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RESUMO 

 

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de Medicina tem 

como orientação que a formação dos profissionais de saúde deve permitir, além do 

domínio da técnica, aliar a capacidade de agir politicamente na defesa da vida, do 

patrimônio público e da cidadania. O trabalho do médico deve se alinhar ao 

pensamento sistêmico, onde este profissional precisa pensar as múltiplas 

interações, através do desenvolvimento do pensamento complexo e sistêmico, para 

calcular todas as variáveis que podem interferir em um diagnóstico e/ou em um 

determinado tratamento. Este trabalho tem como objetivo uma avaliação 

comparativa da percepção dos estudantes com relação à sedimentação de 

conhecimentos e preparo para as atividades profissionais, utilizando metodologia 

tradicional e metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Realizou-se pesquisa 

exploratória de abordagem qualitativa, em que a visão dos alunos foi exposta 

mediante um grupo focal e os resultados triangulados com trabalhos acadêmicos 

atuais que deram fundamentação teórica ao mesmo. O conteúdo linguístico gerado 

no grupo focal foi analisado de acordo com a metodologia de Análise de Conteúdo, 

segundo três categorias: o estudante, o professor-tutor e o método, sendo as duas 

primeiras subdivididas em duas subcategorias cada e a terceira em três 

subcategorias, respectivamente, sendo expostas à seguir nos resultados. No grupo 

focal, o objeto da conversa foi o método pedagógico e sua operacionalização, 

mediado pelo relacionamento entre os demais atores - estudantes, docentes e 

instituição - que não necessariamente conhecem e/ou compreendem o método que 

devem operacionalizar. Ficou claro que muito se avançou nesse segmento, 

entretanto, ainda estamos aprisionados ao modelo hegemônico, necessitando de 

mais ações interdisciplinares conjuntas, de cunho acadêmico, social e profissional, 

norteadas pelas novas diretrizes, para garantir a formação médica baseada em 

habilidades e competências, interação entre profissionais de saúde, usuários, 

estudantes e professores. Caminhamos para a excelência, contudo ainda é 

necessária uma mudança plena, não apenas de grau, mas sim de natureza 

intrínseca, viabilizando a formação do profissional competente e humanizado que se 

almeja. 

Palavras – Chave: Diretrizes Curriculares Nacionais; Medicina; Educação; Políticas 

Públicas Educacionais e de Saúde; Metodologias de Ensino. 
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ABSTRACT 

The new National Curricular Guidelines (NCG) for the Medicine course aims at 

training health professionals, in addition to the technical field, to combine the capacity 

to act politically in defense of life, heritage public and citizenship. The doctor's work 

must be aligned with systemic thinking, where this professional needs to think of the 

multiple interactions, through the development of complex and systemic thinking, to 

calculate all the variables that can interfere in a diagnosis and / or a particular 

treatment. The objective of this work is a comparative evaluation of students' 

perceptions regarding the sedimentation of knowledge and preparation for 

professional activities, using traditional methodology and active teaching-learning 

methodologies. Exploratory research was carried out with a qualitative approach, in 

which the students' vision was exposed through a focus group and the results were 

triangulated with current academic works that gave theoretical foundation to the 

same. The linguistic content generated in the focus group was analyzed according to 

the Content Analysis methodology, according to three categories: the student, the 

docent-tutor and the method, the first two subdivided into two subcategories each 

and the third in three subcategories, respectively, and are exposed below in the 

results. In the focus group, the object of the conversation was the pedagogical 

method and its operationalization, mediated by the relationship between the other 

actors - students, docents and institution - who do not necessarily know and / or 

understand the method they should operate. It was clear that much progress has 

been made in this segment, however, we are still imprisoned in the hegemonic 

model, requiring more joint interdisciplinary actions, academic, social and 

professional, guided by the new guidelines, to guarantee medical training based on 

skills and competences, interaction among health professionals, users, students and 

docents. We are moving towards excellence, but there is still a need for a complete 

change, not only of degree, but of intrinsic nature, enabling the formation of the 

competent and humanized professional that is desired. 

Keywords: National Curricular Guidelines; Medicine; Education; Public Educational 

and Health Policies; Teaching Methodologies. 
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INTRODUÇÃO 

 
As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de Medicina 

(BRASIL, 2014) tem como orientação que a formação dos profissionais de saúde 

deve permitir, além do domínio da técnica, aliar a capacidade de agir politicamente 

na defesa da vida, do patrimônio público e da cidadania. O trabalho do médico deve 

se alinhar ao pensamento sistêmico, onde este profissional precisa pensar as 

múltiplas interações, através do desenvolvimento do pensamento complexo e 

sistêmico, para calcular todas as variáveis que podem interferir em um diagnóstico 

e/ou em um determinado tratamento.  

A proposta deste trabalho é apontar, pela visão dos estudantes de Medicina, 

e com auxílio da dimensão histórica, como o desenvolvimento regional1 e as 

políticas públicas, no âmbito da saúde, da educação e da educação na saúde, bem 

como a ausência delas, podem mudar o equacionamento dos problemas 

econômicos, sociais, culturais e humanos, interferindo fortemente no crescimento e 

desenvolvimento local. 

O interesse pelo desenvolvimento do tema se deu em razão da prática 

profissional da pesquisadora, colaboradora do departamento de Saúde de uma 

instituição de ensino superior municipal, localizada em Franca/SP. 

O estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa exploratória de 

abordagem qualitativa, em que a visão dos alunos foi exposta mediante um grupo 

focal, tendo como foco uma avaliação comparativa da percepção dos estudantes 

com relação à sedimentação de conhecimentos e preparo para as atividades 

profissionais, utilizando metodologia tradicional e metodologias ativas de ensino-

aprendizagem. 

Foucault (1997) discorre sobre a dificuldade em pensar novas práticas, dada 

a noção de tradição intrínseca praticada. Fazendo um paralelo com a temática deste 

trabalho, torna-se nítida a dificuldade de emancipação da educação na saúde, 

alinhada com o proposto pelas novas DCN e subsidiada pelas metodologias ativas e 

ferramentas disponíveis para facilitar o processo ensino-aprendizagem, dada a 

                                                 
1
 Por regional leia-se nacional (brasileiro), estatal, regional e/ou municipal, pois não se trata de 

restringir “regional” a uma região, mas sim ao desenvolvimento regional que acompanha os serviços 
de saúde na República Federativa do Brasil. 
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resistência a um novo ou mesmo outro olhar. Manter o conformismo das tradições e 

ceder à dificuldade/complexidade de manter vivo o pensamento clínico, crítico e 

paradigmático, torna o novo percurso epistemológico, portanto, um dos grandes 

desafios da nova geração. 

As metodologias ativas vêm sendo mundialmente utilizadas e difundidas em 

cursos de graduação e pós-graduação de diversas áreas. Em relação às faculdades 

de Medicina, que são o nosso objeto de estudo, utiliza-se como técnica o Problem 

Based Learning (PBL) - ou Aprendizado Baseado em Problemas (ABP) - implantado 

inicialmente na Universidade McMasters, em Hamilton, Canadá, em 1964 e, na 

década de 70, na faculdade de Medicina de Maastricht, na Holanda, sendo a técnica 

modelo atual (TIBÉRIO et al., 2003). No Brasil, as pioneiras na implementação do 

método foram as Faculdades de Medicina em Londrina e Marília, na década de 90. 

Por metodologias ativas, Berbel (1998) nos trás que são metodologias 

formativas, à medida que estimulam uma atitude ativa do aluno em busca do 

conhecimento, e não meramente informativas, como é o caso da prática pedagógica 

tradicional. A importância da inserção do estudante no processo de ensino-

aprendizagem é crucial, já tendo sido fomentada há mais de cinquenta anos por 

Paulo Freire, em suas pesquisas relacionadas com a educação problematizadora, 

uma educação que visa a uma transformação por ser uma educação crítica. “Ensinar 

é, sobretudo, tornar possível aos educandos que, epistemologicamente curiosos, 

vão se apropriando da significação profunda do objeto somente como, apreendendo-

o, podem aprendê-lo”. (FREIRE, 1992 in FREIRE, 2000, pag.70, grifo do autor).  

No estado de São Paulo, temos 60 Instituições de Ensino Superior (IES), que 

oferecem graduação em Medicina (BRASIL, 2019). De acordo com as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a graduação em Medicina (BRASIL, 

2014), o curso deve ter em vista a formação humanística, por meio de metodologias 

ativas de ensino. 

Apesar do método tradicional se apresentar ultrapassado, as metodologias 

ativas são técnicas relativamente novas e desconhecidas pela grande parte da 

população de estudantes, muitos deles tendo sua primeira experiência, agora como 

universitários ingressantes nessa metodologia, tendo num primeiro momento uma 

postura resistente ao método. 

Nesse sentido, surgiu a seguinte inquietação: qual a visão dos estudantes em 

relação a metodologias ativas? Eles conseguem observar benefícios em relação ao 
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processo de aprendizagem, tendo uma participação ativa neste? O tema da 

pesquisa está recortado em: Qual a importância da nova DCN para o 

desenvolvimento (profissional e social) dos indivíduos e para a sociedade em suas 

diferentes vertentes (social, econômica, humana)? 

Para responder a esse questionamento foi realizada uma pesquisa 

exploratória com estudantes do curso de Medicina de uma instituição municipal do 

interior de São Paulo, que já tenham uma graduação prévia, independendo de qual 

seja, desde que tenha sido baseada na metodologia tradicional, a fim de terem 

parâmetros comparativos para avaliarem a nova proposta de ensino estabelecida 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Partimos da hipótese que esses 

estudantes, por serem mais experientes, avaliem de forma mais auspiciosa o PBL 

como metodologia de ensino-aprendizagem no âmbito da sedimentação e 

aprendizado efetivo de conhecimentos. 

Para contextualizar o tema abordaremos o aspecto histórico das Políticas de 

Saúde, especificamente, relacionado com a história da Medicina no Brasil, os 

Determinantes Sociais de Saúde (DSS) e o Sistema Único de Saúde (SUS), desde 

sua criação, implementação e principais ocorrências (políticas e marcos) inerentes 

ao estabelecimento da Saúde Pública no patamar atual. 

No capítulo 2, discorreremos sobre as políticas educacionais que fomentaram 

mudanças de conceito nos modelos de ensino, o estabelecimento da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e o ganho para o Sistema Nacional de Ensino 

(SNE), particularmente à nível universitário. Além disso, serão pontuadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estabelecidas para a área de Saúde até 

chegarmos à política vigente para os cursos de Medicina do país, a Resolução nº 03, 

de 20 de junho de 2014, que estabelece a DCN 2014. 

Após estabelecer os conceitos e a evolução das Políticas Públicas de saúde e 

educação pertinente à temática deste trabalho, no capítulo 3 vamos elucidar as 

principais alterações pedagógicas que estão sendo implementadas para atender aos 

modelos de metodologia ativa praticados atualmente.  

O quarto capítulo vêm no intuito de expandir o horizonte do leitor com relação 

ao estabelecimento de um paradigma, bem como para a possibilidade de aceitar o 

processo de transição paradigmática. Este processo permite acatar um novo olhar 

sobre os fenômenos, além da possibilidade das diferentes facetas (dependendo do 



15 

 

prisma do observador), em relação aos fenômenos, permitindo a compreensão da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. 

Tendo elencado esses elementos, encerraremos os capítulos teóricos (no 

capítulo 5), demonstrando como a temática do trabalho se insere no contexto de 

desenvolvimento, além de expor vertentes não muito exploradas sobre esse tema, 

isto é, geralmente o desenvolvimento econômico é tido como “padrão” de 

desenvolvimento, sendo negligenciadas as vertentes social e humana, que possuem 

equivalência de importância, ou talvez sejam até mais importantes que a primeira, 

frente ao seu potencial emancipatório e transformador dentro das sociedades. 

 Imersos nessa bagagem teórica, seguimos ao resultado comentado do 

material obtido no grupo focal, seguido da discussão e conclusão. 

A relevância do trabalho se dá pelo seu caráter esclarecedor em relação às 

novas metodologias de ensino-aprendizagem praticadas atualmente e por abordar 

uma nova vertente em relação ao desenvolvimento. Além disso, traz a reflexão 

sobre o prisma dos estudantes sobre esse fenômeno, orientando trabalhos com as 

mesmas características e identificando práticas positivas e pontos de melhoria do 

processo já estabelecido.  
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OBJETIVO GERAL 

 

Explorar as conexões entre a implantação da política pública de formação em 

medicina e o desenvolvimento do profissional esperado para o século XXI. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Investigar a visão do estudante sobre o processo de implementação de 

um curso de medicina baseado em metodologias ativas; 

b) Descrever os pontos positivos e negativos que os estudantes identificam 

no processo de formação que vivenciam, em relação à sua experiência 

pregressa de formação universitária tradicional; 

c) Explorar se os estudantes observam benefícios em relação ao processo 

de aprendizagem, tendo uma participação ativa no processo de ensino-

aprendizagem; 

d) Observar se os estudantes compreendem o intuito holístico, humanizado e 

ao mesmo tempo individual proposto na metodologia ativa e em suas 

ferramentas; 
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METODOLOGIA 
 

Este estudo tem como foco uma avaliação comparativa da percepção dos 

estudantes com relação à sedimentação de conhecimentos e preparo para as 

atividades profissionais, utilizando metodologia tradicional e metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, em que a 

visão dos alunos foi exposta mediante um grupo focal e os resultados triangulados 

com trabalhos acadêmicos atuais que deram fundamentação teórica ao mesmo. 

Trad (2009) nos traz que o grupo focal é uma técnica de pesquisa qualitativa, 

derivada das entrevistas grupais, que coleta informações por meio das interações 

grupais, sendo uma forma de entrevistas com grupos, baseada na comunicação e 

na interação, diferindo assim da entrevista individual. 

A amostra foi de conveniência e o critério de inclusão foi ser estudante 

matriculado no curso de Medicina, em uma instituição municipal do interior de São 

Paulo, com graduação prévia concluída em metodologia tradicional de ensino. 

Quinze estudantes enquadravam-se em tais critérios, dos quais 10 aceitaram ao 

convite, sendo cinco da primeira turma e cinco da segunda turma. A média de idade 

dos participantes foi de 30 anos. Para manter o anonimato, a identidade dos 

participantes foi codificada com a letra E, de estudante, seguida de dois dígitos 

numéricos, dos quais o primeiro indica a turma em que se encontravam (1 ou 2) e o 

segundo é número de ordem. Assim, os participantes foram identificados como E11, 

E12, E13, E14 e E15 que cursavam o 3º ano do curso de Medicina, e E21, E22, E23, 

E24 e E25 o 2º ano do curso respectivamente.  

O grupo funcionou com um encontro único, no dia 07 de dezembro de 2017, 

com duração de cerca de 1h30min. Desenvolvido pelas autoras, o grupo foi 

coordenado por uma moderadora, que não conhecia os participantes, e duas 

observadoras, que já os conheciam. Inicialmente foram feitas as apresentações, e a 

moderadora passou a explicar aos participantes a dinâmica da atividade. Foi 

apresentada a questão: “Qual a sua visão em relação à metodologia ativa e como 

você avalia sua evolução no processo ensino-aprendizagem?” e deixada em aberto 

para que os participantes escrevessem uma resposta sobre a pergunta e 

organizassem suas ideias para auxiliar na discussão. Em seguida, os termos de 

funcionamento do grupo foram pactuados, conforme orienta Gondim (2002): 
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estabeleceu-se que apenas um falasse por vez e que a palavra circulasse, 

completando uns as falas dos outros, evitando repetições ou que o grupo ficasse 

cansativo; evitar discussões paralelas e, por último, deixou-se claro que não existia 

uma resposta certa ou errada. 

A disposição do grupo foi circular, a palavra foi livre, cada um tendo voz ativa 

para discutir o tema em questão. O áudio do grupo focal foi gravado, sob a devida 

autorização prévia dos participantes, que assinaram termo de consentimento (anexo 

A), e posteriormente foi transcrito literalmente. 

O conteúdo linguístico gerado no grupo focal foi analisado de acordo com a 

metodologia de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), segundo três categorias: o 

estudante, o professor-tutor e o método, sendo as duas primeiras subdivididas em 

duas subcategorias cada e a terceira em três subcategorias, respectivamente, sendo 

expostas a seguir nos resultados. 

A pesquisa configura-se como descritiva, por meio de uma visão geral e 

aproximativa, propiciando a descoberta de ideias e dados, para prover análise e 

critérios acerca de um problema ou situação (MALHOTRA, 2001) e descrever as 

características de uma determinada população ou fenômeno (GIL, 1999). 

