por exemplo, uma semana pra capacitação. (P8) 

 

A necessidade de se prepararem para desempenhar de forma adequada a função 

docente proposta na Palestra no método ativo também aparece nesta pesquisa: 

 

[...] fazer, assim, um mini-curso [...] que capacitasse pra elaboração de provas, pra 

desenvolvimento de palestras, pra habilidades interpessoais dentro das sessões 

tutoriais. (P4) 

  

[...] não basta você saber dentro da sua área pra poder ensinar. Existem outras “n” 

variáveis que precisam ser trabalhadas. Entre elas a própria questão didática. (P14) 

 

A Avaliação é outra temática muito citada nas propostas de desenvolvimento docente: 

 

[...] a grande fragilidade nossa é a avaliação [...] é uma fragilidade geral. Isso vai 

desde o internato, ambulatório, tutoria. (P3) 

 

[...] determinar [...] uma agenda acerca de temas maiores: a avaliação [...] é um 

assunto muito sério. Vejo que, todos ainda temos muitas dificuldades para trabalhar 

com questão de avaliação. (P7) 

 

Eles ressaltam a importância de se desenvolverem na questão do 

Feedback/Comunicação da avaliação: 

 

Tem habilidades que são básicas, questão comunicação, de feedback, de avaliação, 

que aí envolve todo mundo, que poderia ser um momento, e aí é complicado um 

momento só, porque nem todo mundo está ali no mesmo horário de trabalho. (P3) 

 

 

A necessidade de aperfeiçoamento para o Trabalho em grupo também é destacado 

pelos professores: 

 

[...] eu vejo [...] no nosso grupo e vejo em vários grupos, eles não estão preparados 

para trabalhar em grupo. (P1) 

 

[...] trabalhar em equipe, capacidade de trabalhar em equipe, aperfeiçoar mais isso 

aí. (P9) 
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Outra temática que emerge nesta categoria é a Gestão: 

 

Acho que a questão da liderança, da coordenação, mesmo, talvez eu buscasse 

maneiras de aperfeiçoar nesse sentido. (P9) 

 

[...] outra coisa é a capacitação que falta para a coordenação. (P13) 

 

A necessidade de nivelamento/compreensão da proposta como um todo e a construção 

de consenso são destacadas pelos professores: 

 

Uma questão preponderante é realmente avaliar junto com todos os professores dos 

departamentos do curso médico se realmente a questão do PBL está bem entendida 

mesmo pra todo mundo. Esse é um ponto fundamental. (P10) 

 

Então eu acho que o mais importante é que aquele profissional que está labutando 

junto com os alunos tenha uma diretriz a ser seguida. (P14) 

 

 Para Venturelli e Fiorini (2001), é fundamental desenvolver os princípios de 

consenso, cooperação e integração docente, fortalecer os grupos de trabalho no sentido de se 

tornarem cooperativos, com participação dos estudantes na elaboração e avaliação do 

processo. Eles acrescentam que a busca do consenso é uma responsabilidade da coordenação 

do programa e esta aproximação e o trabalho consensual devem ser aprendidos e ensinados 

como parte do processo de desenvolvimento docente. 

De acordo com Gordan (2004), este consiste num desafio da inserção docente no 

contexto das transformações curriculares, uma vez que o corpo docente é heterogêneo e os 

motivos alegados vão desde a falta de tempo até a oposição clara ao processo. Tsuji e Aguilar-

da-Silva (2010, p.146) reforçam que “a compreensão plena do modelo pedagógico pode 

contribuir para diminuir a sensação de ambiguidade dos integrantes do processo tutorial e, 

consequentemente, melhorar qualitativamente as tutorias”.  

Perim (2009, p.79) ressalta que dentre as 28 escolas participantes no projeto da 

CAEM, “a maioria entende que as escolas não oferecem nem promovem a formação 

pedagógica do corpo docente; apóiam e/ou oferecem periodicamente a atualização técnico-

científica dos docentes; procuram estimular os docentes a participar dos serviços, embora 

ainda de forma esporádica; e não promovem, mas reconhecem a importância da capacitação 

gerencial do corpo docente”. Estes fatores tornam o eixo desenvolvimento docente, o mais 

distante do preconizado pelas DCN's.  
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Os professores pesquisados identificam a necessidade de que haja uma adequação das 

atividades diretamente envolvidas no currículo e atividades práticas relacionadas à área de 

formação, com programas de formação/desenvolvimento docente flexíveis e adequados às 

demandas dos docentes e da instituição: 

 

[...] as pessoas têm que ser adequadas de acordo com [...] aquilo que ela identifica e a 

partir daí aprimorar aquela pessoa naquilo que ela já faz bem ou que pelo menos 

identifique e goste de fazer. (P13)  

O mais importante é você identificar dentro dos módulos que estão sendo colocados 

os pontos que tem que ser bem trabalhados e as habilidades de cada um. (P14)  

 

Venturelli e Fiorini (2001) ressaltam a importância da especificidade dos programas 

de desenvolvimento docente, uma vez que diferentes escolas têm diferentes problemas e 

diferentes necessidades. É pertinente respeitar essas diferenças e não buscar soluções padrão, 

o que requer um importante trabalho de análise e avaliação permanente. Os docentes devem 

estar envolvidos com sua própria formação educacional de maneira permanente, devem 

refletir sobre sua prática, criticar o que eles mesmos fazem para poder corrigir os múltiplos e 

naturais erros que toda mudança leva consigo. O sentido autocrítico é central nesse processo.  

Neste sentido, o planejamento, organização e disciplina do próprio docente são 

fundamentais e pode ser confirmado na fala desse professor:  

 

Porque você desenvolver a expertise em docência, ou em qualquer outro trabalho 

envolve disciplina, estudo permanente, auto-monitoramento, feedback, estar aberto a 

críticas e sugestões. (P5) 

 

Todas as temáticas específicas apontadas pelos professores e a importância de se 

contemplar esses temas nos programas de desenvolvimento docente já foram discutidos 

anteriormente no capítulo de “Dificuldades e demandas/necessidades no processo de 

desenvolvimento docente”. Para evitar a repetição não as discutiremos aqui, com exceção do 

tema “Gestão” em função da sua grande relevância na institucionalização destes programas, 

na construção de consenso, na compreensão da necessidade da mudança e no 

comprometimento com os resultados esperados.  

  Venturelli e Fiorini (2001) ressaltam algumas atribuições do grupo gestor do 

programa educacional: a identificação das necessidades organizacionais e administrativas; o 

desenvolvimento da missão do curso e o planejamento de como pode ser cumprida sua 

responsabilidade social em relação às necessidades de saúde da sociedade e aos objetivos 

promovidos pela Organização Mundial de Saúde; a organização de sistemas de apoio aos 
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docentes, para sua avaliação acadêmica e planejamento de contratações; a proteção do 

“acervo profissional docente”, o que implica estabelecer um programa de desenvolvimento 

acadêmico progressivo para melhorar o desempenho docente na universidade. É necessário 

que os gestores ofereçam o apoio necessário para que os programas de desenvolvimento 

docente aconteçam de forma sistemática e que sejam considerados nos critérios de promoção 

acadêmica dos docentes.  

Aguilar-da-Silva (2009, p.3) confirma a necessidade de reformular as estruturas e 

modelos tradicionais de gestão para a efetividade da implantação e desenvolvimento de 

currículos que utilizam métodos ativos de ensino/aprendizagem. Ele relata o exemplo da 

Faculdade de Medicina de Marília, em que o processo de gestão buscou uma reformulação do 

desenho organizacional buscando estratégias integradoras e mais participativas, privilegiando 

a eficácia das decisões e, sobretudo a autoaprendizagem organizacional. O autor enfatiza que 

“"participar" significou literalmente "fazer parte", implicando na livre escolha e permitindo às 

pessoas obterem mais conhecimento e comprometimento nos assuntos e questões 

fundamentais para o desenvolvimento Institucional. "Comprometimento" referindo-se além 

do estado de participação, a um sentimento de total responsabilidade na criação de uma visão 

compartilhada”. 

 Numa pesquisa avaliativa realizada nesta faculdade com gestores, professores e 

estudantes sobre a percepção da importância da implantação da gestão participativa verificou-

se que “a gestão vem sendo considerada uma ferramenta que norteia a produção de novos 

conhecimentos, possibilitando um olhar diferenciado para a realidade, constituindo-se em um 

potente instrumento para adequação da Instituição” (p.8).  

Tsuji e Silva (2010) acrescentam que mudanças consistentes só são possíveis e se 

mantêm pela ampla discussão e criação dessa visão compartilhada, uma vez que é por meio da 

construção dessa visão que as pessoas podem expor suas idéias, desistir de posições já 

arraigadas, reconhecerem suas fragilidades e medos, favorecendo a melhor distribuição do 

poder sobre o destino profissional e o destino da Instituição.  

Os professores pesquisados reconhecem a importância do preparo dos gestores para 

que as mudanças propostas se efetivem e o curso de Medicina alcance os resultados propostos 

pelas DCN‟s. No entanto, conforme discutido no capítulo anterior, quando os docentes 

destacam a falta de preparo para a gestão podemos afirmar que precisamos avançar muito 

nessa questão:  
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A gestão, os gestores, eles têm as suas limitações, que estão no plano institucional, 

têm suas limitações pessoais [...] essas limitações somadas [...] geram uma 

desmotivação, uma descrença [...] tem muito movimento, mas pouca mudança. (P4) 

 

Venturelli e Fiorini (2001, p.11) afirmam “ser essencial desenvolver cursos que 

subsidiem a formação dos futuros líderes das diferentes áreas. Os problemas de 

gerenciamento e cooperação, de integração e pesquisa precisam ser baseados num 

conhecimento real e prático do programa”. 

A prática como eixo estruturante dos programas de desenvolvimento docente surge 

neste contexto como um importante espaço de aprendizagem. Ao serem submetidos à 

assertiva: “Na formação permanente do professor, um momento fundamental é o da reflexão 

crítica sobre sua prática e a troca de experiências com os outros professores”, os professores 

pesquisados apresentam um grau de concordância de 94,9%, e na assertiva: “A reflexão 

crítica sobre sua prática e a troca de experiências com os outros professores deve ser regular e 

sistemática”, a concordância foi de 96,6%, conforme pode ser confirmado nos seguintes 

gráficos: 

 

Gráfico 20: Assertiva: Na formação permanente do professor, um momento fundamental é o da reflexão crítica 

sobre sua prática e a troca de experiências com os outros professores 

 

Na formação permanente do professor, um momento fundamental é o da reflexão 
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A reflex ã o c rític a  sobre  minha  prá tic a  e  a  troc a  de  ex periênc ia s c om outros 

professores deve  ser reg ula r e  sistemá tic a
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Gráfico 21: Assertiva: A reflexão crítica sobre sua prática e a troca de experiências com os outros professores 

deve ser regular e sistemática. 

 

 

Os dados apresentados nos gráficos são corroborados pelas citações abaixo, quando os 

professores sugerem com grande ênfase a importância da reflexão sobre a prática como uma 

estratégia de preparo que deve ser contemplada nestes programas: 

 

[...] cada docente fazendo seu PDP (Plano de Desenvolvimento Pessoal) [...] Tentar 

chamar a pessoa pra própria realidade e trabalhar as dificuldades dela no serviço e 

em serviço. (P3) 

  

A partir do momento que numa revisão de pares vocês discutem uma questão, por 

exemplo, a expertise em docência. Você vai problematizar a questão e ver as 

dificuldades, ver as sugestões daquele processo, esse profissional, ele muda a 

performance. (P5) 

 

[...] a capacitação que seja do dia-a-dia, das dificuldades, dos enfrentamentos que ele 

tem no dia-a-dia. (P13) 

 

A necessidade de Trocar experiências é apontada como uma importante aliada nos 

espaços de reflexão sobre suas práticas: 

 

Tem a própria revisão de pares, que é um grupo de estudos de profissionais, que 

fazem uma reflexão sobre o seu trabalho. (P5) 

 

[...] discutir entre os professores as dificuldades que nós encontramos, porque como 

eu acho que o PBL é muito variável, a gente pudesse encontrar formas de melhorar o 

processo de tutoria. (P6) 
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O desejo de realizar sistematicamente as trocas de experiências, assim como a 

realização das atividades docentes em equipe, o que é comum nos métodos ativos, implicam 

numa outra demanda: desenvolver as habilidades e atitudes para os trabalhos em grupo: 

 

Mesmo entre nós, Intercâmbio de construtor do 1º período com o do 2º, com o do 3º. 

