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RESUMO 

 

 

Este estudo teve como objetivo dimensionar o exercício da interdisciplinaridade na 

perspectiva dos professores coordenadores e construtores de módulos do Curso 

Médico da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). Adotou-se o 

método descritivo e transversal, utilizando como instrumentos de coleta de dados o 

questionário e a entrevista. Constituíram-se sujeitos deste estudo 42 professores-

construtores de conteúdo e  6 professores-coordenadores do 1º ao 7º período do 

referido Curso. Para mapear as vivências da interdisciplinaridade por professores-

construtores foi utilizado o questionário composto, com alternativas de respostas 

organizadas pela Escala de Likert de cinco pontos, e para apreender as concepções de 

interdisciplinaridade dos professores-coordenadores foi utilizada a entrevista semi-

estruturada. Os dados obtidos com as entrevistas foram analisados por meio da análise 

de conteúdo, do tipo temática. Identificou-se que dos 48 professores participantes 

desta pesquisa a maioria possui curso de especialização e/ou mestrado e, exercem a 

docência universitária por mais de cinco anos. Todos os docentes trabalham na equipe 

de construção de módulos há mais de 1 ano e são de diferentes origens disciplinares: 

Medicina, Psicologia, Farmácia/Bioquímica, Medicina Veterinária, Enfermagem, 

Ciências Biológicas, Arquitetura e Urbanista e  Ciências Sociais. Em relação às 

concepções dos docentes-construtores, apreendeu-se que a interdisciplinaridade se 

caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração 

real das disciplinas no interior do projeto político pedagógico  e da prática pedagógica. 

As concepções sobre interdisciplinaridade para os docentes-construtores centram-se 

na comunicação interativa entre os campos do conhecimento como condição 

indispensável à concepção de interdisciplinares e a ação coletiva das pessoas e/ou do 

grupo como via de superação do modelo da educação tradicional. No âmbito das 

dificuldades, os docentes-construtores apontaram que há desconexões entre as 

disciplinas e falta da vivência ampla da interdisciplinaridade nas atividades 

pedagógicas. Para os docentes-coordenadores, as dificuldades abrangem a falta de 

interatividade entre os pilares do curso médico na escolha de alguns temas e 

conteúdos e das técnicas e estratégias de aprendizagem; a dissociação entre os eixos 

do curso, principalmente na integração entre os eixos do curso: conteúdos temáticos, 

IAPSC (interação aprendizagem, pesquisa, serviço e comunidade), habilidades e 
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atitudes, além do desconhecimento do Programa Saúde da Família e sua abrangência. 

A análise dos dados e o diálogo com  a literatura permitem delinear o desafio de 

estimular a construção participativa dos conteúdos, a  presença dos construtores de 

conteúdo específico nos cenários de aprendizagem na saúde na comunidade, além de 

desenvolver uma escuta ativa dos sujeitos partícipes (estudantes, docentes, gestores, 

profissionais dos serviços, usuários).  

 
Palavras-chave: interdisciplinaridade; educação médica; aprendizagem baseada em 

problemas. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aimed to measure the dimension the exercise of the interdisciplinarity of 

the coordinating teachers and builders of modules of the Medical State University of 

Montes Claros (UNIMONTES). It was used a descriptive cross-sectional method, using 

as instruments of data collection the questionnaire and the interview. The subjects of 

the study consisted of 42 content  builder- teachers and 6 coordinating teachers - from 

the 1st to the 7th term of the course. To map the experiences of the interdisciplinarity by 

the builder-teachers, a questionnaire composed with multiple choice questions was 

used, organized by the Likert scale of five points, and to grasp the concepts of 

interdisciplinarityy of the coordinating teachers, it was used the semi-structured 

interview. The obtained data from the questionnaire were analyzed using content 

analysis, the thematic type. It was identified that out of the 48 teachers participating in 

this research, most have specialized education and / or master degree and practice 

college teaching for more than five years. All the teachers have been working in team-

building modules for more than one year and they are from different disciplinary 

backgrounds: Medicine, Psychology, Pharmacy / Biochemistry, Veterinary Medicine, 

Nursing, Sciences, Architecture and Urban Planning and Social Sciences. Concerning 

the builder-teachers´ conceptions, it was learned that the interdisciplinarity is 

characterized by the intensity of exchanges between experts and the actual degree of 

integration of disciplines within the educational and political project and of pedagogical 

practice. The concepts of interdisciplinarity for the builder-teachers focus on the 

interactive communication between the fields of knowledge as a prerequisite for the 

conception of the interdisciplinarities and the collective action of individuals and / or the 

group as a way of overcoming the traditional pattern of education. Under the difficulties, 

the builder-teachers pointed out that there are disconnections between the disciplines 

and the lack of broad experience in interdisciplinary teaching activities. For the teacher-

coordinators, the difficulties include the lack of interactivity between the pillars of the 

medical course in the choice of some themes and contents and the techniques and 

learning strategies, the decoupling of the axes of the course, especially in the 

integration between the axes of the course: thematic content, IAPSC (learning 

interaction, research, service and community), skills and attitudes as well as the lack of 

knowledge about the Family Health Program and its coverage. Some data analysis and 
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the dialogue with the literature outline the challenge of stimulating the participatory 

construction of the content, the presence of the builders of specific content in the 

learning scenarios of the health in the community, besides developing an active 

listening of the participant subjects (students, teachers, managers, service providers, 

users).  
 

Keywords: interdisciplinarity; medical education, problem based  learning. 
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APRESENTAÇÃO  

 

 

 Minha trajetória profissional e acadêmica inicia-se com a graduação no Curso 

Médico, em 1980. Com a Pós-Graduação em Ginecologia e Obstetrícia, no ano de 

1985,  desperto-me para reflexões sobre o ensino em saúde, ao vivenciar as atividades 

docentes no Curso Médico da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), 

e mais recentemente, no âmbito de minhas atribuições na direção do Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), quando vivenciamos as relações dos 

docentes com a proposta pedagógica de um currículo que atenda a propostas 

preconizadas na Lei de Diretrizes e Bases (LDB). 

 

Essas observações são mediadoras na reflexão sobre as contradições que 

observo como docente, principalmente ao problematizar o fato de que sou oriunda de 

uma formação pragmática, positivista. 

 

 Considero que no âmbito das atribuições acadêmicas do Curso Médico, as 

inquietações crescem quando me deparo com a necessidade de assumir uma postura 

de gestora democrática, proporcionando condições para realização da 

descompartimentalização das disciplinas e consequente enfraquecimento dos 

enquadramentos no interior do currículo.  

 

 Para isso deve-se favorecer a inventividade, a autonomia do grupo e as relações 

horizontais, e ainda o cruzamento entre teorias e métodos das diferentes áreas do 

conhecimento, a elaboração de novos caminhos na mediação pedagógica dos saberes 

que têm como resultado as mudanças na forma em que se organiza o trabalho 

pedagógico e no processo de institucionalização deste trabalho. 

 

 Para trabalharmos juntos a proposta, tornou-se necessário estimular o interesse 

dos professores em desenvolver as atividades de qualificação para atuarem como 

tutores, construtores, coordenadores, enfim participantes ativos neste processo de 

mudança e com a possibilidade de aplicar os conteúdos na sua prática, interagindo 
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com os colegas e com a organização curricular, ampliando os conhecimentos ao 

relacionar com outras pessoas e instituições no decorrer do processo em questão. 

 

 Diante da situação exposta, devo considerar os aspectos enfatizados, salientando 

a necessidade de saber lidar com as diferenças, com as diferentes formações dos 

docentes que compõem o quadro de professores e oferecendo informações e 

condições para reverem o paradigma do ensino, diminuindo as resistências, 

promovendo assim, sua participação ativa nas diversas atividades do currículo (ABP – 

Aprendizagem Baseada em Problemas).  

 

 Desta forma, para alcançar o objetivo de aproximar os docentes do projeto político 

pedagógico e da nova metodologia, entendo ser necessário o envolvimento dos 

docentes como sujeitos ativos e partícipes das suas atividades; e para, enfim, analisar 

as concepções de interdisciplinaridade dos professores coordenadores e construtores 

de módulos de conteúdo específicos do Curso Médico, buscando verificar as relações 

existentes entre as concepções e a construção dos conteúdos curriculares, proponho 

este trabalho com o titulo: A Interdisciplinaridade na Construção dos Conteúdos 

Curriculares do Curso Médico da UNIMONTES. 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO DO OBJETO   

 
 

“A aprendizagem da música começa como 
percepção de uma totalidade - e nunca com o 
conhecimento das partes.”(1) 

  

 

 Assim como a percepção da música, iniciar este estudo implica ponderar sobre a 

sintonia das questões referentes ao ensino e a aprendizagem no Curso Médico da 

Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). 

 

 É inegável que no atual contexto econômico social, a busca da melhoria da 

qualidade de vida, o direito à cidadania e a construção de uma sociedade mais justa 

devem nortear os objetivos maiores da UNIMONTES. Essa instituição se vê frente à 

necessidade de adequar seu trabalho referente ao curso de Medicina, às exigências da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, que prevê a flexibilização dos currículos na graduação com foco na 

construção do conhecimento e no desenvolvimento personalizado do estudante, onde 

são formados indivíduos capacitados para a participação na sociedade em sua área de 

conhecimento e como cidadãos.(2)  

 

 No mencionado contexto tornou-se necessário que os professores fossem 

preparados para vivenciar atividades como docente no Curso Médico. Fato esse que 

motivou a realização do curso de Especialização em Ensino em Saúde e também, em 

2007, a inserção de 11 docentes no Programa Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde da Universidade Federal 

de São Paulo (CEDESS/UNIFESP), modalidade acadêmico. 

 

 A presente proposta de estudo emerge nesse contexto de formação, abrangendo 

a interdisciplinaridade na construção dos conteúdos curriculares do Curso Médico e 

sua articulação com o cenário do ensino em saúde.  