A pesquisa está fundamentada na abordagem qualitativa. De acordo com 

Minayo (2000, p. 22), “a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. Na pesquisa qualitativa, não 

se almeja alcançar a generalização, mas sim o entendimento das singularidades. 

Demo (2012) salienta que a pesquisa científica dominante, tradicionalmente, é 

a lógico-experimental, contudo, numa visão pós-moderna, a pesquisa qualitativa se 

faz necessária, para que através da informação qualitativa, possamos tratar da 

realidade de alguns dados que precisam ser construídos e interpretados e não 

somente colhidos, para obter uma resposta completamente satisfatória.  

Turato (2008) complementa Demo ao referir que a grande dificuldade em 

fazer pesquisa qualitativa é a impressão enviesada que seu conceito é empírico e 

impreciso, implicando na sensação de não ser uma pesquisa de qualidade. Esse 

conceito nasce das ciências duras, juntamente com a crença de que as pesquisas 

sociais e psicológicas, não têm o mesmo valor que as biológicas ou exatas. 
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A pesquisa qualitativa lida com as varáveis “rebeldes”, por isso escapam da 

quantificação. Ela é uma designação que abrange correntes e técnicas de pesquisa 

muito diferentes, sendo os pesquisadores da abordagem qualitativa, investigadores 

dos eventos singulares, contrapondo a epistemologia da ciência e dos métodos, 

tendo como base indispensável a criticidade. Nesse sentido Chizzoti (2001, p. 78) é 

pertinente ao dizer que: 

Nas ciências humanas e sociais, a hegemonia das pesquisas positivas, que 

privilegiam a busca da estabilidade constante dos fenômenos humanos, a 

estrutura fixa das relações e a ordem permanente dos vínculos sociais, foi 

questionada pelas pesquisas que se empenharam em mostrar a 

complexidade e as contradições de fenômenos singulares, a 

imprevisibilidade e a originalidade criadora das relações interpessoais 

sociais. Partindo de fenômenos aparentemente simples de fatos singulares, 

essas novas pesquisas valorizaram aspectos qualitativos dos fenômenos, 

expuseram a complexidade da vida humana e evidenciaram significados 

ignorados da vida social.  

Desta maneira, fazer pesquisa qualitativa é um prazer, pois parafraseando 

Rubem Alves (1999): “O desejo do prazer move o mundo”. Independente do seu 

objeto, linha ou área de pesquisa, a curiosidade, a observação, um novo e às vezes 

apenas um “outro olhar”, será o despertar da inquietação que nos leva a pesquisar. 
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1. POLÍTICAS DE SAÚDE 

 

1.1. A MEDICINA NO BRASIL 

Nos primeiros séculos as autoridades de saúde conhecidas eram os pajés e 

curandeiros indígenas, os práticos de terapêutica profissional empírica e os jesuítas 

com poder divino para realizar a cura dos males da alma e por consequência os do 

corpo, que eram apenas ocasionados para a expiação dos pecados, conforme a 

crença da época. 

A assistência médica no período colonial, devido à forte ligação com a igreja 

católica e com o senso comum de doenças como castigos para expiação dos 

pecados, ficou a cargo da assistência de caridade das irmandades de Misericórdia 

(carmelitas, beneditinos e franciscanos) que se estabeleceram no Brasil desde o 

século XVI. As pessoas (ricas ou pobres), geralmente recebiam cuidados em suas 

casas, tendo sido iniciado o processo de hospitalização através das confrarias e das 

ordens religiosas, no século XVI (PONTES; FALLEIROS, 2010). 

Dado que não havia um sistema de saúde formalmente estruturado, as ações 

eram de caráter focal, sendo que grande parte da população utilizava-se da 

Medicina de “folk”2, enquanto os senhores do café tinham acesso aos profissionais 

legais de Medicina (BERTOLOZZI; GRECO, 1996). 

Ao físico-mor (médico) ficou reservada a tarefa de diagnosticar e prescrever o 

tratamento do doente, baseado nos estudos dos textos canônicos em latim, assim 

como supervisionar os cirurgiões (responsáveis pelas sangrias, aplicação de 

ventosas e procedimentos de cura das feridas e fraturas), boticários (prensar e 

misturar as drogas para elaborar os receituários) e práticos habilitados. A posição de 

destaque do físico-mor se dava pelo privilégio de ter se formado em Medicina, pela 

Universidade de Coimbra, Portugal, sendo, portanto, exclusividade dos lusitanos ou 

de uma minoria que pudesse ir para a Europa estudar. Essa situação mudou em 

1808 com a fundação das escolas médico-cirúrgicas de Medicina de Salvador e do 

Rio de Janeiro, formando os primeiros médicos brasileiros (PONTES; FALLEIROS, 

2010). 

                                                 
2
 Medicina popular ou empírica. 
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Após a Independência do Brasil, a emissão dos diplomas passa a ser 

controlada pelas próprias escolas de Medicina e em 1832, as escolas se 

transformam em faculdades. 

Na segunda metade do século XX, paralelamente ao crescimento da atenção 

à saúde verticalizada, super especializada e fragmentada, surgiram também 

movimentos que criticavam este tipo de atenção. Sob as denominações Medicina 

integral, Medicina preventiva e Medicina comunitária, entre outros, esses 

movimentos tinham em comum a introdução do elemento da vida social na 

problemática saúde-doença, procurando romper com a determinação puramente 

biológica desta relação. 

A Medicina preventiva, assim como a Medicina comunitária, surgiu nos 

Estados Unidos entre as décadas de 40 e 60 para fazer frente aos crescentes custos 

da atenção curativa e à separação entre as esferas individual e coletiva da política 

de saúde. Ambas propunham a mobilização de recursos locais, estimulavam a 

participação social tanto no controle, quanto na gestão dos serviços, bem como o 

uso de recursos epidemiológicos, sociais e educativos para impulsionar atitudes 

preventivas por parte das equipes. Essa proposta foi difundida no Brasil em meados 

da década de 50, através do início do Departamento de Medicina Preventiva na 

Escola Paulista de Medicina e na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sendo 

posteriormente, a partir de 1968, (após a reforma do ensino superior), departamento 

obrigatório dos cursos de Medicina do país (PONTES; FALLEIROS, 2010). 

O modelo preventivista devia desenvolver um conjunto de atitudes que 

permitisse ao médico se relacionar com a comunidade, com serviços públicos de 

saúde e com outras organizações para proteção da saúde do indivíduo e da família. 

Assim, a formação desse novo profissional teve papel central e impulsionou uma 

reforma educacional no interior das escolas médicas.  

Para a política estatal, entretanto, a Medicina preventiva relacionava-se 

prioritariamente com a vertente econômica do desenvolvimento, servindo apenas 

para diminuir as taxas de absenteísmo e estimular a prevenção de acidentes durante 

o período de trabalho, contribuindo assim para a economia local (OLIVEIRA; 

TEIXEIRA, 1985). 

Arouca (2003, pág. 238) reflete sobre a contradição das propostas da 

Medicina preventiva, em que ela pretende redefinir as responsabilidades do médico, 

sem, contudo alterar a natureza do seu trabalho; apoiar-se em políticas sociais, 
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preservando o modelo hospitalocêntrico e privado; desenvolver o exercício de 

Medicina como uma atividade altruísta de troca, diminuindo o custo da atenção 

médica e mantendo, todavia, cuidado médico técnico melhorando as condições de 

vida da população e preservando os arranjos sociais praticados.  

Analisando por essa perspectiva realmente a Medicina preventiva torna-se 

utópica, já que desde o período do Brasil Colônia a profissão de médico era tida 

como status social e econômico e, durante todo período até aqui estudado, a 

Medicina preventiva e o serviço médico especializado foram segregados, portanto, 

torna-se utópico pensar que pela simples reestruturação do um modelo de política 

pública possa-se reorganizar, em curto prazo, todo modelo social praticado, com 

aceitação social, durante séculos. 

Resulta disso que até o presente momento as ações individuais, coletivas, 

profissionais e estatais não visam saúde, e sim doença, o que comprometeu a 

percepção – contra-hegemônica - da importância de se desenvolver o modelo de 

medicina preventiva e social para afirmar a noção da saúde como direito humano, 

conforme estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 

1948).  

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e 
a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 
de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle 
(DUDH, 1948, art. 25 § 1). 

 

 

1.2. DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE 

 

Os movimentos de afirmação de saúde como direito social, assim como 

expansão das coberturas dos sistemas de saúde desenvolvidos na América Latina e 

no Brasil apontavam para a necessidade de um enfoque mais holístico e não apenas 

biomédico mecanicista. Este pensamento nos remete à saúde como resultado da 

reestruturação social de uma sociedade de bem-estar (SCLIAR, 2007).  

Neste sentido, houve uma evolução conceitual dos modelos explicativos do 

processo saúde-doença do biomédico para os Determinantes Sociais da Saúde 

(DSS). As diversas definições de DSS expressam, com maior ou menor nível de 

detalhe, o conceito atualmente bastante generalizado de que as condições de vida e 
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trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com sua 

situação de saúde. Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da 

Saúde (CNDSS), os DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de 

problemas de saúde e seus fatores de risco na população. A OMS adota uma 

definição mais curta, segundo a qual os DSS são as condições sociais em que as 

pessoas vivem e trabalham (BUSS, 2007). 

Então, para verificar os DSS, primeiramente temos o desafio de entender a 

relação entre os determinantes sociais e a saúde, estabelecendo uma hierarquia ou 

conexões entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as 

mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de 

grupos e pessoas, não havendo uma simples relação direta de causa-efeito. 

 

1.3. O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

As propostas da 3ª Conferência Nacional de Saúde realizada em 1963 

estavam alinhadas ao sanitarismo-desenvolvimentista da Era Vargas e à ideia de 

descentralização. Com o advento do regime militar (1964), entretanto, as diretrizes 

propostas por esse movimento retrocedem para medidas centralizadoras, sendo que 

a organização coordenada dos serviços de saúde só voltou para a pauta da agenda 

nacional na década de 80, com o movimento de Reforma Sanitária e o 

estabelecimento da política neodesenvolvimentista, que culminaram com a 

implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil (BRASIL, 1990a). 

O capítulo dedicado à saúde na nova Constituição Federal, promulgada em 

outubro de 1988 (BRASIL, 1988), retrata o resultado de todo o processo 

desenvolvido ao longo de duas décadas, criando o Sistema Único de Saúde - SUS e 

determinando que "a saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). O SUS 

foi regulamentado pelas Leis n.º 8.080/90 e nº 8.142/90 (Lei Orgânica da Saúde). 

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 196 a 200, estipula e 

descreve a saúde como direito de todos e dever do Estado. A Lei nº 8.080 de 19 de 

setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde) dispõe sobre a organização e regulação 

das ações e Serviços de Saúde em todo o território nacional (BRASIL, 1990a), e a 

Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, estabelece o formato da Participação 

Popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área de saúde (BRASIL, 1990b). 
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Buss (2007) refere que o estágio de saúde atual é consequência de vários 

fatores históricos, podendo destacar como marcos: a I Conferência Internacional de 

Atenção Primária em Saúde, Conferência de Alma-Ata (1978), estruturada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), onde o lema era "Saúde para Todos no Ano 

2000", principalmente por meio da Atenção Primária à Saúde; e a 8ª Conferência 

Nacional da Saúde, realizada em março de 1986, que consagrou os princípios 

preconizados pelo Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. 

A principal meta da Conferência de Alma-Ata era saúde para todos na 

passagem para o século XXI. Essa estratégia promoveu revoluções nas estruturas 

sociais, bem como uma reorganização das estruturas e técnicas de saúde dentro do 

discurso praticado e aprovado por 134 países do globo. Neste processo foi 

estabelecida a utilização das chamadas “tecnologias apropriadas” no sentido da 

adequação às realidades locais baseadas no conhecimento científico e passíveis de 

serem financeiramente sustentáveis, e ao mesmo tempo a promoção do 

treinamento, formação e valorização dos profissionais envolvidos na área de saúde, 

com valorização dos saberes populares das entidades de saúde de cada região 

(SOUZA; COSTA, 2010).  

A Declaração de Alma-Ata enfatiza também a relação entre saúde e 

desenvolvimento não só em sua vertente econômica, mas sim como parte de um 

processo para uma melhor condição de vida das pessoas (BRASIL, 2002). 

As Cartas da Promoção da Saúde (BRASIL, 2002) também apontam que a  8ª 

Conferência Nacional de Saúde (CNS) foi o primeiro marco do processo de 

formulação de um novo modelo de saúde pública universal para o Brasil, visando 

romper com a visão dicotomizada entre saúde pública e Medicina curativa individual. 

Com a intensa privatização que, até então, caracterizava o sistema de saúde 

brasileiro, a democratização e a descentralização do sistema de saúde estipulados 

pela Constituição Federal de 1988 ampliaram e politizaram o conceito de saúde, 

compreendido agora como resultado das condições de infraestrutura, alimentação, 

lazer, trabalho, meio ambiente, habitação, educação e acesso à informação dentre 

outros itens. A 8ª Conferência tornou-se, portanto, um marco onde toda a forma de 

organização social passa a ser considerada como um fator de interferência no nível 

de saúde da população. 

Com a organização da 8ª CNS e com as resoluções da nova Constituição 

Federal surge o Sistema Único de Saúde em 1990, que abraçava os ideais do 
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sanitarismo, estipulando como dever do Estado a criação de um sistema universal 

de saúde, gratuito e de qualidade para todos os brasileiros, bem como a ordenação 

da formação de trabalhadores para esse sistema. 

O SUS tem como princípios: integralidade, universalidade e equidade. Suas 

diretrizes, a descentralização, regionalização e hierarquização e, por último e não 

menos importante, aliás, talvez o item mais importante e que é levado em menor 

consideração pela população em geral e pelo Estado, é a participação da 

comunidade (BRASIL, 1990a).  

A iniciativa privada não foi eliminada, contudo passou a exercer um papel 

secundário como complemento tendo agora limites com relação às suas 

participações e não tendo cunho legislador. 

O objetivo da criação do SUS foi uma reorganização do sistema de saúde do 

Brasil, tendo como enfoque a valorização da atenção básica e suas ações de 

promoção, prevenção e tratamento nos diversos níveis de atenção, em detrimento 

da centralização do trabalho médico hospitalocêntrico praticado até aquele momento 

(PONTES; FALLEIROS, 2010).  

A partir de 1988, com a Constituição Federal e posteriormente com a Lei nº 

8.080/90, a saúde passa a ser considerada como direito de todos e dever do Estado, 

adquirindo caráter universal, que deve ser ofertada através de um Sistema Único, 

descentralizado e hierarquizado. No entanto, naquele mesmo momento há, no 

Brasil, o avanço e o desenvolvimento do neoliberalismo. 

O SUS foi implementado a partir de 1990 e hoje, 28 anos após a sua 

construção, ainda é um desafio cumprir suas diretrizes e princípios. Embora seja 

evidente a crescente inserção da população nos serviços de saúde, bem como a 

qualidade e complexidade dos procedimentos disponibilizados à população ainda 

não se conseguiu garantir a universalidade e equidade dos serviços prestados 

(SOUZA; COSTA, 2010).  

O SUS preconiza a universalidade, entretanto algumas de suas práticas 

realizaram a manutenção e a ampliação das desigualdades sociais até então. O 

sistema se divide em Atenção Básica e Atenção Especializada. 

A Atenção Básica deve ser vista como porta de entrada ao sistema de saúde, 

assim como descrita na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecida 

no país a partir de 2006. A Atenção Básica é descrita na PNAB como um conjunto 

de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a 
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proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde. É considerada a base da saúde pública não 

somente por utilizar tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade 

tecnológica para resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância 

no território, mas também por ser a porta de entrada dos usuários ao sistema de 

saúde. A PNAB tem ainda a função de integrar a rede de serviços de atenção à 

saúde de forma articulada, promovendo assim uma atenção continuada e integral 

(DALPIAZ; STEDILE, 2011).  

Neste sentido o Estado, em 1994, implanta o Programa de Saúde da Família 

(PSF) com ênfase no sertão nordestino onde já havia tido sucesso com o Programa 

Nordeste de Agente Comunitário de Saúde para redução da mortalidade materna e 

infantil. 