Intercâmbio entre os construtores. (P4) 

 

As trocas de experiências e os trabalhos em grupo vão favorecer a Integração de 

Módulos e Períodos, o que também é uma demanda reconhecida pelos professores 

pesquisados: 

 

[...] dando um feedback ou colocando os problemas que a gente está enfrentando com 

os quatro períodos por exemplo com os grupos de construção dos 4 períodos que 

estão de manhã. À tarde faria com os grupos de construção que estão à tarde. (P2) 

 

[...] o grau de organização maior que me permita [...] enxergar o caminho que aquele 

aluno já traçou, e ali a gente conseguir correlacionar, alinhavar o 7º período dentro 

da avaliação, esses vários conteúdos inter-relacionados. (P3) 

 

Articulado à necessidade de refletir sobre suas práticas e de desenvolver trabalhos em 

grupo, eles reconhecem a importância da Avaliação como um poderoso instrumento de 

gestão: 

Eu sempre vou atrás da avaliação que eu tive [...] como coordenadora de período. 

Isso tem uma influência [...] direta. (P2) 

 

Avaliando o dia-a-dia e junto com essa avaliação com a equipe [...] capacitada para 

isso, ele discutir a melhor forma que tem de melhorar algumas coisas que estão falhas 

e de estimular aquilo que está bom nele. (P13) 

 

Ressaltam ainda a importância do Feedback e do desenvolvimento da Capacidade de 

enfrentamento e Tomada de decisão. 

 

[...] à medida que a gente tem registros bem feitos, a gente vai ter a possibilidade de 

fazer levantamentos e propor feedback. (P3) 

 

[...] existem erros praticados que já foram avaliados, que já foram colocados em 

formato crítico pelos alunos e que não foram corrigidos. Então essa é uma realidade 

demonstrando que nem sempre a avaliação feita pelo aluno ganha força dentro da 

sua potência, dentro da sua potencialidade, ela fica enfraquecida, dependendo de 

como aquele avaliado ouve a avaliação feita ou tem pra si em termos de opinião. (P7) 
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Enfatizam também a importância da avaliação realizada no curso ser coerente com a 

avaliação institucional: 

 

[...] eles têm dificuldade de entender o problema que surge da nova metodologia [...] 

É lógico que essa avaliação não pode ser separada, eu acho que tem que ser 

conjunta. (P15) 

 

[...] tem avaliação institucional a cada período [...] devia ter pra designado, pra 

efetivos, efetivados. (P4) 

 

De acordo com os professores participantes da pesquisa, na formação permanente do 

professor, um momento fundamental é o da reflexão crítica sobre sua prática e a troca de 

experiências com os outros professores:  

 

[...] Você tem que sentar com esse grupo de profissionais e problematizar a atividade 

da docência [...] isso aí é que vai introjetar neles a mudança de performance [...] Isso 

aí muda a prática. (P5) 

 

Eles concordam que estes momentos de reflexão e de trocas devem ser regulares e 

sistemáticos, ou seja, devem estar previstos nos programas de desenvolvimento docente:  

 

O crescimento do docente será fantástico se essa troca de experiência se tornar uma 

constante entre os professores. (P11) 

 

Costa (2010, p.6) confirma esses apontamentos ao afirmar que “um dos itens 

primordiais para o aprimoramento da docência médica é se planejar a formação pedagógica 

que integre experiências e vivências docentes com a discussão e debates de princípios teóricos 

de educação, oferecendo aos professores uma luz e que os ajude a analisar criticamente sua 

ação e experiências docentes e para que eles consigam encontrar novos e melhores caminhos 

para seu trabalho”. De acordo com essa autora, “os professores de medicina devem ser 

convidados a participar da criação e da construção de uma nova consciência. É necessário 

redimensionar „o que‟ e „como‟ se aprendeu a ser docente a partir de um processo de reflexão 

pessoal sobre a própria experiência. É necessário desenvolver ação educativa consciente que 

desenvolva o professor em suas potencialidades, em sua capacidade de criar soluções e 

respostas adequadas, em sua condição básica de agir, conjugando crenças, valores e 

conhecimentos”. 

Neste contexto, desenvolver habilidades e atitudes para o trabalho em grupo torna-se 

essencial: 
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[...] trabalhar em equipe. Capacidade de trabalhar em equipe, aperfeiçoar mais isso 

aí. (P9) 

 

Os professores entendem que somente assim será possível a integração dos conteúdos, 

para que se alcance a integralidade da formação do médico, tal qual está proposto nas DCN‟s: 

 

[...] uma coisa que acontece na construção e que dificulta é o conhecimento entre os 

períodos [...] de conectar os períodos uns com os outros. (P6) 

  

 Faria et al (2008) confirmam esta necessidade e acrescentam que essa tarefa exige 

interação, respeito à singularidade, ética, habilidade para lidar com as emoções e 

flexibilidade. Esses autores reforçam essa importância ao propor aos docentes uma 

participação reflexiva, cooperativa, coletiva e integradora para superar conflitos e dificuldades 

desnecessários. Dessa forma, enfatizam a necessidade da profissionalização da docência, 

numa perspectiva de ação colegiada, participativa e articulada.  

Imbricada à necessidade de refletir sobre suas práticas, os professores reconhecem a 

avaliação como uma estratégia que favorece o aperfeiçoamento de seus desempenhos e, 

consequentemente, do processo de ensino/aprendizagem:  

 

Eu acho que é sempre válido a gente ver, ouvir, ler sobre a avaliação da gente que é 

feita pelo estudante [...] ela estimula pra gente a reflexão [...] do dia-a-dia. (P15) 

 

Eles destacam a importância da avaliação por possibilitar o feedback:  

 

Existe um instrumento eletrônico da avaliação dos estudantes, para os professores 

[...] a coordenação do curso [...] poderia fazer um consolidado disso, talvez semestral 

[...] chamar esse professor, num ambiente separado, pra dar esse feedback. (P5) 

 

E enfatizam a necessidade de se utilizar as avaliações para as tomadas de decisão que 

se fazem necessárias:  

 

[...] a nível coletivo eu acho que existe a avaliação, mas isso ainda é pouco valorizado 

na questão de tomada de decisão. (P2) 

 

Inclusive os membros da comissão de avaliação reconhecem a demanda de 

aperfeiçoamento e identificam a necessidade de interagir com os professores, os estudantes e 

com colegas de outras instituições:  
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No nosso caso (da comissão de avaliação), talvez, a nossa interação deveria ser com 

todos os professores, com todos os estudantes, e com grupos de avaliação de outras 

universidades, pra gente fazer uma troca de experiências. (P11) 

 

 Batista e Batista (2005) confirmam que os instrumentos devem ser estruturados de 

modo a dimensionar os impactos das medidas implementadas e subsidiar a tomada de 

decisões, e que os programas de formação e avaliação docentes elaborados e implementados 

no contexto do ensino médico devem considerar a complexidade das relações dentro das 

instituições e destas com a sociedade. 

A avaliação, de acordo com Mendéz (2002), permite a construção e reconstrução de 

nossos saberes, uma vez que avaliamos para conhecer e, assim, asseguramos o aspecto 

formativo, tanto de quem avalia como de quem é avaliado. Nesse processo dialético, a 

avaliação constitui-se em um momento de aprendizagem contínua. Esta fala vem ao encontro 

desta reflexão:  

 

Se a gente pudesse fazer uma tabela, bem simples de como que foi meu desempenho 

no ano passado, e no semestre passado em relação a esse semestre [...] Eu penso que 

isso aí podia ser útil porque [...] vai bulir na motivação da gente. (P4) 

 

Tsuji e Aguilar-da-Silva (2010, p.123) acrescentam que “a instituição deve constituir o 

seu Núcleo de Avaliação, levando em consideração as particularidades individuais, o modelo 

curricular e o método pedagógico. Nunca é demais lembrar que o processo de avaliação nos 

indica as fortalezas e fragilidades, não somente do estudante, mas também do processo de 

ensino/aprendizagem (tutoria, ciclo pedagógico, desempenho do tutor, problemas utilizados 

para discussão, articulação biopsicossocial, etc.)”. Os professores pesquisados reconhecem a 

necessidade e a importância do núcleo de avaliação, porém demonstram que, no caso da 

Unimontes ainda não funciona efetivamente:  

 

[...] a avaliação do processo tutorial também é falha em função [...] da falta que uma 

comissão de avaliação deveria estar fazendo em cima do processo tutorial. (P13) 

 

 Ao reconhecerem a relevância da avaliação no curso de Medicina para o processo de 

ensino/aprendizagem, identificarem as fragilidades e potencialidades dessa avaliação e a 

importância da avaliação institucional, os professores pesquisados ressaltam a necessidade de 

que estas avaliações aconteçam de forma integrada, o que ainda não foi possível na 

Unimontes, conforme constata este professor:  
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A instituição tem que está bem integrada com o curso, com o CCBS. E a equipe de 

avaliação de lá também está ligada à equipe de avaliação de cá. (P15) 

  

Perim (2008) confirma esta necessidade quando, num relato de experiência da 

avaliação do curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina, ela fala da 

importância da implantação da comissão de avaliação do processo de ensino/aprendizagem 

inicialmente criada, que envolvia estudantes, docentes, coordenadores de módulos ou séries, 

utilizando técnicas como a autoavaliação, a interpares, avaliação pelo tutor, teste de 

progresso, entre outros, porém de forma assistemática. Neste relato, ressalta que “em função 

das dificuldades de organização e sistematização das informações – decorrentes da falta de 

integração das avaliações realizadas até então e com o respaldo das DCN‟s, que prevêem o 

acompanhamento e a avaliação do próprio curso, e não apenas do processo de 

ensino/aprendizagem -, sentiu-se a necessidade de ampliar o modelo adotado de forma a dar 

conta da avaliação como um todo” (p.218). Implantou-se, então, o Sistema Integrado de 

Avaliação do Curso de Medicina (SIAMed), cujos princípios encontravam-se em consonância 

com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) proposto pelo 

MEC/Inep. Segundo a autora, este modelo “envolve todos os implicados no processo 

(estudantes, professores, gestores, técnicos, pesquisadores, instituição e sociedade), tendo 

como centro o cumprimento da finalidade essencial do curso: a formação humana, no sentido 

não só técnico e profissional, mas também social, ético e político. Sendo um processo 

democrático, exige a participação e interação, e é constituído por ações articuladas e 

complementares, organizadas com intencionalidade essencialmente educativa, portanto 

formativo e construtivo” (p.219). 

Faria et al (2008) acrescentam que a superação dos desafios do processo de 

profissionalização do docente dos cursos de Medicina requer uma avaliação constante de 

todas as mudanças implantadas, pois, é este processo de acompanhamento que auxiliará um 

aperfeiçoamento contínuo. Batista e Batista (2005) reafirmam a necessidade de 

reconhecimento de uma cultura efetiva de educação permanente e de integração das várias 

atividades docentes com fins de responder às transformações sociais e do mundo do trabalho. 

Para tanto, faz-se necessário a vontade política de elaboração de programas efetivos, de 

investimento econômico e de melhoria das condições de trabalho. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Aprender não é somente um ato racional, 

 mas engloba a pessoa por inteiro configurando-se  

como um ato profundamente amoroso. 

 É um ato de amor a si mesmo, de amor à vida 

e a tudo que ela abarca (Furlaneto, 2004). 

 

 

Investigar os processos de formação/desenvolvimento docente em métodos ativos de 

ensino/aprendizagem nos leva a refletir sobre as múltiplas funções desempenhadas pelos 

professores no cotidiano da docência. O cata-vento abaixo reflete a diversidade de funções e a 

complexidade deste processo: 

 

 

 

Figura 4: Cata-vento: Representação das Funções Docentes nos Métodos Ativos 
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Esta figura nos remete à idéia de movimento e desenvolvimento, necessários nos 

processos de formação docente. Ela permite um movimento constante, o que reforça o modelo 

que sustenta a utilização dos métodos ativos pelas escolas que buscam principalmente a 

constante mudança de atitudes dos diversos atores envolvidos, as mudanças nos processos de 

ensino/aprendizagem e, consequentemente, a mudança na formação do médico.  

As diferentes funções docentes se destacam na figura, ocupando espaços com cores 

distintas. Entendemos, no entanto, que são funções que se complementam nos métodos ativos. 

Assim, com o movimento normal de um cata-vento, as cores tendem a se tornar uma única, 

mostrando que estas funções se sobrepõem, se complementam e não se diferenciam em grau 

de importância. Num movimento mais acelerado e constante, estas cores se misturam 

completamente e mostram a plenitude que se almeja, por mais difícil que possa ser, afinal, a 

plenitude da vida passa por uma boa educação. Para tanto, faz-se necessário o exercício da 

humildade e o desapego às muitas “vaidades”, características intrínsecas do ser humano e que 

constituem um dos grandes entraves no processo de transformação curricular.  