 

 Nos últimos anos convive-se com enormes avanços em todas as áreas do 

conhecimento; os reflexos dessas mudanças e a velocidade com que elas ocorreram 

tem sido um desafio para quem pensa em educação, sobretudo na educação médica.  
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 A atual complexidade e diversidade dos problemas de saúde exigem uma 

abordagem intra e interdisciplinar na operacionalização do currículo, o que não tem 

sido alcançado com o modelo tradicional (biologicista e fragmentado), comprometendo 

o atendimento às necessidades de saúde atuais. Exige-se que o moderno profissional 

de saúde compreenda as determinantes sociais dos diversos problemas de saúde, seja 

capaz de interagir com seus pacientes, jamais esquecendo seu componente humano e 

cooperando com outros profissionais, tanto da própria área como de outras, sendo 

assim capaz de trabalhar em equipes multidisciplinares(3). 

 
 Além do mais, vivemos em uma sociedade atualmente denominada de “sociedade 

globalizada”1 onde a acelerada introdução de novas tecnologias, advindas das 

transformações científicas e tecnológicas que ocorrem de forma rápida, exigem das 

pessoas novas aprendizagens, novos saberes, e a inserção dessas conquistas no 

contexto social e político da sociedade. Assim, o contexto educacional inserido nesta 

sociedade, coloca enormes desafios para os sujeitos e, inevitavelmente, também para 

os profissionais da educação escolar de todos os níveis. A necessidade de uma 

qualificação cada vez maior passou a ser condição para o profissional da educação – 

em evidência aqui para aquele que se encontra vinculado a uma instituição 

educacional, desempenhado o papel de docente. 

 

 No que se refere à educação médica, o cenário não é diferente, pois são visíveis 

as sucessivas mudanças encontradas nas bases filosóficas que vêm alicerçando os 

currículos do Curso Médico. Mudanças essas que encontram legalidade a partir da: 

Resolução do Conselho Nacional de Educação por meio da Câmara de Educação 

Superior (CNE/CES), nº 04, de 07 de novembro de 2001, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Medicina, em seu Art. 3º, 

onde:  

                                                 
1 O processo de globalização está trazendo profundas transformações para as sociedades 

contemporâneas. O acelerado desenvolvimento tecnológico e cultural, principalmente na área da 
comunicação, caracteriza uma nova etapa do capitalismo, contraditória por excelência, que coloca 
novos desafios para o homem neste final de século. Cultura, Estado, mundo do trabalho, educação, 
etc. sofrem as influências de um novo paradigma, devendo-se adequarem ao mesmo. Neste novo 
paradigma, a autonomia é privilegiada. Tornou-se necessidade para a vida numa sociedade 
destradicionalizada e reflexiva. No mundo do trabalho, a autonomia é diferença que marca a mudança 
do predomínio do fordismo para o pós-fordismo. Já no que tange à educação, deve a mesma 
possibilitar o desenvolvimento desse valor, trabalhando o homem integralmente para que ele possa 
não só atender aos requisitos do mercado, mas também atuar como cidadão no mundo globalizado. 
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O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do formando 
egresso/profissional o médico, com formação generalista, humanista, 
crítica e reflexiva, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no 
processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com 
ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na 
perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor 
da saúde integral do ser humano.  

 

No entanto, historicamente, a formação dos profissionais de saúde tem sido 

pautada em metodologias tradicionais, sob forte influência flexneriana, fragmentada e 

reducionista(4). A realidade social exige um novo perfil de médico, que seja capaz de 

atuar, e de interagir na sociedade, enfim, capaz de ser um elemento transformador na 

sua comunidade. 

 

 O atual modelo de educação médica busca a superação da contradição entre a 

formação de médicos generalistas e especialistas, (re)posicionando o profissional na 

equipe da saúde. Ao vivenciarmos as mencionadas mudanças, essas refletiram 

significativamente nos cursos de formação médica no Brasil, implementando-se  

projetos com metodologias diferenciadas das tradicionais metodologias historicamente 

adotadas nos programas dos mencionados cursos.  

 

 Nesse sentido, a educação médica atual busca a superação dos limitados 

resultados das metodologias didáticas meramente técnicas e conteudistas, utilizando 

para isso uma metodologia ativa de ensino, centrada na atividade do aluno, 

estimulando a busca de respostas às indagações por intermédio do diálogo, que 

perpassa pelas diversas áreas do conhecimento, exigindo um inter-relacionamento 

entre as mesmas áreas.  

 

As metodologias ativas estão alicerçadas em um princípio teórico significativo: a 

autonomia, algo explícito na invocação de Paulo Freire(5). A educação contemporânea 

deve pressupor um discente capaz de autogerenciar ou autogovernar seu processo de 

formação.  

 

 Nos cursos médicos atualmente é considerada urgente a necessidade de 

mudanças em “sala de aula”, abrangendo todos os momentos de ensino-aprendizagem 

independente de acontecerem em ambulatórios, hospitais ou salas de aula.  



 

 

5

 É a partir de então que surge à necessidade de revitalização das instituições e 

das pessoas que nelas trabalham, permitindo-as que façam parte, assim, do cenário 

metodológico das universidades, a partir de uma proposta de trabalho interdisciplinar 

onde desempenhem papel decisivo a fim de dar corpo à atitude interdisciplinar que 

pressupõe a ação de todos os profissionais envolvidos no processo ensino-

aprendizagem e que cada um em sua prática possa promover a saúde e a melhoria da 

qualidade de vida(6). 
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1.2  A HISTÓRIA E O CONTEXTO ATUAL DA UNIMONTES  

 

Longe se vai sonhando demais…2 

 

 

 Na aventura do aprender, o sonho nasce… a beleza acontece… e no norte das 

Gerais, passamos a perceber que “Longe se vai sonhando demais”… Nascida de um 

sonho, a UNIMONTES iniciou as atividades de graduação com a criação da Fundação 

Norte Mineira de Ensino Superior (FUNM), por meio da Lei n. 2615 de 24 de maio de 

1962. Em 1963 foi criada a primeira unidade de ensino superior do Norte de Minas, a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFIL), que em 1964 inicia os cursos de 

Geografia, História e Pedagogia, e passa a integrar a FUNM. A partir de então são 

criados os cursos e a Faculdade de Administração e Finanças (FADEC), Faculdade de 

Educação Artística (FACEART) e em 1969 a Faculdade de Medicina (FAMED). 

 

 Em 13 de julho de 1994, a Lei Estadual 11.517 reorganizou a estrutura 

administrativa funcional e seu quadro de cargos e carreiras, determinando que a 

UNIMONTES fosse estruturada em Centros de Ensino e extinguindo as faculdades 

então existentes. Foram criados cinco Centros de Ensino: Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Centro 

de Ciências Humanas (CCH), Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET), e 

ainda o Centro de Ensino Médio e Fundamental (CEMF). 

 

 Em 1997, a UNIMONTES, ciente que mudanças seriam necessárias para atender 

à estratégia do projeto estruturante da atenção básica do Sistema Único de Saúde 

(SUS), iniciou um processo de desenvolvimento de recursos humanos para o Programa 

Saúde da Família, em parceria com a Escola de Saúde de Minas Gerais (ESMIG) e a 

Universidade de Toronto, Canadá, por meio do CCBS e do Hospital Universitário 

Clemente Faria (HUCF). Começa o primeiro curso de Especialização em Saúde da 

Família. Em 1999 inicia a Residência Médica e a Residência de Enfermagem em 

Saúde da Família que se integram em 2000 com a criação da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família, sendo que no segundo semestre desse ano, 

                                                 
2 “Caçador de mim” (1980): Música e letra: Sérgio Magrão e Luis Carlos Sá. Interprete: Milton 

Nascimento. LP "Caçador de mim". 
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inicia o internato em Saúde da Família para Medicina e Enfermagem, com 23 semanas 

de duração. A UNIMONTES oferece vários cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu”, em 

varias áreas do conhecimento humano, além de Mestrado em Letras, Medicina 

(Epidemiologia Clínica e Saúde Pública), Direito e Administração, em convênio com a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da 

Educação (CAPES/MEC) e outras Universidades. 

 

 A UNIMONTES é a única Universidade Pública inserida na vasta região do Norte 

de Minas que é um centro convergente e polarizador dos demais municípios da região, 

tem sua área de atuação abrangendo aproximadamente 300 municípios das regiões 

norte, noroeste e nordeste de Minas Gerais o que, em termos de território, representa 

quase 50% de Minas Gerais. Abrange municípios do Norte de Minas e dos Vales do 

Jequitinhonha e do Mucuri, que integram os Distritos Geoeducacionais 17 (formado 

pelas regiões Norte, Noroeste de Minas, Central, Alto Paranaíba e Vale do 

Jequitinhonha) e 18 (composto pelos Vales do Mucuri e do Rio Doce), e atende 

clientela oriunda de uma população que ultrapassa os 2,89 milhões de habitantes ou 

16% da população mineira. Suas atividades ainda abrangem as regiões Nordeste e 

Noroeste de Minas (Vale do Jequitinhonha e Urucuia), além do Sudoeste da Bahia 

atendendo, portanto, uma clientela que em potencial, ultrapassa a dois milhões de 

habitantes. 

 

 A evolução recente da pós-graduação na UNIMONTES exprime o compromisso 

da instituição com a titulação do seu corpo docente, tendo em vista, fundamentalmente, 

a promoção da qualidade do ensino de graduação, a criação do suporte inicial para o 

desenvolvimento de programas de capacitação nos vários departamentos, a indução 

de atividades de investigação científica. 

