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APRESENTAÇÃO 
 
 

O paciente, ao ir em busca de um profissional médico, procura 

sanar algum mal que lhe afeta. E nem sempre a tecnologia e a especialização 

podem dar conta de suas demandas, não satisfazendo o usuário que assim 

peregrina de consultório em consultório, de especialista em especialista. 

Ao jovem estudante de Medicina é ensinado que as queixas 

respiratórias pertencem à Pneumologia, as queixas torácicas à Cardiologia e 

por aí vai. O cuidado do psíquico? A Psiquiatria. Não precisa de medicação? A 

Psicologia. Em decorrência, multiplicam-se os encaminhamentos e a realização 

de exames complementares injustificados. 

O jovem, que na sua imaturidade escolar aprende a fragmentar o 

paciente, repete isso na sua prática médica. A escola não ensina que a 

necessidade de o paciente ser ouvido dá ao médico chaves importantes para 

elaborar a semântica necessária à elucidação diagnóstica. 

As escolas devem se modificar para colocar o paciente no centro 

das ações médicas e para isso surgem novas diretrizes. Mas quem é o 

professor desse novo médico? Aquele antigo, formado no modelo que colocava 

a doença no centro das ações médicas? Será que ele, médico competente 

tecnicamente, fez a transição para uma nova realidade educacional?  

Nesse sentido, o estudo percorre as interfaces teóricas entre o 

sistema de saúde e a formação de profissionais médicos no Brasil e reflete 

sobre a educação médica voltada para a visão ampliada da clínica, na 

perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade 

social, como promotor da saúde integral do ser humano, utilizando como ponto 

de partida o perfil docente em um curso de Medicina em construção. 

A ideia central é contribuir a curto prazo com a implantação de um 

curso de Medicina e, mais a longo prazo, com a construção do sistema de 

saúde almejado pela Constituição Federal. É sobre entender que saúde não é 

ausência de doença. É sobre tratar do ser humano que sofre e não do 

sofrimento do ser humano.  

 

 



 
 

RESUMO 
 

A expansão do conhecimento mostra que os aspectos do processo saúde-
doença e seus determinantes estão além da dimensão biológica do paciente, 
que deve ser tratado em sua individualidade. Concomitantemente, observa-se 
a superespecialização da Medicina, que apesar de ter contribuído com 
diagnósticos e tratamentos mais específicos, por vezes segmenta o paciente, 
que peregrina de consultório em consultório. Reconhecendo a grande 
influência das instituições de ensino na organização dos serviços, foram 
aprovadas reformas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de 
Graduação em Medicina. A reorientação da educação médica visa um perfil 
profissional com boa formação geral, humanista, crítico e reflexivo que valorize 
a interação, a escuta, o olhar e que considere o acolhimento ao mesmo tempo 
que produz autonomia. Para essa nova realidade educacional é preciso haver 
mudança de postura na relação professor-conhecimento-aluno através do 
desenvolvimento de competências e habilidades que tornem a aprendizagem 
de fato significativa e não apenas uma transmissão rápida de conhecimento 
centrada na figura do professor. Considerando que apenas a aprovação e a 
publicação das DCN não garantem sua implementação e que possa haver 
resistências às práticas inovadoras de ensino, esse trabalho busca apresentar 
e compreender o lugar da problematização da educação médica na formação 
do profissional médico para o desenvolvimento regional na medida em que se 
compreende que esse novo profissional, formado por novas metodologias, 
tenha responsabilidade social e compromisso com a cidadania. O sujeito da 
pesquisa foi o corpo docente e diretivo de um curso de Medicina do ano de 
2019. O curso em seu quinto ano de existência, pertence a um centro 
universitário em uma cidade do interior de SP que oferece 14 cursos de 
graduação além de diversos cursos de pós-graduação. A esses docentes foi 
aplicado o questionário COLT (Conceptions of learning and teaching) através 
do qual obtiveram-se as concepções conscientes e inconscientes de 
aprendizado e ensino dos entrevistados no que se refere a centralização do 
professor, apreciação de metodologias ativas e orientação para a prática 
profissional. Os resultados foram comparados de acordo com algumas 
variáveis: titulação, carga horária, sexo, faixa etária, profissão e modelo de 
formação. Dentre os resultados pode-se perceber que docentes com maior 
carga horário e maior titulação, obtiveram resultados mais adequados a esse 
novo modelo educacional e que os docentes médicos apresentaram mais 
facilidade no quesito “orientação para a prática profissional”. Assim, a presente 
dissertação sugere que parte importante dessa capacitação docente envolve a 
titulação do professor. Por isso, o corpo docente de uma instituição deve ser 
estimulado a se capacitar, aumentando o percentual de docentes com titulação 
obtida em programas de pós-graduação 
 
Palavras-chave: Diretrizes Curriculares Nacionais. Modelos assistenciais. 
Educação. Políticas Públicas Educacionais e de Saúde. Metodologias de 
Ensino. 



 
 

ABSTRACT 
 
The development of knowledge shows that the aspects of the health-disease 
process and its determinants are beyond the biological dimension of the patient, 
which must be treated individually. Currently, it is observed over-specialization 
of Medicine that although presents increased specificity diagnoses and 
treatment also may approach the patient in a segmented way, making him have 
to seek out many doctor’s office. Recognizing the great influence of educational 
institutions in the organization of services, reforms were approved in the 
National Curricular Guidelines (DCN) of the Undergraduate Medical Course. 
The reorientation of medical education aims at a professional profile with good 
general, humanistic, critical and reflective training that values interaction, 
listening, looking and considering welcoming while producing autonomy. For 
this new educational reality, there needs to be a change in attitude in the 
teacher-knowledge-student relationship through the development of skills and 
abilities that make learning really meaningful and not just a rapid transmission 
of knowledge centered on the figure of the professor. Considering that only the 
approval and publication of the DCN does not guarantee its implementation and 
that there may be resistance to innovative teaching practices, this work seeks to 
present and understand the place of the problematization of medical education 
in the training of medical professionals for regional development as that it is 
understood that this new professional, formed by new methodologies, has 
social responsibility and commitment to citizenship. The subject of the research 
was the faculty and director of a medical course in the year 2019. The course, 
in its fifth year of existence, belongs to a university center in a city in the interior 
of São Paulo that offers 14 undergraduate courses in addition to several 
postgraduate courses. The COLT questionnaire (Conceptions of learning and 
teaching) was applied to these professors through which the interviewees' 
conscious and unconscious conceptions of learning and teaching were obtained 
with regard to teacher centralization, appreciation of active methodologies and 
guidance for practice professional. The results were compared according to 
some variables: degree, workload, sex, age group, profession and training 
model. Among the results, it can be seen that teachers with a higher number of 
hours and higher degrees, obtained more adequate results for this new 
educational model and that medical teachers were easier in the item "guidance 
for professional practice". Thus, the present dissertation suggests that an 
important part of this teacher training involves the professor's degree. For this 
reason, the teaching staff of an institution should be encouraged to train, 
increasing the percentage of professors with degrees obtained in graduate 
programs. 
 
Key-words: National Curriculum Guidelines. Assistance models. Education. 
Public Educational and Health Policies. Teaching Methodologies. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa surgiu após a quebra de paradigma na vida 

da pesquisadora, que desde criança sonhava em ser médica. Com a inerente 

volatilidade infantil de decisões ora dizia que queria ser cirurgiã, ora pediatra, 

mas sempre queria ser médica e isso era inalterável.  

Com o passar da idade, foi se aproximando a época do vestibular. 

Como na fábula “A raposa e as uvas”, atribuída a Esopo (Nessebar, 620 a.C. – 

Delfos, 564 a.C.), em que a raposa desdenhava das uvas que lhe apeteciam 

mas que não conseguia alcançar, a pesquisadora sem condições financeiras 

de sustentar uma graduação em uma instituição particular prestou por dois 

anos somente instituições públicas, alegando que apenas essas lhe poderiam 

fornecer uma graduação de qualidade, iniciando nesse momento a formação 

de um paradigma. 

O percurso estudantil da pesquisadora dentro do ensino superior 

foi direcionado para Dermatologia, especialidade vista pela ótica do glamour, 

do feminino e da qualidade de vida. A graduação na Universidade Federal de 

Juiz de Fora (2009-2015) com currículo tradicional fez com que a estudante se 

envolvesse com a Liga de Dermatologia e com a Atlética, como meio 

estratégico de promoção do currículo pessoal e do nome da Universidade. 

No mesmo período, em Julho de 2013, foi instituído no Brasil uma 

política pública chamada “Programa Mais Médicos” e, apesar de ser entendida 

superficialmente pela maioria da população como provisão emergencial de 

médicos, em especial os cubanos, para áreas vulneráveis, o programa tinha 

outros dois eixos de ação: o investimento na melhoria da infraestrutura da rede 

de saúde, (particularmente nas unidades básicas de saúde) e a ampliação e 

reformas educacionais dos cursos de graduação em medicina e residência 

médica no país. Essa política de expansão das escolas médicas era vista com 

resistência e até com preconceito pela estudante, que refletia a visão da 

sociedade. 

O início da vida profissional, entretanto, trouxe a esta médica 

apaixonada surpresas que mudaram sua forma de ver e atuar no mundo. A 

decisão de atuar na Atenção básica de um pequeno município, enquanto 
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aguardava a prova para a Residência Médica, despertou uma nova paixão. 

Surpreendentemente, poucos meses de experiência em uma Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) mostraram-lhe como o exercício da Medicina poderia 

ser amplo, prazeroso e recompensador neste nível de atenção, fazendo-a 

desistir da carreira de Dermatologista. Uma especialização em preceptoria - à 

princípio com a intenção de se capacitar para receber residentes em sua ESF - 

despertou-lhe um “amor pedagógico “fazendo-a tornar-se também docente em 

duas Faculdades de Medicina. 

Os três anos de experiência profissional na Atenção Básica nessa 

cidade de seis mil habitantes no interior de São Paulo, associados à formação 

em preceptoria, levaram a pesquisadora primeiramente a conhecer de fato o 

SUS e posteriormente, durante sua caminhada docente, a refletir criticamente 

sobre ele e como estava sendo preparado o médico que ingressaria nesse 

sistema de saúde,  promovendo assim uma ultrapassagem paradigmática na 

profissional, desfazendo preconceitos e culminando em um mestrado.   

Na Constituição Federal de 1988, ficou garantido que todo 

cidadão brasileiro tem direito à atenção à saúde gratuita, em nível primário, 

secundário e terciário, prestada por um sistema nacional em saúde. Com base 

nessa garantia, deu-se origem ao SUS, que pode ser considerado uma das 

maiores conquistas sociais consagradas daquela Constituição e que se 

fundamenta em princípios como a universalidade, a equidade e a integralidade.  

Mas por que então ele é alvo de tantas críticas, reclamações e difamações? 

Por que a maioria das pessoas o internaliza como bem social, mas o acusa “de 

não funcionar”? Por que, apesar de melhoria dos recursos tecnológicos, os 

usuários do SUS não têm suas demandas sanadas?  Por que o médico, visto 

outrora como uma figura sacerdotal, se tornou hostilizado? Como as escolas de 

Medicina teriam influência sobre esse cenário? 

Para Clarice Lispector (1977), quem se indaga é incompleto. E 

essa necessidade de respostas, em um momento de transição paradigmática 

da autora, foi acolhida pela Profa. Dra. Raquel Rangel Cesario, que já usufruía 

de uma vida “desparadigmatizada e assim aceitou tornar-se orientadora da 

pesquisa em questão. “ 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem passado por um processo 

de constante construção e avaliação, sendo detectada a falta de uma plena 
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implantação de seus princípios e, principalmente, a baixa capacidade dos 

profissionais que adentram suas portas para resolver problemas de saúde da 

população (SILVA e SANTANA, 2015; GOMES e REGO, 2011). A expansão do 

conhecimento mostra que os aspectos do processo saúde-doença e seus 

determinantes estão além da dimensão biológica do indivíduo (LAMPERT et al, 

2009). Há de se considerar que esse processo é um complexo sistema de 

interações, no qual elementos psicológicos, sociais, históricos e ambientais se 

relacionam (GOMES e REGO, 2011). Dessa maneira, a abordagem de saúde 

passa a ser considerada desumana quando não atende às necessidades 

básicas de saúde do ser humano e este não é acolhido e tratado em sua 

individualidade (LAMPERT, 2009).   

Os avanços científicos e tecnológicos na área da saúde se tornam 

insuficientes se inseridos em uma assistência com visão fragmentada e fora da 

integralidade do indivíduo (LAMPERT, 2009). Observa-se que a formação 

generalista tem sido subjugada em detrimento de um crescente processo de 

especialização, dificultando a resolução dos problemas comuns no SUS e de 

maior demanda dos serviços de saúde (GOMES e REGO, 2011). Além de que 

conforme afirmado por Bulcão e Sayd (2003), tanto o mercado de trabalho 

quanto os próprios profissionais médicos atribuem diferentes valores às formas 

de trabalho médico e às diversas especialidades, sendo que as práticas 

especializadas têm maior prestígio que as gerais, econômica e socialmente.  

Faz-se necessário reconhecer a grande influência das instituições 

de ensino na organização dos serviços de saúde, pois interferem na formação 

dos sujeitos que atuarão no sistema de saúde (CARABETTA, 20106). De 

acordo com Almeida (1999) mudanças na maneira de se formar médicos levam 

a mudanças no serviço de saúde. Assim, a formação do profissional 

desvinculada da prática em serviço influencia diretamente na qualidade do 

atendimento à população (GOMES e REGO, 2011).  

 Nesse contexto, torna-se evidente a necessidade de formar 

profissionais que compreendam a integralidade dos cuidados demandados pela 

população, havendo, pois, uma tendência de mudanças nas escolas médicas, 

neste sentido. Vem-se discutindo, então, a necessidade de organização 

curricular e mudança no conteúdo programático, que deixaria de ser 

conteudista e biologicista e assumiria uma proposta interdisciplinar com relação 
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entre as diversas áreas do conhecimento (CARABETTA, 2016). Mudança essa 

na qual o professor ou educador deve assumir uma postura de reconstrutor do 

conhecimento sob o ponto de vista não só da ciência e da tecnologia, mas 

também da humanização da educação (GOMES e REGO, 2011).    