No eixo do cata-vento, temos representado a função “avaliador”. A posição central 

desta função é uma especificidade da docência nos métodos ativos, onde o professor no 

exercício de qualquer uma das suas atividades é também avaliador: do seu próprio 

desempenho, do desempenho do estudante, do desempenho de seus pares e de todo o processo 

de ensino/aprendizagem. Além disso, a avaliação é a propulsora desse processo. É por meio 

dela que diagnosticamos as fragilidades e as potencialidades, traçamos e executamos o 

planejamento do que deve orientar os processos de mudança e acompanhamos se os 

resultados esperados se efetivam. 

É neste contexto, que os professores participantes desta pesquisa falam do preparo 

formal adquirido por meio de cursos e/ou capacitações realizadas ao longo de sua trajetória 

docente. Relatam que várias foram as experiências vivenciadas sem o preparo formal e dão 

grande ênfase no autopreparo, seja pela intuição, por meio da própria prática ou a partir da 

observação de outros professores quando eram estudantes, ou ainda a observação de outros 

colegas docentes. Quanto aos espaços de aprendizagem, destacam a importância das trocas de 

experiências entre eles, a avaliação realizada pelos alunos ao final das atividades 

desenvolvidas e o espaço ocupado pela pesquisa. 

Os professores assumem a necessidade de se prepararem mais para desempenhar as 

atividades docentes propostas e enfatizam que sentiram mais necessidade de buscar o preparo 

formal em docência depois que começaram a trabalhar com a ABP e a Problematização. 

Dentre as demandas, um grande destaque é dado à necessidade de investimento institucional 
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como condição para que haja a indução e a sustentabilidade do processo de 

formação/desenvolvimento docente, enfatizam o sentido político e pedagógico destes 

programas e são veementes ao apontarem a importância de estarem inseridos no Projeto 

Político Pedagógico do curso, possibilitando assim, a inserção na carga horária, ser 

obrigatório, ter um planejamento que favoreça a objetividade e prática. Eles propõem um 

nivelamento e compreensão da proposta como um todo e demonstram a necessidade de 

estabelecer e discutir pontos consensuais, bem como a necessidade dos programas serem 

flexíveis e adequados às demandas individuais dos docentes e às demandas da instituição. 

Destacam também a necessidade de investimento pessoal e falam da importância de se 

sentirem motivados e de estarem sempre aprofundando seus estudos sobre a docência. Há 

uma ênfase na necessidade de aprender com o outro, seja por meio da observação de colegas 

mais experientes, seja por meio de grupos de estudo e/ou da troca de experiências, identificam 

a necessidade de aprimoramento da avaliação para o alcance dos resultados desejados e 

ressaltam a prática como eixo estruturante. 

Várias são as dificuldades relativas ao processo de Formação/Desenvolvimento 

Docente apresentadas pelos professores com ênfases: na desvalorização docente que é 

reforçada pela falta de reconhecimento, pelos baixos salários e, consequentemente, pela falta 

de tempo, uma vez que em função dos baixos salários o professor se sente obrigado a assumir 

outras atividades além da docência; na falta de preparo, uma vez que o professor é convidado 

a assumir um papel ativo no processo de ensino/aprendizagem e a lidar com a formação de 

estudantes que também são ativos e estimulados a serem reflexivos e críticos; na carência de 

investimento institucional, de momentos de trocas de experiências e de formar grupos de 

estudo com os colegas e na carência do uso adequado da avaliação como instrumento de 

transformação.  

Ao analisar e refletir sobre os resultados desta pesquisa concordo com os vários 

autores que afirmam que os docentes são a força motriz para alavancar os processos de 

mudanças. No entanto, à medida que aprofundo minhas reflexões sobre as dificuldades e as 

demandas/necessidades identificadas pelos professores no seu processo de 

formação/desenvolvimento docente e considero o esforço de algumas instituições de ensino 

superior para efetivar as mudanças, questiono porque os avanços têm sido tão pequenos, 

mesmo naquelas instituições em que a maioria dos docentes tem consciência da necessidade 

de estarem mais preparados para o desempenho das suas funções e até naquelas em que os 

programas de desenvolvimento docente já estão implantados.  
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São muitos os fatores que ficaram registrados no espaço desta pesquisa, no entanto, 

após também refletir sobre a minha trajetória docente, bem como as dificuldades e desafios 

encontrados e nem sempre superados, e as necessidades que emergem aliadas ao forte desejo 

de contribuir para a formação de profissionais que compreendam as pessoas como “ser 

humano”, creio que o caminho está em formar docentes que também compreendam o “ser 

humano” como unidade mente-corpo em interação com o meio ambiente. Ao resgatar o 

conceito de necessidade de saúde discutido anteriormente, penso que é imprescindível 

compreender qual é a “necessidade de saúde” dos professores formadores de médicos, sem 

perder de vista que eles são “seres humanos”. Esta pesquisa identifica vários “componentes 

manifestos” e delineia alguns “componentes latentes” de professores que há oito anos vêm 

vivenciando um processo de ensino/aprendizagem com utilização da ABP e da 

Problematização. Dessa forma, fica claro que as propostas de formação/desenvolvimento 

docente ancoradas na educação permanente, em consonância com a educação continuada, 

com utilização das pedagogias renovada e críticas e amparadas por uma gestão participativa, 

contribuirão para que os professores tenham um espaço garantido para continuarem 

manifestando, refletindo e trabalhando suas dificuldades e necessidades, bem como as 

dificuldades e necessidades dos cursos de Medicina. Não ficam dúvidas de que é por meio da 

reflexão sobre suas práticas e sobre os seus resultados e com muito estudo e mais dedicação 

que será alcançada a tão necessária “excelência em docência”. Cabe-nos agora, após a “escuta 

atenta” e análise das dificuldades e necessidades identificadas, facilitar a consolidação das 

propostas de formação/desenvolvimento docente apontadas que perpassam pela 

ressignificação da ação educativa e pela profissionalização docente, o que implica  em 

vontade política, investimento econômico e melhoria das condições de trabalho. 
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8. ANEXOS 
 

ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO INSTITUCIONAL 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 
   Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/CCBS 

 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Declaramos, para os devidos fins a Professora Maria Tereza Carvalho Almeida, 

está autorizada a realizar a pesquisa sobre Docência no Curso Médico na Visão dos seus 

Professores, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UNIMONTES, condicionado à 

aprovação da pesquisa no Comitê de Ética e Câmara de Pós-Graduação da Universidade. 

 

 

Montes Claros, 11 de março de 2009. 

 

 

 

 

 

 

PROF.ª MARIA DAS MERCÊS B. C. MACHADO 

Diretora do CCBS/UNIMONTES 

 

 

 

 

Campus Universitário “Professor Darcy Ribeiro” – CCBS – Prédio 06 

Caixa Postal nº 126   -    Montes Claros / MG    -    CEP: 39.401-089 

http://www.unimontes.br   -   e-mail: marcosbarros@unimontes.br 
Telefone: (0xx38) 3229-8281  -  Fax: (0xx38) 3229-8298 

 O&M - 01.16 

 

 

 

http://www.unimontes.br/
mailto:reitor@unimontes.br
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ANEXO II - Organização Curricular do Curso de Medicina da Unimontes 

 

A estrutura curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina UNIMONTES com a 

metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é a seguinte: 

 

Primeiro Período 

Módulos 

 Introdução ao Estudo da Medicina 

 Concepção e Formação do Ser Humano 

 Metabolismo 

 HA I (Habilidade e Atitudes) 

 IAPSC I (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 

 

Segundo Período 

Módulos 

 Funções Biológicas 

 Eletivas 

 Mecanismos de Agressão e Defesa 

 Ações em Saúde 

 Habilidades e Atitudes II (HA II) 

 IAPSC II (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 

 

Terceiro Período 

Módulos 

  Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento 

 Percepção, Consciência e Emoção 

 Processo de Envelhecimento 

 Habilidades e Atitudes III (Habilidades e Atitudes) 

 IAPSC III (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 

 

Quarto Período 

Módulos 

 Proliferação Celular 

 Eletivas 

 Locomoção 

 Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e Planejamento Familiar 

 H.A IV (Habilidades e Atitudes) 

 IAPSC IV (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 

 

 

Quinto Período 

Módulos 

 Enfermidades resultantes da agressão ao meio ambiente 

 Dor 

 Dor abdominal, diarréia, vômitos e icterícia 

 H.A V (Habilidades e Atitudes) 

 IAPSC V (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 
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Sexto Período 

Módulos 

  Febre, inflamação e infecção 

 Eletivas 

 Problemas mentais e de comportamento 

 Pele e tecidos moles 

 H.A VI (Habilidades e Atitudes) 

 IAPSC VI (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 

 

Sétimo Período 

Módulos 

 Fadiga, perda de peso e anemia 

 Iatrogenia 

 Dispnéia, dor torácica e edema 

 H.A VII (Habilidades e Atitudes) 

 IAPSC VII (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 

 

Oitavo Período 

Módulos 

 Optativas 

 Apresentações Clínicas 

 

9°, 10°, 11° E 12° PERIODOS 

 

Internato  

IAPSC VIII e IX (Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade) 

Atividades hospitalares 

Apresentações clínicas 

Eletivas (ambulatórios especializados) 
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ANEXO III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
 

Esta pesquisa, O DESENVOLVIMENTO DOCENTE NO CURSO MÉDICO DA UNIMONTES NA VISÃO 

DE SEUS PROFESSORES, será desenvolvida por meio da aplicação de um questionário e entrevistas aos 

professores do curso de medicina da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes e essas informações 

estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo que tem o objetivo de investigar o processo 

de formação/desenvolvimento docente para atuação em currículos que utilizam a ABP (Aprendizagem Baseada 

em Problemas). 
 Será aplicado um questionário para os professores e posteriormente serão trabalhadas questões em 

forma de entrevista. A entrevista semi-estruturada será aplicada e sistematizada para posterior análise dos dados. 

Neste sentido, não há riscos nem desconfortos previstos para os participantes. 

             Ao final do estudo poderemos apreender percepções dos professores a cerca de como eles se prepararam 

para o exercício da docência na ABP, as dificuldades enfrentadas relativas ao processo de 

formação/desenvolvimento docente, as necessidades relativas ao seu preparo e as demandas específicas que 

fazem para um programa de desenvolvimento docente. 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso à profissional responsável pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Prof.ª Maria Tereza Carvalho Almeida que 

poderá ser contatada pelo telefone (38) 9922 0759. 

 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contado com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 14, 5571-1062, FAX: 5539.7162 – e-mail: 

cepunifesp@epm.br 

 É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de sua permanência na instituição. 

 As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros sujeitos da pesquisa, não sendo 

divulgado a identificação de nenhum participante. Fica assegurado também, o direito de ser mantido atualizado 

sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores. 

 Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 

 Comprometo-me, como pesquisadora principal, utilizar os dados e o material coletados somente para 

esta pesquisa. 

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, descrevendo o estudo O 

DESENVOLVIMENTO DOCENTE NO CURSO MÉDICO DA UNIMONTES NA VISÃO DE SEUS 

PROFESSORES. 

 Eu discuti com a prof.ª Maria Tereza Carvalho Almeida minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso aos dados quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento nesta 

Universidade. 

 

________________________________________________ Data: ___/___/___ 

Assinatura do representante legal   

    

________________________________________________ Data: ___/___/___ 

Assinatura da testemunha  

      

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária do Consentimento Livre e Esclarecido deste professor para 

a participação neste estudo. 

 

_________________________________________________ Data:  ___/___/___ 

Assinatura do responsável pelo estudo  

 

mailto:cepunifesp@epm.br
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ANEXO IV - Instrumento de Coletas de Dados 
                

                                              

QUESTIONÁRIO  
 

 

Informações gerais: 
 

1. Idade: 

             Ano de formatura, área e especialidade: 

             Titulação: 

             Tempo de docência: 

 

2. Assinale as funções que você já desempenhou como docente: 

 

[   ] 1. Tutor 

[   ] 2. Instrutor de atividades práticas no MHA 

[   ] 3. Instrutor de atividades práticas no IAPSC 

[   ] 4. Instrutor de atividades em serviços ambulatoriais 

[   ] 5. Construtor de Módulos (MCE, MHA, IAPSC) 

[   ] 6. Coordenador de MCE, MHA, IAPSC, de período ou de curso 

[   ] 7. Consultor 

[   ] 8. Membro de Comissões de Gestão do Curso (Educação Médica, Currículo, 

Desenvolvimento Docente e Colegiado) 

[   ] 9.Membro da Comissão de Avaliação 

[   ] 10.Preceptor de Internato 

[   ] 11.Mentor 

[   ] 12. Professor no método tradicional 

[   ] 13. Outros: Quais?______________________________________________________ 

 

3. Assinale as opções que indicam capacitações que você realizou para se preparar para 

desempenhar as atividades docentes: 

 

[   ] 1. Curso(s) de especialização em Educação, Educação Médica ou Educação em Saúde 

[   ] 2. Curso(s) de especialização em Metodologia do Ensino Superior 

[   ] 3. Curso(s) isolados(s) de capacitação Didático-Pedagógica na Unimontes ou em outras         

instituições 

[   ] 4. Disciplina de metodologia de ensino e/ou didática na graduação 

[   ] 5. Disciplina de metodologia de ensino e/ou didática na especialização, mestrado e/ou 

doutorado 

      [   ]  6. Treinamento para atuar como tutor/instrutor 

[   ] 7. Curso ou treinamento em Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP)  

[   ] 8. Fóruns, Congressos, Oficinas, Encontros, Leituras de artigos. 