 

 A Faculdade de Medicina do Norte de Minas (FAMED) implantada no ano de 

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

da aprovação da Constituição do Estado de Minas Gerais, quando foi incorporada 

como um dos cursos do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da então 

recém criada Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). 
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 O CCBS é o local onde funcionam cinco cursos da área da saúde: Biologia 

(bacharelado e licenciatura), Educação Física (bacharelado e licenciatura), 

Enfermagem, Medicina e Odontologia. O corpo docente do Curso Médico é organizado 

em cinco departamentos: Departamento de Fisiopatologia, Departamento da Saúde da 

Mulher e Criança, Departamento de Clinica Médica, Departamento de Clinica Cirúrgica 

e Departamento de Saúde Mental e Coletiva. O Curso Médico da UNIMONTES 

apresenta duração mínima de 06 e máxima de 09 anos, com 60 vagas anuais, e 

dividido em 12 Períodos, com a média de 30 estudantes em cada um. Esse conta com 

uma Unidade Ambulatorial, a Policlínica Dr. Hermes de Paula, que presta assistência 

em clínicas básicas e especializadas, além do Hospital Universitário Clemente de Faria 

(HUCF), administrado exclusivamente com os recursos do SUS. O HUCF é um espaço 

de ensino para a graduação, pós-graduação e pesquisa, possui Residência Médica nas 

áreas de Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia e Residência 

Multidisciplinar em Saúde da Família (medicina e enfermagem). São atendidas em 

torno de 07 mil internações/ano, bem como 120 mil consultas/ano e, aproximadamente, 

120 mil exames complementares/ano. 

 

 O HUCF é referência regional em atenção à saúde geral e para os casos de 

acidentes provocados por animais peçonhentos, AIDS e tuberculose. Possui centros de 

referências de Urgências e Emergências, Centro de Atendimento Integral ao Portador 

de Lesões Cutâneas, Assistência à Saúde do Idoso e tem o programa chamado HU em 

Casa, que dá assistência ao paciente em casa quando não há mais necessidade de 

ficar internado, mas precisa de cuidados médicos. 

 

 Na década de 70, ocorreu a primeira tentativa de mudança no ensino médico na 

UNIMONTES, acompanhando as propostas de medicina comunitária. No início da 

década de 80 ocorreu a formação da Comissão Central de Currículos formada por 

professores e alunos, que se reuniram durante aproximadamente dois anos para 

discutir e propor mudanças no ensino médico e, o que ocorreu foi a racionalização 

curricular, mas nenhuma mudança de paradigma. 

 

 No início da década de 90, com a criação da UNIMONTES e a obtenção do 

Hospital Universitário, surge uma nova tentativa de elaboração de um novo currículo, 

racionalizado, e com a introdução de disciplinas humanísticas.  
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 No ano de 1998 começa a ser discutida a necessidade de mudanças no l Projeto 

Político Pedagógico do Curso de Medicina. Em fevereiro de 2000, durante o II 

Seminário de Educação Médica da UNIMONTES, após a análise da situação do Curso 

Médico e a discussão sobre as mudanças que estavam ocorrendo na educação médica 

no Brasil e no mundo, definiu-se pela constituição de uma comissão formada por 

professores e estudantes para avaliar e propor mudanças ao Curso Médico. Essa 

comissão foi denominada Comissão de Educação Médica (CEM), oficializada pela 

portaria 011/2001 – Gabinete do Reitor, cujo objetivo era fazer um diagnóstico da 

situação atual e propor mudanças para melhoria do curso. 

 

 No ano de 2001, a CEM elaborou um diagnóstico a partir da análise dos 

resultados de dois seminários e três Fóruns de Educação Médica, emergindo 

principalmente as seguintes dificuldades: 

  

• má utilização de carga horária pelas disciplinas, havendo um desperdício em 

tempo, com cargas horárias excessivas e outras não cumpridas; 

• desarticulação entre o ensino básico e o clínico; 

• falta de integração entre as disciplinas e seus conteúdos; 

• ensino com enfoque na especialização; 

• ênfase essencialmente biologicista nos conteúdos curriculares; 

• ensino centrado no professor; 

• necessidade de maior valorização do perfil epidemiológico regional nos conteúdos 

selecionados;  

• avaliação da aprendizagem de natureza eliminatória e classificatória, dissociada 

do processo de aprendizagem, baseadas na memorização somativa e não 

formativa; 

• predomínio da formação voltada para ações curativas, centradas em unidades 

hospitalares; 

• carência de práticas nos cenários comunitários; 

• baixo compromisso social(7). 
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 Esse diagnóstico é similar ao das demais escolas médicas do Brasil e do mundo, 

conforme apresentado pela Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do 

Ensino Médico (CINAEM – 1997) e 8ª Conferência Mundial de Educação Médica 

realizada em Endiburgo (1998)(8). 

 

 A partir de todo um processo de estudo, investigação e problematização da 

educação médica brasileira, políticas indutoras das mudanças foram sendo 

implementadas. Inicialmente, merece destaque o Programa de Incentivo a Mudanças 

Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED), no ano de 2002, em parceria com a 

Organização Panamericana de Saúde; com o objetivo de estimular mudanças e 

avaliação dessas transformações. No âmbito desse Programa, a UNIMONTES foi 

contemplada juntamente com outras 19 escolas médicas. 

 

 Dessa forma, os anos de 2001/2002 foram marcados com um período de 

definição da mudança curricular que culminou, em 2002, com a elaboração, 

implantação e implementação do novo Projeto Político Pedagógico do Curso Médico da 

UNIMONTES. 

 

 Esse novo Projeto Pedagógico tem como objetivo geral proporcionar aos 

estudantes qualificação profissional, habilitando-o para o exercício da medicina com 

formação humanista, com comprometimento ético e competência técnica e científica 

para atender às necessidades de sociedade, independente do tempo e lugar de 

atuação(7). Com isso o estudante passa a ser ator principal do processo de ensino-

aprendizagem, que é dinâmico, estimula o raciocínio crítico, a pesquisa, a reflexão, a 

análise, a decisão, enfim a aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser, 

aprender a conviver e a construir o seu próprio conhecimento. O modelo pedagógico é 

integrado e integrador com enfoque na aprendizagem, centrado no estudante e 

orientado para a comunidade.  

 

 A CEM acompanha o novo currículo do Curso Médico da UNIMONTES, que 

adotou a metodologia do Aprendizado Baseado em Problemas (ABP). Na APB os 

estudos estão vinculados à resolução de problemas como exercício para construir os 

conhecimentos, o que requer dos docentes e discentes uma postura reflexiva e critica 

dos conteúdos, que devem refletir a realidade. Esse contexto requer do grupo de 
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professores habilidades para vencer as contradições do currículo tradicional X currículo 

inovador. 

  

 O Curso na metodologia PBL está estruturado em quatro pilares/módulos: Módulo 

de Conteúdo Específicos (MCE); Módulo Habilidades e Atitudes (MHA); Módulo 

Interação Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade (IAPSC); Avaliação. 

 

 Essa nova estrutura se configura a partir da prática interdisciplinar que exige a 

atuação dos docentes com formações distintas, na construção dos Módulos, com 

diversos conteúdos, em que o trabalho, desta forma, desenvolve-se como prática 

interdisciplinar, integrando disciplinas e conteúdos. Prática esta que encontra respaldo 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação(3) e no Projeto 

Pedagógico do Curso Médico(7).   

 

 Os Módulos de Conteúdo Específicos são construídos com base na atuação 

interdisciplinar dos grupos de construção de seis a oito docentes, em média, oriundos 

de diversas disciplinas e com distintas formações, desenvolvem um trabalho de 

construção dos módulos de conteúdo especifico do 1º ao 7º período, construindo 

problemas, organizando os recursos de aprendizagem e as atividades práticas pré-

programadas. A Comissão de Educação Médica (CEM) atua como gestora dos 

módulos Conteúdo Específicos; Habilidades e Atitudes; IAPSC e Avaliação; os 

docentes organizadores assumem a função de coordenadores do processo; e as 

equipes de construção contam com assessoria pedagógica.  

 

 Os módulos de conteúdo específicos constituem unidades do currículo, 

organizadas por temas afins. A intencionalidade dessas unidades é proporcionar um 

aprendizado interdisciplinar, buscando a articulação e integração dos conteúdos 

disciplinares na construção dos problemas, que serão utilizados nas sessões 

tutoriais(7). 

 

 O grupo de planejamento, constituído por docentes, de temas afins, 

representantes dos  departamentos, ora  denominados de planejadores de módulo, e 

coordenados por um coordenador. Esse grupo reúne-se uma vez por semana durante 

o período de elaboração do módulo (em torno de 08 semanas). Os conteúdos que 
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serão trabalhados pelo grupo de planejamento de módulo estão definidos no projeto 

pedagógico e é competência daquele grupo escolher, discutir e definir a melhor forma 

de alcançar os objetivos propostos no currículo. Cabe ainda a esse grupo promover a 

integração do módulo de conteúdo específico com os  módulos IAPSC e Habilidades 

Específicas(7).  

 

 Esse grupo tem como funções: 

• estruturar o conteúdo geral do módulo;    

• construir os problemas de acordo com os objetivos educacionais do módulo, geral 

e específicos;   

• programar as atividades práticas e palestras pertinentes ao módulo; 

• construir os manuais do módulo para estudantes e tutores    

• elaborar as questões do Exame de Avaliação Cognitiva (EAC) e corrigi-las em 

tempo hábil. 

 

 Resulta desse processo, a criação dos conteúdos, que não são o reflexo 

curricular de uma disciplina ou de uma prática unidisciplinar, mas de múltiplas 

disciplinas, em uma prática interdisciplinar(9). 

 

 Diante desse modelo pedagógico o docente deverá assumir uma nova postura no 

curso médico. Isto conduz para o entendimento de uma prática docente transformadora 

que identifique não apenas “o que” ou “quanto” da aprendizagem, mas, sobretudo, o 

modo “como” ela se processou. O processo formativo é complexo e múltiplo; longe, 

portanto, de traduzir-se em apenas um modelo de prática de formação. Ser professor 

constitui um processo de Educação Permanente(7). 

 

 No contexto da implantação dessa nova metodologia de ensino no Curso Médico 

da UNIMONTES, surge a necessidade de questionar sobre o papel do docente e de se 

conhecer: Quais as concepções de interdisciplinaridade dos professores 

coordenadores construtores de módulos do 1º ao 7º período do Curso Médico da 

UNIMONTES? Quais relações se apreendem entre essas concepções e o processo de 

construção dos conteúdos curriculares?  