Como resultado da mobilização dos educadores da área de saúde 

no país e reflexo destas tendências que propõem inovações na formação dos 

profissionais em saúde surgiram, em 2001 e foram reformadas em 2014, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Medicina 

(DCN).  Elas preconizam um perfil profissional com boa formação geral, 

humanista, crítica e reflexiva que valorize a interação, a escuta, o olhar e que 

considere o acolhimento ao mesmo tempo que produz autonomia (BRASIL, 

2014). Não se trata mais de formar um corpo médico competente tecnicamente 

apenas, mas médicos que tenham vivências sobre o acesso universal, a 

qualidade e a humanização na Atenção Básica, ou seja, profissionais que aliem 

competência técnica, ética e humanística (BRASIL, 2014; ALMEIDA, 2007; 

REGO; BASTISTA, 2012).  

Na Resolução em que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

de 2014 para graduação em Medicina é orientado também, no inciso II do 

artigo 29, que o curso deve utilizar metodologias que privilegiem a participação 

ativa do aluno na construção do conhecimento e na integração entre os 

conteúdos, assegurando a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão 

(BRASIL, 2014), ou seja, estimula o uso de metodologias ativas de ensino 

aprendizagem. 

Para essa nova realidade educacional é preciso haver mudança 

de postura na relação professor-conhecimento-aluno, através do 

desenvolvimento de competências e habilidades que tornem a aprendizagem 

de fato significativa e não apenas uma transmissão rápida de conhecimento 

centrada na figura do professor (CARABETTA, 2016).  

É importante salientar que a qualificação do professor em relação 

ao conteúdo específico de sua disciplina já foi considerada como o suficiente 

para exercício da docência (PERIM, 2009).  Isso culminou em um contexto 

educacional com falta de habilidades para o ensino de profissionalização 

docente (GARCIA E SILVA, 2011). O critério de contratação dos docentes nos 

cursos médicos centrava-se na qualidade do desempenho do profissional 
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médico em sua área técnica de atuação porém, com essa nova realidade 

educacional, passou-se a perceber que a atividade docente demandava 

capacitação específica (COSTA, 2010). Então, o  professor de medicina, na 

maioria das vezes médico, provavelmente formado pelo modelo 

hospitalocêntrico, deverá atuar como educador na nova proposta de formar 

médicos, aliando o conhecimento técnico ao fazer pedagógico. 

Perante o que foi explicitado, para reorientação da educação 

médica é necessário reformar os educadores pois não há como pensar em 

mudanças pedagógicas dissociadas do docente (PERIM, 2009).  

Considerando que apenas a aprovação e a publicação das DCN 

não garantem sua implementação, e que possa haver resistências às práticas 

inovadoras de ensino, esse trabalho busca apresentar e compreender o lugar 

da formação do profissional médico para o desenvolvimento regional, na 

medida em que se compreende que esse novo profissional, formado por novas 

metodologias, desenvolve responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania. Assim, o problema de pesquisa está recortado em: Qual o lugar das 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Medicina, na formação 

do médico para o desenvolvimento social?    

Nesse sentido, o objetivo geral desta dissertação é contribuir a 

curto prazo com a implantação de um curso de Medicina e, mais a longo prazo, 

com a construção do sistema de saúde almejado pela Constituição Federal, a 

partir de um diagnóstico do perfil docente de um curso de Medicina e da 

reflexão sobre a educação médica voltada para visão ampliada da clínica, na 

perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade 

social, como promotor da saúde integral do ser humano. Além disso, 

apresentar sugestões à Instituição para ajudar o Departamento de Medicina a 

promover uma formação generalista, humana, crítica e reflexiva.  Espera-se 

que assim esses novos profissionais deem conta de atender o paciente em 

suas demandas clínicas, mas também os ajudem a tornarem-se cidadãos, 

sujeitos únicos e responsáveis por sua existência, o que articula a proposta do 

trabalho com a linha de pesquisa do Programa de Desenvolvimento Regional, 

Desenvolvimento Social e Políticas Públicas.  

Para cumprir o objetivo geral, a autora pensou como uma 

profissional médica. Segundo Rea Neto (1998), quando o médico se defronta 
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com um paciente que apresenta um problema, ele se utiliza de um método 

cognitivo de resolver problemas que é muito semelhante ao método científico 

hipotético-dedutivo. Esse método também pode ser chamado de método crítico 

ou da tentativa e erro e nele, após apresentado o problema, o investigador 

lança uma hipótese para explicá-lo. Depois, deduz-se da hipótese os testes 

com potencial para refutá-la. Após os testes, a hipótese é eliminada ou 

corroborada. Assim, no raciocínio clínico, o médico após um problema, levanta 

hipóteses diagnósticas, realiza testes (exames físicos e testes laboratoriais) e 

após os resultados, ele retorna ao problema para elaboração da conduta. 

Dessa maneira, a estruturação integral da presente dissertação será dividida 

em: problema clínico, hipóteses e investigação diagnósticas, resultados dos 

exames, hipóteses diagnósticas: testes de validação, diagnóstico, conclusão e 

conduta.  

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Este trabalho busca compreender o lugar da problematização da 

educação médica na formação do profissional médico para o desenvolvimento 

regional na medida em que se compreende que esse novo profissional, 

formado por novas metodologias, tenha responsabilidade social e compromisso 

com a cidadania, além de promover a saúde integral dos cidadãos. Assim, o 

problema da pesquisa está recortado em: Qual o lugar das novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Graduação em Medicina, na formação do médico 

para o desenvolvimento social? 
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2 OBJETIVO GERAL 
 

Verificar as variáveis que contribuem para o desenvolvimento docente 

na educação médica, voltado para a integralidade da assistência e para 

o desenvolvimento social. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

• Dissertar sobre as interfaces teóricas entre o sistema de saúde e a 

formação de profissionais médicos no Brasil. 

• Investigar a adequação dos corpos docente e dirigente de um curso de 

Medicina aos preceitos das DCN em vigor.  

• Refletir sobre a educação médica voltada para visão ampliada da clínica, 

na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 

responsabilidade social, como promotor da saúde integral do ser 

humano e consequente desenvolvimento social.  

• Apresentar sugestões para a Instituição para ajudar o Departamento de 

Medicina a promover uma formação generalista, humana, critica e 

reflexiva. 
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3 PROBLEMA CLÍNICO  
 

  

3.1 CRIAÇÃO DO SUS E ADOECIMENTO   

 

 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS ) deu-se na década 

de 1980, em um momento em que o Brasil assistia manifestações populares 

que clamavam pela redemocratização do país através da eleição direta de um 

presidente civil e também por mudanças no campo da saúde que visavam uma 

atenção abrangente, democrática e igualitária (Medeiros Júnior e Roncalli, 

2004).  

A insatisfação popular da época não advinha somente do alto 

índice de desemprego e da profunda desigualdade, mas também de filas 

infindáveis na busca de assistência à saúde. Nesse cenário, surgiu em 1986 a 

8ª Conferência Nacional de Saúde, entendida como o marco inicial da Reforma 

Sanitária Brasileira. Essa Conferência, primeira Nacional da Saúde aberta à 

sociedade, foi considerada um dos grandes marcos da saúde no Brasil, sendo 

decisiva na implementação do SUS e tendo como eixos temáticos: Direito à 

Saúde, Sistema de Saúde e Financiamento (BRASIL, 1986). 

Um ponto interessante dessa conferência é que foi nela que 

surgiu a ideia de saúde como um direito dos cidadãos e um dever do Estado e 

teve seu conceito ampliado. O conceito de saúde como “ausência de doença”, 

foi discutido abertamente e a saúde passou a ter uma definição oficial: “Em 

sentido amplo, a saúde é a resultante das condições de alimentação, 

habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, 

lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso aos serviços de saúde” (VIII 

Conferência Nacional de Saúde p.1). 

O relatório final dessa conferência serviu de subsídio para a 

elaboração do capítulo de saúde da nova Constituição de Saúde do Brasil 

(Brasil, 1988) e culminou na construção do Sistema Unificado e 



19 
 

 
 

Descentralizado de Saúde (SUDS), como uma necessidade imediata e de 

transformação progressiva para o Sistema Único de Saúde (SUS).  

O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Lei no. 8.080, 

também chamada de “Lei Orgânica da Saúde”, de 19 de setembro de 1990, é a 

tradução prática do princípio constitucional da saúde como direito de todos e 

dever do Estado já preconizada na VIII Conferência. O objetivo da criação do 

SUS era a reorganização do sistema de saúde do Brasil tendo como enfoque a 

valorização da atenção básica e ações de promoção da saúde, prevenção e 

tratamento de doenças, nos diversos níveis do sistema. 

O SUS pode então ser considerado uma das maiores conquistas 

sociais consagradas daquela Constituição e é reconhecido por muitos como um 

grande marco da história do Brasil. O renomado sanitarista Eugênio Vilaça 

Mendes usa de uma metáfora interessante para simbolizar a importância da 

criação desse sistema único:  

 
O SUS constituiu a maior política de inclusão social da história de 
nosso país. Antes do SUS vigia um Tratado das Tordesilhas da saúde 
que separava quem portava a carteirinha do Inamps e que tinha 
acesso a uma assistência curativa razoável das grandes maiorias que 
eram atendidas por uma medicina simplificada na atenção primária à 
saúde e como indigentes na atenção hospitalar. O SUS rompeu essa 
divisão iníqua e fez da saúde um direito de todos e um dever do 
Estado. 
 

Eugênio Vilaça ainda traz outros dados sobre o SUS: 

 
O SUS pratica programas que são referência internacional, mesmo 
considerando países desenvolvidos, como o Sistema Nacional de 
Imunizações, o Programa de Controle de HIV/Aids e o Sistema 
Nacional de Transplantes de Órgãos que tem a maior produção 
mundial de transplantes realizados em sistemas públicos de saúde do 
mundo, 24 mil em 2012. O programa brasileiro de atenção primária à 
saúde tem sido considerado, por sua extensão e cobertura, um 
paradigma a ser seguido por outros países. 

 

É preciso reconhecer, portanto, que o SUS tem avançado no que 

diz respeito à universalização do acesso aos serviços e à redução das 

desigualdades sociais e no que se refere ao uso de recursos tecnológicos. A 

boa saúde, que até então era uma aspiração, tornou-se um direito. Mas por 
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quê, então, a maioria das pessoas, apesar de internalizarem o SUS como um 

bem social, o acusam de não funcionar? Por quê, apesar da melhoria dos 

recursos tecnológicos e científicos, os usuários do SUS não têm suas 

demandas sanadas? 

Inúmeros desafios, dentre os quais as distorções na formação 

humanística da força de trabalho que opera o sistema, persistem e colocam o 

SUS longe da efetivação dos seus princípios (ALMEIDA FILHO, 2013). Isso 

porque a expansão do conhecimento mostra que os aspectos do processo 

saúde-doença e seus determinantes estão além da dimensão biológica do 

indivíduo (LAMPERT et al, 2009), o que vai ao encontro do conceito ampliado 

de saúde discutido na VIII Conferência Nacional de Saúde.  

Há de se considerar, portanto, que sendo a saúde o resultado de 

um complexo processo de interações, no qual elementos psicológicos, sociais, 

históricos e ambientais se relacionam, uma abordagem demasiadamente 

técnica torna-se insatisfatória. Dessa maneira, a abordagem de saúde passa a 

ser considerada “desumana” quando não atende às necessidades básicas de 

saúde do ser humano e este não é acolhido e tratado em sua 

individualidade/singularidade.  

Em uma assistência com visão fragmentada, cega para a noção 

de integralidade do indivíduo, os avanços científicos e tecnológicos se tornam 

insuficientes (LAMPERT et al, 2009) e, apesar de a assistência biopsicossocial 

ser um modelo defendido teórica e retoricamente, na prática educacional o 

conhecimento se fragmentou em disciplinas de diferentes departamentos sem 

qualquer traço de interdisciplinaridade (PEIXINHO, 2001). Observa-se ainda 

que nesse cenário a formação generalista do profissional médico tem sido 

subjugada, em detrimento de um crescente processo de especialização, 

dificultando a resolução dos problemas comuns no SUS e de maior demanda 

dos serviços de saúde (GOMES e REGO, 2011). Em decorrência, multiplicam-

se os encaminhamentos e a realização de exames complementares 

injustificados. 

 Nesse sentido, diversos autores (LAMPERT et al, 2009; 

PEIXINHO, 2001; GOMES e REGO, 2011) pontuam a necessidade de 

profissionais comprometidos ética e politicamente, que não apenas valorizem 
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as ações de promoção e proteção da saúde, prevenção das doenças e 

agravos, mas também a atenção integral. 

 

 

 3.2 MODELOS ASSISTENCIAIS: A ATUAÇÃO DO MÉDICO  

 

 

Na trajetória evolutiva das concepções e da prática sobre a saúde 

e a doença poderiam ser considerados alguns paradigmas, que sustentaram 

desde a visão mágico-religiosa até o modelo biomédico, ainda predominante 

nos tempos de hoje. 

No modelo mágico-religioso a concepção é de que cabe aos 

deuses definir o estado de adoecimento e cura dos homens, marcado também 

pela noção de pecado-doença e redenção-cura (ALMEIDA FILHO; 

ROUQUAYROL, 2006). O cuidado à saúde, nesse modelo, é realizado através 

de ritos religiosos por meio dos chamados curandeiros e bruxos, que 

desenvolveram habilidades que, embora ainda não sejam reconhecidos pela 

ciência tradicional, por vezes são consideradas eficazes (COSTA, 2004).  

Já no modelo biomédico, predominante nos tempos de hoje, a 

abordagem tem foco na patogenia e na terapêutica, classificando as doenças 

segundo forma e agente patogênico. E por ser um modelo que prioriza o 

diagnóstico e a cura, alimenta a indústria de clínicas e laboratórios e as 

empresas farmacêuticas (CEBALLOS, 2015). Assim, pode-se caracterizar esse 

modelo como: individual, curativo, centrado na figura do médico, fragmentado, 

hospitalocêntrico e especialista (ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 2006).  