O PSF é entendido como uma reorientação do modelo assistencial, 

resgatando conceitos mais amplos de saúde e formas diferenciadas de intervenção 

junto ao usuário, sua família e a comunidade, sendo formada por uma equipe 

mínima de médico generalista, enfermeira, técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde. Os PSF tiveram como princípio norteador o fortalecimento 

da atenção básica através de medidas simples como a busca ativa e a visita 

domiciliar, com o olhar dos profissionais da equipe multidisciplinar focado na família 

e no meio onde vivem, para entender o ambiente físico e social em que aqueles 

indivíduos vivem. A ideia é que uma melhor compreensão do processo saúde-

doença permite melhores opções de tratamento para as medidas curativas e, 

principalmente, otimiza os processos de prevenção de doenças e promoção da 

saúde. Além disso, através do estabelecimento de um vínculo forte entre o indivíduo 

e os profissionais de Saúde, cria-se um ambiente favorável para que as pessoas se 

tornem empoderadas e responsáveis pela sua condição de saúde. As equipes de 

saúde da família são responsáveis pela população adscrita, dentro do seu território 

geográfico, de 2.000 a 3.500 pessoas (BRASIL, 2017).  

Em 2006 o PSF deixou de ser programa e passou a ser uma estratégia 

permanente na atenção básica em saúde, justamente porque “programa” possui 

tempo determinado e “estratégia” é permanente e contínua. Desse modo passou a 

ser denominada de Estratégia Saúde da Família - ESF. 
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2. POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

2.1. DA LDB ÀS MUDANÇAS CONCEITUAIS DOS MODELOS DE ENSINO 

 

Saviani (2010) discorre sobre a corrida educacional mundial do final do século 

XIX, através da implantação dos Sistemas Nacionais de Ensino (SNE) por diferentes 

países, com a finalidade de erradicar o analfabetismo e universalizar a instrução 

popular. O Brasil retardou essa iniciativa até a década de 1930, e com isso, foi 

acumulando um imenso déficit no campo educacional, em contraste com os países 

que instalaram os respectivos SNE, tanto na Europa e América do Norte, quanto na 

América Latina.  

Brzezinski (2005) salienta que o movimento de organização do SNE Brasileiro 

na década de 30 foi impulsionado pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 

em 1932, movimento fomentado pela Associação Brasileira de Educação (ABE). O 

Manifesto dos Pioneiros defendia a descentralização do ensino com democratização 

dos saberes, desde o ensino básico até o ensino superior (públicos), como direito do 

cidadão brasileiro.  

Além do Manifesto outro fato importante para a reforma, unificação e 

orientação do ensino sistematizado foi a promulgação da Constituição de 1934, que 

determinou ser de competência da união legislar sobre as diretrizes da educação 

nacional, sendo de responsabilidade do Conselho Nacional de Educação (CNE) fixar 

o Plano Nacional de Educação (PNE). 

Após a promulgação da Constituição Federal em 1934, observam-se os 

primeiros fomentos e pactuações de políticas públicas referentes à saúde e 

educação, mesmo que de maneira isoladas, visto que a Constituição apresentava 

em seu artigo 10, inciso II que “Compete concorrentemente à União e aos Estados 

cuidar da saúde e assistência públicas”, assim como em seu preambulo, afirma que 

foi redigida para "organizar um regime democrático, que assegure à Nação, a 

unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico"; e que também em 

seu Título V, capítulo II, artigo 149 trás que “A educação é direito de todos e deve 

ser ministrada, pela família e pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes 

proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no país, de modo que 
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possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num 

espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana” (BRASIL, 1934).  

Durante o período do Estado Novo (1937-1945), o então ministro da Saúde e 

da Educação, Gustavo Capanema, considerou que a promulgação de uma lei geral 

de ensino, para normatizar a educação nacional, apresentava-se como condição 

primordial para a elaboração de um plano de educação (HORTA, 1997), que, se 

constituiria no alicerce das providências de governo no âmbito educacional. 

Em 1946, entra em vigor outra versão da Constituição Federal e novamente a 

implantação do SNE entra em pauta. Apesar da exigência da fixação das diretrizes e 

bases da educação nacional pela União, o projeto não vigorou em função de 

divergências com os sistemas estaduais vigentes, bem como com os interesses das 

escolas particulares e de administração católica. 

Pessanha e Silva (2014) apontam que apesar de toda movimentação 

referente ao ideário pedagógico iniciada na década de 30, a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), só entrou em vigor trinta anos após, tendo sua primeira versão 

publicada em 20 de dezembro de 1961, através da Lei nº 4.024/1961. A LDB teve 

um longo período de hiato entre sua proposta inicial (em 1948), a intensificação dos 

debates para tramitação do projeto na câmara dos deputados, fomentada por Carlos 

Lacerda (quase dez anos após), e finalmente (após 13 anos), o projeto foi aprovado 

e promulgado através da Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961.  O Substitutivo 

Lacerda mudou os rumos das políticas educacionais, que visavam à organização de 

um SNE e a descentralização, desde a década de 30 pela ABE (BRZEZINSKI, 

2005). 

Com o crescimento das atividades de Ensino Superior na década de 1960, e 

com a intensa expansão das Instituições de Ensino Superior (IES) no país, surgiu a 

necessidade de se estabelecer critérios para o Poder Público assegurar a 

equivalência entre os vários cursos superiores que estavam sendo criados. Para isto 

a Lei nº4. 024/1961, LDB, estabeleceu em seu artigo 66 que “O ensino superior tem 

por objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes e a formação 

de profissionais de nível universitário” (BRASIL, 1961). 

No intuito de padronizar as grades curriculares e uniformizar os cursos 

superiores, garantindo equivalência de conteúdos, o Conselho Federal de Educação 

(CFE), instituído pela LDB/1961, estabeleceu uma relação de disciplinas 

obrigatórias, constituindo o currículo mínimo a ser cumprido por todos os alunos, em 



29 

 

uma carga horária de duração mínima do curso, sendo estes conteúdos organizados 

e ministrados em disciplinas independentes, com aulas expositivas e práticas 

proferidas pelos respectivos professores, responsáveis pela organização dos planos 

de ensino de sua disciplina, aprovados pela IES. Essa padronização garantia o 

reconhecimento das disciplinas cursadas pelos alunos, em casos de mudança de 

curso ou transferência de instituições (JANKEVICIUS; HUMEREZ, 2015).  

Os autores ainda citam que a iniciativa do CFE, apesar de ser um avanço nas 

politicas públicas deste segmento, pois estabeleceram um currículo mínimo para 

cada curso superior, ainda estavam muito longe do patamar ideal, visto que 

simplesmente, definiram a relação de disciplinas, duração de curso e hora aula, para 

nortear as IES. Contudo a fragmentação e independência e, em alguns casos até 

isolamento, das disciplinas, comuns à vida escolar desde os anos básicos, que 

aparenta facilitar o processo pedagógico, mostraram-se ineficientes, tanto do ponto 

de vista estrutural, quanto em relação à sedimentação real, aprendizado e 

aplicabilidade durante a vida profissional. Vários estudos já apontaram baixa 

eficiência associada à pequena retenção dos conteúdos ministrados através de 

métodos tradicionais (livros texto, periódicos científicos e aulas expositivas) (WEF, 

2016). 

Ribeiro (2006) expõe que os movimentos sociais populares relacionados ao 

pensamento educacional brasileiro, interrompidos pelo regime militar de 1964, 

retornam à cena pública no final da década de 1970, realimentando o debate sobre 

trabalho e educação e as propostas para o projeto popular de LDB. Nesse contexto, 

a LDB é reformulada através da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 e os 

educadores brasileiros pautam o debate sobre a relação trabalho-educação, 

levantando questões sobre: a escola, a metodologia de ensino e os conteúdos que 

interessam às camadas populares, tendo por referência autores do pensamento 

socialista. 

Reforçando essa ideia, Nosella (1983) faz um paralelo entre uma crítica feita 

por Marx referente à tendência do avanço tecnológico, no sistema capitalista, exigir 

um trabalhador polivalente, preparado para desempenhar tarefas diferenciadas e 

sobre o cenário pedagógico e educacional (superior) apresentado naquele momento. 

Dessa forma, devemos manter a mente aberta sobre as inovações pedagógicas e as 

competências e habilidades propostas para o estudante/profissional, 

especificamente o de Medicina, evitando que a motivação das mudanças propostas 
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seja apenas de cunho econômico-tecnicista e não uma proposta de melhor formação 

profissional (NUSSBAUM, 2009). 

Neste momento inicia-se um debate, sendo confrontada a competência, uma 

qualidade individual, com a qualificação profissional enquanto relação social, no 

centro do debate sobre a reforma da educação profissional e tecnológica. 

Reforçando esse pensamento, nomes como Demerval Saviani e Guiomar Namo de 

Mello, (nos anos 80), defenderam que a competência técnica em bem transmitir os 

conteúdos curriculares é que definirá o compromisso político do educador com a 

construção do projeto popular de sociedade. 

Magalhães e Azevedo (2015) mencionam que a promulgação mais recente da 

LDB em 1996, através da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu a 

vinculação entre educação e cidadania logo no art. 2º, dedicado a enunciar os 

princípios e fins da educação nacional. De acordo com esse artigo, a educação 

nacional cumpre uma tríplice finalidade: o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 

1996).  

A LDB de 1996 dedica os artigos 43 a 57 do Título V - Dos Níveis e das 

Modalidades de Educação e Ensino, Capítulo IV – Da Educação Superior, para 

discorrer sobre a normatização e operacionalização da educação do ensino superior.  

O artigo 43, especificamente, descreve a finalidade da educação superior e 

explicita com mais clareza o entendimento de qualidade, através da caracterização 

de compromissos desse nível de ensino: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão 
da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 
meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 
em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
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VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural 
e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

A evolução do ensino superior brasileiro é um campo complexo devido à 

grande heterogeneidade de IES, cada qual dotada de peculiaridades e 

características próprias, tanto nas redes pública quanto privada (GOMES, 2010).  

Nesse sentido, há necessidade de enfatizar a discussão sobre a concepção de 

universidade no Brasil, já que o surgimento tardio das universidades brasileiras e a 

sua forma de constituição (associação por unidades de ensino), contribuirá para a 

complexidade de definição do conceito de IES. 

As IES podem classificar-se como universidades, centros universitários, 

faculdades integradas ou estabelecimentos isolados quanto à sua natureza 

administrativa, podendo ser públicas (federais, estaduais e municipais) ou privadas. 

Quando privadas, podem ser de fins lucrativos ou não, classificando-se como 

fundações, associações civis ou sociedades civis de direito privado, de acordo com 

a constituição jurídica; E quanto à organização acadêmica, podem ofertar cursos de 

graduação e pós-graduação, possuindo ou não atividades de extensão e pesquisa 

(BRASIL, 1996). 

A educação superior será ministrada, portanto, em IES públicas ou privadas, 

com variados graus de abrangência ou especialização, sendo estas definidas como 

instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível 

superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se 

caracterizam por produção intelectual institucionalizada mediante o estudo 

sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista 

científico e cultural, quanto regional e nacional (Brasil, 1996, art. 52).  

A Constituição Federal e a LDB estabeleceram que a educação têm por 

finalidade o pleno desenvolvimento da pessoa, da cidadania, além da qualificação 

para o trabalho, entretanto, fica claro que estes objetivos necessitam reunir tanto 

competências referentes à qualificação profissional, quanto ao desenvolvimento  

pessoal e social. A organização curricular do ensino deverá, portanto, tomar como 

referência a forma de organização da sociedade atual, assegurando sua plena 

compreensão por parte dos educandos e estabelecendo a “sociedade do 

conhecimento” situada por Saviani (2010).  
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2.2. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS (DCN) 

 

Refletindo sobre a qualidade do ensino de graduação e dos possíveis 

indicadores que facilitem a orientação da sua avaliação, procuramos olhar o 

fenômeno através de uma perspectiva cultural, ou seja, que contextualiza o cotidiano 

das práticas acadêmicas e os discursos nela produzidos. Vale ressaltar que o 

conceito de qualidade é multidimensional, o que torna complexo definir seu 

significado, assim como compreender as dimensões que o conceito abrange.  

A construção das DCN dos cursos de graduação tem origem nos 

questionamentos sobre o ensino superior, iniciados na década de 1960, entre os 

quais se destaca o seu isolamento do mundo do trabalho, formando profissionais 

com perfil não adequado às necessidades sociais. Essa discussão aprofundou-se no 

último quarto do século XX, na Europa e nas Américas, gerando propostas de 

revisão curricular e de novas práticas pedagógicas (SANTOS, B., 1999). 

A partir de 1997 o CNE iniciou o processo de reforma das diretrizes 

curriculares das várias áreas do conhecimento, tendo em vista que, os rígidos 

currículos vigentes naquele período (resultantes da fixação dos currículos mínimos), 

não vislumbravam a formação inicial como uma etapa do processo de formação. 

Várias frentes se uniram para realizar uma reformulação do Ensino Superior, 

e, no que tange a área de Saúde, o Parecer CNE/CES 1.133 de 07 de agosto de 

2001, se tornou peça fundamental visto que culminou na elaboração das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação da Saúde (BRASIL, 2001a). Por 

cursos de saúde, entendemos os 14 cursos englobados na Resolução MS/CNS nº 

287 de 08 de outubro de 1998, sendo eles: 1. Serviço Social; 2. Biologia; 3. 

Biomedicina; 4. Educação Física; 5. Enfermagem; 6. Farmácia; 7. Fisioterapia; 8. 

Fonoaudiologia; 9. Medicina; 10. Medicina Veterinária; 11. Nutrição; 12. Odontologia; 

13. Psicologia e 14. Terapia Ocupacional (BRASIL, 1998). 

As DCN para os cursos de graduação, na área da saúde (Brasil, 2001), 

constituem mudança paradigmática do processo de educação superior, de um 

modelo biomédico e curativo para outro, orientado pelo binômio saúde-doença em 

seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação 

e reabilitação da saúde, na perspectiva da integralidade da assistência; de uma 

dimensão individual para uma dimensão coletiva; de currículos rígidos, compostos 

por disciplinas cada vez mais fragmentadas, com priorização de atividades teóricas, 
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para currículos flexíveis, modulares, dirigidos para a aquisição de um perfil e 

respectivas competências profissionais, os quais exigem modernas metodologias de 

ensino-aprendizagem, habilidades e atitudes, além de múltiplos cenários de ensino. 

(STELLA; PUCCINI, 2008). 

As diretrizes necessitam romper paradigmas para sua implementação, 

encontrando resistência, principalmente, de uma parte do corpo docente, que sente 

a proposta de integração como uma ameaça à importância de sua disciplina e 

considera o hospital universitário e seus ambulatórios de especialidades como único 

ou principal locus do ensino (GARCIA; SILVA, 2011). 

Após a aprovação das DNC dos cursos de saúde, em agosto de 2001, alguns 

cursos elaboraram suas próprias diretrizes, tendo sido aprovada a primeira DCN de 

Medicina em novembro do ano vigente, pela Resolução CNE/CES nº 04, de 07 de 

novembro de 2001 (BRASIL, 2001b).  

 

2.3. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE 

MEDICINA 

 

A educação médica está passando por críticas quanto aos métodos de ensino 

e aos conteúdos, vivendo um processo de transformação explicitado nas reformas 

curriculares em diversas escolas médicas. O motivo de tantas mudanças é garantir 

maior eficácia na formação e cultivar um profissional médico capaz de lidar com os 

problemas da sociedade brasileira moderna (FRANCO et al, 2014; PEIXOTO et al, 

2007). 

Uma das estratégias propostas para modificação do cenário surge em 2001, 

quando o Ministério da Educação e Cultura (MEC) propõe aos cursos de Medicina 

um currículo baseado em competências e estabelecem diretrizes, incluindo seis 

competências e habilidades gerais e 22 específicas para o egresso, competindo às 

IES adequarem seus currículos a essas diretrizes (FRANCO et al, 2014). 

Os autores também ressaltam que, além da abordagem por competência, as 

DCN valorizam um perfil profissional voltado ao cuidado integral, com uma ampla 

visão de saúde e doença, e que considere o indivíduo não fragmentado, bem como 

seu contexto, e com conhecimento da realidade em que atua. Pode-se destacar 

como um objetivo da formação por competência uma prática eficaz, capaz não 

somente de solucionar problemas, mas também de melhorar os contextos sociais 
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por meio de uma gestão responsável e uso eficiente dos recursos. No entanto, a 

grande influência que o mercado de trabalho em um mundo globalizado exerce 

sobre a universidade sempre está presente. 