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

II REFERENCIAL TEÓRICO  
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 No eixo teórico deste estudo, resgata-se o conceito de educação visando a 

discuti-la no decorrer da formação médica na UNIMONTES, bem como os impactos no 

ensino médico gerados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Empreende-se, 

ainda, uma revisão bibliográfica sobre interdisciplinaridade que consiste em categoria 

fundamental deste estudo.  

 

 

2.1 EDUCAÇÃO: esta palavra imensa...   

 

 

 A expressão acima, usada por Cecília Meireles em sua Crônica sobre 

Educação(10), remete a um processo reflexivo sobre os sentidos do educar. 

Lalande(11:287) define educação como:  

 

Processo que consiste em que uma ou várias funções se desenvolvam 
gradualmente por meio do exercício e se aperfeiçoem [...]. A educação 
assim definida pode resultar quer da ação de outrem (é a acepção 
primitiva e a mais geral), quer da ação do próprio ser que a adquire.  

 

 De acordo com o significado apresentado, ponderamos que pensar tanto o 

conceito quanto pensar o fenômeno da educação, implica remetermos à concepção de 

que é impossível pensar a educação sem levar em conta o contexto social onde ela 

acontece. Toda ação do homem é política, portanto, a educação envolve ações e 

homens e suas interações, no dizer de Paulo Freire “é uma ação política”(12). 

 

 Na direção do contexto dessa reflexão, vale lembrar que o objetivo é enfocar a 

educação em um contexto político, organizada e vivenciada no decorrer da formação 

profissional no Curso de Medicina é determinada pela concepção de medicina 

historicamente produzida e seu embasamento histórico(9), o modelo flexneriano e as 

ramificações do complexo médico industrial.  
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[...] a medicina demasiadamente embasada na ciência biológica, 
herança das ciências naturais que prevaleceu até a década de 60 
(século XX) sustentada pelo relatório FLEXNER e pelas ramificações do 
complexo médico industrial que passou a sofrer forte oposição dos 
segmentos que consideravam aspectos sociais e psicológicos no 
processo de adoecimento como tão ou mais importantes que os 
biológicos-genéticos tradicionalmente aceitos, porém excepcionalmente 
vinculando-os àqueles fatores econômicos e políticos históricos 
persistentes O predomínio do modelo empírico-analítico da pesquisa 
neutra facilitada pela tecnologia industrial e evitando qualquer grau de 
subjetividade na interpretação dos dados, prevaleceu como 
sustentáculo mais importante para a formação médica até a década de 
70 que é quando vai surgindo a corrente fenomenológica hermenêutica, 
subjetivista mais preocupada com o sujeito, suas particularidades e 
individualidades, com o significado dos fenômenos e não 
exclusivamente como fato em si(13:230).  

 
 No cenário educacional atual, faz-se necessário que o professor privilegie o 

processo ensino-aprendizagem, sendo que o seu papel docente adquire novas facetas 

ao atuar como facilitador, orientador e incentivador da construção do conhecimento, 

considerando o direito à cidadania e atuando com competência na sociedade na qual 

está inserido. Assim, as práticas pedagógicas no ensino superior são tema de 

constantes reflexões e caminham para a profissionalização, e o processo de 

aprendizagem passa a ser o foco dos cursos de graduação, em que  o educando passa 

a ser visto como cidadão (ser político e social) e profissionais com competências para a 

vida em sociedade. De acordo com Masetto(14:14): 

 
A universidade trabalha com docentes, discentes e corpo administrativo o 
que favorece situações que permitem o desenvolvimento dos aprendizes 
nas diferentes áreas do conhecimento, no aspecto afetivo-emocional, nas 
habilidades e nas atitudes e valores.  

 

 Compreendemos o quanto, especialmente as duas últimas décadas do século XX 

e o início deste novo milênio, têm sido marcados, a partir de exigências legais vindas 

das atuais políticas econômicas, por uma discussão sobre a qualidade da educação.  

Como também pela oferta de propostas curriculares ditas “inovadoras” e entendidas, 

pelas atuais políticas educacionais, como necessárias para assegurar aprendizagens, 

imprescindíveis ao desenvolvimento. 

  

 Além das competências que a contemporaneidade demanda em tempos de 

globalização, que atendendo às orientações das agências de proteção do capital 

mundial, definem também para o século XXI o funcionamento da medicina e 
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consequentemente os modelos de currículos adequados à educação médica 

necessária de acordo com as transformações científicas e tecnológicas. Esse sistema 

exige, portanto desses profissionais, novas aprendizagens, novos saberes e, 

conseqüentemente, novas posturas.  

 

 De acordo com o pensamento de Baldacci(15), ponderamos que, mesmo com 

investimento na qualificação do corpo docente, o modelo flexneriano, apoiado e 

centrado nas bases científicas e de investigação, permanece na sua essência como 

base para as novas escolas médicas brasileiras, que criticamente basearam seus 

currículos no exemplo e desenho das escolas tradicionais do País.  

 

 O MEC, em 1971, institui a Comissão de Ensino Médico, que foi capaz de realizar 

uma análise crítica do que acontecia no País e articulou-se com a Associação 

Brasileira de Educação Médica (ABEM), promovendo eventos e debates. Ficou 

evidente a desqualificação do corpo docente (sem experiência na pesquisa e 

capacitação para desenvolver a infra-estrutura de ensino); a proliferação dos 

professores itinerantes, (que mais contribuíam para o não desenvolvimento do corpo 

docente local); e a falta de campo para treinamento prático. De outra parte, as escolas 

tradicionais e algumas das novas, na época, desenvolveram experiências 

inovadoras(15).  

 

 Behrens(16:57) ao discorrer a respeito da formação pedagógica e desafios do 

mundo moderno, diz que 

 

o magistério nas universidades tem sido exercido por profissionais das 
mais variadas áreas do conhecimento. Nesse contexto histórico, 
encontram-se exercendo funções docentes na educação superior [...] os 
profissionais de várias áreas do conhecimento que se dedicam à 
docências em tempo integral; os profissionais que atuam no mercado de 
trabalho especifico e se dedicam ao magistério algumas horas por 
semana.  

 

 Essa autora declara ainda que essa classificação parece caracterizar o corpo 

docente de quase todas as universidades, por isso, é pertinente discutir a respeito das 

limitações que se traduzem em dificuldades e qualidades e o que, cada um desses 
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grupos traz para a organização das propostas curriculares e conseqüentemente para a 

formação de acadêmicos(16).  

 
[...] Agrava-se a situação quando o professor não tem nenhuma 
formação pedagógica. Sua ação docente, normalmente reflete e 
reproduz a proposta dos professores que atuaram em sua formação. Em 
alguns casos, superam dificuldades e tornam-se autodidatas em virtude 
do interesse e do entusiasmo que os envolve na docência. No segundo 
grupo, encontram-se os profissionais liberais que atuam no mercado de 
trabalho específico do curso que lecionam. Nesse caso, dedicam 
algumas horas no magistério universitário. São profissionais que se 
apresentam na comunidade, por exemplo, como médicos 
renomados(16:58).  

 

 Todo esse contexto mencionado desafia os cursos de formação médica, que por 

sua vez, sem romper com interesses que ora priorizam a qualidade ora a quantidade, 

um em detrimento do outro, propõem ou exigem dos professores um perfil adequado 

ao desenvolvimento da utilização de métodos de ensino que fogem aos modelos 

tradicionais.  

 

 Com essas reflexões salientamos que os docentes dos cursos médicos, na 

maioria das vezes, não têm como objeto de estudo questões referentes à profissão de 

professor que exercem. Assim sendo, torna-se difícil para esses profissionais a 

propriedade intelectual necessária às atividades pedagógicas, como, por exemplo, o 

conhecimento a respeito do conceito e vivência de metodologias de ensino que 

sustentam propostas curriculares flexíveis(16).  

 

 Ponderamos, ainda, que no caso dos cursos na área da saúde, o professor, na 

maioria das vezes, não tem formação para docência. Sendo assim, o conhecimento 

que os mesmos têm limitam-se às lembranças dos seus respectivos professores. 

Dessa forma esses docentes repetem um modelo pedagógico limitado a modelos 

impregnados culturalmente, dificultando assim a possibilidade de elaboração de 

posturas adequadas a propostas curriculares flexíveis e na direção da 

interdisciplinaridade, necessárias no contexto atual dos cursos de formação médica.  

 

 As críticas ao modelo tradicional e os movimentos mundiais de mudanças na 

formação médica resultaram em uma reestruturação curricular tendo por base a 
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proposta da 8ª Conferência Mundial de Educação Médica que sugere uma revisão do 

Projeto Político Pedagógico do Curso Médico com ênfase em metodologias ativas(7). 

 

 Dentre as metodologias ativas, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) foi 

adotada em diversas instituições em todo o mundo. Inicialmente utilizada pela 

Universidade McMaster no Canadá, desde 1969, vem ganhando aliados em muitas e 

importantes escolas médicas. A Universidade de Maastrich, na Holanda, criada em 

1975, iniciou suas atividades com a metodologia da ABP(4). Supõe-se que, nos Estados 

Unidos, 10% das escolas médicas utilizem esse sistema(17). No Brasil duas escolas 

médicas destacam-se no desenvolvimento de currículos em ABP: A Faculdade de 

Medicina de Marília (FAMEMA) e a Faculdade de Medicina do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade de Londrina (UEL)(18).  

 

 Algumas das vantagens desse método, como refere a própria Universidade 

McMaster, são: acesso precoce ao meio médico e aos pacientes, formando médicos 

mais humanizados, motivação para o auto-aprendizado, de vez que os estudantes 

podem ver o resultado prático de suas próprias investigações, e aquisição de diversas 

habilidades que permitirão a eles manter-se atualizados em sua vida profissional(19,20).  