De acordo com Gadamer (1993) citado por Costa (2004):  

 
a ciência médica contemporânea está perdida no labirinto das 
especialidades, evidenciando até um certo estranhamento sobre a 
orientação para a totalidade. A especialização não se limita a ser uma 
tendência para o campo da medicina; ela está em todas as disciplinas 
da investigação científica, e é resultado da separação dos objetos em 
compartimentos estanques obrigando ao esforço interdisciplinar para 
a apreensão da totalidade dos temas. 

 

Ainda de acordo com Gadamer (1993) citado por Costa (2004) a 

palavra integralidade em grego, hole ousia, aponta para o sentido ser saudável. 
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O ser completo e saudável constitui a referência para a saúde (TEIXEIRA, 

2013). Neste sentido, o médico deveria observar além da doença, da patologia; 

o profissional de saúde deve enxergar a pessoa na sua totalidade.  

Ainda que os avanços da medicina tenham contribuído e 

continuem contribuindo para a ampliação do poder de ajuda deste profissional 

no alívio da dor e do sofrimento humano, há que se reconhecer, conforme 

ainda dito por Gadamer (1993, apud Costa, 2004) “que a arte de curar envolve 

não somente o combate à doença, mas também inclui a convalescença e, 

finalmente, o cuidado da saúde”. É sobre olhar para a pessoa e não para a 

doença, sendo que a pulverização da assistência em quase uma centena de 

especialidades contribuiu para que os aspectos psicológicos do indivíduo 

ficassem entregues à Psiquiatria e à Psicologia.   

Segundo Mattos (2001), no sistema que privilegia as 

especialidades médicas (baseadas nos sistemas anátomo-fisiológicos) há uma 

fragmentação dos pacientes fazendo com que muitos profissionais médicos se 

atentem apenas para o funcionamento do sistema ou aparelho no qual se 

especializaram. O pneumologista cuida do sistema respiratório, o cardiologista 

do sistema cardiovascular, o ortopedista do aparelho locomotor, etc. Ele chama 

essa visão, que trata apenas as dimensões exclusivamente biológicas e ignora 

as considerações psicológicas e sociais, de “visão reducionista”. 

Apesar de tal perspectiva reducionista, é inegável a legitimidade 

técnica da maioria das especialidades, que contribuem para aumentar a 

capacidade resolutiva da prática médica, afinal, é esperado que um cirurgião 

cardíaco tenha mais sucesso na abordagem a um paciente infartado do que um 

médico generalista. José Carlos Pereira, doutor em sociologia pela USP, foi 

vanguardista ao afirmar em 1979 que “o próprio desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia relacionadas com a prática médica teria forçado os médicos, por 

assim dizer, a restringirem seu campo de atuação, especializando-se num 

campo restrito que pudessem dominar e inclusive aprofundar” (PEREIRA, 

1979). Assim que, a crítica não é à especialização médica, em si, mas à sua 

hegemonia quase absoluta num contexto que demanda complementaridade e 

visão integral do ser humano.  

É necessário também reconhecer que algumas das doenças tem 

origem apenas em uma descompensação fisiopatológica, mas é imprescindível 
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considerar a participação dos determinantes socioeconômicos no processo 

saúde-doença. 

A  própria definição de saúde inserida na Constituição da OMS no 

momento de sua fundação, em 1948,  como um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou 

enfermidade, é uma clara expressão de uma concepção bastante ampla da 

saúde, para além de um enfoque centrado na doença (BUSS e PELLEGRINI 

FILHO, 2007).  

Embora existam diversas definições de determinantes sociais de 

saúde (DSS), todas expressam o conceito de que as condições de vida e 

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 (BUSS e 

PELLEGRINI FILHO, 2007). 

Lampert et al (2009) discorrem sobre as necessidades básicas de 

saúde socialmente determinadas para uma vida saudável individual e coletiva 

que extrapolariam a intervenção curativa e, consequentemente, a dimensão 

biológica. Ele diz: 

 
No conjunto dessas necessidades, em particular no Brasil, 
identificam-se demandas sanitárias (saneamento do meio, 
desenvolvimento nutricional, vacinação, informação em saúde – 
ações tradicionais da saúde pública), demandas relacionadas com 
ações clínicas (as que cobrem a prevenção, a profilaxia e tratamento 
das doenças de caráter epidêmico – vigilância epidemiológica de 
saúde pública) e as tipicamente clínicas de prevenção e de 
recuperação. 

 

 Para tal ele defende que para resolução desses quadros, que ocorrem 

de maneira simultânea, são necessários vários saberes e uma interação de 

ações: individuais e coletivas; curativas e preventivas; assistenciais e 

educativas. Mas esses saberes e ações são trabalhados durante a graduação 

médica?  
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3.3 DESENVOLVIMENTO E RESPONSABILIDADE SOCIAL DO MÉDICO 

 

 

O conceito de desenvolvimento aqui utilizado vai além das visões 

mais restritas do desenvolvimento, que o identificam correlacionando-o apenas 

ao econômico, quando por exemplo através do Produto Interno Bruto de um 

país esse é caracterizado como desenvolvido ou subdesenvolvido. O conceito 

de desenvolvimento permeado nesta dissertação perpassa por aquele trazido 

pelo indiano Amartya Sen. Para Sen (2000), o desenvolvimento é a expansão 

das liberdades reais e não apenas formais. Sendo assim, o sucesso de uma 

sociedade deve ser avaliado segundo a teoria do Desenvolvimento como 

Liberdade, através das liberdades substantivas, dentre as quais inclusive está a 

assistência médica. 

 
Essas liberdades substantivas (ou seja, a liberdade de participação 
política ou a oportunidade de receber educação básica ou assistência 
médica) estão entre os componentes constitutivos do 
desenvolvimento. Sua relevância para o desenvolvimento não tem de 
ser estabelecida a posteriori, com base em sua contribuição indireta 
para o crescimento do PNB ou promoção da industrialização. O fato é 
que essas liberdades e direitos também contribuem muito 
eficazmente para o progresso econômico (SEN, 2000, p. 18). 

 

Ainda para o mesmo autor, o desenvolvimento só é alcançado em 

sua plenitude quando as pessoas são livres para suprir suas necessidades, 

sendo que apenas nessa condição podem exercer sua capacidade de serem 

agentes. E essa condição de agente livre e sustentável emerge como um motor 

fundamental do desenvolvimento, posto que, para o autor nas suas palavras, “a 

realização do desenvolvimento depende da livre condição de agente das 

pessoas” (SEN, 2000, p. 18). 

Amartya Sen volta a falar em saúde em sua obra intitulada “As 

pessoas em primeiro lugar”, de 2010, e nela ele dedica o capítulo “Por que 

equidade na saúde?” para essa discussão. Nesse referido capítulo, ele 

menciona que a doença e a saúde devem configurar como uma preocupação 

da maior importância em qualquer discussão de equidade e justiça social. E o 
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conceito de saúde usado por ele dialoga com aquele conceito ampliado de 

saúde quando ele diz: 

 
“Equidade na saúde não pode se preocupar com saúde, 
isoladamente. Em vez disso, ela tem que estar em sintonia com a 
questão mais ampla de justiça social, incluindo a distribuição 
econômica, dando a devida atenção ao papel da saúde na vida e da 
liberdade humana. Equidade na saúde com certeza não se refere 
apenas ao acesso à saúde, muito menos ao enfoque ainda mais 
restrito do acesso aos serviços de saúde. Na verdade, equidade na 
saúde como conceito tem um alcance e uma relevância 
extremamente amplos” (SEN, 2010, p.73) 

 

 

3.4 MODELOS PEDAGÓGICOS: A FORMAÇÃO DO MÉDICO 

 

 

No modelo hegemônico, a formação médico-acadêmica 

hipervaloriza o aspecto biológico e a fragmentação dos conhecimentos, com 

consequente desvalorização dos demais determinantes do processo saúde-

doença. Isso pode ser observado quando se analisa a estruturação dos planos 

acadêmicos de escolas médicas pautados em disciplinas e ciclos, 

fundamentada no relatório de Flexner (PAGLIOSA; DA ROS, 2008).  

Abraham Flexner (1866-1959) redigiu em 1910 um famoso 

relatório que leva seu nome e que na época revolucionou a educação médica 

americana e europeia regulamentando as escolas médicas e criando a 

residência médica e, consequentemente, as especializações. 

As mudanças propostas por Flexner impactaram radicalmente na 

maneira de ensinar e praticar a medicina, sendo inapropriado discutir educação 

médica sem citá-lo. Ele organizou e padronizou o ensino médico e uma de 

suas propostas mais conhecidas foi a organização do currículo, sendo um 

período ou ciclo inicial de disciplinas básicas, seguido de outro dedicado aos 

estudos clínicos (PAGLIOSA; DA ROS, 2008).  Apesar de apontar como único 

conhecimento seguro o científico, mediante a observação e a experimentação, 

ele contribui para o conhecimento específico e desenvolvimento de técnicas 

mais eficientes, diagnósticos precisos e danos menos nocivos.  
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No entanto, a fragmentação do conhecimento nas diversas e 

crescentes especializações, além de marginalizar a formação generalista, 

dificultando a resolução de problemas comuns, deixou de considerar a pessoa 

como um todo, restringindo-se apenas à enfermidade e não ao cuidado para 

com o paciente, entendendo-o como um todo no seu contexto (PAGLIOSA; DA 

ROS, 2008).   

Almeida Filho (2010), em seu artigo intitulado “Reconhecer 

Flexner: inquérito sobre produção de mitos na educação médica no Brasil 

contemporâneo” diz: “Abraham Flexner deve ser denunciado como intelectual 

orgânico da denominação econômico, política e ideológica do capitalismo 

imperialista, sobretudo nos campos da educação e da saúde”.  

No referido artigo, o autor analisa o relatório de Flexner e pontua 

elementos – que ele sugere até chamar de defeitos, sobre vários pontos de 

vista. Do ponto de vista conceitual, ele critica a formação clínica em hospitais, a 

perspectiva exclusivamente biologicista de doença, com negação da 

determinação social da saúde.  Do ponto de vista pedagógico, ele chama o 

modelo de ensino como “massificador, passivo, hospitalocêntrico, individualista 

e tendente à superespecialização, com efeitos nocivos (e até perversos) sobre 

a formação profissional em saúde”. Do ponto de vista da prática de saúde, ele 

culpa o modelo Flexneriano pelo fomento à mercantilização da medicina na 

educação superior elitizada, por exemplo. E as críticas não cessam quando ele 

atribui ao modelo Flexneriano a responsabilidade pela crise de recursos 

humanos que inviabiliza “a vigência plena de um sistema nacional de saúde 

integrado, eficiente, justo e equânime no Brasil”. E por último, o autor também 

reconhece que o “modelo de ensino e de prática mostra-se incompatível com o 

contexto democrático brasileiro e com as necessidades de atenção à saúde de 

nossa população” sob o ponto de vista político. 

Surge então a percepção da necessidade de mudanças na 

organização curricular e nos conteúdos programáticos dos cursos de Medicina, 

que deixariam de ser principalmente conteudistas e biologicistas e assumiriam 

uma proposta interdisciplinar com relação entre as diversas áreas do 

conhecimento (CARABETTA, 2016).  

Esse movimento de crítica ao modelo flexneriano teve como 

marco histórico a fundação em 1940, em Ohio, no Estados Unidos, da escola 
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de Medicina de Western Reserve.  Anos depois, em 1952, aconteceu naquele 

mesmo país, a Conferência sobre o Ensino da Medicina Preventiva com 76 

escolas médicas do Canadá e dos Estados Unidos presentes. Essa 

conferência acusava a reforma de Flexner de separar a medicina curativa da 

medicina preventiva e da perda da visão do paciente como um indivíduo, 

membro de uma família e de uma comunidade, prevalecendo a visão 

fragmentada composta pelas várias especialidades médicas (LIMA, 1983). 

Então no final da década de 1960, inicialmente na Universidade McMasters em 

Hamilton, Canadá, e na década de 70 na faculdade de medicina de Maastricht, 

na Holanda, passou a ser usada uma metodologia denominada Problem Based 

Learning (PBL), definida por Andrade, 2012, como: 

 
“Um processo de autoaprendizagem, em um contexto colaborativo. 
Inspirada nos princípios da Escola Nova, a ABP tem como objetivo 
desenvolver habilidades cognitivas para resolver problemas relativos 
a temas específicos do ensino da profissão. Os acadêmicos levantam 
questões a partir de problemas da vida real, que são geralmente 
apresentados como casos clínicos contextualizados, elaborados 
pelos docentes ou até pelos próprios acadêmicos. O elenco de 
diversas situações problemas serve como desencadeamento de 
busca e estudo dos conceitos, desafiando o acadêmico como sujeito 
ativo do seu processo de aprendizagem, no que difere do modelo 
tradicional. Portanto, a organização curricular se dá a partir de 
problemas reais e não por disciplinas, integrando as ciências básicas 
com as áreas clínicas.” 

 

É importante ressaltar que o PBL ou ABP (Aprendizado Baseado 

em Problemas) é uma das inúmeras metodologias ativas existentes, porém tem 

sido a escolha da maioria das escolas de medicina por permitir que os 

problemas (que  podem ser casos clínicos, problemas epidemiológicos, dilemas 

éticos, etc.) sejam discutidos em um grupo relativamente pequeno de alunos, 

estimulando uma atitude ativa do aluno em busca do conhecimento e não 

meramente informativa, como é o caso da prática pedagógica tradicional 

(BERBEL, 1998).  

Nesse contexto, a concepção de grupo aqui considerada advém 

da psicologia social, que é "estar em interação e partilhar normas na realização 

de uma tarefa” na qual a centralidade está na dinâmica das inter-relações e no 

vínculo entre os integrantes (CIAMPONE e PEDUZZI, 2000).  Contudo, o 
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“contexto colaborativo” na fala de Andrade não está garantido na prática, sendo 

necessária a intervenção de um coordenador quando o grupo se encontra em 

uma situação conflitiva, dilemática, em que aprendizagem estaria 

obstaculizada, e não pode seguir adiante sozinho no seu trabalho. 