As DCN de Medicina 2001, assim como a dos demais cursos da área de 

saúde, visavam uma formação profissional de saúde generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à Saúde do Sistema de Saúde 

vigente no país, através do ensino direcionado às competências e habilidades 

definidas para o profissional da saúde; com o projeto pedagógico baseado no perfil 

profissional e construído coletivamente; centrado no aluno como sujeito da 

aprendizagem, unificando atividades teóricas e prática com metodologia didática 

ativa, apoiada no professor como facilitador e mediador e não meramente 

transmissor de conhecimento (BRASIL, 2001b). 

As DCNs ainda enfatizam a necessidade de articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão, dando suporte para formar a capacidade de aprender 

continuamente (“aprender a aprender”) para acompanhar a evolução tecnológica, 

envolvendo atividades complementares e de iniciação científica.  

Em consonância com a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990 e com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, as DCN do Curso de Graduação em Medicina 

foram reformuladas em 2014, no intuito de estabelecer os princípios, os 

fundamentos e as finalidades da formação em Medicina, assim como organizar o 

desenvolvimento e avaliação do Curso de Medicina, no âmbito dos sistemas de 

ensino superior do país (BRASIL, 2014).  

As novas DCN modificadas em 2014 e que devem ser adotadas até 2018, por 

todas as IES que oferecem graduação em Medicina, visam prioritariamente à 

formação humanística, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos 

diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com 

responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade 

humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua 

prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença, por meio de 

metodologias ativas de ensino. 

O ensino de Medicina enfrenta variados desafios, como, por exemplo, o de 

ensinar um conteúdo progressivamente crescente e constantemente mutável. E o de 
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formar um médico capaz de tomar decisões que implicam a vida e a morte de 

indivíduos ou comunidades, às vezes com pouquíssimo tempo para fazê-lo e em 

condições nada favoráveis. Novas competências e habilidades vêm sendo 

demandadas do médico entre os objetivos do currículo de graduação, aprender a 

aprender e ter competência e habilidade para avaliar, sistematizar e decidir as 

condutas mais adequadas com base em evidências científicas, bem como 

habilidades de escrita e leitura (PEIXOTO et al., 2007). 

Para isto, é necessário favorecer seu acesso aos processos internos do 

aprender. Desta forma, ele poderá, ao longo de sua vida profissional, manter-se a 

par do perfil acima apresentado. E isto exige o uso de ferramentas que facilitem ao 

estudante a direção de sua aprendizagem. 
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3. MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

3.1. HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DICOTÔMICO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

Através do estudo do desenvolvimento humano, permeando as mudanças 

relacionadas ao desenvolvimento, sendo estas delimitadas por eras e não por datas 

concretas - já que são parte de um processo crescente e contínuo de mudanças - 

podemos observar que as diferenças (na era paleolítica, no feudalismo, idade média, 

na era moderna e agora na pós-moderna ou contemporânea), nas relações 

interpessoais, de trabalho, os próprios ofícios desempenhados e a instrução 

necessária para executá-los foram sendo modificadas para se adequar ao seu 

tempo. Assim, com a evolução do desenvolvimento, também evoluiu a difusão do 

conhecimento, até chegarmos ao modelo de escola tradicional estabelecido 

atualmente. 

Podemos nos remeter à bíblia, na era pré-cristã, onde ainda no Pentateuco, 

podemos ver os mestres e os discípulos, sendo o primeiro o sapiente, detentor do 

saber empírico passado pelas gerações e do saber experimental através da 

vivência; e o segundo, o aluno (do lat. alumnus, alumni), pode ser interpretado de 

duas formas, primeiramente como alumni (sem luz) ou alere (lactente, aquele que 

está crescendo e sendo nutrido), ou seja, o que necessita aprender (TRAVITZKI, 

2009). Outro exemplo seria o modelo grego, onde os grandes filósofos possuíam 

aprendizes. Enfim, muitas seriam as formas de expressar o binômio docente-

discente, que dependendo da época foi aplicado com mais ênfase em algum dos 

sinônimos dos termos deste binômio, contudo a problemática que estamos 

contextualizando envolve o professor no âmbito da didática de ensino e não em seu 

papel de transmissor do conhecimento e abrange ainda o estudante com destaque 

em seu papel de observador valorizando o estudo que parte do indivíduo e a sua 

inerente busca pelo conhecimento. 
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3.2. FUNDAMENTOS DAS METODOLOGIAS DE ENSINO 

 

Leão (1999) discorre sobre o modelo tradicional de ensino, apontando que 

este (como o conhecemos atualmente), passou por várias transformações até 

chegar ao patamar de hoje, mas que mantêm sua essência; Instituído após a 

revolução industrial, como um componente gratuito, contudo obrigatório, fazendo 

parte de um plano nacional de ensino, tinha como discurso a igualdade de direitos e 

oportunidades para a sociedade, mas como pano de fundo se consolidava como 

uma ação de controle social e ordem democrática. 

Ainda neste contexto, o autor em sua pesquisa nos remete à sala de aula 

como limitador do sistema de ensino-aprendizagem, onde alguns conteúdos eram 

oferecidos como garantia de instruções mínimas para as massas trabalhadoras, nos 

impondo assim a fazer um paralelo à filosofia positivista de Comte. Através das 

inovações decorrentes do desenvolvimento, as salas de aula vêm “derrubando seus 

muros”, permitindo assim que qualquer atividade ou local seja uma possibilidade de 

aprendizado. 

O processo de educar, atualmente, devido a múltiplos fatores (como a rapidez 

na produção de conhecimento, a provisoriedade das verdades construídas no saber 

científico e, principalmente, da facilidade de acesso à vasta gama de informação) 

deixou de ser baseado na mera transmissão de conhecimentos (MITRE, 2008). 

As novas metodologias educacionais apresentam várias correntes e 

ferramentas validadas para aprimorar a relação ensino-aprendizado. Tibério et. al 

(2003) e Berbel (1998) discorrem sobre as metodologias ativas aplicadas ao ensino 

dos profissionais da área de saúde no Brasil, inspirado nos modelos canadense e 

holandês, aplicados com sucesso há mais de 40 anos.  

Já Morán (2015) nos trás que as metodologias ativas são pontos de partida 

para avançar para processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, 

de generalização, de reelaboração de novas práticas. Podemos estabelecer por 

metodologias ativas de aprendizagem o processo amplo e que possui como principal 

característica a inserção do aluno/estudante como agente principal responsável pela 

sua aprendizagem, comprometendo-se com seu aprendizado. 

Podemos inferir, portanto que, essas proposições incitam o poder de criação 

cultural do aluno, além de desenvolver o espírito crítico e o pensamento reflexivo.  
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A universidade precisa exercer plenamente sua função crítica e criadora 

através da ampliação do potencial humano, como parte do processo educativo 

emancipatório, com interação com a sociedade, utilizando a criticidade em suas 

pesquisas e não apenas sendo um local para adquirir qualificação técnica 

profissional (ANDRÉ, 2011).  

Na graduação, os docentes são incumbidos, além da contribuição para a 

formação profissional, pela proposição de conteúdos e caminhos metodológicos 

para a aprendizagem de seus alunos. Entretanto, vários pensadores atuais, 

podemos citar Antônio Nóvoa, por exemplo, apontam que mesmo com as constantes 

e intensas inovações no cenário educacional superior, a atividade docente (em sua 

maioria), não acompanhou esses avanços pedagógicos (NÓVOA, 2012). 

Portanto, as práticas de ensino-aprendizagem necessitam se reciclar e 

romper com as formas tradicionais, na intenção dos docentes e estudantes 

estabelecerem uma nova forma de compreender o conhecimento; Centrar a 

formação docente no desenvolvimento de competências e na capacitação 

mostrando o “ensinar a fazer”, naturaliza o sentido singular possibilitado pelos novos 

modelos pedagógicos (KUENZER, 1999). 

Dado isso, podemos estabelecer como atributos da qualidade o ensino em 

que o conhecimento é compreendido em construção e onde os estudantes atuam 

como protagonistas das aprendizagens, reconfigurando saberes, tempos e espaços 

de aprender (MAGALHÃES; AZEVEDO, 2015). 

É fato que o modelo cartesiano de ensino ficou ultrapassado e suas 

ferramentas são obsoletas. Contudo não devemos esperar uma fórmula mágica 

pronta, para ultrapassar os paradigmas do processo ensino-aprendizagem. O 

movimento contra-hegemônico desse sistema é um processo moroso, pois não é 

homogêneo nem na aplicabilidade, nem nas ferramentas metodológicas utilizadas. 

Cada um possui um currículo oculto, que culminou no saber acumulado até então e 

na individualidade de cada indivíduo aprendemos a mesma coisa em tempo e 

velocidade diferentes e com significação semelhantes, mas não iguais (CUNHA, 

1998). 

Em pleno século XXI, à luz dos avanços tecnológicos, com os movimentos 

opostos ao positivismo, podemos citar a fenomenologia e o materialismo dialético, é 

sabido que o modelo ensino-aprendizagem também tenha que se readequar. Neste 

momento o mestre, o sábio, o professor, ou seja, aquele que detêm o conhecimento 
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e o transmite ou apenas o professa, como se sua crença ministrada fosse o único 

caminho, ele deve repensar sua função e posição hierárquica, emergindo de sua 

figura o papel de tutor ou facilitador, que pela própria semântica nos trás uma 

dimensão diferente, não mais como um líder a ser seguido com veemência 

desvairada, mas sim de uma pessoa que acolhe, protege, ampara, simplifica os 

processos sendo coautor dos resultados. 

Ainda nesse sentido os nossos alunos também precisam sair da passividade 

que a palavra apresenta, onde ele apenas espera que algum conhecimento lhe seja 

fornecido, para se tornar o protagonista do seu processo de aprendizagem, visto 

quer o estudante é aquele que observa cuidadosamente os fenômenos e procura 

adquirir conhecimento de algo, através de ponderações. 

A abordagem tradicional do ensino parte do pressuposto de que a inteligência 

é uma faculdade que torna o homem capaz de armazenar informações, das mais 

simples às mais complexas, tendo o sujeito um papel irrelevante nesse processo 

(LEÃO, 1999). O modelo construtivista, ou melhor, a postura construtivista de 

ensino, concebida no século XVIII dentro do movimento iluminista, movimento este 

que tinha como premissa o ser humano ser detentor da razão e esta razão ser uma 

forma de poder superior à força física exaltada na idade medieval, contudo a postura 

construtivista esclareceu que a razão não era um dom ou uma característica 

genética e sim fruto de um processo de desenvolvimento de um potencial. O 

construtivismo, assim como todas as metodologias ativas, implica numa mudança de 

postura, colocando o aluno como centro do processo e não mais o professor. 

Vários teóricos corroboraram para que a postura construtivista fosse 

difundida, entre eles Piaget, que sem dúvida, é o mais importante teórico do 

construtivismo, tendo como eixo central de sua teoria que o desenvolvimento mental 

é justamente a interação entre o organismo e o meio ambiente em que está inserido, 

seguido por Vigotsky através de sua teoria que o desenvolvimento intelectual das 

crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. De acordo 

com Piaget (1975), “a adaptação intelectual, como qualquer outra, é um 

estabelecimento de equilíbrio progressivo entre um mecanismo assimilador e uma 

acomodação complementar”. Em todos os casos, sem exceção, a adaptação só se 

considera realizada quando atinge um sistema estável, isto é, quando existe 

equilíbrio entre a acomodação e a assimilação. Piaget efetivamente elabora uma 

teoria do conhecimento e não um método de ensino. 
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3.3. APRENDIZADO BASEADO EM PROBLEMAS (ABP) 

 

As novas metodologias educacionais não se concentram apenas no 

construtivismo, pelo contrário, existem várias correntes e ferramentas validadas para 

aprimorar a relação ensino-aprendizado. Tibério et al. (2003) e Berbel (1998) 

discorrem sobre as metodologias ativas aplicadas ao ensino dos profissionais da 

área de saúde no Brasil, inspirado nos modelos canadense e holandês aplicados 

com sucesso há mais de 40 anos. Implantado inicialmente na Universidade de 

McMasters, em Hamilton, Canadá, em 1964 e na década de 70 na faculdade de 

Medicina de Maastricht, na Holanda, o Aprendizado Baseado em Problemas (ABP) - 

ou Problem Based Learning (PBL) - é uma técnica de ensino que utiliza problemas 

(que podem ser casos clínicos, problemas epidemiológicos, dilemas éticos, etc.) a 

serem discutidos em um grupo relativamente pequeno de alunos. 

A metodologia PBL é especialmente utilizada como estratégia de ensino-

aprendizagem nos cursos de Medicina. O currículo do curso é baseado nessa 

metodologia, sendo estruturado na tutoria em torno de casos/problemas 

significativos ao aprendizado do estudante, que o destrincha utilizando-se de 7 

passos ampla e mundialmente estabelecidos. Paralelamente, outras unidades 

curriculares desenvolvem-se, utilizando-se de diversas técnicas ativas de 

aprendizagem, preferencialmente em consonância com o conteúdo temático do 

problema discutido (LOPES; LOPES, 2011). 

No Brasil essa metodologia começou a ser utilizada em fins da década de 

1990, mas ganhou força nos últimos anos com sua inclusão nas Diretrizes Nacionais 

Curriculares do curso de Medicina, que em sua última versão, em 2014, determinou 

que todos os cursos médicos do Brasil se adaptem a metodologias ativas de 

aprendizagem. Tal determinação é coerente com a política nacional de saúde, que 

enxerga a necessidade de mudança nas teorias do modelo causal de doenças e, 

consequentemente, do cuidado a saúde. Entende-se que para o deslocamento 

paradigmático do olhar do profissional de saúde sobre o homem e seu processo de 

adoecimento é necessária toda uma alteração nos processos de formação dos 

profissionais. O PBL entra neste contexto. Também ele tem um componente 

filosófico, paradigmático, diferente da pedagogia tradicional em que a maior parte da 

atual população acadêmica foi formada. 
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Dentre as metodologias ativas, o PBL tem sido o método de escolha das 

escolas de Medicina, visto que esta metodologia é formativa à medida que estimula 

uma atitude ativa do aluno em busca do conhecimento e não meramente informativa 

como é o caso da prática pedagógica tradicional (BERBEL, 1998).  Corroborando 

essa ideia Morán (2015), expõe que o PBL destaca o uso de um contexto clínico 

para o aprendizado, promove o desenvolvimento da habilidade de trabalhar em 

grupo, e também estimula o estudo individual, de acordo com os interesses e o ritmo 

de cada estudante.  

O aprendizado passa a ser centrado no aluno, que sai do papel de receptor 

passivo, para o de agente e principal responsável pelo seu aprendizado. Os 

professores que atuam como tutores (ou facilitadores) nos grupos têm a 

oportunidade de conhecer bem os estudantes e de manter contato com eles durante 

todo o curso. O PBL mostra-se, assim, como uma poderosa ferramenta de ensino-

aprendizagem. 

Discorrer sobre todas as metodologias ativas e suas ferramentas seria 

inviável apenas neste pequeno texto, mas o que ficou claro é que as inovações 

decorrentes do desenvolvimento invadiram as salas de aula e conseguiram 

“derrubar seus muros”, fazendo assim de qualquer atividade ou local uma 

possibilidade de aprender. 
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4. TRANSIÇÕES PARADIGMÁTICAS 

 

Vasconcellos (2013) nos afirma que o pensamento sistêmico inicialmente é 

visto com desconfiança, frágil ou sem reconhecimento científico, por se tratar de um 

conceito abrangente que unifica as disciplinas, ou seja, por ser um conceito similar a 

holístico, dando a impressão de ser algo esotérico. 

 A autora ainda afirma que para fomentar qualquer mudança perante esse 

quadro é necessário romper os paradigmas estabelecidos; e nos trás que paradigma 

(do grego parádeigma), é definido como modelo ou padrão. Kuhn (1991) nos trás 

uma visão mais abrangente, onde “paradigmas são as realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e 

soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 

1991, p.13). Já Guareschi (2008) discorre sobre os aspectos paradigmáticos e suas 

implicações na compreensão do universo e do ser humano. 

 De qualquer maneira, todo paradigma contempla quatro vertentes de 

concepções: humana, valorativa ou ética, social e prática. Assim sendo, o homem lê 

o mundo conforme seus paradigmas e consegue, com essa “lente”, distinguir o certo 

e o errado, ou ainda, saber o que é cientificamente aceito ou não pela comunidade 

(ARAUJO, 2010, pag. 93, grifo do autor).  

O novo paradigma exige rever os conceitos básicos das ciências (físicas, 

biológicas ou sociais) para que seja possível pensar em uma única ciência com 

diferentes vertentes e não mais em várias ciências. O pensamento sistêmico vem, 

portanto, mostrar que é possível uma mudança paradigmática, sem que a 

cientificidade seja perdida (VASCONCELLOS, 2013). 