[   ] 9. Nenhuma destas 

[   ] 10. Outros: quais?______________________________________________________ 

 

 

As assertivas abaixo se referem à formação e ao desenvolvimento docente para atuar no contexto 

de um currículo que utiliza ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas).  
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Apesar de considerar que a formação é um processo contínuo, ao falar em formação estamos 

privilegiando o processo inicial de capacitação dos professores para o exercício da docência e em 

desenvolvimento para a continuidade deste processo. 

 

Leia cuidadosamente as afirmações que estiverem dentro dos quadros e indique seu grau de 

concordância com cada uma delas, de acordo com a escala abaixo: 

 

 

Legenda: CT = concordo totalmente; C = concordo; I = indiferente; D = discordo;  

                DT = discordo totalmente 

 

1) Eu aprendi a ser professor observando meus professores ao longo 

de minha trajetória acadêmica. 

CT C I D DT 

 

2) Eu aprendi a ser tutor observando outro tutor em algumas sessões 

tutoriais. 

CT C I D DT 

 

3) Apesar de já ter feito algumas capacitações, como professor 

atuante no contexto de um currículo ABP sinto necessidade de 

desenvolver saberes (conhecimento) e práticas (habilidades) docentes 

para desempenhar as atividades que tem sido propostas para mim. 

CT C I D DT 

 

4) A pouca valorização das atividades de ensino dificultam meu 

investimento na carreira docente. 

CT C I D DT 

 

5) Apesar de haver técnicas para estimular a aprendizagem ativa dos 

estudantes, eu os estimulo intuitivamente. 

 

CT C I D DT 

 

6) Acho um desperdício ser facilitador/mediador da aprendizagem 

com o conhecimento e experiências que tenho na minha área técnica 

de atuação profissional. 

CT C I D DT 

 

7) O conhecimento específico na minha área técnica de atuação 

profissional é suficiente para desempenhar as atividades docentes 

propostas na ABP e ensinar o que meus estudantes precisam aprender.  

CT C I D DT 

 

8) Existe resistência dos docentes para os processos de 

formação/desenvolvimento docente 

CT C I D DT 

 

9) Sinto-me motivado pela equipe de coordenação do curso a 

melhorar minha competência para desempenhar as atividades docente 

propostas na ABP. 

CT C I D DT 

 

10) O pouco envolvimento dos meus colegas docentes nos trabalhos 

em grupo me desmotiva a investir na prática docente. 

 

CT C I D DT 

 

11) As avaliações dos professores realizadas pelos estudantes (ex: na 

Intranet ou ao final das atividades) não exercem influência na minha 

busca pelo desenvolvimento docente. 

 

CT C I D DT 

 

12) Na formação permanente do professor, um momento fundamental CT C I D DT 
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é o da reflexão crítica sobre sua prática e a troca de experiências com 

outros professores. 

 

13) A reflexão crítica sobre minha prática e a troca de experiências 

com outros professores deve ser regular e sistemática. 

CT C I D DT 

 

14) Os Programas de Desenvolvimento Docente são imprescindíveis 

para eu melhorar meu desempenho na minha área técnica de atuação. 

CT C I D DT 

 

15) Os Programas de Desenvolvimento Docente são imprescindíveis 

para eu melhorar meu desempenho nas atividades docente propostas 

na ABP. 

CT C I D DT 

 

16) Os Métodos Ativos de Aprendizagem exigem um maior 

envolvimento/conhecimento do docente do processo de ensinar e 

aprender, por isso é imprescindível ao docente estar inserido num 

programa de Desenvolvimento Docente.   

 

CT C I D DT 

 

17) Os Programas de Desenvolvimento devem proporcionar aos 

docentes a formação para atuarem em todas as atividades propostas 

na ABP, pois são eles que darão suporte ao desenvolvimento do 

projeto educacional.    

       

CT C I D DT 

  

18) Os Programas de Desenvolvimento Docente devem estar 

inseridos na carga horária dos professores que atuam em ABP. 

 

CT C I D DT 

 

19) Programas de Desenvolvimento Docente devem visar os 

interesses da instituição e não somente interesses individuais dos 

docentes. 

CT C I D DT 
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ANEXO V - Instrumento de Coletas de Dados 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
1- Quais as atividades docentes que você já desempenhou? 

 

2- Há quanto tempo você exerce a docência? 

 

3- Como você se preparou para ser docente? 

 

4- Grande número de professores se preparou para ser docente observando outros professores enquanto era 

estudante. 

 

Em sua opinião, qual o impacto que este aprendizado tem sobre suas práticas docentes? 

 

5- Na ABP a tutoria é um dos eixos do currículo. 

 

Em sua opinião, qual a importância do aprendizado para ser tutor a partir da observação de outro tutor 

atuando numa sessão tutorial? 

 

6- Várias dificuldades são enfrentadas pelos professores para desempenhar as diversas atividades de 

ensino propostas na ABP. 

 

Quais são as dificuldades que você tem encontrado? 

 

O que você tem feito para resolvê-las? 

 

Como você vê a necessidade de seu investimento na docência, considerando a pouca valorização do 

ensino? 

 

6- Quanto à sua motivação, você se sente motivada para melhorar sua competência para desempenhar 

as atividades docentes propostas na ABP? 

 

A que você atribui esta motivação (ou desmotivação)? 

 

Nos questionários aplicados na 1ª fase desta pesquisa tivemos um alto índice de indiferença quando os 

professores são questionados se sentem motivados pela equipe de coordenação do curso. 

 

Para você, o que pode significar esta abstenção? 

 

7- Nos métodos ativos o estímulo à aprendizagem é muito importante. 

 

Como você tem estimulado a aprendizagem dos estudantes? 

 

O que você acha de ser um facilitador/mediador da aprendizagem? 

 

Você apresenta alguma dificuldade para realizar esta atividade docente? 

 

8- Na ABP, várias atividades docentes são realizadas em equipe. Nos questionários aplicados em torno 

de 53% dos professores concordam que o pouco envolvimento dos colegas NÂO interfere na sua busca 

pelo desenvolvimento docente e quase 28% são indiferentes a esta questão. 

 

Num currículo que utiliza ABP esperávamos encontrar outro resultado. 

 

Como você explica estes dados? 

 

Em sua opinião, por que os docentes da Unimontes agem assim? 
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9- Quando questionados sobre a avaliação do professor realizada pelo estudante, em torno de 80% dos 

professores concordam que a avaliação exerce influência na sua busca pelo desenvolvimento docente. 

  

Como a avaliação tem influenciado a sua busca pelo desenvolvimento docente? 

 

Como você tem utilizado os resultados da avaliação na Intranet? 

 

Como a instituição poderia utilizar melhor os dados da avaliação para ajudar os docentes no 

aprimoramento de seus saberes e práticas? 

 

10- Quando questionados sobre a necessidade de estarem inseridos num Programa de Desenvolvimento 

Docente, houve quase unanimidade entre os professores (104 em 115 dos entrevistados) de que os PDD 

são imprescindíveis para melhorar seu desempenho tanto na área técnica de atuação (85%) quanto no 

desempenho das atividades docentes (90%). 

 

Que propostas você teria para um PDD no nosso curso? 

 

Em sua opinião o que um PDD deve contemplar (desenvolver área técnica de atuação, saberes e práticas 

docentes)? 

 

11- Nos dados levantados nos questionários, os professores concordam de forma quase unânime que a 

reflexão crítica sobre suas práticas e a troca de experiências com outros professores são fundamentais 

(95%) para o desenvolvimento docente, devem ser regular e sistemática (97%) e devem estar inseridos 

na carga horária (97%). 

 

Como você imagina um PDD inserido na sua carga horária? 

 

 

12- Também quase unanimemente os professores concordam (84%) que o PDD deve visar os interesses 

da instituição e não somente os interesses individuais dos docentes.  

 

Em sua opinião, quais seriam os interesses da instituição a serem zelados num PDD? 

 

13- Eles concordam (93%) também que todos os professores devem ser formados para atuar em todas 

as atividades docentes propostas no currículo. 

 

Você gostaria de se desenvolver para atuar em quais atividades docentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

ANEXO VI - NUCLEO DIRECIONADOR 1 – O preparo para a docência 

nos Métodos Ativos de ensino/Aprendizagem 

 
 

Professor 1 Unidades de contexto Unidades de Registro Categorias 

 

1. ...eu...tive como foco os meus 

professores. Eu acho que isso tem um 

impacto muito grande e, além disso, tive 

também com...a troca de experiências com 

outros colegas e cursos (não vou falar que é 

de capacitação não) mas cursos que a gente 

vai fazendo na área de docência. 

2. Quando eu fui preparada para ser 

tutora, uma das capacitações que eu fiz foi 

observar, mas eu observei um colega só, e  

assim, foi bem no instinto, na vivência, na 

prática que eu fui tentando melhorar...a 

gente não tem embasamento teórico, uma 

capacitação que dê esse embasamento... um 

grupo de estudo para verificar melhor, o 

que que acontece na tutoria, quais os pontos 

mais relevantes, o que que a gente pode 

estar melhorando.  

3. Eu acho que a gente ainda está 

muito no senso comum, muito no 

instinto...A gente troca muito pouca 

experiência com os colegas para ver as 

experiências deles, para ver o que está 

dando certo e o que não dá.   

4. eu trabalho na construção do 1º 

período e sou tutora no primeiro período. 

Isso me facilita demais por causa da 

discussão que a gente faz na construção. 

Então nossa construção tem todo um 

questionamento... e isso eu consigo levar 

para a tutoria... me acrescenta muito está 

trabalhando com uma equipe 

multiprofissional  e onde teve vários 

questionamentos que eu posso está 

aproveitando na tutoria.   

5. ...a avaliação exerce uma 

influência muito grande, tanto na sessão 

tutorial ao final das atividades ou no final 

do módulo, pela intranet... Agora o que eu 

vejo, apesar da gente achar que ela exerce 

uma grande influência, ela é muito pouco 

explorada ... antes, toda vez que acabava 

uma atividade de módulo... eu ia lá olhava 

minha avaliação, via o que que os 

estudantes falavam de mim, tentava 

melhorar e tudo. Atualmente deve ter uns 

três semestres que eu não busco essa 

avaliação na intranet... não busco muito por 

questão de desmotivação.... o que eu tenho 

explorado bem são as ...avaliações ao final 

das atividades...eu tenho explorado...e 

tentado melhorar meu desempenho em 

função da avaliação. 

 

1. ...tive como foco os 

meus professores. Eu acho 

que isso tem um impacto 

muito grande. 

2. tive...a troca de 

experiências com outros 

colegas. 

3. tive...cursos que a 

gente vai fazendo na área de 

docência. 

4. ...para ser tutora, 

uma das capacitações que eu 

fiz foi observar um colega. 

5. ... para ser 

tutora...foi bem no instinto, 

na vivência, na prática que eu 

fui tentando melhorar. 

6. ...a gente não tem 

embasamento teórico, uma 

capacitação que dê esse 

embasamento 

7. a gente...está muito 

no senso comum, muito no 

instinto. 

8. ... me acrescenta 

muito está trabalhando com 

uma equipe multiprofissional.   

9. a avaliação exerce 

uma influência muito grande, 

tanto na sessão tutorial ao 

final das atividades ou no 

final do módulo, pela 

intranet. 

10. ...apesar da gente 

achar que ela exerce uma 

grande influência, ela é muito 

pouco explorada. 

11. ...eu tenho explorado 

bem as...avaliações ao final 

das atividades... e tentado 

melhorar meu desempenho. 

 

Preparo por meio observação de 

outro docente 

 

 

Preparo por meio da troca de 

experiências 

 

Preparo formal: Cursos, 

capacitação 

 

Aprendizado por meio 

observação de outro docente 

 

Autoaprendizado: Instinto 

Autoaprendizado: Apartir da 

própria prática 

 

Falta de preparo formal-Falta de 

embasamento teórico 

 

 

Autoaprendizado – Instinto 

 

 

Preparo por meio troca de 

experiências 

 

Preparo por meio da avaliação 

 

 

 

 

 

Falta de impacto da avaliação 

feita na intranet no preparo 

docente 

 

Aprendizado por meio da 

avaliação 

 



 148 

Professor 2   

 

6. Eu aprendi mais até como não ser, 

sabe? E lógico como ser também com um 

professor que a gente admira postura e 

tudo, mas em muitos momentos 

principalmente como não ser, não seguir a 

postura de determinados professores.  