 

 Ainda de acordo com Batista e Batista(6), a educação é um diálogo em que o 

docente não é o dono do saber, mas identifica objetos de reflexão “para si e para os 

estudantes, que deixam de ser meros ouvintes, para serem co-investigadores críticos, 

dialogando com o professor”. 

 

 A ABP se fundamenta no trabalho de pequenos grupos na busca de construção 

ativa e individual do conhecimento por meio de discussões de problemas, estimulando 

a responsabilidade e participação necessárias para o trabalho multiprofissional(4). 

 

 Essa metodologia adota métodos direcionados para o desenvolvimento de 

habilidades clínicas e atitudes, destinando-se a formar um profissional apto a enfrentar 

os desafios contemporâneos, visando a dar sua contribuição específica na busca de 

soluções para os graves problemas de saúde que afligem a humanidade. Essa 

estratégia aplica-se aos conteúdos curriculares organizados numa série de problemas, 
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envolvendo diversas disciplinas articuladas em blocos, por vezes denominados de 

Módulos Temáticos. 

 

 Destaca-se nesse novo cenário a atuação docente, onde esse se vê frente à 

necessidade de discutir coletivamente a sua ação, a integração dos conteúdos, a 

metodologia, as avaliações e os objetivos de estudo, com o propósito de questionar a 

melhor forma de o estudante apreender cada conteúdo, seja ele cognitivo, 

procedimental ou atitudinal(21). O docente fornece ao estudante as ferramentas 

necessárias para a construção do conhecimento, e esse deve participar ativamente 

numa ação intencional, deliberada e direcionada(22-24). 

 

 Entre outros elementos, é também essencial saber trabalhar em grupo. Essa 

tarefa exige interação, respeito à singularidade, ética, habilidade para lidar com as 

emoções e flexibilidade. Esses são aspectos pedagógicos importantes e desafiantes na 

educação superior hoje. Na proposta de mudança, os docentes universitários 

necessitam de profissionalização na docência, numa perspectiva de ação colegiada, 

participativa e articulada(21). 

 

 Um dos maiores desafios para o sucesso dessas mudanças é a adoção de uma 

visão mais holística e de métodos mais participativos. De acordo com Batista(25), 

construir caminhos no ensino médico a partir da interdisciplinaridade inclui a 

implementação de desenhos curriculares que possibilitem a articulação de conteúdos, 

valorizem o enfoque “problematizador” e desenvolvam atividades acadêmicas que 

tenham como eixos a prática médica no contexto do trabalho em saúde e a inserção do 

estudante e do professor como sujeitos na produção contextualizada de saberes. 

 

 Sobre esse assunto Batista e Batista(6:102) dizem que,  

 

[...] no Brasil, no contexto do ideário da flexibilização curricular anunciada 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação, a 
interdisciplinaridade se apresenta como uma proposta para os processos 
de formação em que, além do olhar de cada área do conhecimento para 
a realidade, se estabelece uma inter-relação entre atores, do que resulta 
numa ressignificação-reelaboração de cada um, como profissional e 
indivíduo.  

  



 

 

20

 Os caminhos da interdisciplinaridade relacionam cada situação em sua 

singularidade, a partir do conhecimento e da rotina dos professores, local onde têm a 

oportunidade de reconhecer-se e perceber-se como atores, emergindo para a 

elaboração da consciência crítica-construtiva, articulada no exercício da doação/ 

construção da inter-independência.  

 

 

2.2 INTERDISCIPLINARIDADE: uma incursão polissêmica   

 

 

 Continuar essa reflexão implica direcionar o pensamento para a concepção de 

interdisciplinaridade que consiste em categoria fundamental desse estudo. A respeito 

da materialização da discussão sobre interdisciplinaridade no Brasil compreendemos 

que essa iniciou no final dos anos 60, época do Regime Militar. O primeiro livro 

publicado no Brasil sobre o tema foi de Hilton Jupiassu, em 1976, com o sugestivo titulo 

de “Interdisciplinaridade e Patologia do Saber”, que é fruto de sua tese de doutorado na 

França, sob a orientação de Georges Gusdorf. Esclarecemos que essa obra apresenta 

uma síntese das questões referentes à interdisciplinaridade e anuncia os pressupostos 

para uma metodologia interdisciplinar.  

 

 A respeito da concepção de interdisciplinaridade e sua discussão no Brasil 

entendemos que ocorre em diferentes áreas do conhecimento desde a década de 70, 

inclusive em educação. Nesta direção Fazenda(26) destaca alguns momentos da 

pesquisa em interdisciplinaridade: um momento de explicitação de um método, na 

década de 1980; e um de construção de uma teoria da interdisciplinaridade, na década 

de 1990. Apesar de estes momentos terem se ocupado prioritariamente de diferentes 

questões e apresentado resultados bastante diversificados, poderíamos dizer que há 

uma marca comum entre estas três décadas de pesquisa: a perplexidade diante do 

problema da fragmentação do conhecimento e suas implicações para o ensino. E, 

também o esforço de buscar alternativas diante de uma racionalidade herdada, 

ancorada em hábitos, consolidando modelos de sociedades, de escolarização e de 

trabalho pedagógico. 
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 O uso da interdisciplinaridade iniciou-se com os filósofos que viviam da Grécia 

antiga e desde o séc. XVIII esta presente na formação dos sistemas das disciplinas 

científicas. No entanto, a interdisciplinaridade é considerada do ponto de vista histórico, 

como contemporânea e só a partir do século XX foi utilizada na educação(26).  

 

 Segundo Pombo(27:1)  

 
Falar sobre interdisciplinaridade é hoje uma tarefa ingrata e difícil. Em 
boa verdade, quase impossível. Há uma dificuldade inicial - que faz todo 
o sentido ser colocada - e que tem a ver com o facto de ninguém saber o 
que é a interdisciplinaridade. Nem as pessoas que a praticam, nem as 
que a teorizam, nem aquelas que a procuram definir. A verdade é que 
não há nenhuma estabilidade relativamente a este conceito. Num 
trabalho exaustivo de pesquisa sobre a literatura existente, 
inclusivamente dos especialistas de interdisciplinaridade – que também 
já os há – encontram-se as mais díspares definições. Além disso, como 
sabem, a palavra tem sido usada, abusada e banalizada. Poderíamos 
mesmo dizer: a palavra está gasta.  

 

 Após a reflexão que apresentamos por meio da citação de Pombo, apontamos 

para direção do conceito elaborado por Zabala(28:55) que diz que a interdisciplinaridade 

“[...] é a interação de duas ou mais disciplinas, implicando numa troca de 

conhecimentos de uma disciplina à outra”. 

 

 Nessa mesma perspectiva buscamos ainda o pensamento de Lukc(29:28), quando 

esse afirma o entendimento de que a interdisciplinaridade é como:  

 

Um processo que envolve a integração e engajamento de educadores 
num trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar 
entre si e com a realidade de modo a superar a fragmentação do ensino, 
objetivando a formação integral do aluno.  

 

 Esse processo que visa à formação integral só é possível com o parar e pensar 

interdisciplinarmente, que consiste em ato de reflexão, e que 

 
A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade 
de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e 
não como mero reprodutor de idéias e práticas [...]. Uma, pessoa que, 
nas situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, actua de 
forma inteligente e flexivel, situada e reactiva(30:41).  
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 Salientamos aqui, que, de acordo com nosso entendimento do pensamento de 

Libâneo(31), a interdisciplinaridade é a interação entre duas ou mais disciplinas para 

superar a fragmentação, a compartimentalização de conhecimentos, implicando uma 

troca entre especialistas de vários campos do conhecimento na discussão de um 

assunto ou na resolução de um problema, tendo em vista uma compreensão melhor da 

realidade. 

 

 A respeito do conceito de interdisciplinaridade encontramos também a definição 

de Hernández(32:58) quando esse autor pondera que, 

  

A interdisciplinaridade se entende fundamentalmente como a tentativa 
voluntária de integração de diferentes ciências com um objetivo de 
conhecimento comum, integração que pode produzir-se entre disciplinas 
próximas em seus métodos ou nos objetos que abordam, ou entre 
saberes distantes, frente aos quais se faz necessário “um considerável 
esforço entre seus modos de ver a realidade e entre seus conteúdos”.  

 

 Assim, entendemos que só a partir de atitude de abertura para o novo, 

predisposição para pensar e adotar métodos de ensino que não se restrinja apenas em 

exposição oral dos conteúdos, desconsiderando a funcionabilidade e aplicabilidade dos 

conteúdos ministrados em situações concretas da prática cotidiana, compreendemos 

que, com esta postura, estaremos rompendo barreiras entre disciplinas e, entre 

pessoas.  

 

  Fazenda(33) coloca que em um trabalho interdisciplinar deve haver uma relação 

de reciprocidade, de interação que pode propiciar o diálogo entre os diferentes 

conteúdos desde que haja uma intersubjetividade presente nos sujeitos. Essa autora 

enfatiza ainda a importância do diálogo como única condição possível de eliminação 

das barreiras entre as disciplinas. 

 

 Compreendemos, portanto, que o relacionar-se entre disciplinas exige o 

relacionar-se entre os seus representantes. Exige desapego aos espaços conquistados 

e a abertura para a construção de novos valores e espaços, exige atitude 

interdisciplinar, que por sua vez necessita da criação de zonas de interseção com a 

realidade da diversidade, fazendo conseqüentemente surgir abertura de fronteiras 
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possibilitando a transformação dos interiores de cada espaço. Só este movimento de 

proximidade e transformação permite ir além das disciplinas.  

 

 De acordo com nosso entendimento a respeito do pensamento de Lenoir(34), o 

conceito de interdisciplinaridade no seio da universidade vem sendo trabalhado em três 

eixos; três lógicas distintas da interdisciplinaridade segundo perspectivas diferentes, 

que testemunham a existência de concepções teóricas diversas da interdisciplinaridade 

em educação; concepções não excludentes, mas que se complementam na suas 

tessituras.  