Quando falamos em uma ciência única, e não mais em ciências, podemos 

começar a vislumbrar os conceitos de interdisciplinaridade e de 

transdisciplinaridade, pois passamos a ver os fenômenos por completo, através das 

diferentes vertentes ou prismas possíveis e não apenas por um único ângulo, já que 

um mesmo fenômeno pode ser interpretado de diversas formas, dependendo da 

perspectiva do observador, podendo então ser uma atividade ou fenômeno “e - e” e 

não mais “ou - ou”, como nos apresenta Vasconcellos (2013), em uma das 

exemplificações das diferenças da visão da Ciência tradicional e da Ciência novo-

paradigmática emergente.  
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Vasconcellos (2013) exemplifica através da Experiência dos Provérbios, em 

que provérbios e ditos populares, são fragmentados e escritos em duas folhas, 

sendo que uma folha mantém a primeira parte da versão conhecida do provérbio, 

enquanto que na segunda a frase complementar foi alterada por outra frase. Ao 

tentar completar o provérbio, o participante da experiência que têm a parte 

conhecida não aceita com facilidade que terá que se adequar a outra frase, pois já 

tem o paradigma estabelecido, enquanto que o participante que recebe a frase 

complementar, se adequa com maior facilidade, pois não possui um processo 

preestabelecido.  

Ver qualquer fenômeno por um único prisma, fazendo que uma solução se 

torne “a” solução, é um despropósito, também chamado de paralisia do paradigma, 

que nos impede de imaginar novas hipóteses, atrapalhando assim o crescimento 

epistemológico. Portanto, usando o exemplo da experiência dos Provérbios, em 

paralelo aos modelos pedagógicos, devemos rever o modelo ou os modelos 

pedagógicos conhecidos, nos despindo dos pré-conceitos dos modelos mentais 

arraigados em nossa cultura e assim, estarmos abertos ao desconhecido, e 

aceitando a possibilidade da reestruturação de alguns conceitos e ideias. 

As mudanças paradigmáticas são lentas e até difíceis, pois necessitam de 

experiências e vivências para uma mudança do paradigma atual. 

O paradigma tradicional ou cartesiano da ciência é descrito por Vasconcellos 

(2013) a partir de três pressupostos: Simplicidade, Estabilidade e Objetividade, 

enquanto que o novo paradigma emergente é descrito pela autora pelos 

pressupostos da Complexidade, Instabilidade e Intersubjetividade. Os pressupostos 

da ciência neo-paradigmática, vêm no sentido de ampliar o foco para o pensamento 

sistêmico, as articulações e as conexões entre os fenômenos, observando as 

particularidades de casos e as intersecções dos prismas de cada evento. 

Para a área da saúde, mais especificamente na Medicina, podemos visualizar 

esse pensamento sistêmico no trabalho do médico generalista, onde este 

profissional precisa pensar as múltiplas interações, através do desenvolvimento do 

pensamento complexo e sistêmico, para calcular todas as variáveis que podem 

interferir em um diagnóstico e/ou em um determinado tratamento. 

Nas palavras de Vasconcelos (2013, pag. 114): “Existe o risco de o 

generalista ser visto apenas como mais um especialista, pensando no generalista 

como um simples especialista em clínica geral”. Alinhadas ao pensamento sistêmico, 
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as novas DCN para o curso de Medicina vêm ao encontro do novo paradigma da 

ciência, em que o intuito é resgatar o médico generalista, ou o antigo médico de 

família do século XVIII, que possui não apenas especialidades, mas também 

elementos pedagógicos, cognitivos, habilidades e competências para realizar um 

atendimento integral ao seu paciente, independente da área ou sub-área de sua 

preferência, se tornando um profissional mais seguro e capacitado. 

O exposto acima é afirmado por Blaise Pascal (apud MORIN, 2000),  que já 

no século XVII, afirmava que “não se pode conhecer o todo sem conhecer as partes, 

nem se pode conhecer as partes sem conhecer o todo”. O generalista busca, 

portanto, integrar as partes e o todo. 
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5. VERTENTES DO DESENVOLVIMENTO – DESENVOLVIMENTO 

HUMANO x DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

“Desenvolver o homem é construir condições que possibilitam a evolução das 

suas potencialidades bio-psiquico-sociais” (SANTOS et al., 2012, p. 59). 

Atualmente a palavra desenvolvimento - apesar do termo ter surgido das 

ciências biológicas associado ao processo evolutivo - nos remete primeiramente à 

preocupações relacionadas com a dimensão econômica do conceito, isto é, centrado 

na acumulação de riqueza e na expectativa de que o futuro guarda em si a 

promessa de um maior bem-estar (FURTADO, 1998). É óbvio que o caráter 

monetário tem muitas implicações no cotidiano, mas não é essencial em sua 

totalidade. Aliás, está longe desse conceito, já que essencial deriva 

epistemologicamente de essência, e a essência de cada um está nos sentimentos, 

valores e relações pessoais realizadas diariamente, assim como o efeito que essas 

conexões exercem em cada um de nós. 

Entretanto o conceito não pode se limitar simplesmente a uma vertente, tendo 

em vista seu caráter multiparadigmático, podendo ser abordado por pelo menos 

quatro dimensões, conforme Santos et al. (2012) nos trás: desenvolvimento 

econômico, político, social e ambiental.  

Partindo do princípio etimológico, a palavra desenvolvimento pode denotar, de 

acordo com o significado encontrado no dicionário: 1- Ação ou efeito de desenvolver; 

2- Ação de crescer ou progredir; 3- Ação de compor e/ou elaborar; e 4- Crescimento 

dos atributos individuais (psicológicos, morais, intelectuais, etc.) (DICIO, 2019). 

Também podemos estudar a raiz epistemológica extraída do vocábulo, conforme 

ilustra a Figura 1, de onde podemos concluir que desenvolvimento é uma ação para 

gerar movimento. 

 A proposta deste texto é que a análise do conceito de desenvolvimento seja 

realizada de acordo com o intuito de sua origem, ou seja, como um sinônimo, ou 

melhor, um processo para o alcance das potencialidades, independendo de qual 

vertente esteja sendo explorada, seja ela biológica, econômica, ambiental, social, 

cultural ou humana, sendo esta última a vertente que pretendemos dar ênfase. 
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Figura1: Etimologia do Vocábulo Desenvolvimento 

Desmembramento da palavra desenvolvimento  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Autora, adaptado de Diniz 2006, p.33). 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), através do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), utiliza desde 1990 o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)  , como medida para avaliar a qualidade de vida e o 

desenvolvimento econômico de uma população.  

O economista indiano Amartya Sen, um dos criadores/idealizadores do IDH, 

nos trás uma visão de desenvolvimento mais ampla, associando que as 

oportunidades que um local (seja um país, região, associação ou grupo social) 

disponibiliza à sua população, oferecendo a liberdade de escolhas, capacitando os 

indivíduos a exercer essa liberdade e estimulando a cidadania, está intimamente 

ligada ao nível de desenvolvimento obtido. Distintamente de outros autores, Sen e 

Kliksberg (2010) apresentam o desenvolvimento de uma forma diferente, através da 

exploração dos capitais disponíveis. Ele identifica quatro tipos de capital: o capital 

natural, o capital financeiro, o capital social e o capital humano, que diz respeito aos 

níveis de saúde e educação da população. 

Guattari e Rolnik (2005) refletem que para observar os aspectos humanos do 

desenvolvimento é preciso uma profunda mudança na forma de encarar o mundo e 

as relações – um deslocamento paradigmático, portanto - bem como uma mudança 
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intrínseca, não apenas de grau (relação de poder e valoração social 

preestabelecida), mas de natureza (de comportamento e pensamento). 

Essa mudança real, proposta pela mudança de natureza, exige uma reflexão 

sobre o que nos é realmente importante e qual a ordem de importância dos valores 

que culturalmente elencamos. 

Esse intenso e profundo questionamento interno, que nos leva de onde 

estamos aonde queremos chegar, também é defendido por Nussbaum (2009) no 

campo educacional, através do ensaio “Educação para o lucro, Educação para a 

Liberdade”, onde a autora afirma que o desenvolvimento deve englobar uma parte 

mais ampla dos fins humanos. 

Sen e Kliksbeg (2010) enfatizam a questão da valorização da cultura e do 

indivíduo através do reconhecimento da valorização das habilidades individuais. Ao 

analisar o desenvolvimento pelos prismas humano e social, o que se valoriza não é 

a riqueza monetária, pois apesar do desenvolvimento econômico permitir um padrão 

de vida mais confortável, este não consegue sobrepor o grau de desenvolvimento 

humano promovido pelo desenvolvimento das capacidades humanas intrínsecas que 

são emancipatórias ao gerar felicidade, autoestima, autoconfiança, empoderamento, 

estimulando o raciocínio crítico, permitindo que o padrão de qualidade de vida se 

eleve e que assim, os indivíduos possam ter a capacidade de exercer a liberdade de 

escolher sanar as necessidades básicas de dado grupo, comunidade ou sociedade, 

elevando assim o desenvolvimento local através da capacidade de equidade basal, 

apesar da extrema diversidade humana. 

 Interligando a nossa temática central à essa discussão, fica claro que a 

utilização das metodologias ativas permite e estimula esse desenvolvimento da 

liberdade, através do processo de capacitação individual para a condição de agente 

assim como instiga a difusão do instinto de agente para o meio em que as pessoas 

estão inseridas. A liberdade do individuo é um elemento básico que promove a 

expansão das capacidades podendo ser estimuladas por políticas públicas, por 

exemplo, as novas DCN de Medicina (BRASIL, 2014), ou implicar diretamente no 

direcionamento das políticas públicas através de medidas participativas (SEN, 

2000). 

 Complementando o exposto acima o autor cita que “A participação requer 

conhecimentos e um grau de instrução básico, negar a oportunidade da educação 
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escolar [...] é imediatamente contrário às condições fundamentais da liberdade 

participativa” (SEN, 2000, p. 48). 

 Nussbaum compartilha do pensamento de Sen, e também, nos atenta sobre 

os riscos de uma educação burocratizada e elitizada voltada apenas para o lucro, 

onde os alunos mantêm a docilização dos corpos já citada por Foucault e o 

pensamento de manada e “aprenderam a ignorar sistematicamente as 

desigualdades, que são favorecidas por uma política baseada no crescimento 

econômico por si só” (NUSSBAUM, 2009, p. 10). 

 Ainda nesse sentido a autora expõe que a educação igualitária, emancipatória 

e libertadora que se almeja, promove “o enriquecimento dos sentidos do aluno, da 

imaginação, do pensamento e da razão prática”, permitindo uma visão de 

desenvolvimento de bases igualitárias (NUSSBAUM, 2009, p. 12). 

Precisamos resgatar as relações humanas, básicas, esvaziando nossos 

medos voluntários ou não, em busca de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Os 

“fossos” étnicos, culturais, sociais e educacionais precisam ser transpostos, afim de 

quê a liberdade da equidade prevaleça. Devido à vasta diversidade humana, seria 

impossível promover a igualdade, até porque, as necessidades bem como as 

prioridades são díspares. O que se ambiciona realmente é que as capacidades de 

liberdades relativas e absolutas sejam difundidas, através da formação e 

empoderamento de agentes de mudanças no intuito que as desigualdades sejam 

amenizadas através de uma igualdade basal, onde os indivíduos, sociedades e 

regiões possam ter a liberdade de escolher quais capacidades são necessárias de 

se desenvolver para encontrar medidas de sanar suas demandas prioritárias (SEN, 

2012). 

E isso não ocorrerá com mudanças bruscas, mas sim na singeleza das 

revoluções moleculares da subjetividade humana. De acordo com Guattari “a 

retomada de confiança da humanidade em si mesma está para ser forjada passo a 

passo e, às vezes, a partir dos meios mais minúsculos” (Guattari, 2001, pág. 55). 
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6. RESULTADOS  

Implantar o PBL, ou qualquer dos seus componentes, é um grande desafio. 

Demanda a construção de um plano pedagógico inovador, aporte financeiro maior 

que para cursos com metodologia tradicional de ensino, formação de equipe docente 

grande e com características próprias. O PBL é um método que não permite 

acomodação, nem de docentes nem de discentes, tendo a construção do currículo 

como um dos seus grandes desafios.  

Quando as metodologias ativas são mais que ferramentas técnicas de que um 

professor lança mão vez ou outra para atender a determinado objetivo pedagógico, 

mas - como no caso sob investigação - elas têm o lugar de ordenar todo um 

currículo de graduação, podemos alçá-las à categoria de "ator" no processo 

educativo, pois têm personalidade própria, impondo todo um paradigma diferente 

aos demais atores. 

Sementille (s/d) lembra que o currículo é produto do grupo sociocultural que o 

produz. Neste sentido, consideraremos aqui que o curso de Medicina se desenrola 

em uma relação constante entre quatro atores: o corpo institucional, o corpo 

docente, o corpo discente e o método.  

No grupo focal, o objeto da conversa foi o método pedagógico e sua 

operacionalização, mediado pelo relacionamento entre os demais atores - 

estudantes, docentes e instituição - que não necessariamente conhecem e/ou 

compreendem o método que devem operacionalizar. Do conteúdo linguístico gerado 

nesta conversa, emergiram questões ligadas a três, dos atores acima, que foram 

categorizados conforme se mostra no Quadro 1: 

  

Quadro 1 - Categorias e subcategorias emergentes no corpus do grupo focal 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS 

O Estudante 
Perfil 

Papel 

O Professor-tutor 
Perfil 

Domínio das metodologias ativas 

O Método 

PBL desconhecido 

Avaliação e Relações Interpessoais 

Espiral construtivista 
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6.1. O ESTUDANTE 

 

6.1.1. Perfil do Estudante 

 

O estudante de Medicina demonstra algumas características marcantes, 

como nos traz Arruda (1999): 

[...] adolescente tardio, com um acentuado grau de imaturidade, que se 
mescla com prerrogativas da vida adulta. A persistência de traços infanto-
juvenis invadindo a fase adulto-jovem precisa ser levada em conta, quando se 
procura entender o aluno, principalmente o de Medicina, uma vez que ele, na 
maioria das vezes despreparado para a escolha profissional, opta por viver 
próximo de coisas, que ele mais teme: a dor e a morte! (ARRUDA, 1999, pag. 
60) 

O autor afirma que o estudante de Medicina tem um acentuado grau de 

imaturidade, tendo vindo de um período de grandes sacrifícios e forte desgaste 

emocional, estando apenas com o ego massageado pela vitória conquistada com o 

ingresso no curso médico. Almeida e Batista (2013), entrevistando professores que 

atuam com o método PBL, descobrem um estudante mais exigente que o estudante 

do modelo tradicional.  

Em nossa amostra, observou-se a descrição de vários sentimentos, como 

medo, insegurança, timidez, ansiedade intensa, sensação de pavor tanto frente ao 

método, quanto à nova fase. 

E12: uma coisa que eu acho que o PBL prejudica muitas pessoas tímidas. 
Eu não tive essa dificuldade, mas eu acompanhei vários colegas que 
sofriam, assim, colegas muito estudiosas, muito inteligentes e que eram 
prejudicadas, por timidez. Então, esse é um ponto negativo, só que ao 
mesmo tempo é um ponto positivo, porque essas pessoas aprendem a 
superar a timidez. Nem sempre a timidez... Na maioria das vezes a timidez 
atrapalha a vida profissional. Então, eu acho que no início é doído, só que 
depois, ele é um ponto positivo.  
E13: … o PBL gera muita insegurança, muita ansiedade para quem entra. 

 
 Aliado a esses sentimentos e a comportamentos não saudáveis ou 

adequados, nota-se acirrada competição em algumas unidades curriculares, 

estimulada pelos processos avaliativos ou mesmo pelo perfil do estudante, além da 

necessidade “decorar”, fato mencionado por alguns participantes e que foge 

completamente da proposta do método, devendo ser evitadas pelo seu potencial 

antipedagógico.   