7. Eu sempre vou atrás da avaliação 

que eu tive...como coordenadora de 

período. Isso tem uma influência, na minha 

opinião, direta.  

8. A gente ... não é assim tão 

preparado... eu tenho certeza que tem grupo 

que constrói problemas de um jeito, outros 

grupos de maneira totalmente diferente e ... 

você não sabe nem a quem recorrer para 

você estar fazendo da maneira mais 

adequada. 

 

 

 

12. Eu aprendi mais até 

como não ser...não seguir a 

postura de determinados 

professores.  

13. Eu aprendi ser...com 

um professor que a gente 

admira postura.  

14. Eu sempre vou atrás 

da avaliação que eu 

tive...como coordenadora de 

período. Isso tem uma 

influência... direta.  

 

 

 

Preparo por meio da observação 

de outro docente 

 

 

Preparo por meio da observação 

de outro docente 

 

Preparo por meio da avaliação 

 

 

 

 

Professor  3   

9. O olhar... sobre as pessoas que 

ficam como exemplo pra gente é o olhar de 

tudo que a gente não quer fazer. As 

experiências negativas, elas marcam, assim, 

muito mais do que as experiências positivas 

no meu aprendizado... É complicado porque 

a gente fez curso tradicional. Então a gente 

traz hoje... de exemplo de tudo que a gente 

não quer ser, é o professor que se coloca 

como Deus e afasta o diálogo, né? aquele 

diálogo sincero e que você descobre qual 

que é a sua fragilidade pra poder estudar... 

professores que não tão próximos da gente 

pra poder discutir as fragilidades do aluno, 

o professor que vinha sempre preparado 

para poder dar o conteúdo e não aceitava 

questionamentos...se aquela pessoa...tem 

competência para estar ali exercendo aquilo 

que ela tá fazendo, então esses são alguns 

dos exemplos... que eu lembro. 

10. Quando a gente entrou não tinha 

experiência nenhuma.. Quando a gente 

começou, a gente começou como co-

tutor...me marcou muito algumas coisas que 

a gente viu dentro da sessão tutorial que a 

gente achava que não batia muito com o 

que era a proposta de tutoria. Talvez eu 

tenha tido a infelicidade de ser co-tutora de 

um tutor que não tinha perfil para ser tutor. 

Então, a negativa de novo prevaleceu. E 

acabou me servindo de estímulo para 

estudar a questão dos passos da tutoria, né? 

Na questão das intervenções.  

11. Na minha situação foi 

assim...Existia uma certa necessidade de 

um certo momento do módulo em que 

aquele tutor ia estar ausente e precisou de 

um co-tutor pra cobrir. E ali o meu 

15. O olhar...sobre as 

pessoas que ficam como 

exemplo pra gente é o olhar 

de tudo que a gente não quer 

fazer. 

16. As experiências 

negativas, elas marcam... 

muito mais do que as 

experiências positivas no meu 

aprendizado. 

17. É complicado porque 

a gente fez curso tradicional. 

 

18. Quando a gente 

entrou não tinha experiência 

nenhuma. 

19. Quando a gente 

começou... como co-tutor... 

me marcou muito algumas 

coisas que a gente viu dentro 

da sessão tutorial ...que não 

batia muito com ... a proposta 

de tutoria. 

20. Talvez eu tenha tido 

a infelicidade de ser co-tutora 

de um tutor que não tinha 

perfil para ser tutor. 

21. ...acabou me 

servindo de estímulo para 

estudar a questão dos passos 

da tutoria. 

22. ...Existia uma 

necessidade ... em que aquele 

tutor ia estar ausente e 

precisou de um co-tutor pra 

cobrir. E ali o meu 

aprendizado foi esse. 

23. ...autoaprendizado...a 

Preparo por meio da observação 

de outro docente 

 

 

 

Preparo por meio da observação 

de outro docente 

 

 

 

Falta de preparo formal-

Experiência com a graduação 

tradicional 

Falta de preparo formal-Falta de 

embasamento teórico 

 

Falta de preparo formal-Falta de 

embasamento teórico 

 

 

 

 

 

Preparo por meio da observação 

de outro docente 

 

 

Autoaprendizado- Apartir da 

própria prática 

 

 

Autoaprendizado- Apartir da 

própria prática 

 

 

 

 

Autoaprendizado- Apartir da 
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aprendizado foi esse, do que estar ali para 

aprender como uma atividade programada.  

12. E uma das coisas é a questão do 

autoaprendizado, porque a gente vai atrás e 

a gente às vezes assume atividades que a 

gente nunca teve... aí a gente acaba lendo e 

estudando um pouquinho do que seria e a 

gente acaba tentando adaptar...acaba 

aprendendo com a gente mesmo, com o que 

a gente fez....em todos esses 

momentos...que eu já passei, um pouquinho 

eu aprendi com cada coisa que eu fiz. 

Assim, eu acho que se eu voltasse agora pra 

refazer, eu ia mudar alguma coisa. Baseada 

na minha própria experiência. 

13. ...eu acho extremamente positiva 

essa rotatividade dentro das atividades do 

PBL, porque uma vez enquanto construtor, 

mas eu também sou tutor, ou se eu sou tutor 

desse mesmo módulo de construção ou de 

outros, meu olhar na hora da construção, ele 

se amplia, e me facilita direcionar a sessão 

tutorial, você vai mais seguro pra sessão 

tutorial.  

14. Eu era aprendiz de coordenadora, 

eu nunca tinha sido coordenadora, e tinha 

aceitado o desafio com o grupo de 

construção ... extremamente difícil, com 

problemas sérios acontecendo, e eu era a 

culpada de tudo... eu não dei conta, eu pedi 

pra sair da coordenação...dessas angústias, 

desses anseios, com relação até a questões 

administrativas mesmo... como que a gente 

pode resolver. Isso me motivou tanto, só 

que não na área de docência... Eu fui fazer 

um curso de auditoria pra entender um 

pouquinho os controles, as possibilidades 

de controles, as propostas de controles, de 

retornos... E acabei indo pra área de gestão, 

que é o que eu estou trabalhando desde o 

ano passado. 

15. Você aprende muito com os 

alunos. Você aprende muito com as 

dificuldades que eles têm, com as 

dificuldades que a gente tem na hora de 

fazer essa mediação.  

16. A avaliação feita na intranet, às 

vezes a gente abre, a gente busca, ...mas...os 

nossos alunos não estão preparados ainda 

pra fazer aquela avaliação mais... pontual 

de esclarecer realmente o que que dentro da 

sua performance foi bom... pra mim não 

houve muita influência dessa avaliação 

17. Essa avaliação no final da sessão, 

ela motiva... 

 

gente vai atrás e a gente às 

vezes assume atividades que a 

gente nunca teve 

24. ... e a gente acaba 

tentando adaptar...acaba 

aprendendo com a gente 

mesmo. 

25. eu aprendi com cada 

coisa que eu fiz. 

26. ...se eu voltasse agora 

pra refazer, eu ia mudar 

alguma coisa. Baseada na 

minha própria experiência 

27. ...eu acho 

extremamente positiva essa 

rotatividade dentro das 

atividades do PBL... meu 

olhar ... se amplia e ...você vai 

mais seguro pra sessão 

tutorial 

28. Eu era aprendiz de 

coordenadora, eu nunca 

tinha sido coordenadora, e 

tinha aceitado o desafio... eu 

não dei conta. 

29. Eu fui fazer um 

curso de auditoria pra 

entender um pouquinho os 

controles... E acabei indo pra 

área de gestão. 

30. Você aprende muito 

com os alunos.  

31. ...aprende muito ... 

com as dificuldades que a 

gente tem. 

32. A avaliação feita na 

intranet,... pra mim não 

houve muita influência. 

33. Essa avaliação no 

final da sessão, ela motiva...  

 

 

 

 

própria prática 

 

 

Autoaprendizado- Apartir da 

própria prática 

 

 

Autoaprendizado- Apartir da 

própria prática 

Autoaprendizado- Apartir da 

própria prática 

 

 

Preparo pela dinâmica do curso – 

rotatividade de função 

 

 

 

 

 

Falta de preparo formal-Falta de 

embasamento teórico 

 

 

 

Preparo formal – Cursos, 

capacitação 

 

 

 

Preparo/Aprendizado apartir dos 

alunos 

Autoaprendizado- Apartir da 

própria prática 

 

Falta de impacto da avaliação 

feita na intranet no preparo 

docente 

Preparo por meio da avaliação 

 

Professor 4   

18. ... ficou um trabalho autodidata... 

Olhar o professor, ter como parâmetro o 

professor com quem você identificou...foi 

34. ...ficou um trabalho 

autodidata. 

35. ...ter como 

Autoaprendizado- Apartir da 

própria prática 

Preparo por meio da observação 
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útil porque inicialmente eu não tive 

capacitação nenhuma pra docência. Então, 

enquanto eu não tinha essa capacitação, foi 

absolutamente necessário lembrar dos 

exemplos de como os professores que eu 

me identificava faziam.  

 

19. ... fiz duas capacitações: uma pela 

Unimontes, nesse período de um ano e 

meio, e uma na Funorte. A capacitação de 

conhecer os oito passos me pareceu 

extremamente incompleta. Porque aquelas 

habilidades transversais, a gente não 

adquire conhecendo os oito passos... o que 

que eu estou chamando de habilidade 

transversal? É você saber se comunicar, é 

você saber lidar com a pressão que às vezes 

ocorre dentro de uma sessão tutorial... 

porque o aluno tem algumas expectativas 

que não foram atendidas, pela resistência 

que ele tem ao método.  

 

20. ... como construtora, a gente tem 

uma motivação de fazer pesquisa. A gente 

dedica quatro horas juntos, a gente leva o 

material pra casa... a gente se sente 

compromissado com aqueles objetivos de 

estudo... com a construção do problema 

 

21. Eu aprendi a fazer isso com o meu 

grupo construção... Só que ...é um grupo de 

construção muito maduro... lá tem pessoas 

que como construtores já passaram por 

coordenadores de módulo ...Então, eu 

trabalhei, eu tive a oportunidade de ... 

trabalhar com pessoas muito 

comprometidas, muito sérias....eu vi que 

eles construíam objetivos de estudo e 

questões problematizadoras... eu levei esse 

tema das questões problematizadoras pro 

meu grupo...eu entendi que a gente tinha 

que ser muito minucioso, e muito metódico 

na apresentação dos objetivos de estudo. 

Então nós construímos questões 

problematizadoras. São perguntas que 

acionam, ou que permitem chegar aos 

objetivos de estudo. 

 

22. ... eu tenho participado de reuniões 

com os tutores... Até levei isso no grupo de 

construção... A minha proposta era que a 

cada 15 dias a coordenadora de módulo 

estivesse com um de nós pra que os tutores 

conhecessem ...as dificuldades do grupo de 

construção. E pudessem trazer alternativas, 

na hora que vem as queixas dos tutores.. E 

o outro movimento que a gente tem feito é 

de ir ...pra reunião periódica com os tutores. 

Participar da reunião... anotando todas as 

observações que eles fazem.            

parâmetro o professor com 

quem você identificou...foi 

útil... 

36. ...inicialmente eu não 

tive capacitação nenhuma 

pra docência. 

37. ...enquanto eu não 

tinha...capacitação, foi 

absolutamente necessário 

lembrar dos exemplos de 

como os professores que eu 

me identificava faziam.  

38. ...fiz duas 

capacitações... A capacitação 

de conhecer os oito passos me 

pareceu extremamente 

incompleta. 

39. ... como construtora, 

a gente tem uma motivação 

de fazer pesquisa. 

40. A gente dedica 

quatro horas juntos... a gente 

se sente compromissado com 

aqueles objetivos de estudo. 

41. Eu aprendi a fazer 

isso com o meu grupo 

construção... ...é um grupo de 

construção muito maduro 

42. eu tive a 

oportunidade de ... trabalhar 

com pessoas muito 

comprometidas, muito 

sérias.... 

43. ... eu tenho 

participado de reuniões com 

os tutores... anotando todas 

as observações que eles 

fazem. 

 

44. Meu investimento na 

docência... fazendo pesquisa, 

desenvolvendo mestrado é 

por paixão, por vontade. 

45. ...eu tenho uma 

exigência de desempenho que 

é minha, e é essa exigência de 

desempenho que me faz 

querer aprimorar.  

46. ...na experiência 

docente a gente se capacita 

muito... você aprende muito 

enquanto está na posição de 

docente. 

47. ...quando a gente 

trabalha a 4, a 6, a 8 mãos, 

fica muito mais rico o 

trabalho. 