Morán (2015) compara o ensino médico ao ensino de dirigir: “Para 

aprender a dirigir um carro, não basta ler muito sobre esse tema; tem que 

experimentar, rodar com ele em diversas situações com supervisão, para 

depois poder assumir o comando do veículo sem riscos”.  Nessa fala, fica claro 

que o autor não concorda com o método pedagógico em que o aluno é um 

mero expectador. Ele diz ainda que esses métodos, que privilegiam a 

transmissão passiva do conhecimento, eram admissíveis quando o acesso à 

informação era difícil - o que claramente não é a realidade atual. Mitre (2008) 

também avalia que fatores como a rapidez na produção de conhecimento, a 

provisoriedade das verdades construídas no saber científico e, principalmente, 

a facilidade de acesso à vasta gama de informação, tornam obsoleto o modelo 

pedagógico baseado na mera transmissão de conhecimentos.  

Diversos estudos, então, compararam as duas maneiras de 

formação médica. Koh et al (2008), por exemplo, realizaram uma revisão 

sistemática da literatura, comparando as competências desenvolvidas pela 

Aprendizagem Baseada em Problema (ABP) e pelos currículos tradicionais em 

oito dimensões da competência médica: geral, técnica, social, administrativa, 

pesquisa, ensino, cognitiva, conhecimento/conteúdo. Na competência médica 

referente a dimensão social (trabalho em equipe, observação de aspectos 

emocionais, sociais, legais e éticos no cuidado em saúde, e atitudes 

apropriadas com relação à saúde pessoal e bem-estar) a ABP teve 

favorecimento demonstrando os efeitos positivos na competência médica após 

a graduação.  

Acredita-se portanto que mudanças curriculares nas instituições 

de ensino podem levar à transformação do modelo da assistência voltada para 

doença (modelo biomédico ou flexneriano) para o modelo da assistência 

voltado para a pessoa (modelo da integralidade), aproximando assim a 

formação de profissionais de saúde para as necessidades de saúde da 

população e a integralidade do cuidado (LAMPERT et al, 2009).  
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3.5 A EDUCAÇÃO DE PAULO FREIRE 

 

 

Paulo Freire foi um educador e filósofo pernambucano e é 

considerado o patrono da educação brasileira. Seu pensamento vai muito além 

de um método para a alfabetização de adultos. Suas propostas éticas, políticas 

e pedagógicas apontam para uma educação que leve o educando a se 

descobrir como agente social e histórico em construção (e ciente desse seu 

estado inacabado) e construtor de uma identidade crítica e reflexiva diante de 

um mundo injusto e desigual (Scocuglia, 1999).  

A pedagogia de Freire não se limita pois à educação, mas amplia-

se à solidariedade e ao diálogo como instrumentos de mudança da sociedade, 

em um compromisso de libertação dos homens, pois para ele a existência só 

tem sentindo se vivida para a autonomia.  

Ainda para o autor, dentro de um ambiente de ensino, não há 

como exercer uma educação bancária - transferindo conteúdos e depositando 

nos estudantes - e acreditar que eles serão autônomos e críticos. Assim, as 

metodologias ativas, que consideram a autonomia do educando e que 

promovem o diálogo e a comunhão, são o caminho para chegar à verdadeira 

educação (Freire, 1996).   

Esse respeito à autonomia do educando, ele não considera como 

um favor que pode ou não ser concedido, mas sim como um “imperativo ético” 

que acontece em uma relação sem superioridade e inferioridade entre 

professor e estudante. A esta educação, Freire chama de libertadora e a vê 

como prática da liberdade como instrumento de mudança.  

Nesse contexto, o docente age como agente transformador, 

sujeito do processo de ruptura e inovação interna e externa à instituição 

(PERIM et all, 2009). Dessa maneira, a educação de Paulo Freire conversa 

com o desenvolvimento de Amartya Sen, assim como a autonomia conversa 

com a liberdade.   
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 3.6 AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

 

 

Como resultado então da mobilização de educadores, que 

questionavam a formação de profissionais com perfil não adequado às 

necessidades sociais e, como reflexo das tendências internacionais que 

propunham inovações na formação dos profissionais em saúde, através de 

uma revisão curricular e de novas práticas pedagógicas, foram criadas no 

Brasil, em 2001, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Medicina (DCN), documento que deveria guiar, a partir de então, a 

composição curricular das escolas médicas. No entanto, ainda que esse 

documento reconhecesse que para a visão integral no cuidado do paciente a 

interdisciplinaridade era necessária, era possível perceber a formação de 

médicos pouco habilidosos na prática clínica e pouco envolvidos com a visão 

histórico-social e humanística dos seus pacientes (MEIRELES et al, 2019).  

Anos depois, em 2013, foi criada pela Medida Provisória n° 621, 

de 08 de Julho de 2013 (BRASIL, 2013) e regulamentada em outubro de 2013 

pela Lei n°12.871 (BRASIL, 2013), uma política pública chamada de “Programa 

Mais Médicos” (PMM) que, apesar de ser entendida superficialmente como 

provisão emergencial de médicos, em especial cubanos, tem outros dois eixos 

de ação: o eixo investimento na infraestrutura da atenção primária e o eixo 

relacionado à formação médica (OLIVEIRA et al, 2015).   

Essa política pública, ainda em vigor, entendia que não havia 

profissionais suficientes se formando nas universidades e que médicos de 

outras regiões não queriam se fixar em cidades do interior do país ou mesmo 

na periferia das grandes cidades. Assim propunha o provimento emergencial 

de profissionais e determinava que esses atuariam na atenção primária. Isso 

porque a atenção primária é a porta de entrada preferencial do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e tem potencial para resolver a maior parte das necessidades 

em saúde da população. Portanto, ao mesmo tempo compreendia que era 

necessário formar mais médicos (mudança quantitativa) e que esses novos 

egressos teriam que ter perfil adequado para o SUS (mudança qualitativa).  

Nesse contexto, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do 

curso de Graduação em Medicina foram então reformadas em 2014, visando 
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construir um perfil acadêmico e profissional em competências e conteúdo para 

atuarem no SUS. O intuito era 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).  

Essas diretrizes preconizam um perfil profissional com boa 

formação geral, humanista, crítica e reflexiva que valorize a interação, a escuta, 

o olhar e que considere o acolhimento ao mesmo tempo que produz 

autonomia. Não se trata mais de formar um corpo médico competente 

tecnicamente apenas, mas formar médicos que tenham vivências sobre o 

acesso universal, a qualidade e a humanização na Atenção Básica, ou seja, 

profissionais que tenham abordagem sistêmica e aliem competência técnica, 

ética e humanística (BRASIL, 2014; ALMEIDA, 2007; REGO; BATISTA, 2012).  

Além disso, no inciso II do artigo 23, as DCN de 2014 abordam os 

determinantes sociais de saúde (DSS), expressando que reconhece que a 

situação de saúde de um indivíduo vai além da doença: 

 
Art. 23. Os: conteúdos fundamentais para o Curso de Graduação em 
Medicina devem estar relacionados com todo o processo saúde-
doença do cidadão, da família e da comunidade e referenciados na 
realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a 
integralidade das ações do cuidar em saúde, contemplando:   

[...] 

II - Compreensão dos determinantes sociais, culturais, 
comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis 
individual e coletivo, do processo saúde-doença.” 

 

Na Resolução que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais de 

2014 para graduação em Medicina é orientado também, no inciso II do artigo 

29, que os cursos devem utilizar metodologias que privilegiem a participação 

ativa do aluno na construção do conhecimento e na integração entre os 

conteúdos, assegurando a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão 

(BRASIL, 2014), ou seja, estimula o uso de metodologias ativas de ensino 

aprendizagem.  
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As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Medicina (BRASIL, 2001, 2014), representam, pois, o reflexo de uma mudança 

paradigmática na assistência e do ensino (CESARIO; CESARIO; SANTOS, 

2019). Na assistência, a transição de um modelo assistencial biomédico e 

curativo para outro com ações integrais (promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde). E no ensino, a transposição de currículos rígidos, 

compostos por disciplinas cada vez mais fragmentadas, com priorização de 

atividades teóricas, para currículos flexíveis, modulares, dirigidos para a 

aquisição de um perfil e respectivas competências profissionais, os quais 

exigem modernas metodologias de aprendizagem, habilidades e atitudes, além 

de múltiplos cenários de ensino (STELLA; PUCCINI, 2008). 

Assim, o projeto político pedagógico dos cursos de medicina no 

Brasil deve ser baseado no perfil profissional, construído coletivamente; 

centrado no aluno como sujeito da aprendizagem, unificando atividades 

teóricas e práticas com metodologia didática ativa, apoiada no professor como 

facilitador e mediador e não meramente transmissor de conhecimento. A 

aprendizagem passa então a ser caracterizada como uma construção realizada 

pelo sujeito através da busca e estruturação de novos conhecimentos, 

implicando em uma nova realidade educacional, com ação do aluno para 

criação de algo novo em detrimento de uma reprodução de conhecimentos já 

elaborados (CARABETTA, 2016). 

Dessa maneira, as DCNs conversam com a educação 

problematizadora idealizada por Freire, na medida em que estruturam um 

indivíduo emancipado pela educação, pela sua possibilidade de crítica, de 

reflexão e participação em um ambiente onde todos produzem conhecimentos 

e aprendem juntos, além de se respeitar e valorizar a trajetória de vida dos 

educandos. Em sua obra intitulada Educação e Mudança (FREIRE, 1979) 

Paulo Freire fala também que o verdadeiro compromisso é com a solidariedade 

e que “se o homem compreende sua realidade, pode propor hipóteses sobre o 

desafio dessa realidade e procurar soluções”, ou seja, ele também conversa 

com as DCNs quando essas defendem a inserção antecipada do educando em 

cenários de prática na comunidade, afinal, é inadequado que esse estudante 

de Medicina fique recluso em ambiente acadêmico por quatro anos, tendo 



33 
 

 
 

contato com a realidade, com o diálogo, apenas nos dois últimos anos, como 

era anteriormente.  

As Diretrizes, que apontam então para a utilização de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, necessitam de uma mudança de 

postura na relação professor-conhecimento-aluno, em que o professor ou 

educador deve assumir uma postura de reconstrutor do conhecimento sob o 

ponto de vista não só da ciência e da tecnologia, mas também da humanização 

da educação (MITRE et al, 2008; CARABETTA, 2016).  Espera-se nessa nova 

proposta que o professor seja um mediador capaz de ativar o estudante, 

instigando sua reflexão sobre as vivências através do diálogo e da escuta, 

privilegiando a troca de ideias e a articulação entre o saber acumulado e 

questões a serem investigadas (GARCIA e SILVA, 2011). 

Nesse contexto, a qualificação do professor médico em relação ao 

conteúdo específico de sua disciplina, o conhecimento técnico, que outrora era 

o suficiente para o exercício de sua função pedagógica, agora, com a 

ressignificação da ação educativa, precisa ser aliado ao fazer pedagógico. 

Então, o professor de Medicina, na maioria das vezes médico, provavelmente 

formado pelo modelo hospitalocêntrico e flexneriano que os faz especialistas 

nas partes, deverá atuar como educador na nova proposta de formar, sendo 

necessário reformar os educadores, pois não há como pensar em mudanças 

pedagógicas dissociadas do docente (PERIM et al, 2009). 

O desafio na construção dessas novas práticas pedagógicas por 

vezes esbarra na ausência de preparo para o ensino-aprendizagem docente, 

configurada numa sensação de autossuficiência, pelo fato de ser “bom 

médico”, na conduta especializada bem-sucedida. Associada a isso, soma-se o 

fato de que a docência é apenas uma atividade complementar à atividade 

como profissional médico (GARCIA E SILVA, 2011).  

Como refere Costa (2007), “a prática docente em Medicina tem-se 

mostrado resistente a modificações” e “os professores tendem a encarar com 

ceticismo ou descaso os aspectos pedagógicos da docência universitária”, 

desqualificando e desvalorizando a formação pedagógica, entendendo como 

suficiente sua formação técnica ou em pesquisa. Assim, se desejamos 

mudanças no estudante, a mudança deve ser do educador e da escola também 

(GOMES e REGO, 2014). 
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4 INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA  
 
 

Nos últimos anos muito se tem discutido sobre as novas 

metodologias de ensino, sobretudo aquelas ditas centradas no aluno, nas quais 

almeja-se que ele deixe de ser receptor passivo do conhecimento e assuma o 

lugar de protagonismo no cenário do aprendizado. Assim, na medida em que 

essas proposições avançam a passos largos, faz-se necessária a discussão 

acerca a capacitação do docente e o seu impacto na promoção do ensino.  

Segundo Jacobs et al (2012), a concepção dos docentes no 

tocante ao ensino é atrelada de maneira consciente e inconsciente pelas suas 

concepções de aprendizado e ensino. Dessa maneira, o modo como os 

professores abordam o ensino está ligado à maneira como eles veem o ensino 

e às suas experiências de vida, como por exemplo sua formação acadêmica 

prévia.  

Isto posto, entende-se que as diferentes abordagens de ensino 

dos docentes afetam diretamente as abordagens de aprendizagem dos alunos 

e, portanto, o desempenho acadêmico deles. Portanto, conclui-se que o 

desenvolvimento do corpo docente é peça fundamental no processo do 

aprendizado.  

Para tanto, para que ocorra uma capacitação satisfatória dos 

professores, a qual vai muito além do desenvolvimento das habilidades de 

ensino, é necessário antes que ocorra um diagnóstico do corpo docente, 

evidenciando suas características positivas ao processo de trabalho, que 

devem ser ressaltadas e valorizadas, e as negativas, que merecem atenção em 

programas de capacitação docente e nas avaliações cotidianas realizadas 

pelos próprios professores e por seus pares. 
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4.1 HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS 

 

 
Ao se tentar compreender, provisória e antecipadamente, um 

fenômeno determinado, são elaboradas hipóteses. Essas proposições 

constituem linhas de orientação que apontam direções do que se pretende 

demonstrar dentro da temática escolhida (Pardal & Lopes, 2011). Para Rea 

Neto (1998) uma hipótese é uma declaração afirmativa relacionada a uma 

situação que pode ser verdadeira ou falsa, sendo a dedução de quais testes 

podem ou devem ser realizados para avaliar sua verossimilhança (grau de 

verdade ou falsidade de uma hipótese). 