E11: o que eu mais noto dentro do PBL, é o aluno que sabe o rodapé e não 
sabe o básico. Por quê? Entra naquele lance da competição da tutoria.  
Então, essa competição é horrível! Aí o que acontece, o cara chega lá e 
começa a falar assim, o rodapé do livro, aí pega o aluno às vezes que tá 
dentro da metodologia certa, estudou o que tem que ser estudado, ele não 
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sabe nem o que o outro cara tá falando. O cara tá falando não sei o quê, 
não sei o quê, não sei o quê, que não tem nem função acadêmica, não é 
verdade? e o básico, aí você pergunta o básico... 
E12 Com relação a competitividade, que foi falado, ela de fato existe, mas 
eu acho que com o passar do tempo, as pessoas começam a perceber, 
claro que não todas, infelizmente, mas que a colaboração superaria a 
competitividade [...] eu acho que com o tempo a tendência é a colaboração 
ganhar espaço da competitividade. 
 

 Apesar das dificuldades, eles também conseguem pontuar que há 

desenvolvimento de maturidade durante o decorrer do curso, que eles possuem 

maior interação estudante-estudante e estudante-docente, em relação à cursos 

tradicionais, pela proximidade gerada nos pequenos grupos de estudo das unidades 

curriculares.  

E15: [...] maioria de nós conseguiu lidar com PBL de uma forma muito 
diferente de que quem é dez anos mais novo do que nós.  
E13: eu concordo com a E15 com esse negócio de maturidade, porque 
talvez se eu tivesse feito PBL como minha primeira graduação, como eu 
teria ido, será que teria me adaptado tão bem como me adaptei agora?  
E12: o que eu sentia muita falta, o que eu percebi na verdade com o PBL, 
era que tinha uma deficiência muito grande, uma distância muito grande 
entre os alunos e uma distância muito grande entre aluno e professor e 
mesmo uma interação com a faculdade...e eu acho que o PBL trás. 

 

O PBL foi também citado como importante disparador de novas práticas entre 

os alunos, para o sucesso na aquisição do desempenho esperado, refletindo no 

amadurecimento e na mudança de comportamento nas pessoas tímidas e salientam 

também que o maior estímulo é a própria curiosidade que o método desperta neles. 

E22: [...] lá na tutoria a gente discute o problema antes, então a gente fica 
curioso para estudar, e estuda. Então isso faz a gente ir atrás da matéria 
para realmente estudar. 
E25: a gente sai do Ensino Fundamental e Médio sem ter hábito de leitura e 
sem ter hábito de escrita, o aluno que chega aqui não sabe escrever muitas 
vezes, né? E eu acho que nisso tudo o PBL corrige, mas é muito mais difícil, 
porque já que você não tem o hábito, né, a gente enfrenta muitas 
dificuldades. [...] precisa pensar um pouco nesse lado pessoal do aluno, que 
é muito sacrificado, mas assim, eu acho que vale a pena.  

 

6.1.2. Papel do estudante 

 

Entre os estudantes há pessoas com personalidades diferentes e, mais que 

isso, com visões de mundo diferentes. Eles entendem que seu papel neste método é 

mais ativo, que necessitam estar em constante busca do seu próprio conhecimento 

e que o comprometimento refletirá de forma impactante em seu aprendizado.  
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E21: o ponto positivo que eu vejo é essa busca pelo conhecimento, porque 
no método tradicional a gente pega os slides prontos, a gente pega todo o 
material, e aqui não, aqui a gente tem que buscar o tempo todo. 
E13: A gente aqui aprende a correr atrás de muita coisa, então o corpo mole 
aqui, eu acho que dificilmente tem pessoas que sejam folgadas [...]. 
E23: na verdade o que todo mundo falou, que grande parte do problema e 
da parte boa do PBL é a questão do comprometimento do aluno. O aluno 
que tá comprometido ele passa a querer saber, querer correr atrás... 

 
Também demonstram que é necessário tempo para assimilação, organização 

e raciocínio para uma efetiva sedimentação e relacionamento dos diferentes saberes 

aprendidos;  

E11: dentro do PBL talvez o caos traga a ordem, mas às vezes eu não 
consigo visualizar essa ordem.  

 
Entretanto, ficou nítido que eles possuem uma postura imediatista e não 

compreendem que a metodologia prega a construção de seu saber como processo e 

não como um evento único que possa ser finalizado em dado momento. Essa atitude 

é exemplificada quando, ao falar de si, os participantes mostram sentir necessidade 

de maior atenção por parte dos professores e confundem a prática de 

autodirecionamento inerente ao papel central do estudante com autodidatismo, ou 

seja, com alguém que aprendeu algo sem o auxílio de um professor ou mentor 

(DICIO, 2017), cobrando que o docente sempre aponte um “norte”.  

E23: Uma das grandes falhas do PBL é a direção (no sentido de 
direcionamento dado pelo tutor), essa questão de separar o conteúdo, é 
difícil, é extremamente difícil. Você não consegue… pelo menos eu, eu levo 
tempos e tempos para conseguir entender o assunto, e depois que entender 
esse assunto, você conseguir separar e colocar ele no local certo. Isso no 
tradicional é mais claro, porque já vem conteúdo. Lógico que aí tem o 
contraponto que fala que é exatamente para você poder fazer isso, mas isso 
leva um tempo, a gente tem um cronograma. [...] o auto-didata, né, falam 
que ele busca o conhecimento sozinho, mas desculpa, a gente tá numa 
área... Assim, todo mundo que faz, seja ela Medicina, seja ela Psicologia, 
seja ela Enfermagem... Qualquer área, qualquer área, ela tem que ser 
direcionada.  
E11: o aluno ele é mais ativo do que o tutor. 
E21: Só que a gente não tem, eu acho, um suporte necessário, eu acho 
para a gente tá fazendo, pra gente ser autodidata. Assim né, que é o que a 
gente é, na minha visão. 

 
Nesse sentido Arruda (1999) aborda a questão do binômio estudante-docente 

e a reciprocidade da relação: onde ensinando, o professor continua a aprender, ou 

seja, o ensino é um ato comum entre professor e aluno. “Ensinar é mais saber como 

do que saber que” (pag. 50). E é realmente a dificuldade de diferenciar que o 

docente ensina o como, (como organizar, como procurar, como conectar as 

unidades curriculares) e não somente o que, que gera grandes angústias. 
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6.2. O PROFESSOR-TUTOR 

 

Por professor-tutor, referimo-nos aos professores de qualquer das unidades 

curriculares do curso, e não especificamente àquele chamado de tutor, por facilitar 

as sessões tutoriais do PBL. 

Nas metodologias ativas o papel aparentemente secundário, ou horizontal, do 

docente em relação ao aluno, não pode ser banalizado ou negligenciado, como se 

agora o centro sendo o aluno, o primeiro perdesse parte da sua responsabilidade. 

Muito pelo contrário, a necessidade do domínio da disciplina, visto que o currículo é 

muito mais dinâmico e integrado, além de trabalhar com o conhecimento generalista 

e não apenas no qual cada profissional aprofundou seu conhecimento, exige muito 

mais esforço, dedicação e estudo destes, para assim conseguir, plenamente, 

exercer sua função de facilitador de seus discípulos. 

Para isso é necessário uma maior flexibilidade deste docente, aliada à 

competência em dar feedback imediato, garantindo uma adequada conduta do 

estudante durante o processo, otimizando o que a metodologia pode proporcionar. 

O grande desafio, do curso de Medicina em geral e não exclusivo do PBL, é 

que os docentes do curso são em suas maioria, médicos renomados em suas áreas 

que resolveram iniciar a prática docente baseados no seu fazer profissional cotidiano 

e no senso comum pedagógico do próprio aprendizado. Sementille (s/d) comenta 

que “o senso comum constitui a matéria-prima basilar do conhecimento pedagógico, 

é um saber geral e prático, reconhecido por todos os docentes que já foram alunos”. 

Nessa vertente surgem professores e não educadores por vocação, devendo estes 

abdicar de algum tempo de suas outras funções para se capacitarem para esta nova 

jornada. Sendo assim capazes de promover no estudante o desenvolvimento de 

atitudes, habilidades e competências, e desvencilhando-se do apego exclusivo ao 

conteúdo, historicamente a maior preocupação na formação de profissionais. 

E12: uma preparação melhor dos professores, né, porque a facilidade do 
tradicional é, o professor que é endocrinologista, vai dar hoje endocrinologia; 
o professor que é ginecologista, ele vai dar aula de ginecologia; e... os 
nossos tutores tem formações variadas, né, em dermato, cardio, enfim, e 
eles têm que lidar com um conhecimento generalista. E, o tradicional, ele 
não prepara dessa forma, e os nossos professores hoje, a grande, grande 
maioria é formada em tradicional. 
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6.2.1. Perfil do professor-tutor 

 

Se um curso com currículo centrado em metodologias ativas requer um aluno 

com perfil especial e aberto a mudanças, requer o mesmo, ou talvez mais, dos 

professores. Chakur (1995) afirma que o maior problema da atuação docente está 

em sua fundamentação pedagógico-epistemológica. 

Pessoas que atuam como médicos e, por razões variadas, ingressam na 

Universidade para ensinar. Mas, formados em sua maioria no modelo tradicional, 

deparam-se com um desafio às vezes jamais imaginado: não lecionar, mas atuar 

como facilitador dos processos de aprendizagem e estabelecer relação professor-

aluno dentro de um paradigma diferente daquele em que cresceu, formou-se e vive.  

De acordo com nosso estudo, os alunos percebem essa característica em 

seus professores, como pode-se depreender da fala de E11, mas reclamam uma 

postura mais próxima e mediadora, como em E12 e E15. 

E11: [...] os nossos professores aqui, eles são médicos. Eles trabalham 
então eles sabem a prática. Esse é o lado BOM dos nossos professores. 
Por quê? Porque ele traz o que realmente você faz no seu dia-a-dia. Por 
outro lado, o que que acontece? Esse professor, que ele tem essa vivência 
acadêmica, ele traz vícios pro aprendizado, você entendeu? Eles não têm a 
metodologia sedimentada do aprendizado.  
E12: E o professor que tá lá... a gente que tem que estudar, a gente tem 
que apresentar a matéria, mas ele deveria, não sei se teria, mas no meu 
ponto de vista ele deveria, sanar as nossas dúvidas, porque mesmo você 
estudando, tem dúvida que fica, e só uma pessoa que tem a prática, que 
tem experiência, poderia sanar. Então, ele deveria ser preparado e 
conscientizado de que, ele estudar a matéria é essencial pro bom 
andamento da coisa. 
E15: Então esse preparo mínimo para entrar numa faculdade que é no 
método o PBL, muitos deles não tem, além do conhecimento prévio teórico. 

 
Uma das tarefas mais importantes no professor-tutor é estimular a curiosidade 

no aluno, e estar ciente de que a sua postura pode influenciar no desempenho do 

estudante nos processos avaliativos a que é submetido. E21 é uma estudante que 

ainda não se adaptou ao método e não encontrou o real sentido da autonomia na 

construção do seu aprendizado, mas sua fala é emblemática por mostrar a 

importância do professor ter fundamentação pedagógico-epistemológica em acordo 

com o projeto político-pedagógico do curso, a fim de contribuir com o processo de 

adaptação do estudante.  

E21: A gente chega, com todo o material, com todo o nervosismo, sob 
pressão, e o tutor não tá nem aí. Isso acontece muito, então, o método 
avaliativo eu acho que, no PBL, nossa! ele deixa muito a desejar. Eu me 
sinto muito prejudicada e eu vejo que muita gente boa também sai 
prejudicada... lógico, o tradicional tem muitos pontos negativos, mas eu vejo 
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que o estímulo do aluno é maior. O estímulo pra ir pra aula, o estímulo pra 
procurar, não sei, fazer pergunta pro professor e ele tem uma, ele te dá uma 
liberdade maior, porque aqui a gente tem que o tempo todo buscar, o tempo 
todo buscar.  
E13: [...] seria muito bom se alguns professores conseguissem ouvir a 
crítica da mesma forma que a gente é cobrada a ouvir... mas eu gosto, eu 
gosto desse negócio desse feedback que a gente tem, de saber como você 
está, não só pro bem, mas pro mal também, saber o que você precisa 
melhorar, porque às vezes alguns tutores esquecem de falar, principalmente 
para as pessoas que já se destacam na tutoria, mas eu vejo que algumas 
vezes os tutores destacam muito os problemas dos que não são tão bons, e 
os que são bons não são perfeitos, eles têm problemas também, e às vezes 
isso precisa ser dito. 

 
Outra característica percebida pelos alunos como importante no professor é o 

comprometimento e cuidado com as dúvidas dos alunos, aliado a maior atenção à 

prática demonstrativa, evitando equívocos na mensuração da aprendizagem. 

E22: na Habilidades... no Ambulatório, às vezes o professor só fica como 
observador, ele observa pelo vidro, às vezes tipo examinando... Então, 
assim, acho que às vezes falta uma maior demonstração... porque às vezes, 
você olhar... nossa, que interessante! Mas você sabe fazer? [...] Então eu 
sinto falta desse apoio do professor na prática, dele demonstrar, pra saber 
se, na prática, se o aluno tá aprendendo a fazer. Porque na teoria é uma 
coisa, na prática é outra. 

 
Em um processo de aprendizagem baseado na teoria-prática como 

desenvolvedor de competência, a demonstração para a prática pode potencializar a 

construção do significado, facilitando a aprendizagem pelo estudante.  

 

6.2.2. Domínio das metodologias ativas 

 

Sobre o professor inserido no PBL Almeida e Batista (2013) reforçam que no 

PBL o docente tem maior responsabilidade com a aprendizagem do estudante, 

participação ativa na construção curricular e sua prática docente consiste em facilitar 

o aprendizado. 

E24: se na hora que a gente tivesse lá no "morfo" e eles sentassem assim, e 
causasse uma discussão maior, eu acho que teria um conhecimento muito 
mais aprofundado e a gente teria essa possibilidade no PBL, sabe, de ter 
esse conhecimento, ter uma sedimentação melhor e aprender mais. 

 
Como citamos, o docente de Medicina, precisa de uma capacitação prévia 

sobre a técnica da metodologia, suas ferramentas e aplicabilidades nas diferentes 

unidades curriculares, bem como uma capacitação filosófico-pedagógica – além do 

processo de reciclagem através de um programa de educação continuada - no 

intuito de facilitar seu desempenho de orientador, no processo ensino-
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aprendizagem, evitando passar por práticas antipedagógicas, por falta de domínio 

dos recursos metodológicos disponíveis, atribuindo as vezes, condutas ao método.  

E13: penso que falta um pouco de flexibilidade dos professores na 
interpretação deles quanto ao PBL, porque muitas vezes você pede uma 
ajuda e a pessoa: "vai atrás" e você já foi. Então eu acho que tem que ter 
um pouco de flexibilidade, e talvez aí entre na questão da capacitação, de 
saber até que ponto eu posso exigir do aluno "vai atrás" ou quando é a hora 
de eu poder ajudá-lo, eu fazer aquele papel de facilitador, de conseguir 
explicar alguma coisa, ou tentar buscar junto com ele o que ele sabe... 
E11: é justamente a capacitação do professorado. Não tem condições, por 
exemplo, de você entrar em uma sala X

3
 e o cara não saber o que é 

processual. É um absurdo! Mas isso é... eu acho assim, não fazer a 
capacitação interna, eu acho que tem que ser um órgão externo, tá. Porque 
assim, você passa os vícios. Queira ou não, o professor que está aqui vai 
capacitar o outro, ele vai passar os vícios dele. Então, tem que ser algo que 
vem externo. 
E15: Eles passam no processo seletivo e entram na sala de aula, mas eles 
não sabem nem como te avaliar, nem quais são essas ferramentas igual a 
E14 levantou: quais são as ferramentas que o PBL tem? O que eu tô 
fazendo aqui? 

 

6.3. O MÉTODO  

Um método que seja centrado no estudante e valorize a relação professor-

aluno através de grupos pequenos, permite que o professor esteja atento a 

diferenças de personalidade e visão de mundo que o estudante traz consigo. 

Compreender o perfil do estudante a partir da sua visão de mundo pode ser uma 

boa estratégia para ajudá-lo a corrigir eventuais dificuldades com o método, que 

exige dinamicidade, conforme nos mostra E15: 

E15: eu me senti melhor em fazer um PBL do que um tradicional, gosto 
muito mais desse método porque eu acho um método muito mais 
dinâmico... Eu gosto de coisas mais dinâmicas, combina mais com meu 
perfil.  

 

6.3.1. PBL Desconhecido 

 

Tudo o que é novo, gera desconfiança. O ensino tradicional, apesar de 

ultrapassado, trás mais segurança por ser o socialmente aceito e estabelecido.  

As metodologias ativas em geral e não apenas o PBL sofrem preconceitos, 

necessitando se mostrar “bem-estruturados”. A grande diferença das metodologias 

ativas é que estas trabalham competências e habilidades, sendo que estamos 

acostumados a apenas “nivelar conhecimento”, como se houvesse uma fórmula 

única e correta de se aprender. 