  

• Num primeiro eixo, o questionamento se dá na exploração das fronteiras das 

disciplinas científicas e suas zonas intermediárias, num cuidado em organizar os 

saberes científicos e em evitar a sua fracionalização. Uma concepção francesa 

onde a preocupação central é a da pesquisa do sentido, da conceitualização, da 

compreensão que permite os saberes interdisciplinares. Nessa mesma direção 

enfatizamos que a relação com o saber disciplinar está no centro do processo 

interdisciplinar.  

• O segundo eixo refere-se ao questionamento social para colocar o problema do 

sentido da presença do ser humano no mundo e para tentar integrar os saberes 

disciplinares em função de um processo de apreensão de um real em mutação e 

de resolução dos problemas de mundo contemporâneo, uma concepção mais 

americana, centrada nas questões sociais empíricas, na atividade instrumental 

que tem por questionamento principal a funcionalidade. 

• Quanto ao terceiro eixo mencionado pelo referido autor, destaca-se à ação, onde 

a interdisciplinaridade centra-se na pessoa, na qualidade de ser humano e no seu 

agir, considerando o seu ambiente.  

 

 Diante de todo contexto até aqui discutido, podemos entender que a 

interdisciplinaridade é uma forma de compreender e modificar o “universo no nosso 

entorno”. Promover esta transformação só é possível se temos como mediadora a 

educação, na forma de construção dialética entre dimensões polares, como por 

exemplo: ação-reflexão, meios-fins, conteúdos-processos, individuo-sociedade-meio 

ambiente, teoria-prática. 
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 Para Lück(29:55)…  

 
[...] a vivência do espírito de parceria entre estas dimensões polares 
agregado à objetividade e subjetividade, ensino e avaliação, tempo e 
espaço, professor e aluno, são múltiplos fatores integrantes do processo 
pedagógico interdisciplinar no contexto dos cenários do conhecimento.  

 

 Nesse sentido a interdisciplinaridade permite que se supere a visão restrita do 

mundo e amplia a própria compreensão da centralidade do ser humano na realidade 

complexa. Na aprendizagem essa superação se faz decorrente da prática reflexiva de 

situações desafiadoras, com dimensões interativas e com o envolvimento de diversos 

outros sujeitos. 

 

 Ainda a respeito do conceito ora estudado, apontamos a presença de uma 

abordagem fenomenológica que destaca a intencionalidade, a necessidade do 

autoconhecimento, da intersubjetividade e do diálogo, centrados no saber-ser, cujo 

sentido se faz no desvelamento de si mesmo, pelo estudo dos objetos inteligíveis e nas 

atitudes reflexivas sobre o seu modo de agir. 

 

 A interdisciplinaridade navega na dialogia, na educação dialógica, no diálogo, 

onde a relação eu-tu, mediada pelo mundo, possibilita o encontro dos homens, 

transformando-os e dando significado enquanto homens. É no dialogo, visto e sentido 

como ato de criação, que os homens consolidam o refletir e o agir, onde enfim 

pronunciam o mundo. É no buscar que nasce o dialogo da educação como exercício da 

liberdade e a interdisciplinaridade como ação, ambas propiciam o clima de esperança e 

percepção crítica que superam seus limites. Nesta ação transformadora permanente da 

realidade objetiva, é que os homens se tornam “seres histórico-sociais”(5). 

 

 Com base em Jupiassú(35:74-5), podemos conceituar que,  

 

[...] a interdisciplinaridade ou o espaço interdisciplinar deverá ser 
procurado na negação e na superação das fronteiras disciplinares. Esse 
espaço pode ser caracterizado como o nível em que a colaboração entre 
as disciplinas ou entre os setores heterogêneos de uma ciência conduz à 
interações propriamente ditas, isto é, a uma certa reciprocidade nos 
intercâmbios, de tal forma que, no final do processo interativo, cada 
disciplina saia enriquecida .  
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 Compartilhar afazeres relacionados à construção do saber envolvendo áreas 

diversas, é fundamental em qualquer ação interdisciplinar, desde que calçado na 

interação democrática da desconstrução e criação do novo na presença de diferentes 

atores, saberes, práticas, interesses e necessidades de, porque não dizer, sonhos. 

 

 A abordagem interdisciplinar e a prática multiprofissional, ao interagirem implicam 

na demolição das fronteiras entre pesquisa e ensino-aprendizagem, aproximando-nos 

da compreensão integral do ser humano e do processo saúde-doença; focado na 

realidade(36).  

 

 Esta transformação advém das ações dialéticas (pertinentes à 

interdisciplinaridade) e dinâmicas, ao produzir o conhecimento e aprimorar a 

capacidade cognitiva buscando sintonia com habilidades e atitudes, com foco na 

realidade do ser humano. 

 

 A respeito do conceito de interdisciplinaridade aqui no Brasil entendemos que 

esse tem sido discutido em diferentes áreas do conhecimento desde a década de 70, 

inclusive em educação.  

 

 Baldacci(15) coloca que as bases curriculares e práticas inovadoras orientadas 

com apoio da ABEM e CINAEM, que passaram a ser objeto de discussão e aplicação 

em muitas escolas brasileiras, e que desde que surgidas podem ser resumidas em: 1 

integração interdisciplinar – horizontal e vertical; aplicação do aprendizado baseado em 

problemas; diversificação dos cenários de treinamento com ênfase na atividade 

ambulatorial e centrados na experiência prática; relação objetiva dos currículos com as 

realidades de demanda da comunidade local, desenvolvendo os conteúdos dos 

problemas de saúde; visão humanística e integrada do paciente em todo seu contexto 

de vida, buscando sempre a promoção da saúde e a prevenção das doenças. 

 

 Ao longo de 2005, a ABEM promoveu duas oficinas nacionais. As oficinas 

nacionais incluíram apresentações de representantes do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Ministério da Saúde, num 

esforço de articulação intersetorial. O trabalho partiu da priorização de sete macro-

variáveis, tendo como base as diretrizes propostas pela Comissão Assessora e 
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aprovadas pelo INEP: construção coletiva do projeto pedagógico; processos que 

avancem na construção do conhecimento pelo discente; mecanismos institucionais de 

fomento à transformação do papel docente; integração ensino-pesquisa-extensão-

assistência e identificação das necessidades de saúde; interdisciplinaridade; utilização 

de diferentes cenários de ensino e aprendizagem; avaliação de competência, 

habilidades e conteúdos. 

 

 Considerando as ponderações acima, lembramos aqui, que as atuais propostas 

educacionais fomentadas pelo Ministério da Educação, direcionam o trabalho 

pedagógico e baseiam-se na construção coletiva, originando-se na relação dialógica, 

que por sua vez é condizente com os moldes da prática docente interdisciplinar. No 

entanto, as propostas inovadoras para o ensino médico, na maioria das vezes são 

efetivadas de forma atropelada e aparentemente harmônica, sendo dificultadas, 

principalmente, na superação dos currículos conservadores. Dessa forma, para que 

ocorra essa superação é preciso promover a reestruturação, não só das propostas 

curriculares, mas, também das condições estruturais e ambientais dos elementos e 

sujeitos inseridos no contexto da educação institucional.(37)  

 

 Com esse movimento, busca-se uma visão ampliada da realidade, observando as 

características do mundo na atualidade e todo o contexto desafiador que é colocado 

para a educação na busca de soluções dos problemas, exigindo uma compreensão 

reflexiva e crítica. Instigando e estimulando o crescimento da aprendizagem construída 

e da necessidade de reorganização do ensino, nasce a capacidade criativa dos 

indivíduos que percebem as alternativas de recriação das tarefas pedagógicas, 

envolvem o professor em processo de aprendizagem permanente, que neste momento 

nos parece assumir com esta experiência vivida, uma relação de caráter político. A 

sobrevivência muito provavelmente está aí. 

 

 Fazenda(38:39) pondera ainda que, “a interdisciplinaridade é uma relação de 

reciprocidade, de mutualidade, um regime de corporiedade que iria possibilitar o 

diálogo entre os interessados”.  

 

 Nessa direção enfatizamos o entendimento de que toda construção traz grandes 

desafios. Para que este diálogo aconteça, é necessária a postura de abertura para as 
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transformações, descobertas, valores que se instalam levando a ação integradora e 

transformadora das discussões, que enfim levam a reflexão crítica sem esquecer os 

fundamentos da cidadania.  

 

 E desta forma, devemos pensar a interdisciplinaridade como processo de 

aprendizagem, que perpassa obrigatoriamente pela ação e entender que aprender é 

um ato contínuo que se dá por intermédio de discussões com questionamentos, 

reflexão e possibilidades da construção dos conhecimentos compartilhados pelo 

grupo(39). 

 

 No trabalho em equipe, a comunicação é mais do que uma transferência de 

informações, é uma interação das mentes, e esta visão comum e compartilhada gera 

ações construtivas entre os membros da equipe desencadeada pela atenção e 

coesividade, terreno fértil, onde novas idéias emergem(40).  

  

 Ainda de acordo com estes autores, os grupos de construção ao trabalharem 

comprometidamente, sistematicamente e estreitamente desenvolvem habilidades 

interpessoais trazendo familiaridade com as disciplinas envolvidas e esta maneira de 

trabalhar torna-se fator facilitador de comunicação entre os membros da equipe.  

  

 Ao se traçar um objetivo comum, na presença desta visão compartilhada, cria-se 

uma sinergia entre as pessoas com diferentes aptidões especializadas, que passam a 

compreender “os princípios fundamentais e conceitos de cada disciplina” familiarizado-

se com a estrutura básica da língua e cultura das várias disciplinas envolvidas. A 

interação entre os participantes deste processo ocorre de maneira aberta sendo 

possível compartilhar informações, de onde surgem novas idéias(41).  