No raciocínio clínico, os médicos associam as manifestações 

clínicas (dados) a potenciais explicações (processo fisiopatológico, síndrome 

ou uma doença específica) baseadas nas suas experiências pregressas com 

situações similares. Chamadas de heurísticas, essas associações rápidas 

geram hipóteses (Rea Neto, 1998). Dessa maneira, no contexto dessa 

dissertação antecipadamente são geradas algumas hipóteses, que 

chamaremos de hipóteses diagnósticas, a saber: 

- Os professores mais titulados estão mais adequados à nova 

metodologia de ensino. 

- Os professores mais novos estão mais adequados à nova 

metodologia de ensino. 

- Professoras mulheres tem maior adequação à nova metodologia 

de ensino.  

- Os professores que apresentam uma carga horária docente 

maior estão mais envolvidos com a docência e consequentemente apresentam 

uma maior adequação à nova metodologia de ensino.  

- Os professores médicos têm mais facilidade de orientar a prática 

dos alunos de Medicina.  

- Os professores formados pela nova metodologia de ensino estão 

mais adequados a lecionar nessa mesma metodologia.  
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4.2 COLT: O INSTRUMENTO DE EXAME  

 

 

Em uma pesquisa quantitativa, objetiva-se quantificar dados e 

generalizar os resultados da amostra para a população-alvo. Assim, na 

elaboração de um questionário deve-se levar em consideração principalmente 

o tipo de informação que se deseja coletar, no sentindo de construir um 

instrumento de medida que permita a confirmação ou rejeição das hipóteses de 

investigação (FREIXO, 2011).  

Jacobs et al (2014) propõem a mensuração das concepções de 

aprendizagem e ensino dos professores através do método questionário COLT 

(Conceptions of learning and teaching), o qual permite obter as concepções 

conscientes e inconscientes de aprendizado e ensino dos entrevistados.  

O questionário consiste em 18 perguntas, com tempo de 

preenchimento de até 10 minutos. A cada afirmativa, terão seis categorias de 

reação do entrevistado para que ele assinale conforme suas concepções, 

sendo: 1- Discordo Totalmente; 2- Discordo; 3- Neutro; 4- Concordo; 5- 

Concordo fortemente; 6- Não tenho opinião.  Ao final, o respondente será 

avaliado com uma nota numérica (que vai de 1 até 5) em três escalas: 

"Centralização do professor", "Apreciação das metodologias ativas" e 

"Orientação para a prática profissional".   

 Centralização do professor” (TC, da sigla em inglês para teacher-

centredness) reflete o ensino centrado no professor, focado na transmissão de 

conhecimentos em oposição ao perfil centrado no aluno, focado na mudança 

conceitual dos estudantes. Já os aspectos “Apreciação das metodologias 

ativas” (AP, da sigla em inglês para appreciation of active learning) e 

“orientação para a prática profissional” (OP, da sigla em inglês para orientation 

to professional practice) falam a respeito da afinidade do docente e orientação 

da sua prática pedagógica para, respectivamente, o uso de metodologias ativas 

de ensino-aprendizagem e orientação para a prática profissional. 

 Para cada uma dessas características, ou escalas, o teste emite 

cinco possíveis perfis, a saber: Transmissor (T), Organizador (O), Intermediário 

(I), Facilitador (F) e Agente de mudança conceitual (A), identificados aqui como 

uma gradação positiva de adequação para a prática docente em acordo com as 
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diretrizes curriculares para graduação em Medicina estabelecidas no Brasil. 

Dessa maneira, ao procurar identificar os agentes de mudanças conceituais, o 

questionário conversa com o conceito de desenvolvimento de Amartya Sen e 

com o conceito de educação libertadora de Paulo Freire, já abordados nesta 

tese.  

Assim, no que se refere às concepções centradas no professor, 

quanto mais forte é essa característica, mais o professor é transmissor e 

menos agente de mudança conceitual, afastando-se do preconizado para o 

novo método de ensino-aprendizagem, centrado no estudante e não no 

professor (COSTA et al, 2016).  

Já no conceito de apreciação de metodologias ativas é o 

contrário:  quanto mais forte é essa característica, quanto mais afinidade pelo 

método, mais o professor é agente de mudança conceitual e menos 

transmissor. Tal como no aspecto de orientação para a prática futura, quanto 

menos habilidade de orientar para a prática mais transmissor é um professor e 

quanto mais ele melhora essa característica mais se aproxima do perfil de 

agente de mudança conceitual.   

Para melhor compressão, foi elaborado o quadro abaixo, que 

relaciona as características observadas e o perfil desenhado:  

 

Perfil do docente por concepções de aprendizagem e ensino, segundo o COLT. 

 

 
Transmissor  

(T) 
Organizador  

(O) 
Intermediário 

 (I) 
Facilitador  

(F) 

Agente de 
Mudança 

 Conceitual 
(A) 

Concepções 
 centradas 

 no professor 
 Forte 
 (++) 

Considerável 
 (+) 

Considerável 
 (+) 

Baixa  
(-) 

Muito baixa  
(- -) 

Apreciação da 
aprendizagem 

 ativa  
Muito baixa 

 (- -) 
Baixa 

 (-) 
Alta  
(+) 

Média 
 (=) 

Alta 
 (+) 

Orientação 
para  

prática futura  
Muito baixa 

 (- -) 
Média 

 (=) 
Alta  
(+) 

Muito baixa 
 (- -) 

Alta 
 (+) 

   

Em metodologia de pesquisa, variáveis transportam a informação 

de um determinado fenômeno descritível. Porém essa informação e a sua 

qualidade irão depender da forma como são quantificadas e da qualidade de 

sua mensuração, sendo fundamental sua caracterização para o pesquisador. 

Quando a informação traz consigo uma categoria de classificação, tal como no 
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presente estudo, as variáveis são denominadas qualitativas, podendo ser 

nominais e ordinais. Na escala de medida ordinal, tratam-se os itens sobre os 

quais se verificou uma ordem entre eles (CURADO et al, 2014). 

Ao entender que a proposta das DCN é sair de uma metodologia 

de ensino-aprendizagem onde a transmissão do conhecimento ocorre de forma 

fechada, fragmentada, reprodutiva e desconexa da realidade e passar para 

uma metodologia libertadora focado no aluno, onde ele é protagonista do seu 

aprendizado, voltado para reflexão e para humanização, trataremos as 

variáveis do COLT como sendo ordinais (GARCIA E SILVA, 2011). Assim, os 

perfis serão interpretados em ordem de adequação às DCN do menos ao mais 

adequado respectivamente: transmissor (T), organizador (O), intermediário (I), 

facilitador (F) e agente de mudança conceitual (A).  

Entendemos que a compreensão desses perfis de professores 

pode ser útil para professores individuais, para atividades de desenvolvimento 

docente e para Institutos e departamentos, especialmente se envolvidos em 

uma reforma curricular em direção à educação centrada no aluno. 

 

 

4.3 REALIZAÇÃO DO EXAME: A APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

 

O sujeito da pesquisa foi o corpo docente e diretivo de um curso 

de Medicina no ano de 2019. O curso, em seu quinto ano de existência, 

pertence a um centro universitário que oferece 14 cursos de graduação, além 

de diversos cursos de pós-graduação, localizado em uma cidade do interior de 

São Paulo com aproximadamente 350.000 habitantes. Apesar do curso de 

Medicina ser novo, a Instituição de Ensino Superior em questão atua há mais 

de sessenta anos no ensino superior.  

Por corpo docente de Medicina compreendeu-se os 94 

professores cujos nomes estavam na lista de docentes disponibilizada pela 

secretaria do curso. Todos ingressaram no Centro Universitário por meio de 

concurso público.   

O curso médico nesse Centro Universitário tem seu projeto 

pedagógico embasado em metodologias ativas de aprendizagem, em especial 
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a Aprendizagem Baseada em Problemas e a Metodologia da Problematização. 

E, segundo o site oficial da instituição, “busca fomentar, em seu curso de 

Medicina, uma proposta de formação de médicos integrada às necessidades 

sociais, individuais e coletivas, a partir do reconhecimento e da vivência 

cotidiana do estudante com suas responsabilidades e atribuições no campo 

prático da saúde”. 

O curso é desenvolvido em 12 semestres, divididos em três ciclos 

consecutivos de aprendizagem, cada um com duração de quatro semestres. O 

primeiro ciclo de aprendizagem integra conhecimentos básicos aos aplicados e 

aos cenários de práticas relevantes, dando ênfase aos conhecimentos básicos; 

o segundo ciclo de aprendizagem dá ênfase aos conhecimentos aplicados; e o 

terceiro ciclo de aprendizagem refere-se à modalidade Internato Médico, com 

aplicação fortemente voltada à prática profissional. As unidades curriculares até 

o oitavo semestre são: Interação em Saúde na Comunidade (IESC); Tutoria; 

Laboratório Morfofuncional; Habilidades técnicas e Consultorias. Do nono até o 

décimo segundo semestre as atividades compreendem o Internato, no qual 

acontece rodízio nos cenários de práticas relacionados às Redes de Atenção à 

Saúde da cidade e região em ambulatórios, Hospitais e Unidades Básicas de 

Saúde. 

Aos sujeitos da pesquisa foi aplicado o questionário COLT 

(Conceptions of learning and teaching), através do qual pretendia-se obter as 

concepções conscientes e inconscientes de aprendizado e ensino dos 

entrevistados (JACOBS et AL, 2012; JACOBS et al, 2014), sendo pois um 

estudo exploratório quantitativo. A versão em português1 desse questionário 

estruturado foi aplicada manualmente, por meio impresso anexado juntamente 

com a cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido previamente 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos. O 

questionário é um instrumento de medida que permite eventualmente confirmar 

 
1 O documento original foi versado para o Português por um conjunto de educadores em Medicina no 
Brasil, a partir de ampla discussão interna sobre a melhor forma de redação, a fim de manter a ideia 
original dos idealizadores do questionário. A primeira versão final foi testada e sofreu mais algumas 
alterações, que foram consideradas nesta pesquisa. Simultaneamente, o questionário está sendo 
validado no Brasil por uma pesquisa realizada por alguns dos integrantes que participaram da versão 
para o idioma local.  
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ou rejeitar as hipóteses de investigação (FREIXO, 2011) e, no caso desta 

pesquisa, possui duas partes aplicadas concomitantemente.   

Na primeira parte, correspondente à identificação do participante, 

foram solicitados dados de identificação, como sexo, idade, curso de sua 

graduação e modelo pedagógico através do qual se graduou, titulação máxima, 

carga horária semanal média na função de docente e unidades curriculares em 

que atua. Nessa parte identificatória, cada participante pôde informar seu 

endereço eletrônico, para receber seu resultado, mas seu nome não foi 

requerido nem divulgado (quando evidente pelo endereço eletrônico), a fim de 

lhe preservar o anonimato.   

 A segunda parte consistiu em responder a 18 perguntas fechadas 

do questionário COLT, correspondente à opinião do participante, com 

respostas na escala de Likert para medir o nível de concordância ou não 

concordância com a afirmação (APÊNDICE A).  A Escala Likert, elaborada por 

Rensis Likert em 1932, faz com que os entrevistados indiquem seu grau de 

concordância ou não concordância com as afirmativas estabelecidas (LIKERT, 

1932). 
 

“A escala de Likert é uma escala de medida, tipicamente com cinco 
categorias de respostas que variam do discordo totalmente a 
concordo totalmente que exige que os participantes indiquem um 
grau de concordância ou discordância com cada uma das afirmações” 
(Malhotra, 2004, p.266).   
 

Para Malhotra (2004), a escala de Likert tem a vantagem de os 

respondentes entenderem rapidamente como utilizar a escala.  

Sabendo-se que a língua, como todo sistema complexo, está 

sempre em transformação (Paiva, 2016), para facilitar ainda mais o 

entendimento dos respondentes, à escala de Likert adicionou-se figuras 

denominadas “emojis”. Essas figuras, geradas pelo sistema Unicode para 

representar emoções, como afirma Porter (2014), "tornaram-se uma língua 

franca para determinados usuários de mensagens de texto e mídias sociais”.  

Todos os dados das respostas obtidas foram inseridos numa 

planilha do Microsoft Office Excel, e depois exportadas para outros softwares 

estatísticos. Na planilha, cada linha correspondeu a um entrevistado, 

identificado pelo seu código, sendo as colunas correspondentes às variáveis de 
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identificação e aos perfis (T, O, I, F, A) obtidos nas três escalas "centralização 

docente", "apreciação da aprendizagem ativa" e "orientação à prática 

profissional". Para este estudo não interessam os dados de cada professor, 

mas sim o perfil do corpo docente.  

Os dados coletados através da aplicação do questionário 

impresso foram tratados estatisticamente com recurso dos softwares 

estatísticos Minitab e R. No primeiro momento da análise foi realizada uma 

análise descritiva nos dados, que tem como principal objetivo resumir, 

sumarizar e explorar o comportamento das variáveis em estudo e também 

foram realizados testes de hipóteses (Kruskal-Wallis, U de Mann-Whitney, Qui-

Quadrado e Teste de Fisher) para verificar se existia diferenças 

estatisticamente significativas entre as variáveis. No segundo momento foi 

realizada a análise de correspondência, que tem por objetivo estudar as 

relações entre os níveis das variáveis categorizadas (Profissão, Modelo, 

Titulação, Faixa de Carga horária, TC, AP e OP) e medir o grau de associação 

entre elas por meio de um gráfico denominado mapa percentual 

(GONÇALVES; SANTOS, 2009). 

O recorte da pesquisa recaiu, então, sobre as concepções de 

aprendizagem e ensino dos corpos diretivo e docente do curso de Medicina em 

questão, após o que foi analisada sua adequação às DCN e ao projeto político-

pedagógico do curso. 

O instrumento de coleta de dados foi submetido à pré-teste piloto, 

a fim de identificar possíveis falhas antes de sua efetiva aplicação. Segundo Gil 

(2002) o pré-teste tem como finalidade garantir e assegurar a validade e a 

precisão dos termos, forma de questões e introdução do questionário. Aos 

respondentes do pré-teste foi explicado o objetivo da simulação e solicitada sua 

opinião sobre o questionário, o tempo que demoraram a preencher e eventuais 

dificuldades ou dúvidas no preenchimento.  