48. Eu  posso me 

esforçar e achar que fiz o 

negócio mais bacana do 

de outro docente 

 

 

Falta de preparo formal-Falta de 

embasamento teórico 

 

Preparo por meio da observação 

de outro docente 

 

 

 

 

Preparo formal – Cursos, 

capacitação 

 

 

 

Preparo por meio pesquisa  

 

 

Preparo por meio troca de 

experiências 

 

 

Preparo por meio troca de 

experiências 

 

 

Preparo por meio troca de 

experiências 

 

 

 

Preparo por meio troca de 

experiências 

 

 

 

 

Preparo pela pesquisa – 

Motivação Paixão, Vontade 

 

 

Autoaprendizado- Apartir da 

própria prática 

 

 

 

Autoaprendizado- Apartir da 

própria prática 

 

 

 

Preparo por meio troca de 

experiências 

 

 

Preparo por meio troca de 

experiências 
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23. Meu investimento na docência, 

agora, fazendo pesquisa, desenvolvendo 

mestrado, é por paixão, por vontade.... a 

única chance de ter investimento 

profissional é se houver a demanda interna. 

Sem esperar que o título vai te acrescentar 

alguma coisa...  

24. ...eu tenho uma exigência de 

desempenho que é minha, e é essa 

exigência de desempenho que me faz 

querer aprimorar mesmo... na experiência 

docente a gente se capacita muito...é uma 

via de mão dupla, você aprende muito 

enquanto está na posição de docente. 

 

25. A experiência me mostra, todos os 

problemas que eu ... tentei construir por 

mim mesma, por mais que eu tenha feito 

pesquisas e buscas, quando eu chego lá no 

grupo de construção e apresento, seja o 

problema ou uma questão de prova, de 

EAC quando a gente trabalha a 4, a 6, a 8 

mãos, fica muito mais rico o trabalho. 

Muito mais rico. Eu  posso me esforçar e 

achar que fiz o negócio mais bacana do 

mundo, mas quando eu chego lá, que a 

gente trabalha junto, rende. Cada um vai 

trazendo seu jeito de pensar, sua 

perspectiva, sua especialidade, e aí fica um 

trabalho bom.  

26. Ninguém quer ter um resultado 

insatisfatório sobre o seu trabalho. Eu acho 

que a gente erra porque a gente não sabe 

fazer certo. Eu acho que a gente erra com as 

pessoas, no dia-a-dia, no trabalho, porque a 

gente ainda não conseguiu o jeito certo. 

Porque ninguém quer ter o rótulo de 

inadequado, de insatisfatório. Então conta 

demais. A avaliação, ela pesa muito porque, 

querendo ou não, a gente está submetido a 

esses critérios e é horrível não passar no 

crivo. 

27. ...eu acho que é pelo fato da estar 

fazendo pesquisa, me interessa muitíssimo. 

Porque fazer pesquisa, inevitavelmente, no 

desenho metodológico do tipo PBL te 

capacita pra tá na tutoria, pra tá na 

construção, não é? ... Eu acho que a 

pesquisa é um caminho... Se você construir 

o conhecimento através da pesquisa, 

partilhar o que você aprendeu fica fácil, né?  

 

mundo, mas quando eu chego 

lá, que a gente trabalha 

junto, rende... fica um 

trabalho bom.  

49. A avaliação pesa 

muito porque, querendo ou 

não, a gente está submetido a 

esses critérios e é horrível não 

passar no crivo. 

50. fazer pesquisa, 

inevitavelmente, no desenho 

metodológico do tipo PBL te 

capacita pra estar na tutoria, 

pra estar na construção. 

51. Se você construir o 

conhecimento através da 

pesquisa, partilhar o que você 

aprendeu fica fácil. 
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Professor 5   

 

28.  O estudante... tem sim...na pessoa 

do tutor, do preceptor, uma figura de 

profissional, de professor...para os bons e 

para os maus exemplos...inclusive é uma 

preocupação da gente o perfil de nós 

instrutores, que lidamos com aluno, a forma 

52. O estudante...tem 

sim...na pessoa do tutor, do 

preceptor, uma figura de 

profissional, de professor... 

para os bons e para os maus 

exemplos 

53. ...é uma preocupação 

Preparo por meio da observação 

de outro docente 

 

 

 

 

Preparo por meio da observação 
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que a gente aborda esse estudante porque o 

nosso comportamento, ele não deixa de ser 

um modelo para o aluno. 

29.  ...eu tenho uma formação muito 

voltada pra Aprendizagem Baseada em 

Problemas, por causa da área que eu 

trabalho... especificamente Saúde da 

Família, que a gente tem programas de 

educação permanente pra médicos de 

família, onde a gente lida muito com essa 

Aprendizagem Baseada em Problemas. 

30. Por a gente ter essa experiência, já 

tem alguns anos, que a residência, ela 

trabalha assim, muito nessa teoria da 

problematização, da andragogia, talvez a 

gente tenha uma dificuldade menor em lidar 

com isso, assim. Eu acho que tá mais 

incutido no subconsciente que a gente deve 

trabalhar assim com os estudantes. 

31. ...eu formei, entrei na residência, 

assim que eu saí da residência, eu fui 

absorvida na Universidade. Até porque, na 

época, não tinha docente com a minha 

especialização pra assumir as tutorias, as 

preceptorias do IAPSC, que é o módulo de 

atenção primária na faculdade. 

32. ... por eu trabalhar em uma equipe 

multiprofissional, eu tenho contato direto 

com enfermeiro, com dentista, com 

educador físico, com nutricionista, então eu 

vejo como é importante a interferência 

dessas pessoas na minha aprendizagem...o 

colega, o par, ele é importantíssimo no 

feedback, na construção da sua 

performance, fundamental. 

33. ...os alunos às vezes colocam 

pontos da minha performance que 

realmente eu não percebia... é claro que isso 

muda, isso toca na gente. Quer dizer que 

você está... buscando ... desenvolver, ter 

uma boa performance com o estudante. De 

repente o aluno coloca que você foi falha 

naquele ponto, isso mexe com a nossa 

estrutura, sem dúvida... Mas eu acho assim, 

a avaliação tem que existir, ela deve existir. 

É, eu acho que a gente, professor, a gente 

precisa trabalhar isso na gente: que a gente 

tem que ser avaliado, e que isso repercute 

positivamente no nosso desenvolvimento 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da gente o perfil de nós  

instrutores...porque o nosso 

comportamento, ele não 

deixa de ser um modelo para 

o aluno. 

54. ...eu tenho uma 

formação muito voltada pra 

Aprendizagem Baseada em 

Problemas, por causa da área 

que eu trabalho, 

especificamente Saúde da 

Família. 

55. ...a gente tem 

programas de educação 

permanente para médicos de 

família, onde a gente lida 

muito com essa 

Aprendizagem Baseada em 

Problemas. 

56. Por a gente ter essa 

experiência, já tem alguns 

anos, que a residência 

trabalha ... nessa teoria da 

problematização, da 

andragogia, talvez a gente 

tenha uma dificuldade menor 

em lidar com isso. 

57. ...assim que eu saí da 

residência eu fui absorvida 

na Universidade... na época, 

não tinha docente com a 

minha especialização pra 

assumir as tutorias, as 

preceptorias do IAPSC. 

58. ...por eu trabalhar 

em uma equipe 

multiprofissional, ... eu vejo 

como é importante a 

interferência dessas pessoas 

na minha aprendizagem. 

59. o colega, o par, ele é 

importantíssimo no feedback, 

na construção da sua 

performance. 

60. ...os alunos às vezes 

colocam pontos da minha 

performance que realmente 

eu não percebia... é claro que 

isso ... toca na gente... isso 

mexe com a nossa 

estrutura....a avaliação tem 

que existir. 

61. a gente, professor... 

precisa trabalhar isso na 

gente...ser avaliado, e que isso 

repercute positivamente no 

nosso desenvolvimento 

docente. 
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Professor 6   

  

34. Eu não tive assim um preparo 

prévio. Aí, estando docente, eu comecei a 

me preparar. Porque, quando eu...eu fazia 

uma atividade com os residentes lá do 

hospital e depois eu transferi pra, pra 

graduação. E aí, estando na graduação, eu 

fiz o curso ...pra tutoria... participei duas 

vezes, eu acho, desse curso. E o curso de 

educação né? que a gente fez em saúde, que 

eu acho que ajudou a preparar também. 

 

35. ... eu acho que mudou tanto esse 

perfil do professor que é difícil a 

observação... ajudar hoje. Porque o perfil é 

diferente demais... Tutor e professor são 

completamente diferentes do que era antes. 

 

36. ... eu fiz uma observação como co-

tutor e eu acho que ajudou um pouco ... até 

pra ter uma noção prévia, de como que 

seria, porque eu não tinha noção nenhuma. 

Mas foi um período muito curto também... 

mas aí você vê como que é esse confronto 

com o aluno. Pra iniciante isso é muito 

válido, a co-tutoria, a observação. E aí 

depois, com o tempo, eu acho que é mais 

válido o estudo que a gente pode fazer em 

termos de tutoria do que a observação de 

outros. 

37. Eu acho que eu vou superar isso 

com estudo e pesquisa... quando eu estava 

fazendo curso, eu... me sentia muito mais 

segura em relação ao PBL e toda estrutura 

do PBL. Aí parei de estudar um pouco 

sobre isso, aí eu acho que parei de ganhar , 

em termos...dessas informações aí que eu 

acho que são extremamente importantes. 

Acho que é desenvolvimento docente 

mesmo. 

38. Eu acho que trabalhar no PBL já é 

uma motivação, porque você sempre está 

estudando... esse aluno questionador, mais 

pertinente, ele te motiva e isso não deixa de 

ser uma motivação pra você melhorar.  

39. E no grupo da outra equipe que eu 

trabalho de construção...eu percebo mais a 

motivação. Onde você convive com o 

outro, ele te motiva mais. Com outras áreas, 

né, é, de aprendizagem, inclusive, eu acho 

que a gente cresce muito. 

40. ...que a avaliação influencia é claro 

que sim. Sempre eu olho a avaliação.... é o 

momento de você refletir o que que você 

pode melhorar...às vezes, tem coisa que 

você nem percebe que você estava fazendo. 

Então, eu acho que é tentando melhorar de 

acordo com a avaliação. Acho que a 

influência da avaliação é fundamental pra 

 

62. Eu não tive assim um 

preparo prévio. 

63. ...estando docente, eu 

comecei a me preparar... fiz o 

curso ...pra tutoria... E o 

curso de educação ... em 

saúde. 

64. é difícil a 

observação... ajudar hoje. 

Porque o perfil ...do Tutor e 

professor são completamente 

diferentes do que era antes. 

65. eu fiz uma observação 

como co-tutor e ... ajudou um 

pouco ... pra ter uma noção 

prévia...porque eu não tinha 

noção nenhuma.  

66. Pra iniciante isso é 

muito válido, a co-tutoria, a 

observação... depois... é mais 

válido o estudo que a gente 

pode fazer em termos de 

tutoria do que a observação 

de outros. 

67. ... quando eu estava 

fazendo curso, eu... me sentia 

muito mais segura em relação 

...a toda estrutura do PBL. 

68. ... trabalhar no PBL 

já é uma motivação, porque 

você sempre está estudando. 

 

69. Onde você convive 

com o outro, ele te motiva 

mais. Com outras áreas... de 

aprendizagem...a gente cresce 

muito. 

70. Sempre eu olho a 

avaliação.... é o momento de 

você refletir o que que você 

pode melhorar... a influência 

da avaliação é fundamental 

pra gente crescer. 

71. ...eu participei de um 

curso de PBL ...que é 

introdutório. 
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gente crescer. 

41. ...eu participei de um curso de PBL 

...que é introdutório. 

 

Prpfessor 7    

42. ...eu já tinha um exercício de 

docência... como professor de pré-

vestibular. Eu dei aulas no pré-vestibular de 

diversas matérias, e isso foi espontâneo, 

gostava de fazer isso. Então não houve um 

preparo técnico pra ser professor, não fiz 

cursos didáticos. 

43. ... foi uma autodidática no sentido 

de sugerir que me fizessem bom 

professor...essa foi a verdadeira preparação. 

Mas só depois dando aula e, principalmente 

em faculdade, é que eu fui ver a 

necessidade de organizar ainda melhor isso, 

de buscar, a partir  de literaturas 

especializadas em ensino, a melhoria ou a 

melhora da habilidade, da capacidade de 

atuar.  

44. A gente pôde ver isso, ainda 

melhor, com o curso de especialização em 

ensino em saúde que tivemos a 

oportunidade de fazer. Como anda ou a 

quantas anda a tecnologia do ensino e a 

sugestão de pessoas capacitadas em poder 

atuar de maneira mais adequada. Então eu 

tive um melhor, talvez, despertar a partir do 

curso de ensino em saúde, e dalí, eu acho, 

que foi um divisor de de águas na vida de 

docente. Então eu posso dizer que eu tive 

uma primeira preparação auto sugerida, até 

aquele momento, e, depois daquele 

momento, eu fui melhor avisado pra pegar 

essa auto sugestão, de estar preparado, e 

tentar organizá-la, até a meu favor e a favor 

dos dicentes, que são os alunos. 