 

 A atitude interdisciplinar é compreendida como uma tomada de posição face ao 

problema do conhecimento por parte de pesquisadores, professores, alunos e demais 

pessoas envolvidas num projeto educativo. Não se esgota na junção de conteúdos ou 

de métodos, nem na junção de disciplinas ou criação de novos conteúdos, produto 

dessas junções. Uma vez que se trata de encontro entre sujeitos com uma determinada 

intencionalidade face ao conhecimento, a parceria é apontada como premissa maior da 
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interdisciplinaridade, já que o educador que a pratica não o faz solitariamente, mas 

dialogando com teóricos, com seus pares, com seus alunos. 

 

 O diálogo entre formas e tipos variados de conhecimento com os quais não 

estamos habituados e a interpenetração daí decorrente cria a possibilidade de 

consolidação da intersubjetividade – a possibilidade de um pensar que venha se 

completar no outro – e será tanto mais profícua quando houver a intencionalidade de 

efetivação de novas, melhores e mais consistentes parcerias. 

 

 O trabalho interdisciplinar sustentado na parceria é muito mais fruto do encontro 

de sujeitos parceiros com idéias e disposição para o trabalho do que de disciplinas. A 

responsabilidade mútua surge como uma característica fundamental dos parceiros em 

um projeto interdisciplinar, fruto do envolvimento com o projeto em si, com as pessoas 

e com as instituições. 

 

 No sentido em questão ressaltamos a importância de que a comunicação entre 

estes profissionais da educação da equipe de saúde, seja clara, objetiva, 

questionadora, partilhando as concepções de cada profissional, num clima de diálogo 

crítico, ético e de respeito mútuo, além do conhecimento e entendimento das políticas 

de saúde e suas repercussões não apenas na sociedade, mas no futuro do ensino em 

saúde.  

 

 Na seqüência desse estudo lembramos que, no que diz respeito à 

interdisciplinaridade, poderíamos dizer no que o código serial se configura nos modelos 

de ação e esquemas que orientam as práticas centralizadas nas fronteiras 

disciplinares. A esse respeito Alarcão(30:103) ressalta que 

 

Em relação aos percursos de formação de aprendizagem, é preciso 
articular de uma maneira harmoniosa e progressiva, dinâmica, as 
aquisições e as construções de conhecimentos […] articulando a 
produção e a aquisição de saberes, tradição e a inovação, as lógicas 
racionais e as criativas, as lógicas da razão e do coração.  

 

 Os modos de seleção e organização dos saberes escolares correspondem de 

certa maneira, à regulação do controle social que se exerce nas instituições escolares, 

os diferentes códigos e as mudanças para códigos integrados exigem custos, como por 
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exemplo, a transparência das práticas docentes em relação ao conjunto de 

profissionais envolvidos no trabalho pedagógico. 

 

 É importante, ainda, ressaltar as colocações que Lenoir(34) faz a respeito da 

relação entre a Didática e a interdisciplinaridade, relação essa que segundo este autor 

é inevitável e necessária. Necessária pela própria complexibilidade do seu objeto, 

situado em diferentes planos e temporalidades. Assim, compreendemos que a 

interdisciplinaridade pressupõe um triângulo de relações envolvendo o plano curricular, 

o didático e o pedagógico, e ainda levando em conta a identidade profissional intra e 

interpessoal. 

 

 Assim, consideramos que os fatores relacionados a identidade profissional intra e 

interpessoal, a partir da interdisciplinaridade na educação médica, devem estar 

relacionados aos avanços promovidos pelas políticas que fomentam a ciência médica e 

suas propostas a favor de um discurso pautado na busca de dotar a Educação de mais 

eficiência e sintonia com as urgências de seu tempo, instalando uma efervescência de 

discussões inéditas em torno da missão educativa da Medicina e do estatuto científico 

da pedagogia. Assim permeia o discurso de que se a Medicina atribui à Pedagogia um 

aspecto moderno e elevado, é impossível compreender que na escola houvesse a 

separação entre o médico e o professor.  

 

 Nessa direção salientamos ainda que, para ser vivenciada uma proposta 

curricular estruturada com base na lógica da interdisciplinaridade, e conseqüentemente 

para haver a atuação interdisciplinar, é necessário que haja uma ação educativa 

sistematizada e formal, começando pelo envolvimento da equipe de ensino e saúde 

onde estes profissionais devem estar comprometidos não só com a melhoria das 

condições de aprendizagem de vida e saúde da população, mas com o planejamento, 

execução e avaliação das propostas inovadoras, direcionadas ao binômio saúde-

educação. Este aspecto é fundamental para a realização da ação coletiva e 

participativa.  

 

 E assim vale ponderar que estamos de acordo com Marquardt(39:100-1), quando 

escreve que: “Uma atividade essencial dos grupos de aprendizagem pela ação é 
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implementar ações e aprender com elas […]. A aprendizagem só é significativa se o 

resultado do seu trabalho for algum tipo de ação”. 

 

De acordo com Chiesa(42) no ensino em saúde deve-se priorizar metodologias 

que envolvam ativamente os participantes do processo ensino-aprendizagem aplicadas 

a situações reais e simuladas, contribuindo para a atuação contextualizada, crítica e 

participativa do futuro profissional. 

 
A contextualização e a construção de significados durante o processo de 

aprendizagem, integrando teoria e prática, possibilita a reflexão e a teorização a partir 

da realidade prática concreta, como desenvolvimento de capacidades profissionais, 

deslocando a atenção dos conteúdos e das disciplinas até então presentes em muitos 

currículos. 

 

 Segundo Drucker(43:18): 

  

O mais importante será repensar o papel e a função da educação escolar 
(dos cursos de graduação no ensino superior): seu foco, sua finalidade, 
seus valores. A tecnologia será importante, mas principalmente porque 
nos forçará a fazer coisas novas, e não porque permitirá que façamos 
melhor as coisas velhas. 

 

 A conquista destes valores perpassa por exigências, dentre elas a competência 

do exercício da dimensão política, que é indispensável para compreendermos o 

professor como intelectual da educação, cidadão do povo e da nação, inserido segundo 

Masetto(44:23) “[…] em um processo histórico e dialético, que participa da construção da 

vida e da história de seu povo”.  

 

 Lembramos assim a postura de abertura para as transformações, descobertas, 

valores que se instalam e discussões que levam a reflexão crítica com fundamento na 

cidadania. Os objetivos educacionais perpassam pelos aspectos políticos de cada 

profissão e de seu exercício, (como profissão), efetivo na sociedade.  

 

 A respeito do comentário que realizamos acima entendemos que Batista(25), 

coloca que a interdisciplinaridade é um tema que assume um sentido nuclear no campo 

da Educação Médica, especialmente neste momento de implantação das Diretrizes 
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Curriculares Nacionais. E que a fragmentação, a dicotomia, enfim, os currículos 

conservadores dificultam o bom desempenho das práticas interdisciplinares. 

 

 Aqui urge ponderar ainda que Sousa(13) faz alusão as propostas inovadas para o 

ensino médico ressaltando a necessidade de qualificação do corpo docente para a 

vivencia de currículos fundamentados em práticas interdisciplinares. Nas palavras do 

autor,  

 
A interdisciplinaridade seria um outro objetivo principal daqueles 
estudiosos da educação médica, além da importância prioritária da 
atenção primária, onde seriam abordados aspectos sociais das 
patologias, em detrimento daqueles biológicos. Ainda que concordemos 
com a necessidade de incorporar tais conceitos ao currículo da 
medicina, para qualificar o processo de formação médica, não podemos 
ignorar que hoje há uma falta de abordagens no que se refere á 
educação médica, tentando, antes de propor as mudanças, descobrir e 
entender primeiramente porque a medicina está assim hoje? Quais as 
suas raízes? Como chegou ao estado atual? Quais as motivações ou 
determinações que lhe impuseram novos rumos? Questões como essas 
são fundamentais e necessitam de respostas para, só então, depois 
permitir propostas de mudança que talvez tenham mais fôlego para 
serem implantadas e não morram precocemente(13:19).  

 

 Em consonância com o pensamento de Sousa, no que diz respeito ao campo do 

ensino em saúde, Batista(25) e Feuerwerker(45) concordam que a fragmentação do 

ensino, a dicotomia e o distanciamento dos conteúdos curriculares se vinculam a 

currículos conservadores, o que dificulta a pratica interdisciplinar e os processos de 

consolidação e implementação das reformulações curriculares dos cursos de 

graduação em Medicina, dificultando também o entendimento das necessidades de 

saúde da população e a ação de valorização de abordagens no que se refere à ética, à 

humanização e ao cuidado.  

 É conveniente aqui lembrar que Batista e Batista diante deste contexto, propõe 

que a discussão,  

 
[...] da formação do professor universitário na área da saúde…, no 
enfoque da construção de um olhar interdisciplinar, possibilitando 
ressignificar nossa prática, o que demanda implicações e possibilidades 
para empreender projetos formativos que, conhecendo as 
singularidades dos diferentes cursos da saúde, possam contribuir para o 
avanço e a transformação do ensino e da aprendizagem no cenário 
acadêmico(6:18).  
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 Diante desse posicionamento dos mencionados autores, pensamos sobre a 

necessidade de formação docente adequada para uma possível superação dos 

modelos tradicionais do ensino em saúde, para que seja viabilizada a vivencia do 

ensino médico que possibilite a vibração das disciplinas e seus movimentos de 

articulação e integração entre os saberes científicos de forma a permitir, que toda essa 

vibração, que envolve saber e poder, possa estimular as contradições e os movimentos 

dialógicos, para que seja possível a prática da formação médica de forma 

interdisciplinar compreendendo que é necessário a imersão dos sujeitos em suas 

práticas e experiências, com o olhar na intersubjetividade e no ser humano, nas suas 

realidade sociais, conflitos, problemas, culturas e crenças onde a complexidade da 

realidade interage com os sentimentos(25,46-48).  