Os aspectos éticos foram salvaguardados por meio do 

consentimento formal da direção do curso de Medicina e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, observando-se as normas legais e éticas 

para pesquisa científica que envolve seres humanos. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos sob Parecer 

Consubstanciado CAAE no 19903519.4.0000.5384.  



42 
 

 
 

 

 

5 RESULTADO DOS EXAMES  
 
 

O instrumento foi pré-testado, impresso, e, em seguida, entregue 

com cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos professores 

elegíveis. O processo de convite para participar do estudo deu-se em 

encontros pessoais, um a um, durante atividades acadêmicas regulares no 

início do mês de dezembro de 2019. Com tal abordagem, foi possível acessar 

74 docentes, dos 94 elegíveis. Após o questionário ser entregue, aguardava-se 

a resposta no momento ou agendava a devolução, a critério do entrevistado.  

Dos 74 docentes aos quais foi entregue o questionário, 69 o devolveram 

respondido, sendo este o número total da amostra. 

Dos vinte docentes aos quais o questionário não foi entregue, dois 

foram desligados da instituição, duas estavam de licença maternidade e aos 16 

restantes não tivemos acesso. Para aumentar a representatividade da amostra 

pretendia-se obter o maior número possível de respostas, no entanto, de 

acordo com Pardal & Lopes (2011) se a representação do universo de 

investigação for bem construída, ela terá condições de substituir o universo em 

análise.   

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA  

 

 

O maior contingente dos participantes deste estudo é do sexo 

feminino (55,07%). A maior parte dos participantes é formada por profissionais 

médicos (73,91%) sendo que os não médicos compreendem principalmente 

enfermeiros e farmacêuticos, entre psicólogos, nutricionistas, médicos 

veterinários, biomédicos etc. Na parte de identificação, cada participante pôde 

informar seu endereço eletrônico, para receber seu resultado, no entanto 25 

respondentes (36,23%) não preencheram essa variável.  
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No que tange à titulação (Quadro 1), a maior parte dos 

respondentes são especialistas (44,93%), seguidos de mestres (31,88%) e 

doutores (23,19%).  

 
 

Relativamente à idade (Quadro 2), 22,41% dos inquiridos têm 

entre 29 e 35 anos, 20,69% têm entre 36 a 40 anos e 8,62% têm entre 41 a 45 

anos, o que faz com que estes três grupos etários juntos tenham uma 

representação de 51,72% na amostra. Onze participantes não responderam a 

essa variável.  
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No que diz respeito à carga horária semanal como docentes 

(Quadro 3), 26,47% referiram se dedicar à atuação docente entre 4 e 10 horas 

semanais, o que corresponde a meio ou um dia na semana, e foram 

categorizados como baixa carga horária. Aqueles que se dedicam à docência 

por mais de um e até três dias da semana foram considerados com carga 

horária média e corresponderam a 54,41% da amostra. Por último, os que 

disseram dedicar mais de 31 horas semanais, ou o equivalente a mais de 4 

dias na semana, foram considerados com carga horária alta e representam 

19,12% da amostra. Tais informações nos permitem afirmar que 73,53% da 

amostra possui carga horária semanal como docente média ou alta. 

Estratificando por profissão, os profissionais médicos respondentes possuem 

uma carga horária semanal média como docente de 18,1 horas por semana, 

valor menor do que a média dos respondentes não médicos, que foi de 26,8 

horas por semana. 
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Quadro 3. Carga Horária Semanal na condição de docente 
Categorias Freqüência Percentual 

Baixa (até 10h) 18 26,47% 
Média (de 11 a 30h)  37 54,41% 

Alta (> 31 h) 13 19,12% 
Total 68 100% 

 

 

Aproximadamente 90% dos docentes médicos foram formados 

pelo método pedagógico tradicional, restando apenas sete docentes médicos 

formados pelo que se chamou de PBL para facilitar o entendimento dos 

respondentes (Quadro 4). Vale ressaltar que, conforme já foi explicitado nessa 

dissertação, o PBL ou ABP (Aprendizado Baseado em Problemas) é uma das 

inúmeras metodologias ativas existentes, no entanto, popularmente as escolas 

que adotam o modelo flexneriano são chamadas de “tradicionais” e aquelas 

que usam metodologias ativas são chamadas “PBL”. Observou-se também que 

os docentes médicos formados pelo sistema “tradicional” têm idade média de 

45,4 anos, que os docentes formados pelo “PBL” têm idade média de 38,9 

anos, e que mais de 50% dos docentes médicos possuem título de mestre ou 

doutor. 
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Quanto às unidades curriculares (UC) em que o entrevistado atua, 

pôde-se observar que 29,91% responderam atuar em Habilidades, sendo essa 

a UC com a maior frequência absoluta (Quadro 5). Tal resultado se justifica 

porque a UC Habilidades contém Habilidades de Comunicação, Habilidades de 

Informática e Habilidades Médicas em geral, com conteúdo de semiologia geral 

e dos diversos sistemas, Raciocínio Clínico e Habilidades Cirúrgicas. 

Importante observar que alguns professores estão envolvidos com mais de 

uma Unidade Curricular, o que faz o valor total no Quadro 5 ultrapassar os 69 

respondentes.  

Apenas seis participantes (5,13%) respondem pela gestão do 

curso, seja em atividades ligadas à reitoria da Instituição, seja professores do 

curso que compõem o Núcleo Docente Estruturante (NDE). 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOCENTE 

 

 

5.2.1 Centralização do professor 

 

 

Conforme explicitado no capítulo 2, por Centralização do 

professor entende-se o ensino centrado no professor, focado na transmissão 

de conhecimento. Nesse aspecto espera-se que os professores sejam agentes 

de mudança conceitual ao centralizar o ensino no aluno e não neles mesmos, 

como é na transmissão passiva de conhecimento.  

Para a escala Centralização do Professor (TC), observa-se que 

75,36% dos respondentes foram classificados como agente de mudança 

conceitual, 18,84% classificados como facilitadores, 4,35% da amostra como 

organizadores e apenas 1 respondente classificado como transmissor (Quadro 

7). Dentre os gestores, observou-se que cinco foram classificados como 

agentes de mudança conceitual e dois como facilitadores.   
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Este resultado sugere que o corpo docente avaliado é 

majoritariamente centrado no estudante, demonstrando uma alta proximidade 

com o recomendado pelas DCN de 2014 que diz: 

 
Art. 26. O Curso de Graduação em Medicina terá projeto pedagógico 
centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 
professor como facilitador e mediador do processo.  

 

Em 2014, foi publicado um estudo na Revista Brasileira de 

Educação Médica que pretendia avaliar a aceitação, o comportamento e a 

aprendizagem de alunos do quarto ano de Ginecologia em relação a aulas 

centradas no professor (ACP) e aulas centradas nos alunos (ACA). Os alunos 

foram divididos em grupos, sendo que alguns receberam aulas expositivas 

(ACP) e alguns trabalharam os mesmos temas com aulas do tipo seminário e 

tutoria (ACA). Existiam dois observadores externos que assistiam às duas 

modalidades de aula e posteriormente a todos os alunos foram aplicados 

questionários semiestruturados (DEUS et al, 2014).  

Embora tenha-se percebido uma maior interação nas ACA e essa 

modalidade de aulas seja uma recomendação das DCN, os alunos 

participantes deste estudo demonstraram maior resistência à essa proposta.  O 

artigo ressalta ainda que alunos que têm mais experiência em aulas centradas 

no professor tendem a rejeitar as atividades centradas no estudante e 

recomenda que talvez o indicado seriam inovações mescladas a modelos mais 

tradicionais, em especial se os professores não estiverem adequadamente 

treinados ou motivados para a mudança. Conclui-se então que não é que as 

aulas centradas nos alunos sejam inviáveis em escolas médicas tradicionais, 

mas reforçam muito a necessidade de planejamento e capacitação docente 

para as mudanças (DEUS et al, 2014). 

Para além da descrição univariada deste perfil nos docentes avaliados, a 

análise de correspondência mostrou uma associação de professores agentes 

de mudança conceitual com profissão médico, titulação mestre e especialista, 

formado no modelo tradicional e com carga horária alta ou média. Outrossim, 

os professores com perfil facilitador foram associados a ter outra profissão e 
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titulação doutor, bem como os professores com perfil Transmissor e 

Organizador foram associados com carga horária baixa (Figura 1).  

 

Figura 1 – Mapa perceptual com concepções docentes referentes à 
Centralização do Professor. 

 
 

 

5.2.2 Apreciação de Metodologias Ativas 

 

 

Por apreciação de Metodologias Ativas o Colt entende que quanto 

mais forte é essa característica, mais afinidade pelo método o professor tem, 

ou seja, mais próximo a agente de mudança conceitual ele está. 

Para esta escala observa-se que 59,42% dos respondentes foram 

classificados como agente de mudança conceitual, 21,74% classificados como 

facilitadores, 15,94% da amostra como organizadores e apenas 2 

respondentes, equivalente a 2,90%, classificados como transmissores (Quadro 

8). Dentre os gestores, observou-se que seis foram classificados como agentes 

de mudança conceitual e um como facilitador. 
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As DCN de 2014 falam sobre o uso de metodologias 

principalmente nos artigos 29 e 32:  

 
Art. 29. A estrutura do Curso de Graduação em Medicina deve:  
[...] 
II - Utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno 
na construção do conhecimento e na integração entre os conteúdos, 
assegurando a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão; 
[...] 
Art. 32. O Curso de Graduação em Medicina deverá utilizar 
metodologias ativas e critérios para acompanhamento. 

 

É um grande desafio para professores formados no sistema 

tradicional, como é o caso de 89,86% da nossa amostra, alterar seu perfil de 

transmissor para agente de mudança conceitual, usando em sua prática esse 

tipo de metodologia.  

Assim, consideramos alto nosso resultado de 81% de adequação 

do perfil docente, mas reconhecemos que 19% do corpo docente encontram-se 

ainda com perfil inadequado para a apreciação de metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem e 41% do total ainda não alcançaram o grau máximo na 

escala, padrão-ouro para a mudança conceitual requerida para a 

transformação do profissional médico em agente, de acordo com Sen. 
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Nagib e Silva (2020) realizaram um estudo semelhante para 

identificar e analisar a relação entre a adoção de metodologias ativas no ensino 

de graduação em Ciências Contábeis. Para alcançar tal objetivo, pesquisaram 

docentes que ministravam disciplinas em cursos de graduação em Ciências 

Contábeis no Brasil. Como instrumento de pesquisa eles utilizaram um 

questionário com 13 situações hipotéticas (cenários) vivenciadas em sala de 

aula em que o docente deveria apontar se adota ou não a metodologia 

demonstrada, por meio de uma nota, considerando uma escala de 0 a 10. Ao 

final, concluíram que a adoção das categorias de metodologias ativas por 

professores do ensino de graduação em Ciências Contábeis no Brasil ainda era 

baixa e perceberam que a aula expositiva tradicional era uma das estratégias 

mais adotadas pelos professores pesquisados. No estudo, porém, eles 

perceberam que à medida que o professor avançava nas fases do ciclo de vida 

docente, maior era a adoção das metodologias ativas e menor era o uso do 

método tradicional, sugerindo assim que o tempo de docência levaria o docente 

a  alterar sua prática do modelo transmissor para o agente de mudança 

conceitual.  

 Em relação à apreciação de metodologias ativas, a análise multivariada 

(Figura 2) mostrou associação dos professores agentes de mudança conceitual 

com ter sido formado pelo método tradicional e ter carga horária alta. Ser 

médico e especialista esteve associado a ter perfil facilitador. Já o perfil 

Organizador foi associado ao professor médico formado pelo método PBL. Este 

resultado nos sugere que o professor que deparou-se, enquanto aluno, com a 

necessidade de adaptar-se a métodos mais ativos de ensino-aprendizagem 

agora, como professor, tem uma tendência a passar para o seu aluno como se 

deu o seu próprio processo de adaptação, na realidade em que viveu, o que 

pode ser diferente da realidade do aluno atual. Outra hipótese levantada é que 

este professor seja visto pela Instituição, ainda que de forma inconsciente, 

como mais experiente e, portanto, mais capacitado em metodologias ativas, 

necessitando menos que os demais professores de capacitação docente.   
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Figura 2 – Mapa perceptual com concepções docentes referentes à 
Apreciação de Metodologias Ativas. 

 
 

 

5.2.3 Orientação para a Prática Profissional 

 

 

Já na escala Orientação para a Prática Profissional (OP), que 

mede a capacidade do docente articular o ensino com a prática profissional, 

observa-se que 44,93% dos respondentes foram classificados como agente de 

mudança conceitual, 37,68% classificados como facilitadores, 13,04% da 

amostra como organizadores e apenas 3 respondentes, equivalente a 4,35%, 

classificados como transmissores (Quadro 9). Dentre os gestores, observou-se 

que cinco foram classificados como agentes de mudança conceitual e dois 

como facilitadores. 
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As DCNs entendem que a competência para a prática profissional 

é compreendida como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e 

atitudes capazes de solucionar os desafios que se apresentarão na vida 

profissional do estudante.  Como dito no parágrafo único do artigo 8: 

 
Art. 8º Para permitir a transformação das Diretrizes previstas no 
Capítulo I e os componentes curriculares contidos no Capítulo III ... 
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, competência é 
compreendida como a capacidade de mobilizar conhecimentos, 
habilidades e atitudes, com utilização dos recursos disponíveis, e 
exprimindo-se em iniciativas e ações que traduzem desempenhos 
capazes de solucionar, com pertinência, oportunidade e sucesso, os 
desafios que se apresentam à prática profissional, em diferentes 
contextos do trabalho em saúde, traduzindo a excelência da prática 
médica, prioritariamente nos cenários do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

 

Assim, de acordo com o perfil exigido pelas DCNs, encontramos 

um resultado de 83% dos docentes com boa orientação para a prática 

profissional, um valor considerável para um curso ainda em seu 6o ano de 

construção. Entretanto, 55% da amostra ainda não alcançou o padrão-ouro de 

agente de mudança conceitual. Esse dado é importante porque a orientação 

para prática é importantíssima para o desenvolvimento de um médico voltado 
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para a clínica ampliada, na perspectiva da integralidade, algo defendido por 

nós como importante para desenvolver o sistema de saúde almejado pela 

Constituição.  