45. ...as ações de alguns professores 

que a gente considerava interessante, 

bastante interessante, ações simples ou 

ações, às vezes, bem comuns das práticas 

de ensino e, também, as ações de alguns 

professores que a gente achava bastante 

desinteressante. Então o aprendizado veio 

por essa dupla de canais, de práticas ou de 

ações que a gente considerava facilitar o 

aprendizado e de ações que a gente via 

dificultar o aprendizado, ou, às vezes, 

torná-lo impossível....Então, aprender com 

estes professores foi importante né, o que 

fulano, sicrano não fez, ou fez de ruim, de 

errado, é importante...Então o impacto foi 

... grande e direto. Não tive de quem tirar 

aprendizado a não ser dos dos professores. 

46. A avaliação ela praticada em nós, 

então sobre avaliação do professor pelo 

aluno, quer dizer, isso, é maravilhosa, é 

coisa que talvez corresponda à virada do 

 

72. Então não houve um 

preparo técnico pra ser 

professor, não fiz cursos 

didáticos. 

73. ... foi uma 

autodidática ... dando aula ... 

em faculdade, é que eu fui ver 

a necessidade ...de buscar, a 

partir  de literaturas 

especializadas em ensino a 

melhoria ou a melhora da 

habilidade, da capacidade de 

atuar. 

74. A gente pôde ver ... 

com o curso de especialização 

em ensino em saúde... a 

sugestão de pessoas 

capacitadas em poder atuar 

de maneira mais adequada. 

75. ...as ações de alguns 

professores que a gente 

considerava interessante...e, 

também, as ações de alguns 

professores que a gente 

achava bastante 

desinteressante...o 

aprendizado veio por essa 

dupla de canais...o impacto 

foi ... grande e direto. 

76. A avaliação... do 

professor pelo aluno...é 

maravilhosa...talvez alguém 

acha até ruim, mas influencia 

muito positivamente, nos 

ajuda. E com certa surpresa 

nos ensina. 

77. ...recolhe-se 

experiência enquanto a gente 

faz uma palestra...uma 

consultoria... os números de 

cada coisa que vamos 

fazendo, vão servindo de 

desenvolvimento docente. 
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milênio...talvez alguém acha até ruim, mas 

influencia muito positivamente, nos ajuda. 

E com certa surpresa nos ensina. 

47. ... eu acho que recolhe-se 

experiência ,enquanto a gente faz uma 

palestra, duas, dez, vinte. É, uma 

consultoria, três, sete, nove, doze, dezoito. 

Os números de cada coisa que vamos 

fazendo, vão servindo de desenvolvimento 

docente. 

 

Professor 8   

48. .... fazendo o curso médico, 

fazendo residência ... e depois fazendo o 

mestrado, minha área de concentração é 

epidemiologia clínica. Foi a minha 

formação acadêmica. 

49. Os bons professores você procura 

tê-los como exemplo. São normalmente 

pessoas que são mais preparadas, conhecem 

mais a sua área, utilizam métodos didáticos 

que facilitam o aprendizado e você procura 

se espelhar neles 

50. Já tive cursos de formação que 

foram oferecidos pela Unimontes quando 

foi ser instalado o PBL. Então a gente tem a 

noção de como funciona a tutoria por esses 

cursos que a gente fez de capacitação, diga-

se de passagem, pouco, com poucas horas. 

51. ...sendo um facilitador, você acaba 

enriquecendo seu conhecimento. Porque da 

mesma forma que eu peço a eles para 

estudarem alguma coisa, algum tema, eu 

também estudo aquele tema, que talvez eu 

não o faria em outro tipo de atividade né. 

Então é um enriquecimento para o 

professor e para o aluno esse tipo de 

atividade. 

 

78. .... fazendo o curso 

médico, fazendo residência ... 

fazendo o mestrado ... Foi a 

minha formação acadêmica. 

79. Os bons professores 

... você procura se espelhar 

neles. 

80. Já tive cursos de 

formação que foram 

oferecidos pela Unimontes 

quando foi ser instalado o 

PBL 

81. ...sendo um 

facilitador, você acaba 

enriquecendo seu 

conhecimento. 

Preparo formal – Cursos, 

capacitação 

 

 

Aprendizado por meio da 

observação de outro docente 

 

Preparo formal – Cursos, 

capacitação 

 

 

 

Autoaprendizado- Apartir da 

própria prática 

Professor 9   

52. Não me preparei, a não ser agora, 

depois do PBL, a gente sempre fez umas 

capacitações, mas não teve muito preparo. 

53. ... a gente sempre fazia 

comparação daqueles que eram professores 

que motivavam mais o estudante, que a 

gente aprendia mais, que a gente ficava 

mais entusiasmado com ele, que era um 

bom professor, que interagia com a turma. 

Então, esses aí, é que a gente... usava como 

parâmetro, né? Mas, assim, não era uma 

coisa, assim, consciente, eu vou ser igual a 

esse professor. Acontecia. Entendeu? Acho 

que eu nunca parei pra pensar...eu vou ser 

igual a ele, eu quero ser assim... eu nunca 

parei, assim, ah, eu vou imitar esse 

professor. Não, mas eu acho que não deixa 

de influenciar, com certeza, principalmente 

aquele professor mais divertido, que 

interagia mais com a turma, ao mesmo 

82. Não me preparei,  

 

83. depois do PBL, a 

gente sempre fez umas 

capacitações, mas não teve 

muito preparo. 

84. ... a gente sempre 

fazia comparação daqueles 

que eram professores que 

motivavam mais o estudante, 

que a gente aprendia mais, 

que a gente ficava mais 

entusiasmado com ele, que 

era um bom professor, que 

interagia com a turma... esses 

... a gente... usava como 

parâmetro... Mas, ... não era 

uma coisa, assim, consciente, 

eu vou ser igual a esse 

professor.  
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tempo, logicamente passava o 

conhecimento, né?   

54. Eu comecei sendo tutora só 

observando. Mas depois que eu estudei o 

que é ser tutora, o que é uma sessão tutorial, 

quais são os alcances de uma sessão 

tutorial, é que eu acho que eu melhorei 

como tutora. 

55. ...a gente tem que tá sempre 

atualizando, né? Porque tem hora que chega 

umas coisas que você nunca viu.  

56. A avaliação tem influenciado no 

sentido de ... me dá mais estímulo a 

melhorar cada vez mais...a gente tenta ver 

lá o que tem de bom e o que tem de ruim, e 

tenta melhorar o que há de ruim e 

aperfeiçoar o que há de bom...Talvez um 

estudante me acha ótima como, como 

instrutora, como tutora, e outro já não acha 

tanto...Isso muda muito. Mas eu tento 

melhorar o que foi apontado como crítica. 

Inicialmente, a gente, um pouco imatura, 

ficava chateada, né, chorava. Agora não. 

Agora já, já tenho a maturidade, eu acho 

que suficiente pra aproveitar o que que é de 

bom, né, avaliar ... como se fosse...uma 

crítica construtiva. 

57. Às vezes, você discutir ali com 

aquela turma ...sobre um artigo ... também é 

uma coisa que pode estar atualizando os 

professores. Eu já tentei fazer isso no meu 

grupo... Esses dias eu levei um artigo lá, 

como resolver problemas, é um desses 

artigos aí, até em português, daqui mesmo, 

Brasil, fiz cópia pra todo mundo, a gente 

leu junto, lá...e isso vai abrindo os 

horizontes, vamos dizer assim, dando novos 

conceitos, novas concepções para os 

construtores. 

58. ...cada vez que a gente vai 

vivendo, a gente vai estudando, a gente vê 

melhor como ser melhor tutora, melhor 

instrutora, como ser melhor construtora. 

 

 

 

85. Eu comecei sendo 

tutora só observando. Mas 

depois que eu estudei o que é 

ser tutora, o que é uma sessão 

tutorial, quais são os alcances 

de uma sessão tutorial, é que 

...eu melhorei. 

86. A avaliação tem 

influenciado no sentido de... 

me dá mais estímulo a 

melhorar cada vez mais... 

87. a gente... tenta 

melhorar o que há de ruim e 

aperfeiçoar o que há de bom. 

88. Talvez um estudante 

me acha ótima como, como 

instrutora, como tutora, e 

outro já não acha tanto... eu 

tento melhorar o que foi 

apontado como crítica. 

89. Inicialmente, a gente 

um pouco imatura, ficava 

chateada... chorava... Agora, 

já tenho a maturidade... 

suficiente pra ... avaliar ... 

como ...uma crítica 

construtiva. 

90. ... discutir ali com 

aquela turma ...sobre um 

artigo ... também é uma coisa 

que pode estar atualizando os 

professores... vai abrindo os 

horizontes...dando novos 

conceitos, novas concepções 

para os construtores. 

91. ... cada vez que a 

gente vai vivendo, a gente vai 

estudando, a gente vê melhor 

como ser melhor tutora, 

melhor instrutora, como ser 

melhor construtora. 
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Professor 10   

 

59.  ...foram duas coisas 

preponderantes ... nessa questão, uma foi a 

questão ... durante a residência. Como a 

residência em saúde da família era uma 

residência nova que estava precisando de 

profissionais para poder assumir as 

atividades da nova metodologia de ensino 

do curso médico, que é o PBL, então 

necessitava de professores para assumir as 

turmas de IAPSC, que não tinha. E aí a 

residência nos preparou, a turma, inclusive 

todos os meus colegas entraram também 

 

92. ... necessitava de 

professores para assumir as 

turmas de IAPSC...aí a 

residência nos preparou. 

93. ...a Unimontes 

disponibilizou ...para os 

professores ... que quisessem, 

fazer o curso de tutoria... a 

gente chegou ... a participar 

94. ... participar de 

sessões tutoriais e, mesmo 

como observador e também 
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para esse tipo de atividade. 

60. ...a Unimontes disponibilizou 

...para os professores dos departamentos 

que quisessem, fazer o curso de tutoria ... a 

gente chegou até a participar, assim, vários 

professores chegamos a participar de 

sessões tutoriais e, mesmo como 

observador e também como participantes 

e...foi uma experiência ... boa.  

61. ... no PBL...a gente enfrenta 

questões baseadas em problematização. 

Toda hora a gente enfrenta questões que 

fogem ao nosso conhecimento...Aqui, por 

exemplo...como eu sou preceptor do 

internato ... todo atendimento, a interna... 

traz o problema. Tem problemas que fogem 

ao meu conhecimento, ao conhecimento 

dela. A gente tem que procurar estudar pra 

poder estar resolvendo essas questões.  

62.  Eu acho que eu tenho melhorado 

bastante... eu faço autocríticas em cima do 

que eu ... apresento...eu apresentei mais 

dificuldade durante as primeiras turmas...eu 

espero que eu ainda esteja em processo de 

crescimento, que eu venha melhorando, me 

especializando mais... isso me estimula 

também... porque melhora meu lado 

profissional ... como médico. ...a pessoa 

tem que ta num processo ... de contínua 

melhoria  
63. ... O que me estimula a melhorar 

são realmente os problemas que eu 

enfrento, as dificuldades que eu enfrento 

durante é, Durante o desenrolar do curso... 

eu olhei essa avaliação, foram umas duas 

vezes no máximo... Nunca tive problema 

com turma nenhuma. 

 

como participantes... foi uma 

experiência ... boa.  
 

95. ... no PBL...a gente 

enfrenta questões baseadas 

em problematização. Toda 

hora a gente enfrenta 

questões que fogem ao nosso 

conhecimento 

96. ... como eu sou 

preceptor do internato ... 

todo atendimento, a interna... 

traz o problema. Tem 

problemas que fogem ao meu 

conhecimento, ao 

conhecimento dela. A gente 

tem que procurar estudar 

pra poder estar resolvendo 

essas questões.  

97. ... eu tenho 

melhorado bastante... eu faço 

autocríticas em cima do que 

eu ... apresento...eu espero 

que eu ainda esteja em 

processo de crescimento. 

98. O que me estimula a 

melhorar são ... os problemas 

... as dificuldades que eu 

enfrento durante ... o 

desenrolar do curso.  

 

de outro docente 

 

 

Falta de preparo formal-Falta de 

embasamento teórico 

 

 

 

 

Falta de preparo formal-Falta de 

embasamento teórico 

Autoaprendizado- Apartir da 

própria prática 
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Autoaprendizado- Apartir da 

própria prática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor 11   

64. ...especificamente, não houve uma 

preparação prévia. Essa preparação foi ao 

longo desse período de 14 anos, onde nós, 

como médicos, fomos desenvolvendo a 

capacidade de ser professores, através dos 

cursos, oficinas, treinamentos que 

ocorreram dentro da própria universidade. 