                                                 
3
 Codificado pela autora com “sala X” para manter o anonimato. 
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E15: muitas vezes a gente pensa na metodologia ativa, no PBL e a gente 
pensa muito mal da metodologia ativa. Eu fiz uma outra faculdade, passei 
por um cursinho para passar no vestibular e a gente não tem noção do que 
é o PBL. Ninguém sabe explicar isso lá fora para gente. 
E25: O aluno por si só, ele é um ser insatisfeito! Se a gente for lembrar de 
quando a gente graduou, nós éramos insatisfeitos! A gente é inseguro, acha 
que não vai dar conta… Professores bons, professores ruins, 
comprometidos, descomprometidos, não é só aqui, eu acho. Acho que no 
tradicional também tem. [...] a metodologia ativa, em si, comparando ela 
com tradicional, porque a metodologia em si já enfrenta muitos preconceitos. 

 
Essa falta de conhecimento da proposta filosófica do método, nos tira da zona 

de conforto, por não ser um caminho único, engessado, mas, sim um processo 

contínuo multiparadigmático, que necessita de maior dedicação, sendo tachado de 

difícil e subjetivo, pela interpretação errônea e preconceituosa que temos frente ao 

desconhecido. 

 

6.3.2. Avaliação e Relações Interpessoais 

Um ponto nevrálgico de tudo isso é a avaliação. Docentes e discentes podem 

perseguir seu caminho de sair da zona de conforto, abrir-se para um novo 

paradigma no aprender, encontrar o equilíbrio e serenidade necessários para dar e 

receber feedbacks negativos, ou apenas construtivos. Faz parte da avaliação 

formativa. No PBL é sempre enfatizado que “o propósito final da avaliação não é 

apenas o de atribuir nota para aprovação ou reprovação do aluno, mas sim para que 

se possa promover a aprendizagem do estudante e também do professor.” (LOPES 

et al, 2011, pag. 405). Contudo, para atender às regras institucionais baseadas num 

paradigma diferente, tudo tem que ser convertido em escala numérica, que traz em 

si os rótulos de “aprovado” ou “reprovado”. Essa práxis cartesiana de atribuir uma 

nota quantificada, para medir sucesso, cria um ambiente hostil de competições, e 

delicadas interações devido à notas e processuais “subjetivas” inerentes ao 

professor-tutor e reforça os percalços que o método atravessa para ser aceito. 

E12: um ponto super positivo, a gente interage mais entre si, interage mais 
até profissionalmente, assim, né? Tem uma visão melhor do que é o 
profissional, de como aquele profissional atua na vida dele e entender 
melhor o que eu estou buscando na faculdade. 
E21: acho que o método avaliativo também é muito falho, e muito subjetivo 
também, porque, se o tutor... Ele vai com a cara do aluno, ele falou 
bonitinho, ele expôs melhor a ideia, talvez ele nem sabe o conteúdo tanto 
quanto nós e muitas vezes não estuda, né? E é revoltante.  
E11: o método avaliativo hoje, ele é através de processual e ele é Muito 
subjetivo. Por quê? Porque 50% da sua nota é processual! 
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6.3.3. Espiral Construtivista 

Piaget (1975) introduz a ideia de espiral construtivista ao dizer que “A vida 

mental também é acomodação ao meio ambiente. A assimilação nunca pode ser 

pura, visto que, ao incorporar novos elementos nos esquemas anteriores, a 

inteligência modifica incessantemente os últimos para ajustá-los aos novos dados”. 

O conceito interdisciplinar e integrado das unidades curriculares, presente na 

matriz, não está assimilado pelos estudantes, assim a dinâmica inerente ao método 

é por vezes citada como bagunça ou caos. A grande queixa referente a não 

estruturação de disciplinas básicas ordenadas, também corrobora esse fato, pois a 

necessidade de estruturas rígidas já conhecidas traz segurança. 

E15: o PBL ele te integra, o espiral é isso, ele te pega do começo e depois 
ele volta naquilo, é muito diferente você estudar um anti-hipertensivo no 
quadro de hipertensão, do que estudar ele lá no terceiro ano, sozinho, com 
outros remédios, sabe? 
E24: no PBL, ele acaba sendo melhor, porque ele vai forçar o aluno 
constantemente a ir atrás do aprendizado e... acaba tendo um mínimo, 
sabe, todo mundo sai mais ou menos tendo o mínimo, o mínimo de 
conhecimento. 
E13: o currículo em espiral também dá essa insegurança, você quer ver 
tudo no começo, tudo você acha que não está vendo o suficiente. Mas até 
você se ligar que você vai ver de novo, e que você vai ver de novo, e que 
você vai ver de novo, e que você vai ter várias oportunidades de ver aquilo, 
de aprender e sedimentar demora um tempo. 
E12: E é gostoso você perceber que você superou aquele conhecimento 
que você achou que tivesse faltando. 

 
Os únicos pontos percebidos como positivos da espiral construtivista são 

referentes à pratica e teoria associada, o que estimula o raciocínio clínico, porém 

esse fato, também só foi apontado por alunos do terceiro ano, ou seja, o fato de 

ainda estarem no meio de um processo propicia certos pensamentos e condutas que 

se modifiquem ao longo do tempo. 

E22: uma coisa boa, uma parte boa que acho que não foi falado aqui, é a 
parte prática, que a gente tem desde o primeiro ano, (vários alunos 
concordam), por exemplo, o IESC. 
E14: o PBL ele consegue colocar a prática junto, do jeito que nenhum outro 
curso tradicional vai conseguir, acho que isso é inquestionável, e que o 
desenvolvimento pessoal faz sair da zona de conforto e falar com as 
pessoas de verdade, isso é uma coisa que o PBL não tem questionamento, 
isso é insubstituível. 
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7. DISCUSSÃO 

Os resultados apesentados mostram que o grupo de estudantes valoriza mais 

os atores “corpo docente”, “corpo discente” e “método”, não percebendo, no 

momento da coleta de dados, a importância do ator “corpo institucional”, a despeito 

deste ser o direcionador dos demais, por ser deste corpo que partem as políticas 

macro estruturantes da instituição. 

A capacitação do corpo diretivo da instituição aponta - ou não - para o futuro 

determinando a atuação de todos os outros corpos (docente e discente), em relação 

ao método empregado. 

“A educação parece ter, como papel essencial, o objetivo de conferir a todos 

os seres humanos a liberdade de pensamento, o discernimento, os sentimentos e a 

imaginação de que necessitam para desenvolver os seus talentos”. Essa afirmação 

de Delors (2012, pag. 81) nos trás que o ser humano, através do conhecimento, 

evita conflitos, promove empatia e fomenta o senso crítico; neste sentido, Portois e 

Desmet (1999) vem complementar essa ideia ao enfatizar que a educação é sempre 

para o futuro. 

 Através do estímulo do pensamento ativo, da utilização sistemática da 

criticidade, aplicada ao conteúdo em contexto, conseguiremos formar não 

profissionais, mas cidadãos, indivíduos empoderados do seu conhecimento, 

multiplicadores do saber e acadêmicos que tragam novamente a finalidade 

primordial da universidade, que é formar pessoas para melhorar a sociedade 

(MORAIS, 2002). Para alcançar esse propósito os professores tem que estar bem 

capacitados no método. 

A educação tradicional ou educação do quadro negro está obsoleta. Tendo 

sido estabelecida no final do século XVIII, pós Revolução Francesa e Revolução 

Industrial não se enquadrando mais nos moldes de ensino aprendizagem necessário 

ao modo de vida moderno. 

Com a facilidade de adquirir conhecimento e frente às inovações 

tecnológicas, alguns cursos de graduação têm até 50% do conteúdo aprendido no 1º 

ano da graduação, já obsoleto no 4º ano (WEF, 2016). Tal realidade impõe aos 

atores identificados neste estudo a necessidade de abertura e flexibilidade para 

aprenderem um novo modo de agir, dentro do processo formativo. 
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A educação tradicional (superior ou básica) promove um contato limitado com 

o conteúdo, realizado pela “Educação Bancária” que Paulo Freire já citava em 1970. 

Como analogia a isso, vamos imaginar que em plena era digital, para chegar a um 

destino de automóvel, ao invés de utilizar a tecnologia que o GPS disponibiliza o 

motorista ainda prefira decorar mapas. Não que a tecnologia supere o papel 

impresso, este não é objetivo deste exemplo, mas sim, que devemos utilizar e 

dominar o conhecimento disponível.  

Todos os estudantes que participaram deste estudo tiveram experiência 

prévia na formação universitária segundo o modelo tradicional de ensino-

aprendizagem. Enquanto alguns claramente perceberam os avanços propiciados 

pela utilização das técnicas e ferramentas ativas e participativas do método PBL, 

outros claramente sentem falta de um processo mais direcionado e embasado em 

conteúdos apresentados de forma linear, ou seja, conteúdos segregados por áreas 

indo do mais básico ao mais complexo. 

Alguns autores defendem que o modelo tradicional limita e tira a autenticidade 

dos indivíduos. Ao sair do meio acadêmico para o organizacional (mercado de 

trabalho), os indivíduos precisam estar dispostos e preparados para correr riscos. A 

educação formal precisa preparar o indivíduo para se desvencilhar da rigidez das 

regras, para riscos, para a inovação e para pensar novas alternativas. 

 Vivemos numa era consumista e não mais numa de produção, como ocorria 

no séc. XIX. O grande desafio do educador é o de ensinar o estudante a aprender a 

aprender, estimulando a condição de agente, sendo assim, livre para se inserir no 

mercado de trabalho dos empregos flutuantes, onde profissões rapidamente 

ascendem ou entram em declínio – segundo estudos apresentados no Fórum 

Econômico Mundial (WEF, 2016), demostram que 65% dos empregos da geração Z 

ainda não surgiram - e que ainda vivam bem em sociedade. Nosso estudo mostra 

que o curso analisado ainda se encontra em posição de capacitar seu corpo docente 

– majoritariamente composto por médicos -  a tornarem-se educadores conectados 

com a proposta do projeto político-pedagógico do curso e com os pilares modernos 

da educação. 

 Delors (2012) apresenta os quatro pilares da educação e sintetiza a 

complexidade do processo ensino-aprendizagem em quatro etapas, expressas por 

quatro verbos: conhecer, fazer, conviver e ser. 
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Respectivamente, o aprender a conhecer ultrapassa o paradigma da 

“educação bancária” citada por Paulo Freire (1996), em que a teoria faz um paralelo 

com os depósitos bancários, sendo o professor o depositante de uma quantia diária 

de conhecimento para o “cofre” da psiquê do aluno. Devemos nos despir deste 

conceito e passar a sermos ávidos pesquisadores, assumindo não deter 

conhecimento de tudo, mas sim ser entusiastas e manter a busca constante. 

Sobre aprender a fazer devemos percorrer as quatro etapas da construção do 

conhecimento: o indivíduo incompetente inconsciente se torna incompetente 

consciente, depois competente consciente e por fim competente inconsciente. 

O aprender a conviver, no contexto, nos faz refletir sobre a importância da 

integralidade e da interdisciplinaridade, deixando de lado a competição e 

concorrência que atualmente são supervalorizadas. 

Por fim, aprender a ser, no sentido da consciência da importância das 

múltiplas inteligências e suas aplicabilidades. 

O grande desafio colocado para as universidades na atualidade é ultrapassar 

os paradigmas do ensino tradicional, para garantir sua missão de ser o motor do 

desenvolvimento da sociedade. A universidade precisa ser vista como uma 

ferramenta de crescimento pessoal e social e não apenas como uma “fábrica” 

produtora de profissionais. E os nossos resultados mostraram que tanto professores 

quanto estudantes têm que enfrentar e superar este desafio. 

Esse contexto nos instiga a superar as dificuldades atuais e focar no processo 

primordial: Como realizar o processo ensino-aprendizagem, despertando o interesse 

dos estudantes, com participação da sociedade, sem que haja sobrecarga para o 

professor, de maneira que o ensino não se torne a encenação de uma grande peça 

onde os participantes apenas representam papéis socialmente pré-determinados – 

os docentes ensinam superficialmente um conteúdo e os alunos “fingem” que 

dominaram os temas? 

O modelo tradicional, apesar de ainda presente, está em decadência, tendo 

as metodologias ativas aplicadas como modelo ascendente, formando assim não 

mais técnicos em profissões, mas profissionais empoderados de seu conhecimento, 

de seu papel como cidadãos, de profissionais conscientes e de pesquisadores 

perpétuos. 
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O processo ensino-aprendizagem passa obrigatoriamente a ser criativo e 

individualizado, respeitando as diferentes habilidades e formas de sedimentação dos 

conteúdos aprendidos ou os conceitos reformulados. 

Além disso, o processo precisa fazer sentido, precisa ter significado, senão 

ele será abandonado pela metade, pelos alunos. Os estudantes investigados 

apontaram as sessões tutoriais de seus cursos como hábeis no desenvolvimento da 

curiosidade e da significação, mas também manifestaram sentir necessidade de 

feedbacks e demonstrações por parte dos docentes no aspecto prático, gerando 

uma atmosfera de maior confiança no aprendizado.  

A sensação de pertencimento aos fenômenos é uma necessidade atual, pois, 

apesar de todas as mudanças epistemológicas, pedagógicas e a alta tecnologia 

disponível, é ainda complicado o envolvimento dos atores nos processos, bem como 

a compreensão dos mesmos. Para construir um real engajamento dos indivíduos é 

necessário ocorrer uma mudança intrínseca, seja de postura ou de cognição, pois 

nada que é meramente imposto gera mudança. 

Os resultados mostram que o método exige uma mudança de olhar - docente 

e discente - sobre o modelo de aprendizagem, onde o docente seja um tutor que não 

apenas transmita os conteúdos, esperando que os alunos os reproduzam 

simplesmente, mas que mude o significado do aprender, desconstruindo o modelo 

mecanicista de assimilação por repetição ou reprodução que brevemente é 

esvaziado e o discente compreenda que não está sozinho nem tão pouco é exigido 

dele o auto-didatismo, mas sim a autoria de seu processo de aprendizagem, com 

consequente desenvolvimento da autonomia necessária ao exercício profissional e a 

exigência de aprendizado constante que o século XXI exigirá. 

Nesse sentido Veit (2010) e Hartman (2010), nos fazem refletir que não há 

sistema perfeito ou certo, apenas modelos e ferramentas, assim como 

computadores, celulares, recursos multimídia, que podem ser utilizados como 

instrumentos para o auxílio da aprendizagem ao invés de escravizar. Não podemos 

trocar um modelo “engessado” por outro, precisamos aprender estratégias cognitivas 

para codificar, significar e assim memorizar. Para isso é preciso uma mudança de 

postura, uma mudança de atitude concreta. 

A universidade precisa exercer plenamente sua função crítica e criadora 

através da ampliação do potencial humano, como parte do processo educativo 

emancipatório, com interação com a sociedade, utilizando a criticidade em suas 
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pesquisas e não apenas sendo um local para adquirir qualificação técnica 

profissional (ANDRÉ, 2011).  

É fato que o modelo cartesiano de ensino ficou ultrapassado e suas 

ferramentas são obsoletas. Contudo não devemos esperar uma fórmula mágica 

pronta, para ultrapassar os paradigmas do processo ensino-aprendizagem. O 

movimento contra-hegemônico desse sistema é um processo moroso, pois não é 

homogêneo nem na aplicabilidade, nem nas ferramentas metodológicas utilizadas. 

Cada um possui um currículo oculto, que culminou no saber acumulado até então e 

na individualidade de cada sujeito já que se aprende o mesmo fenômeno em tempo 

e velocidade diferentes e com significação semelhantes, mas não iguais (CUNHA, 

1998). 

Dentre os desafios colocados aos docentes saber reconhecer o perfil dos 

estudantes que, a cada ano, ingressam na instituição, ajudando àqueles que sentem 

falta do modelo tradicional a compreender melhor as relações entre o método e o 

mundo atual; e tornar-se um professor que entenda que o ensino é um processo de 

troca, onde ensino e pesquisa caminham lado-a-lado, e que atualmente 

(independendo do instrumento de ensino que se utilize), há a necessidade de 

contextualização, renovação constante dos saberes através da reconstrução dos 

conceitos e dos modelos mentais, através da problematização, tornando os modelos 

agora reflexivos e que o aluno tenha participação ativa nesse processo, que não é 

mais um binômio (ensino-aprendizagem), mas sim um “trinômio” (ensino-

pensamento-aprendizagem) (HARTMAN, 2010). 