A análise de correspondência das variáveis em relação ao perfil 

de orientação para a prática profissional revelou uma proximidade importante 

dos professores agentes de mudança conceitual e facilitadores com a maior 

parte das variáveis, estando estes últimos mais próximos do titulo de 

especialista e os agentes de mudança mais próximos do titulo doutores e da 

carga horária alta. Chama atenção que também aqui, na orientação para a 

prática profissional, os professores formados em PBL associam-se ao perfil 

organizador.  

 

Figura 3 – Mapa perceptual com concepções docentes referentes à 
Orientação para a prática profissional. 

 
 

 
5.3 HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS: TESTES DE VALIDAÇÃO 

 

 

Após a caracterização do perfil da amostra através da estatística 

descritiva, aqui são apresentados os procedimentos estatísticos efetuados para 

a validação ou rejeição das hipóteses de investigação apresentadas no 

Capítulo 2. O fato de 36,23% da amostra não ter preenchido o endereço 
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eletrônico, ou seja, aparentemente não desejar receber seu resultado, fez com 

que surgisse uma nova hipótese após a coleta de dados, sendo ela: “os 

professores que não se interessaram em receber seu resultado se importam 

menos com seu desenvolvimento docente e terão resultado menos adequado 

que os professores que desejaram receber seu resultado”, que também foi 

testada apesar de não ter sido citada no capítulo mencionado.  

Para além dos resultados descritivos já apresentados, os testes 

de hipótese aprofundarão nossa compreensão sobre características dessa 

amostra que podem ser úteis para a elaboração de planos de ação por parte da 

Instituição, rumo à excelência do corpo docente e, consequentemente, dos 

médicos formados por eles. 

 

 

5.3.1 Titulação e Perfil Docente 

 

 

H0: Não existe diferença em relação à titulação adquirida pelos 

professores para a classificação nas variáveis TC, AP E OP. 

H1: Há pelo menos uma diferença em relação à titulação 

adquirida pelos professores para a classificação nas variáveis TC, AP E OP. 

 

 
Observa-se pelo Teste não paramétrico acima de Kruskal-Wallis 

que não existe diferença estatisticamente significativa entre a variável titulação 

dos professores e as variáveis TC e AP, pois p-valor é maior ou igual a 0,05, 

não rejeitando a hipótese nula H0. Observa-se ainda que existe diferença 

estatisticamente significativa em relação às variáveis titulação dos professores 

e OP, pois p-valor é menor que 0,05 rejeitando-se assim a hipótese nula H0. 
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Como existe diferença estatisticamente significativa entre essas variáveis será 

realizado o teste de Post-Hoc para encontrarmos onde estão essas diferenças. 

 

 
 

Pelo teste de Post conclui-se com 95% de confiança que, para a 

escala OP - Orientação para a prática profissional, existe diferença 

estatisticamente significativa entre professores com titulação de doutor e 

especialista, pois p-valor é menor que 0,05. Logo pode-se dizer que existe uma 

proporção maior de professores doutores classificados com agente de 

mudança conceitual na variável OP e uma proporção maior de professores 

especialistas classificados como facilitador e organizador, em relação à variável 

OP, quando observamos a tabela abaixo. 

 

 
 

5.3.2 Carga horária e Perfil Docente 

 

 

H0: Não existe diferença em relação à carga horária dos 

professores para a classificação nas variáveis TC, AP E OP. 

H1: Há pelo menos uma diferença em relação à carga horária dos 

professores para a classificação nas variáveis TC, AP E OP. 
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Observa-se pelo Teste não paramétrico acima de Kruskal-Wallis 

que não existe diferença estatisticamente significativa entre a variável carga 

horária dos professores e a variável AP, pois p-valor é maior que 0,05 não 

rejeitando a hipótese nula H0. Observa-se ainda que existe diferença 

estatisticamente significativa em relação às variáveis carga horária dos 

professores e TC e OP, pois p-valor é menor que 0,05 rejeitando-se assim a 

hipótese nula H0. Como existe diferença estatisticamente significativa entre 

essas variáveis será realizado o teste de Post-Hoc para encontrarmos onde 

estão essas diferenças. 

 

 
Pelo teste de Post Hoc para a variável TC em relação à carga 

horária dos professores observa-se que existe diferença estatisticamente 

significativa quando comparadas duas a duas entre as cargas horárias média e 

alta em relação à carga horária baixa, mas que não existe diferença 

significativa entre as cargas horárias dos professores classificadas como média 

e alta. Pode-se concluir que existe uma proporção maior de agentes de 

mudança conceitual entre os professores que possuem carga horária média e 

alta quando comparados aos professores com carga horária baixa, e que na 

categoria de carga horária baixa têm-se a maior proporção de professores 

facilitadores, e de organizadores e transmissores em sua totalidade, quando 

observa-se a tabela abaixo. 
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Pelo teste de Post Hoc para a variável OP em relação à carga 

horária dos professores observa-se que existe diferença estatisticamente 

significativa quando comparadas duas a duas entre as cargas horárias. Pode-

se concluir que existe uma proporção maior de agente de mudança conceitual 

entre os professores que possuem carga horária alta quando comparados 

àqueles com carga horária classificada como baixa, e que a maior proporção 

de professores classificados como facilitadores, organizadores e transmissores 

encontram-se na carga horária baixa. 
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5.3.3 Sexo e Perfil Docente 

 

 

H0: Não existe diferença em relação ao sexo dos professores 

para a classificação nas variáveis TC, AP E OP. 

H1: Há pelo menos uma diferença em relação ao sexo dos 

professores para a classificação nas variáveis TC, AP E OP. 

 

 
Observa-se pelo Teste não paramétrico acima de Mann-Whitney 

que não existe diferença estatisticamente significativa entre a variável sexo dos 

professores e as variáveis TC, AP e OP, pois p-valor é maior que 0,05, não 

rejeitando a hipótese nula H0. 

 

 

5.3.4 Faixa etária e Perfil Docente 

 

 

H0: Não existe diferença em relação à faixa etária dos 

professores para a classificação nas variáveis TC, AP E OP. 

H1: Há pelo menos uma diferença em relação à faixa etária dos 

professores para a classificação nas variáveis TC, AP E OP. 
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Observa-se pelo teste não paramétrico acima de Kruskal-Wallis 

que não existe diferença estatisticamente significativa entre a variável faixa 

etária dos professores e as variáveis TC, AP e OP, pois p-valor é maior que 

0,05, não rejeitando a hipótese nula H0. 

 

H0: Não existe diferença em relação à faixa etária dos 

professores e a titulação. 

H1: Há pelo menos uma diferença em relação à faixa etária dos 

professores e a titulação. 

 

 
Como p-valor é maior que 0,05 pode-se concluir que não existe 

diferença estatística entre a titulação e faixa etária dos respondentes. 

 

 

5.3.5 Preenchimento do campo e-mail e Perfil Docente 

 

 

H0: Não existe diferença em relação ao e-mail dos professores 

para a classificação nas variáveis TC, AP E OP. 
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H1: Há pelo menos uma diferença em relação ao e-mail dos 

professores para a classificação nas variáveis TC, AP E OP. 

 

 
Observa-se pelo teste não paramétrico acima de Mann-Whitney 

que não existe diferença estatisticamente significativa entre a variável e-mail 

dos professores e as variáveis TC, AP e OP, pois p-valor é maior que 0,05, não 

rejeitando a hipótese nula H0. 

 

 

5.3.6 Profissão e Perfil Docente 

 

 

H0: Não existe diferença em relação à profissão (médicos, outra 

profissão) dos professores para a classificação nas variáveis TC, AP E OP. 

H1: Há pelo menos uma diferença em relação à profissão 

(médicos, outra profissão) dos professores para a classificação nas variáveis 

TC, AP E OP. 

 
Observa-se pelo teste não paramétrico acima de Mann-Whitney 

que não existe diferença estatisticamente significativa entre a variável profissão 

(médico, outra profissão) dos professores e as variáveis TC e AP, pois p-valor 

é maior que 0,05, não rejeitando a hipótese nula H0. Observa-se ainda que 
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existe diferença estatisticamente significativa em relação às variáveis profissão 

(médico, outra profissão) e OP, pois p-valor é menor que 0,05, rejeitando-se 

assim a hipótese nula H0. Como a variável profissão (médico, outra profissão) 

dos professores possui apenas duas categorias não é necessário realizar um 

teste de comparações múltiplas, pois já foi verificado pelo teste de Mann-

Whitney que existe diferença entre médicos e outras profissões nas 

classificações da variável OP. Logo, a tabela abaixo permite concluir que entre 

os professores médicos há uma proporção maior de agentes de mudança 

conceitual, facilitador, organizador e transmissor quando comparados com os 

professores que possuem outra profissão. 

Este resultado mostra que professores médicos tem mais 

orientação para a prática profissional que professores de outras profissões, o 

que parece fazer muito sentido, especialmente nos anos finais do curso, 

quando a prática profissional é mais evidente na prática do aluno. Apesar 

disso, no quadro abaixo pode-se observar que 78% (40/51) dos médicos têm o 

perfil desejado, percentual menor que os 94% (17/18) dos professores de 

outras profissões, o que enseja foco de capacitação para esse percentual de 

médicos que ainda necessita alcançar o grau de agente de mudança conceitual 

em sua habilidade de orientar o aluno para a prática profissional.  

 

 
 

5.3.7 Modelo de formação e Perfil Docente 

 

 

H0: Não existe diferença em relação ao tipo de formação dos 

professores para a classificação nas variáveis TC, AP e OP. 

H1: Há pelo menos uma diferença em relação ao tipo de formação 

dos professores para a classificação nas variáveis TC, AP e OP. 
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Observa-se pelo teste não paramétrico acima de Mann-Whitney 

que não existe diferença estatisticamente significativa entre as variáveis tipo de 

formação dos professores e as variáveis TC e OP, pois p-valor é maior que 

0,05, não rejeitando a hipótese nula H0. Observa-se ainda que existe diferença 

estatisticamente significativa em relação às variáveis tipo de formação dos 

professores e AP, pois p-valor é menor que 0,05, rejeitando-se assim a 

hipótese nula H0. Como a variável tipo de formação dos professores possui 

apenas duas categorias (Tradicional e PBL) não é necessário realizar um teste 

de comparações múltiplas, pois já foi verificado pelo teste de Mann-Whitney 

que existe diferença entre a formação tradicional e PBL nas classificações da 

variável AP. Logo, pode-se concluir que o grupo de professores formados pelo 

sistema tradicional de ensino tem uma proporção maior de agentes de 

mudança conceitual, facilitador, organizador e transmissor, quando comparado 

ao grupo de professores formados pelo sistema de PBL, na variável AP. 

Observa-se também uma diferença muito grande de agente de mudança 

conceitual (40) em relação à soma das outras classificações (22) no sistema de 

formação tradicional.  

Este talvez tenha sido o resultado que mais nos surpreendeu. 

Além da diferença estatística (p<0,05) entre docentes formados pelo método 

tradicional e docentes formados pelo PBL, observamos nas linhas da Tabela 

abaixo que 85,5% (53/62) dos professores formados no sistema tradicional têm 

perfil adequado, enquanto apenas 43% (3/7) dos professores formados pelo 

método PBL, que se mostraram mais organizadores.  

Kemer (1997) lembra que métodos mais expositivos podem vir a 

ser adotados inclusive pelos docentes que concebem o ensino como um 

processo de facilitação, seja devido a pressões do departamento ou instituição, 
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seja pela sua experiência como aluno, características da disciplina ou mesmo 

da turma. Assim, ele defende que mudanças significativas no processo de 

ensino-aprendizagem requerem esforços sustentados por um período de tempo 

prolongado.  
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6 DIAGNÓSTICO 
 

 

Em síntese, pode-se concluir que das sete hipóteses formuladas, 

quatro foram aceitas e três rejeitadas. 

Nesta pesquisa, optou-se pelo questionário impresso para coleta 

de respostas a fim de que se aumentasse o número de adeptos e para não 

dificultar a participação daqueles que por ventura tenham alguma dificuldade 

pessoal de usar equipamento de informática (OMOTE et al, 2005). Desejava-se 

testar as hipóteses de que os professores mais novos e do sexo feminino 

estariam mais adequados à nova metodologia de ensino e não seria 

interessante para tal que se entrevistassem apenas respondentes mais jovens, 

mais habituados ao uso de tecnologias. Assim, através dos resultados 

discutidos no capítulo anterior, pudemos perceber que não existe diferença 

estatisticamente significativa em relação ao gênero e a faixa etária dos 

professores para a classificação nas variáveis TC, AP E OP. 

No entanto, apesar de parecer mais apropriado, o fato do 

questionário ser impresso permitia que se negligenciasse respostas. Omote et. 

al (2005) afirmam que os participantes que respondem ao questionário 

impresso podem cometer diferentes espécies de erros e dependendo da 

natureza dos erros cometidos o respondente deve ser excluído da amostra. Em 

situações em que o erro cometido não compromete a compreensão correta da 

resposta dada pelo respondente, a exclusão não precisa ser feita – como foi o 

caso da pesquisa em que não se comprometeu a validade do questionário. 

No preenchimento do questionário COLT em si, em que era 

necessário apenas assinalar a escala Likert com o emoji, perguntas fechadas, 

nenhuma afirmativa ficou sem resposta. No entanto, 25 respondentes não 

preencheram seu endereço eletrônico para que pudéssemos enviar os 

resultados, fazendo com que surgisse a hipótese “Os professores que não 

preencheram o e-mail não desejavam receber seu resultado e, por se 

importarem menos com seu desenvolvimento docente, teriam resultado menos 

adequado”. Essa hipótese foi testada e rejeitada. Os docentes que não 
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preencheram seu endereço eletrônico, ou seja, que não desejavam receber 

seu resultado, não poderiam ser interpretados como menos engajados e 

menos adequados, e talvez não o tenham feito pela ligeireza, já que se tratava 

de uma pergunta aberta.  