65. ...você traz uma experiência prévia 

dos professores... que nós tivemos, e muito 

do trabalho que eles realizaram são 

exemplos pra nós, na nossa prática diária. 

66. nesses 14 anos nós tivemos várias 

oficinas, vários cursos que favoreceram 

muito a nossa evolução na metodologia 

PBL. Apesar de a metodologia PBL ser 

mais recente, mas o aprendizado na 

metodologia tradicional também foi 

fundamental pra, ao iniciar o PBL ter uma 

noção de o que é ser professor. O que é ser 

docente. 

67. ...é através da avaliação que nós 

99. não houve uma 

preparação prévia. 

100. ... fomos 

desenvolvendo a capacidade 

de ser professores, através 

dos cursos, oficinas, 

treinamentos que ocorreram 

dentro da própria 

universidade. 

101. ...você traz uma 

experiência prévia dos 

professores... que nós 

tivemos...eles ... são exemplos 

pra nós, na nossa prática 

diária. 

102. nesses 14 anos nós 

tivemos várias oficinas, 

vários cursos que 

favoreceram muito a nossa 

evolução na metodologia 

PBL. 

Falta de preparo formal: Falta de 

embasamento teórico 
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capacitação 
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sabemos das nossas qualidades e das nossas 

dificuldades. E sabendo melhor das nossas 

dificuldades, nós poderemos crescer mais... 

Sempre tentando ver se existe alguma 

avaliação que não me satisfaça naquele 

momento, ou seja, o aluno considera que eu 

poderia ter sido diferente, eu vou analisar 

quais os pontos positivos em cima dessa 

avaliação. O que que eu posso fazer, o que 

que eu devo fazer pra ser diferente. 

 

103. ...é através da 

avaliação que nós sabemos 

das nossas qualidades e das 

nossas dificuldades. E 

sabendo melhor das nossas 

dificuldades, nós poderemos 

crescer mais... o que que eu 

devo fazer pra ser diferente. 

 

Preparo por meio da avaliação 

Autoaprendizado-Apartir da 

própria prática 

Professor 12   

68. Essa preparação foi ao acaso. É, 

não tive nenhuma preparação, foi com a 

vida. 

69. Olha, eu digo que talvez eu não 

aprenda observando outros professores, mas 

eu estudo didática...eu estudo, assim, 

principalmente com relação a palestras, 

postura, impostação de voz, éé, tudo que 

diz respeito principalmente à aula 

expositiva, ta? Agora, com relação à aula 

prática, que eu faço muita aula prática 

ambulatorial, aí a gente vai passando aquilo 

que a gente conhece, né? Então os alunos 

vão perguntando, vão participando e à 

medida que eles vão se interessando pelo 

assunto a gente vai aprofundando. 

70.   Eu acho que na construção de 

módulo, a gente aprendeu bastante, né?, um 

com outro e até eu acho que melhorou, 

sabe? Porque antes, logo no início, acerca 

de 3 anos, mais ou menos, a construção de 

módulos era apenas por módulos, a gente 

participava da construção apenas de um 

módulo e hoje não , é, nós participamos na 

construção de 3 módulos, né?, dentro de um 

semestre e acaba que sofre a opinião de 

diversas pessoas. Eu acho que isso veio 

enriquecer.  A gente tem condições de 

planejar melhor, tanto as questões de prova, 

os problemas, sempre com a opinião de 

cada pessoa, porque cada um tem a sua 

visão. 

71. Então a gente vê a influência direta 

dos colegas nisso aí, seja opinando, seja 

incentivando, até por questão de, tipo 

assim, a gente aprende com um e quer 

colocar na pratica aquilo que a gente 

aprendeu. 

72. ...eu acredito que você busca 

sempre uma boa avaliação, então se você é 

mau avaliado, você busca no próximo 

semestre, no próximo contato que você tem 

contato com o aluno a melhoria do seu 

trabalho. 

 

104. Não tive nenhuma 

preparação 

105. ...talvez eu não 

aprenda observando outros 

professores, mas eu estudo 

didática... tudo que diz 

respeito principalmente à aula 

expositiva. 

106. com relação à aula 

prática... a gente vai 

passando aquilo que a gente 

conhece... e à medida que eles 

vão se interessando pelo 

assunto a gente vai 

aprofundando. 

107. Eu acho que na 

construção de módulo, a 

gente aprendeu bastante... 

um com o outro. A gente tem 

condições de planejar 

melhor... porque cada um 

tem a sua visão. 

108. ...a gente vê a 

influência direta dos colegas 

...seja opinando, seja 

incentivando...a gente 

aprende com um e quer 

colocar na pratica aquilo que 

a gente aprendeu. 

109. ...eu acredito que 

você busca sempre uma boa 

avaliação, então se você é 

mau avaliado, você busca 

...no próximo... contato com o 

aluno a melhoria do seu 

trabalho. 

 

Falta de preparo formal 

 

Autoaprendizado- Apartir da 

própria prática 
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Professor 13   

73. Quando eu entrei aqui? Sem 

preparo nenhum... eu passei em um 

 

110. ... eu entrei aqui... 

 

Falta de preparo formal 
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concurso público praticamente de direito, ai 

pronto, eu fui dar aula, aí tinha uma 

coordenação pedagógica aqui na época e eu 

fui até essa coordenação e perguntei como 

que era, o que que eu ia fazer, se eu ia dar 

aula, como era dada essa aula, aí a 

orientação que eu tive, foi: “ Olha 

professora, você vai só expor o 

conhecimento que você tem”... eu não dava 

conta de chegar e repetir aquilo que alguns 

professores meus faziam. 

74. ... eu falei do que eu  não espelhei, 

que era o professor que eu considerei que 

chegava aqui repetia todos os dias a mesma 

coisa, aquela mesma aula, que às vezes a 

gente nem precisava assistir mas, também 

tem aqueles professores bons,a gente não 

vai descartar que existe professores que 

chegava e davam aulas brilhantes, que você 

interagia, que você gostava, que você 

entendia o que eles falavam e que te 

estimulavam depois  procurar um outro 

conhecimento. Então eu acho que alguns 

desses professores, eu espelhei neles sim 

para não fazer aquela aula repetitiva e só de 

expor o que eu sabia, então nesse sentido eu 

acho que sim, me espelhei em alguns um 

pouco. 

75. Já participei de capacitações no 

início (da implantação do PBL) ... sentia 

necessidade, achava que precisava ter 

continuamente, mas não teve, então eu 

também não fiz nada. 

76. ... eu já dessoltava do professor 

que já é direcionador de conhecimento e 

que era ele que sabia tudo e gostava do 

professor que tinha mais uma idéia de 

ajudar, de facilitar, de fazer o conhecimento 

se tornar mais tranqüilo. 

 

Sem preparo nenhum. 

111. ... eu passei em um 

concurso público ... a 

orientação que eu tive, foi: “ 

Olha professora, você vai só 

expor o conhecimento que 

você tem” 

112. ... eu falei do que eu  

não espelhei, que era o 

professor que eu considerei 

que chegava aqui repetia 

todos os dias ... aquela mesma 

aula...  

113. ... alguns desses 

professores, eu espelhei neles 

sim para não fazer aquela 

aula repetitiva e só de expor o 

que eu sabia, então nesse 

sentido eu acho que sim, me 

espelhei em alguns um pouco. 

 

114. Já participei de 

capacitações no início (da 

implantação do PBL). 

115. ... gostava do 

professor que tinha mais uma 

idéia de ajudar, de facilitar, 

de fazer o conhecimento se 

tornar mais tranqüilo. 
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Professor 14   

77. ...no início, foi mais como alguma 

coisa relacionada com altruísmo mesmo. 

Tanto é que eu dei aula, assim, um certo 

tempo sem remuneração e depois, hoje ela 

é, dentro do aspecto de prazer, relacionada 

com o ensino, também importante, porque é 

uma universidade pública, que me garante 

uma fonte de previdência privada. 

78. Ela é fundamental porque você 

pode estar apresentando algo que você acha 

que está bom e não está... Então quando 

você tem, por exemplo, uma avaliação, é 

digamos, não negativa, mas uma avaliação 

que não foi tão boa quanto aquela que você 

imagina, acho que isso é um motivo pra 

você tentar ver: Olha vou ter que mudar 

algumas coisas, o que que foi que 

aconteceu. Fazer uma leitura daquilo que 

aconteceu pra você tentar não repetir aquela 

116. ...no início, foi mais 

como alguma coisa 

relacionada com altruísmo. 

117. ...quando você tem, 

por exemplo, uma 

avaliação...que não foi tão 

boa quanto aquela que você 

imagina, acho que isso é um 

motivo pra você tentar ... 

mudar algumas coisas...  

118. ...os alunos devem 

constantemente avaliar os 

professores e a própria 

instituição avaliar todos os 

professores para se, de 

repente, ter algum que está 

com avaliações sempre 

negativas tem que ver  o que 

que pode ser feito. 

Falta de preparo formal 
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avaliação ruim né? Eu acho que isso é um 

elemento fundamental. Não só nós devemos 

avaliar os alunos, os alunos devem 

constantemente avaliar os professores e a 

própria instituição avaliar todos os outros 

professores pra se, de repente, ter algum 

que ta com avaliações sempre negativas 

tem que ver  o que que pode ser feito. 

79. ...dentro da minha carreira 

acadêmica eu fiz vários cursos de didática. 

Então isso é um processo importante. Você 

aprende várias técnicas diferentes de 

abordagem, de assuntos, de abordagem de 

alunos né? E isso é um ponto fundamental. 

 

119. ...dentro da minha 

carreira acadêmica eu fiz 

vários cursos de didática. E 

isso é um ponto fundamental. 

 

 

Preparo formal – Cursos, 

capacitação 

 

 

Professor 15   

80. ... desde a infância, os horizontes 

eram bem reduzidos e todo mundo estudava 

pra ser normalista... fiz colegial naquela 

certeza de que eu teria uma profissão depois 

de terminar o 2º grau... esse colegial, ele 

tinha científico e normal associado. Então 

lá eu já trabalhava pedagogia, sociologia, é, 

e já dei treinamentos pra ser professora 

81. ...a gente observa muito o 

comportamento do outro e o professor pra 

gente é um ídolo, enquanto a gente é 

estudante ali na escola. E, assim, das 

atividades que eu já exerci na minha vida, o 

que eu mais gosto é de estar na sala de 

aula... sinto um bem-estar danado, assim, 

revivendo tudo aquilo que eu vivi na 

infância, adolescência. E sempre tinha o 

professor na frente... inclusive quando eu 

fiz o curso de educação em saúde ... eu 

parei pra pensar como era bom estar ali de 

novo... eu acho que o professor influencia... 

eu sempre observei o comportamento dos 

professores... eu acho que isso influencia 

muito a gente, a nossa formação. 

82. ...eu acho que a observação 

...engrandece... se você está observando ali, 

você está vivenciando, eu acho que o 

aprendizado fica mais sólido. Eu acho que é 

importantíssimo. 

83. ... a avaliação, às vezes... a gente 

até surpreende...Eu acho que é sempre 

válido a gente ...ouvir, ver, ler sobre a 

avaliação da gente que é feita pelo 

estudante... Acho que é importante, ela 

estimula ... reflexão ... do dia-a-dia. Uma 

coisa é a gente fazer aprimoramento, é, 

coletivo, buscando, outra coisa é o 

aprimoramento interior que você trabalha 

junto as duas coisas. Porque não adianta 

fazer curso, fazer aprimoramento, e tal. Pra 

eu melhorar eu tenho que mudar a minha 

pessoa. Eu acho que a avaliação contribui 

pra mudança interior, auxilia muito.  

120. ...desde a infância... 

todo mundo estudava pra ser 

normalista. 

121. esse colegial... tinha 

científico e normal associado. 

Então lá eu já trabalhava 

pedagogia, sociologia. 

122. ...a gente observa 

muito o comportamento do 

outro e o professor pra gente 

é um ídolo. 

123. eu fiz o curso de 

educação em saúde 

124. ...eu sempre observei 

o comportamento dos 

professores... eu acho que isso 

influencia muito a gente, a 

nossa formação. 

125. ...eu acho que a 

observação... engrandece... se 

você está observando ali, você 

está vivenciando, eu acho que 

o aprendizado fica mais 

sólido. 

126. ...Eu acho que é 

sempre válido a gente 

...ouvir, ver, ler sobre a 

avaliação da gente que é feita 

pelo estudante... ela estimula 

... reflexão ... do dia-a-dia. 

127. ...não adianta fazer 

curso, fazer aprimoramento, 

e tal. Pra eu melhorar eu 

tenho que mudar a minha 

pessoa. Eu acho que a 

avaliação contribui pra 

mudança interior, auxilia 

muito. 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 
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