O perfil esperado atualmente para o docente é de um profissional que “olha 

para o espelho e não vê sua imagem”, ele apenas vê o que despertou em seus 

alunos. O professor hoje não é aquele que tem todas as respostas, mas sim o que 

aceita o desafio de todos os questionamentos. 

Frente à mudanças, Alvin Toffler (1928 – 2016) afirma que “o analfabeto do 

século XXI não é quem não sabe ler e escrever, mas aquele que não consegue 

aprender, desaprender e reaprender”.  A alfabetização é a base escolar, seguida de 

noções básicas de culturas e conteúdos, isto é, conhecimento geral. Durante a 

aquisição destes conhecimentos, precisamos reinventar, precisamos de criatividade 

para ensinar os conteúdos de maneira integrada e interessante. Mas a criatividade 

também necessita de estudo e treino: inspiração através de trabalhos lidos, 
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assistidos e posteriormente assimilados. É necessário construir a criatividade 

através das informações disponíveis. Carecemos nos apropriar das inovações. 

Tudo que se “consome” culturalmente forma a criatividade, portanto a 

pluralidade de fontes de conhecimento deve ser estimulada. Dentre as ferramentas 

atuais que devem ser implementadas podemos citar: simulações, peças teatrais 

criadas pelos alunos, entre outras. Através das metodologias ativas formamos e 

informamos, mas vimos que, na implantação do curso estudado, ainda mesclamos 

ferramentas ativas com aquelas do sistema educacional tradicional, que, 

involuntariamente, estimula que o conteúdo seja decorado para a prova e 

prontamente esquecido, já que o estudante não participou do projeto de construção 

do seu próprio conhecimento. Cria-se, portanto um sistema mecanicista de 

reprodução, através da imitação e das noções de tradição que Foucault (1997) 

ponderava. 

É como se tivéssemos habituados a, infinitamente, percorrer os caminhos 

das linhas antecedentes e reconstituir tradições, simultaneamente 

repudiando a hipótese de um caminho diferente ou de um pensamento 

diferente [...] Essa dificuldade em fazer teorias alternativas, implica na 

anuência, mesmo que involuntária do medo de pensar o outro no tempo de 

nosso próprio pensamento. (Foucault, 1997, p. 14). 

Ensinar nos faz aprender muito mais. O processo é dinâmico, fomentador e 

criativo, ou seja, o processo de ensino-aprendizagem necessita ser inovado 

constantemente. As metodologias ativas vêm pra ensinar a pensar, pois estimulam o 

indivíduo a utilizar todos os algoritmos, estatísticas e dados disponíveis de uma 

forma correlata, se transformando em um produto que traga conforto à humanidade. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Declaração de Alma-

Ata (1978), A Constituição Federal Brasileira (1988) e a Lei de Diretrizes e Bases – 

LDB (1996) estão alinhadas no sentido de referenciarem a relação de 

desenvolvimento com a saúde, acesso à educação e qualidade de vida. 

A saúde pública é orientada pelos princípios (integralidade, universalidade e 

equidade) e também por diretrizes do SUS (a descentralização, regionalização, 

hierarquização e participação da comunidade), tendo como ênfase em sua política 

pública vigente neste seguimento o fortalecimento da Atenção Básica, através do 

contato e observação do indivíduo, meio ambiente e o meio social que o mesmo 

está inserido (BRASIL, 2017). Estes princípios e diretrizes possuem o intuito de 

melhor compreensão do processo saúde-doença, intervindo in loco com êxito, 
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através do estabelecimento de vínculos com a comunidade e conseguindo manter 

condições favoráveis para a criação de agentes de liberdade (SEN, 2010), através 

do empoderamento e responsabilização dos indivíduos pela saúde própria e do local 

onde estão inseridos. 

A educação superior, no geral e principalmente no contexto estudado, isto é 

relacionada com o ensino médico, tem papel chave na criação da condição de 

agentes, sendo sustentada pela LDB/96 que estabelece em seu artigo 43, inciso I 

que deve “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo”, e ainda em seu inciso II que deve “formar diplomados nas 

diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e 

para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua” (BRASIL, 1996, art. 43). 

O docente nesse cenário precisa explorar sua competência técnica e 

habilidade de comunicação para bem compartilhar os conteúdos, e assim, alinhado 

ao discurso de Nussbaum (2009) formar um profissional com visão ampliada e o 

pensamento crítico-sistêmico e não apenas tecnicista com objetivo econômico. 

Nessa perspectiva, o objetivo do docente é o de formar estudantes e não apenas 

alunos, isto é, permitir que através da condição de agente, o indivíduo se capacite a 

aprender a aprender, a aprender a buscar soluções através do pensamento crítico-

clínico e reflexivo atingido através da exploração das potencialidades das 

competências e habilidades individuais e não apenas esperem um conteúdo 

finalizado como meros “alunos”. 

O docente sai da posição central, tornando-se coautor do processo, 

juntamente com o estudante, amparando e simplificando o processo, levando o 

estudante rumo aos possíveis resultados dentro do percurso metodológico de 

ensino-aprendizagem.  

[...] ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação 

pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 

acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus 

sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição 

de objeto, um do outro [...] (FREIRE, 1996, p. 23). 

André (2011) nos traz que as metodologias ativas são tidas como inovadoras, 

apesar de sua implementação há quase meio século no mundo e 30 anos no Brasil, 

por ser um modelo que preconiza um movimento que propõe um processo educativo 



66 

 

emancipatório. O PBL é formativo, buscando atitudes concretas pela exploração das 

competências e habilidades. 

As DCN 2014 (BRASIL, 2014) abrangem o deslocamento paradigmático do 

olhar do profissional através da mudança das teorias ensinadas e 

consequentemente, do cuidado à saúde. 

Vasconcellos (2013) aponta a necessidade de contemplar o ensino médico 

através do pensamento sistêmico, reforçando a necessidade de resgatar o médico 

generalista que possui não apenas especialidades, mas também elementos 

pedagógicos, cognitivos, habilidades e competências para realizar um atendimento 

integral ao seu paciente, se tornando um profissional mais seguro e capacitado, por 

conhecer “as partes e o todo”. 

Retomando o tema do desenvolvimento, Sen e Klingsberg (2010), apontam 

que é possível pensar desenvolvimento por outro aspecto que não seja o 

econômico. Eles abordam o desenvolvimento ligado à liberdade, às oportunidades e 

à cidadania, distinguindo quatro formas de capital: o natural, o financeiro, o social e 

humano, sendo este último associado à elevação dos níveis culturais, de educação 

e de saúde de uma determinada população. 

A exploração das capacidades humanas (capabilites) promove elevado grau 

de desenvolvimento, por permitir que o indivíduo, em nosso caso o estudante de 

Medicina, se empodere através do raciocínio crítico, tornando-se mais confiante de 

sua capacidade de exercer a liberdade de escolher as necessidades básicas da 

comunidade gerando equidade basal. 

Interligando a nossa temática central a essa discussão, fica claro que a 

utilização das metodologias ativas permite e estimula esse desenvolvimento da 

liberdade, através do processo de capacitação individual para a condição de agente 

assim como instiga a difusão do instinto de agente para o meio em que as pessoas 

estão inseridas. A liberdade do individuo é um elemento básico que promove a 

expansão das capacidades podendo ser estimuladas por políticas públicas, por 

exemplo, as novas DCN de Medicina (BRASIL, 2014), ou implicar diretamente do 

direcionamento das políticas públicas através de medidas participativas (SEN, 

2000). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Recapitulando as ideias expostas até aqui podemos concluir que os papeis 

dos indivíduos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem mudaram, assim 

como suas funções. Temos então estabelecido um movimento contra-hegemônico 

onde o modelo é um processo de aprendizagem horizontal e não mais hierárquico, 

onde o professor/tutor norteia o estudante em sua busca por conhecimento. Daí 

pode-se apontar que há necessidade de se mudar a didática e as ferramentas de 

ensino para garantir os caminhos futuros do processo de aprendizagem, em 

consonância com o afirmado por Portois e Desmet (1999), que “a educação é 

sempre para o futuro”. 

Como importante limitação deste estudo, compete destacar que o grupo focal 

foi realizado com o curso em implementação, ainda em seu 3º ano. Participaram 

alunos de 3º e 2º ano que ainda não tinham vivenciado toda a experiência do 

currículo, cuja formação em espiral carrega em si características que exigem o 

conhecimento do todo. Os próprios resultados evidenciaram isso.  

Para além das diferenças de personalidade e compreensão filosófica do 

método, os alunos do 3º ano mostraram-se mais apaziguados e confiantes do que 

os do 2º ano. Apesar das limitações, percebemos o estudo com bom potencial para 

apontar problemas no percurso metodológico de ensino-aprendizagem, e para 

destacar pontos a serem observados ao longo da implantação do curso, ou mesmo 

corrigidos durante o percurso. 

Há necessidade de uma mudança intrínseca frente ao PBL, visto que até a 

pesquisadora, ao propor este estudo observacional da visão dos estudantes sobre a 

forma de ensino-aprendizagem destes frente ao processo das metodologias ativas, 

apesar da vivência e proximidade com esta metodologia, ao revisar o estudo, e 

avaliar a categorização dos resultados, percebeu que a cultura cartesiana está 

arraigada em nós, de forma muito forte ainda, pois falamos em avaliar o “âmbito da 

sedimentação e aprendizado efetivo de conhecimentos”, e não em desenvolvimento 

de habilidades e competências. 

Estamos na era das incertezas, da transitoriedade e da realidade mutável. 

Essa nova conformação têm refletido de forma impactante no processo de ensino-

aprendizagem. Com a velocidade do desenvolvimento tecnológico e científico, a 
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educação precisa se renovar em toda extensão de seu processo e também no papel 

exercido pelos indivíduos envolvidos: professor e aluno.  

O obstáculo a ser ultrapassado neste momento é garantir que o educador se 

recicle, garantindo a valorização de seu papel, não tendo mais a passividade nem a 

especialidade apurada como norteadores, mas sim a interdisciplinaridade, a 

curiosidade e o diálogo, aliados a horizontalização das relações com os alunos. 

O processo ensino-aprendizagem passa obrigatoriamente a ser criativo e 

individualizado, respeitando as diferentes habilidades e formas de aprendizagem dos 

conteúdos, ou seja, o reconhecimento das habilidades individuais passa a ser um 

parâmetro fundamental para avaliar o grau de desenvolvimento humano promovido 

por meio da ampliação das capacidades humanas apontadas por Sen. 

Não podemos trocar um modelo “engessado” por outro, precisamos aprender 

estratégias cognitivas para codificar, significar e assim, criar. Para isso é preciso 

uma mudança de postura, uma mudança em direção a uma atitude interdisciplinar. 

Iniciado na década de 1940 e intensificado nos anos 90, muitos fomentos ocorreram 

para modificar e melhorar o panorama da saúde, da educação e da educação 

médica nacional, tendo como finalidade o preparo do profissional médico, bem como 

estabelecer um patamar de qualidade à saúde da população brasileira. 

Fica claro que muito se avançou nesse segmento, entretanto, ainda estamos 

aprisionados ao modelo hegemônico médico-centrado, necessitando de mais ações 

interdisciplinares conjuntas, de cunho acadêmico, social e profissional, norteadas 

pelas novas diretrizes, para garantir a formação médica baseada em habilidades e 

competências, interação entre profissionais de saúde, usuários, estudantes e 

professores.  

Caminhamos para a excelência, contudo, ainda é necessária uma mudança 

plena, não apenas de grau, mas sim de natureza intrínseca, viabilizando a formação 

do profissional competente e humanizado que se almeja. 

Novos estudos, acompanhando os processos de implantação dos cursos em 

PBL, capacitação de docentes e corpos diretivos, atuação profissional dos egressos 

e impacto da implementação da política pública de formação dos profissionais 

médicos para o SUS no desenvolvimento regional fazem-se necessários e serão 

bem-vindos. 
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ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, RESOLUÇÃO 466/12) 

 

Prezado (a) participante: 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa “Percepção de Estudantes de Medicina sobre o método de ensino-

aprendizagem utilizado”, de responsabilidade das pesquisadoras Cibele Gomes 

Santos, (Mestranda em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF) e Raquel Rangel 

Cesário (Doutora em Promoção da Saúde). 

O trabalho tem por finalidade realizar uma avaliação comparativa da 

percepção dos alunos com relação à sedimentação de conhecimentos e preparo 

para as atividades profissionais, utilizando metodologia tradicional e metodologias 

ativas de ensino, assim como sua evolução neste processo.  

Foram selecionados como participantes, estudantes dos três anos do curso 

de Medicina de um Centro Universitário do interior de São Paulo, previamente 

graduados, utilizando metodologia tradicional em sua primeira graduação. Os 

participantes desta pesquisa irão partilhar suas opiniões e vivencias sobre o tema, 

através de pesquisa exploratória qualitativa pela técnica de grupo focal, mediado 

pelas pesquisadoras.  

A pesquisa consistirá em quantos encontros se façam necessários para 

abranger as discussões geradas pelos questionamentos propostos pelas 

pesquisadoras. 

Participando dessa pesquisa você não estará sujeito a riscos biológicos nem 

emocionais importantes. Toda a discussão será sobre o cotidiano dos estudantes e 

mesmo com a gravação de áudio dos encontros e posterior transcrição a identidade 

dos participantes será mantida em sigilo. Na publicação dos resultados desta 

pesquisa, sua identidade será preservada através da exclusão parcial e/ou omissão 

de frases peculiares, assim como utilizaremos nomes fictícios ou sistema simbólico 

para inclusão das falas no trabalho, não permitindo assim identifica-lo (a). Todavia, 
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apesar de todos os cuidados que serão tomados para preservar sua identidade, 

existe um risco de que pessoas próximas a você o identifiquem. 

  Sua participação é livre e não implica receber quaisquer tipos de 

pagamentos ou compensações. Cabe a você decidir se deseja ou não participar 

dessa pesquisa. Em contrapartida, se consentir em participar, terá o benefício de 

contribuir para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico.  

Se decidir participar deverá assinar este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e depois participar das discussões. Se você decidir não participar, não 

haverá qualquer retaliação por isso.  

Para quaisquer dúvidas que tenha em relação a esta pesquisa, você poderá 

contactar a pesquisadora, Mnd.ª Cibele Gomes dos Santos, por meio do telefone 

(16) 99219-3666 ou e-mail cibele.gsantos@gmail.com ou a Prof.ª Dr.ª Raquel 

Rangel Cesario, por meio do telefone (16)98162-5781 ou e-mail 

raquelrangelcesario@gmail.com, ou falar diretamente com o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário Municipal de Franca, para os esclarecimentos 

sobre dúvidas que surgirem durante a pesquisa, tendo, portanto, o direito à 

informação. Nesse caso, entre em contato com diretoria@facef.br ou telefone 

(16)3713-4688. 

Ao assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, garanto 

oferecer ao participante da pesquisa, em meu próprio nome e em nome da 

instituição, os direitos descritos neste documento. 

 

 

Franca, SP, ______ de __________________ de 2017. 

 

 

____________________________  ___________________________ 

CIBELE GOMES DOS SANTOS    RAQUEL RANGEL CESARIO 

Nome do Pesquisador do Estudo   Nome do Pesquisador do Estudo  

 

 

 

 

mailto:raquelrangelcesario@gmail.com
mailto:diretoria@facef.br
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

- Eu recebi informação oral sobre o estudo acima e li por escrito este documento. 

 

- Eu tive a oportunidade de discutir o estudo, fazer perguntas e receber 

esclarecimentos. 

 

- Eu concordo em participar do estudo e estou ciente que minha participação é 

totalmente voluntária.  

 

- Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será assinado e rubricado em 

duas vias originais por mim e pelo Pesquisador. 

 

- Eu entendo que receberei uma via original deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. A outra via original será mantida sob a responsabilidade do 

Pesquisador do Estudo. 

  

 

Franca, SP, ______ de __________________ de 2017. 

 

Nome do Participante da Pesquisa (Legível): 

_________________________________ 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa: 

_____________________________________ 
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DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo todas as exigências contidas 

no Capítulo IV da Resolução 466/12 e que obtive, de forma apropriada e voluntária, 

o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa acima qualificado para a 

realização desta pesquisa. 

 

Franca, SP, ______ de __________________ de 2017. 

 

___________________________  __________________________ 

CIBELE GOMES DOS SANTOS   RAQUEL RANGEL CESARIO 

Nome do Pesquisador do Estudo   Nome do Pesquisador do Estudo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