O COLT, instrumento utilizado para explorar as concepções 

conscientes e inconscientes de aprendizado e ensino dos entrevistados, é 

auto-respondido. Uma ferramenta de auto-avaliação, portanto. Dentre as 

limitações inerentes a este tipo de avaliação, Jacobs et al (2012) citam a 

possibilidade das respostas serem influenciadas pelo efeito da desejabilidade 

social, que é a “tendência dos sujeitos em atribuir a si mesmos declarações 

que são desejáveis e rejeitar as que são indesejáveis” (EDWARDS, 1957). Os 

idealizadores do COLT buscaram minimizar este efeito incluindo declarações 

afirmativas e negativas no questionário (JACOBS et al, 2012). Outras 

limitações associadas a este tipo de avaliação referem-se à sua tendência a ter 

resultados inflados, não confiáveis e tendenciosos e ao fato do questionário ser 

individual e ignorar a perspectiva relacional dos respondentes (TAYLOR, 2014). 

Cabe-nos considerar ainda as representações sociais de cada indivíduo e sua 

influência sobre o sentir-pensar-agir de cada um, quando necessitam tomar 

decisões no cotidiano do trabalho (TELAU, 2015). Entretanto, a auto-avaliação 

tem também seus benefícios, referentes ao fornecimento de importantes 

feedbacks para a pessoa que se auto-avalia, constituindo-se num passo 

significativo para tornar-se consciente dos próprios pensamentos, crenças, 

conflitos, resistências e capacidade de desconstrução e reelaboração dos 

saberes e práticas consolidados mas em desacordo com os desafios impostos 

pela prática profissional (TELAU, 2015. TAYLOR, 2014).      

Observadas e consideradas as limitações inerentes aos exames 

realizados, seus resultados podem nos orientar para um diagnóstico 

situacional. 

No que diz respeito à titulação, a hipótese de que os docentes 

mais titulados teriam um perfil mais adequado foi confirmada, uma vez que 

existia uma proporção maior de professores doutores classificados como 

Agente de Mudança Conceitual na variável orientação para a prática, seguido 

de mestres e especialistas. Ser mestre esteve associado a agentes de 

mudança conceitual quando o mestre é também um médico que tem carga 
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horária alta ou média na docência. A titulação docente na educação superior é 

tratada por avaliações institucionais externas como aspecto imprescindível às 

universidades e centros universitários (INEP, 2006a, p. 129). Segundo o MEC, 

a composição do corpo docente das universidades é determinada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e no caso dos centros universitários, 

pelo Decreto nº 5.786/2006, sendo que a  instituição é conceituada de acordo 

com, entre outros critérios, o perfil do seu corpo docente, sendo melhores 

conceituadas as instituições de ensino superior (IES) que contenham um maior 

percentual de docentes com titulação obtida em programas de pós-graduação 

stricto sensu. Segundo Paiva (2010) essa situação confere, então, aos 

programas de mestrado e doutorado, um aspecto mais importante à 

sobrevivência da IES do que propriamente à graduação do seu quadro de 

professores.  

A hipótese de que os professores que apresentam uma carga 

horária docente maior estão mais envolvidos com a docência e 

consequentemente apresentam uma maior adequação à nova metodologia de 

ensino também foi confirmada, já que existiu uma proporção maior de Agentes 

de Mudança Conceitual nos professores que possuem carga horária média e 

alta quando comparada à carga horária classificada como baixa, nos três perfis 

analisados. A carga horária alta e média se associada com perfis mais 

adequados nas variáveis TC, AP e OP. Costa (2014) reflete que a docência é 

considerada atividade secundária à profissão médica e que alguns casos, a 

carreira docente não é considerada uma profissão. Para Garcia e Silva (2011), 

o fato de a docência em Medicina, em geral, representar apenas uma atividade 

complementar à atuação profissional como médico exigiria pensar em 

estratégias específicas de capacitação pedagógica que evidenciem o processo 

ensino-aprendizagem e sua relação com o saber e a prática médica. 

Foi aventada também a hipótese de que os professores médicos 

teriam mais facilidade de orientar os alunos para a prática profissional de 

Medicina e, como visto no capítulo anterior, essa dedução foi confirmada 

quando observou-se que os médicos têm uma proporção maior de Agentes de 

Mudança Conceitual comparados com os professores que possuem outra 

profissão, no aspecto de Orientação para a Prática. Para Perim e outros 

autores (2009), o professor médico, apesar de não ter sido preparado para 
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docência, usa do seu conhecimento no campo em que atua para ensinar 

estudantes de Medicina, facilitando, pois, a orientação para a prática 

profissional. 

Surpreendentemente, a hipótese de que os professores formados 

pela nova metodologia de ensino estariam mais aptos a lecionar nessa mesma 

metodologia foi rejeitada. A preocupação de Perim et al (2009) ao dizer: “esse 

docente, na maioria das vezes médico, provavelmente formado pelo modelo 

hegemônico centrado no hospital, deverá atuar como educador na nova 

proposta de formar médicos” não parece ser um problema, uma vez que os 

professores formados pelo sistema tradicional tiveram uma proporção maior de 

agentes de mudança conceitual, na variável de apreciação de metodologias 

ativas.  Importante ressaltar porém que no estudo de  Nagib e Silva (2020) 

citado no item 5.2.2, em que se discute a apreciação de metodologias ativas, 

os autores concluem que o tempo de docência levaria o docente a alterar 

gradativamente sua prática do modelo transmissor para o agente de mudança 

conceitual, assim, julga-se que poderia ter sido incluída na análise a 

informação de “tempo de docência” na parte de identificação.  

Sintetizando o diagnóstico situacional da nossa amostra, temos 

que para uma boa prática docente centrada no aluno, como exigem as DCNs, o 

professor da instituição avaliada pode ser médico e de outra profissão, ser 

doutor, mestre ou especialista, mas faz diferença ele ter sido formado pelo 

modelo tradicional e, mais marcadamente, ter carga horária de média a alta, ou 

seja, dedicar mais de um dia da semana à docência. Ter uma atuação centrada 

no aluno demanda mais dedicação por parte do professor do que a atuação 

docente tradicional, centrada no aluno. Logo, aqueles professores que têm 

carga horária baixa, dedicando-se de meio a um dia da semana para a 

docência, merecem atenção da instituição para aumento da carga horária ou 

desenvolvimento de estratégias que minimizem os efeitos da baixa carga 

horária sobre a excelência do processo de ensino-aprendizagem.  

Neste corpo docente, avaliado ao fim do ano de 2019, se 

encontrará mais facilmente professores apreciadores das metodologias ativas 

dentre aqueles formados pelo método tradicional, médicos com carga horária 

de quatro a cinco dias semanais dedicadas à docência. O curso avaliado está 

em seu sexto ano de implantação e tende a continuar a constituição de seu 
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corpo docente definitivo por mais alguns anos. A tendência é que sejam 

admitidos cada vez mais professores jovens, aumentando a chance de 

admissão de professores formados pelo método PBL. Atenção especial deverá 

ser dada a este grupo, para seu desenvolvimento docente com boa 

compreensão e utilização adequada de metodologias ativas. 

Finalmente, a orientação para a prática profissional, um item caro 

às DCNs e também ao sistema de saúde brasileiro, está mais desenvolvida 

naqueles professores que são médicos, doutores e dedicam de quatro a cinco 

dias semanais à docência. Outrossim, especial atenção deve ser dada aos 

professores formados em PBL, para evolução gradual do seu perfil organizador 

rumo ao perfil de agente de mudanças.      
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7 CONDUTA  
 

 

Se desejamos transformações no estudante e no profissional 

médico, a mudança deve ser do educador e da escola havendo, pois, a 

necessidade de planejamento e capacitação docente para tal (Gomes e Rego 

2014; DEUS et al, 2014).  A presente dissertação sugere que parte importante 

dessa capacitação docente envolve a titulação do professor. Por isso, o corpo 

docente de uma instituição deve ser estimulado a se capacitar, aumentando o 

percentual de docentes com titulação obtida em programas de pós-graduação 

stricto sensu. 

A instituição em que esta pesquisa foi feita apresentou, de 

maneira geral, um resultado positivo nos três aspectos medidos pelo COLT, 

uma vez que em todos, a maioria dos docentes foi considerada agente de 

mudança conceitual.  

No edital de concurso público para seleção de docentes dessa 

instituição é levado em consideração a titulação do candidato, sendo atribuídos 

18 pontos para doutores, 14 pontos para mestres, 12 pontos para especialistas 

e 8 pontos para cursos de Capacitação em Docência com Ênfase em 

Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem. Assim sendo, percebe-se que 

o critério de contratação dos docentes nesse curso médico valoriza a titulação 

e reconhece que atividade docente demanda capacitação específica, e não 

apenas técnica, dos seus docentes médicos. 

Soma-se ainda que desde 2007, nessa mesma instituição 

funciona um programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional que é 

gratuito aos docentes vinculados a ela. Ou seja, pode-se perceber que a 

referida instituição procura docentes titulados e, ao mesmo tempo, se preocupa 

em titular os docentes que ainda não possuem pós-graduação.  

Entretanto, não podemos ignorar que para caracterização desse 

professor não podemos apenas levar em consideração sua idade, sua 
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formação ou sua titulação. A construção desse professor é composta também 

por suas vivências pessoais, as quais não podemos mensurar. 

A própria vivência da autora como docente e mestranda confirma 

os resultados dessa pesquisa e revela que o caráter interdisciplinar do 

programa de formação está bastante alinhado às exigências de transformação 

de um perfil mais técnico para um perfil mais ampliado, conforme se espera de 

um agente de mudanças.  

Um curso de mestrado e doutorado na maioria das vezes não 

está voltado para o desenvolvimento das habilidades pedagógicas esperadas 

para se atuar como docente num curso com concepções de ensino-

aprendizagem centradas no estudante, no uso de metodologias ativas e com 

orientação para a prática profissional. Mas estes cursos têm longa duração, 

ofertando, muito provavelmente, mais oportunidades de transformação pessoal 

que os cursos de curta duração em técnicas didáticas usualmente ofertados 

pela instituição. 

Entendemos que o tornar-se professor e o tornar-se médico são 

processos complexos. Tratam-se de construções das quais participam vários 

vetores pessoais, não apenas aqueles trabalhados durante a graduação ou 

pós-graduação. Porém, precisamos incentivar que os professores se envolvam 

mais com o desenvolvimento docente, na missão de formar profissionais que 

contribuam para a reorientação do sistema de saúde e, os dados dessa 

pesquisa sugerem, participação em programas de pós-graduação stricto sensu 

é importante nesse objetivo. A docência, como a pesquisa e a prática de 

qualquer profissão, demanda capacitação específica. 

Entendemos também que, apesar dos bons resultados aferidos 

por esta pesquisa, além do fomento à titulação cabe à instituição prestar 

especial atenção aos professores formados em PBL e aos que tem carga 

horária baixa, e desenvolver mecanismos de atração de professores com maior 

dedicação semanal à docência, através do estímulo à carreira docente, com 

todas as peculiaridades que isto envolve.    

Este estudo exploratório não substitui o imperativo de se conduzir 

outros estudos, especialmente os de natureza qualitativa, para investigar a 

representatividade social do corpo docente, afim de melhor compreensão  de 

suas necessidades para melhor desenvolvimento profissional.  
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Vivemos numa época de transição de paradigmas e precisamos 

de docentes que fomentem a humanização durante a graduação, bem como a 

reflexão e ação com responsabilidade social e compromisso com a cidadania, 

para que ela passe a ser a prática do educando quando esse se tornar um 

profissional e possa agir como promotor da saúde integral do ser humano. O 

professor melhor habilitado para isso é o agente de mudança conceitual, perfil 

representado pela maioria dos professores pesquisados.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Embora muito tenha se avançado na Medicina no que se refere a 

recursos tecnológicos e conhecimento sobre as doenças, as pessoas parecem 

não ter suas necessidades sanadas e às vezes não sabem qual médico 

procurar, vivendo de consultório em consultório, de especialidade em 

especialidade. O profissional médico, outrora admirado e estimado, agora é 

hostilizado e criticado. No modelo assistencial vigente, o modelo biomédico, os 

profissionais não parecem perceber que por trás dos sintomas existem 

sentimentos, ideias, expectativas e angústias. Paralelamente, na sala de aula, 

o professor deixou de ser o centro das atenções, perdendo por vezes para 

mídias e aplicativos mais dinâmicos que transmitem a mesma informação de 

maneira mais rápida e atrativa. 

 O conhecimento, que antes ficava detido nas mãos dos 

profissionais, após a revolução da informação, deixou de ser exclusividade, 

tanto do médico quanto do professor. Nesse sentido, não há mais como admitir 

que os atendimentos médicos e as aulas ainda sigam o pressuposto de 

transmissão hierárquica e passiva de informação.  

O profissional médico socialmente responsável, comprometido 

com a defesa digna para todos os homens, tendo o conceito ampliado de 

saúde como pressuposto em sua prática profissional, além de tratar e curar 

doenças, empodera o paciente, ajudando-o a desenvolver suas capacidades e 

a atuar como cidadão na condição de agente ativo, contribuindo para a 

construção de uma sociedade mais desenvolvida. 

Nesse cenário, surgem necessidades de mudanças 

paradigmáticas tanto no consultório (modelo centrado na doença para modelo 

centrado na pessoa) quanto na sala de aula (metodologias transmissoras de 

informação para metodologias ativas de ensino aprendizado). No ensino 

médico não há como dissociar essas duas dimensões e não há como 

transformar a educação médica sem a capacitação docente. 



74 
 

 
 

Assim, ao desenvolver a graduação do profissional médico com 

uma metodologia na qual o docente age como agente transformador 

considerando o compromisso com a cidadania, formaremos novos agentes 

sociais, que tendo como base novos esquemas de pensamento desenvolverão 

novos modos de operar e agir.   

 Por isso, nosso intuito em realizar este estudo que, mais que 

diagnosticar, pretende contribuir a curto prazo com a implantação de um curso 

de Medicina e, mais a longo prazo, com a construção do sistema de saúde 

almejado pela Constituição Federal e com o desenvolvimento regional.  
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