  

 A perspectiva da interdisciplinaridade como processo de articulação, diálogo e 

produção de novos conhecimentos é o referencial que está sendo assumido como 

orientador nesta pesquisa. Neste âmbito, reconhece-se a construção do trabalho 

interdisciplinar na formação médica em significativas relações com as demandas de 

integralidade, cuidado e intersetorialidade(25). 

 

 No âmbito deste estudo, este reconhecimento implica identificar em currículos 

problematizadores, particularmente fundamentados na ABP, a perspectiva da 

interdisciplinaridade como algo findante que articula teoria e prática, módulos de 

conteúdos e cenários de práticas. 

 

 Desta forma, na presente investigação a busca pelas concepções de 

interdisciplinaridade na perspectiva de docentes construtores de conteúdo de módulos 

dar-se-á em um movimento múltiplo de apreender o entendimento sobre o que define a 

interdisciplinaridade, de mapear como reconhecer as suas práticas como 

interdisciplinares e de dimensionar como módulos de clara tendência interdisciplinar 

(comunidade/prática) traduzem e expressam a proposta de uma formação médica 

interdisciplinar, ética, reflexiva e comprometida com as demandas sociais. 
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3.1 Objetivo Geral  

 

  

 Dimensionar o exercício da interdisciplinaridade na perspectiva dos professores 

coordenadores e professores construtores de módulos do Curso Médico da 

UNIMONTES.  

 

 

3.2 Objetivo Específico   

 

 

• Apreender as concepções de interdisciplinaridade dos professores 

coordenadores do 1º ao 7º período do Curso Médico da UNIMONTES. 

 

• Mapear as vivências da interdisciplinaridade por professores construtores de 

módulos no Curso Médico da UNIMONTES. 
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4.1 SITUANDO O CAMPO DA PESQUISA  

 

 

 Trata-se de um estudo descritivo e transversal, e considerando o objetivo geral 

desse trabalho, procedeu-se a coleta de dados por meio das metodologias quantitativa 

e qualitativa, que segundo Minayo e Sanches(49), são abordagens de diferentes 

naturezas, mas que se complementam na compreensão do objeto de estudo – a 

interdisciplinaridade na construção dos conteúdos do 1º ao 7º período do Curso Médico 

da UNIMONTES. 

Considera-se este um estudo descritivo, a partir do seu primeiro objetivo 

específico, de apreender as concepções de interdisciplinaridade dos professores 

coordenadores do 1º ao 7º período do Curso Médico da UNIMONTES, realizando o 

estabelecimento das relações entre as variáveis, e por fim verificar as relações 

existentes entre as concepções e a construção dos conteúdos curriculares. 

Optou-se por procedimentos quantitativos por focalizar os termos de grandeza 

ou quantidade dos fatos presentes(50) no mapeamento das vivências da 

interdisciplinaridade por parte dos professores construtores de módulos no Curso 

Médico.  

A escolha da pesquisa qualitativa baseia-se nos ensinamentos de Minayo(51), 

quando relata que a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, como no 

caso deste estudo o dimensionamento do exercício da interdisciplinaridade na 

perspectiva dos professores coordenadores e professores construtores de módulos do 

Curso Médico. 
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4.2 SUJEITOS DO ESTUDO 

 

 

Apesar dos sujeitos deste estudo serem professores do 1º ao 7º período do 

Curso Médico da UNIMONTES, visando atender aos objetivos propostos, foi realizada 

na coleta de dados a distribuição destes em dois grupos distintos, classificados de 

acordo com as suas funções no processo de construção dos conteúdos. 

 

O primeiro grupo foi composto por 42 docentes-construtores de conteúdo do 

1º ao 7º período do Curso Médico da UNIMONTES; sendo que o total desses 

professores é 47, no entanto 5 professores não responderam ao questionário  

apresentado por esta pesquisadora. 

 

O segundo grupo foi composto por 6 professores coordenadores do 1º ao 7º 

período do Curso Médico da UNIMONTES, embora sejam 7 os coordenadores, um dos 

sujeitos não se prontificou a participar da entrevista . 
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4.3 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

 

Para responder aos objetivos específicos apreender as concepções de 

interdisciplinaridade dos professores coordenadores do 1º ao 7º período do Curso 

Médico da UNIMONTES privilegiou-se a entrevista. 

 

O questionário e a construção e análise dos dados possibilitou o estudo do 

objetivo mapear as vivências da interdisciplinaridade por professores construtores de 

módulos no Curso Médico.  

 

A seguir serão descritos os dois procedimentos e a construção dos instrumentos 

de coleta de dados. 

 

 

4.3.1 O questionário 

 

 

 Para apreender as concepções dos professores construtores sobre 

interdisciplinaridade, optou-se pelo uso de um questionário (APÊNDICE A), por 

entender que este instrumento possibilita obter determinadas informações que, ao 

descrever seus caracteres, contribui para explicações das questões presentes neste 

trabalho(52). Este é também um instrumento que otimiza a coleta de dados e apresenta 

grande versatilidade, com o conveniente de ser pré-testado, não causando pressão 

sobre o sujeito e com a vantagem de apresentar certa regularidade de respostas 

facilitando a análise(53), sendo assim, na primeira fase da pesquisa, o questionário 

apresentou a vantagem de sua rápida realização, economia de recursos e agilidade na 

tabulação dos dados. 

 

 Este instrumento apresentou por meio das questões formuladas, a possibilidade 

de traçar o perfil dos sujeitos, sua formação acadêmica e informações a respeito das 

abordagens e concepções de interdisciplinaridade e sua utilização nos grupos que 

trabalham a construção dos conteúdos dos sete períodos do Curso Médico da 

UNIMONTES. 
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 O questionário (APÊNDICE A) foi composto por duas partes: na primeira, buscou-

se situar o perfil do professor em seu universo de conhecimento, e no contexto da 

UNIMONTES, mais especificamente, no Curso Médico (características pessoais, 

inserção na UNIMONTES, tempo de experiência docente). 

 

 Na segunda parte 2 do questionário, procurou-se apreender a concepção dos 

professores sobre interdisciplinaridade a partir de um conjunto de assertivas que lhe 

serão apresentadas. Nesta parte foi utilizada a  Escala de Likert, que se constitui em 

um tipo de escala de resposta psicométrica para se saber a opinião dos sujeitos a partir 

da apresentação de afirmativas, onde ao responderem a um questionário baseado 

nesta escala, os perguntados especificam seu nível de concordância com uma 

afirmação. Esta escala foi composta por cinco itens: discordo totalmente; discordo; nem 

concordo, nem discordo; concordo; concordo totalmente. 

 

 As assertivas que compuseram o instrumento foram elaboradas a partir do ideário 

e conceitos de interdisciplinaridade apresentados por Fazenda(26,33), Japiassú(35), 

Lukc(29), Pombo(27) e Zabala(28) e, do pressuposto pelo Projeto Político Pedagógico do 

Curso Médico da UNIMONTES(8).  

 

 Realizou-se, antes da coleta de dados, um pré-teste com o objetivo de verificar se 

a proposta do questionário atende aos objetivos desta pesquisa. Por meio desse pré-

teste, realizado com dois professores do Curso Médico que não fazem parte do grupo 

de construção, pôde-se subsidiar uma análise quanto à adequação das perguntas, se 

as respostas denotaram dificuldade no entendimento das questões, ou se foi possível 

verificar o que poderia implicar a inadequação do questionário. Sendo este último ponto 

de fundamental importância para a pesquisa a medida que validou o instrumento, além 

de possibilitar a analise dos efeitos que as perguntas causaram aos entrevistadores 

permitindo a correção, substituição e/ou exclusão de questões em virtude dessa 

simulação, pondo à prova a forma das questões e sua ordenação, além de prever e 

ajudar a evitar desvios.  

  

 Mostraram-se necessárias alterações na Parte 1 do Questionário – que identifica 

o perfil acadêmico dos entrevistados, sendo necessária a exclusão de 15 questões por 

não contribuírem com o proposto neste estudo, e, a reformulação de quatro questões a 
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fim de melhorar a compreensão das mesmas: Há quanto tempo você trabalha como 

professor de ensino superior? Há quanto tempo você trabalha no Curso Médico? Há 

quanto tempo você trabalha com a equipe de construção de módulos? Qual o tipo de 

vinculo possui com a UNIMONTES?  

 

 Não foi necessária nenhuma alteração na Parte 2 do Questionário, sendo a 

mesma considerada adequada aos objetivos da pesquisa.  

 

  

4.3.2 A entrevista 

 

 

 O instrumento utilizado para mapear as vivências da interdisciplinaridade por 

professores construtores no Curso Médico foi a entrevista semi-estruturada. A opção 

pela entrevista se baseia na idéias de Minayo(51:109) ao afirmar que  

 

[…] o que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de 
informações é a possibilidade de a fala ser reveladora de condições 
estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela 
mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a magia de transmitir, através 
de um porta-voz, as representações de grupos determinados, em 
condições históricas, sócio–econômicas e culturais específicas.  

 

 Esta autora ainda, referindo-se à entrevista semi-estruturada, considera que: 
 

suas qualidades consistem em enumerar de forma mais abrangente 
possível as questões onde o pesquisador quer abordar no campo, a 
partir de suas hipóteses ou pressupostos, advindos, obviamente, da 
definição do objeto de investigação(51:121). 

 

 Neste estudo a abordagem dos sujeitos participantes por meio da entrevista semi-

estruturada privilegiou conhecer as suas concepções sobre interdisciplinaridade, 

identificação da interdisciplinaridade nas atividades que realiza e a sua relação com o 

grupo de trabalho e a maneira como trabalham, verificação de aspectos positivos e 

negativos em relação ás possibilidades e limites da interdisciplinaridade no curso 

Medico da UNIMONTES (APÊNDICE B).  
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4.4 PROCESSO DE COLETA DE DADOS   

 

 

 Em primeiro momento foi realizado contanto com os professores construtores de 

módulo do 1º ao 7º período, oportunidade na qual me apresentei como pesquisadora, 

mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino  em Ciências da Saúde do 

Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, da Universidade Federal de 

São Paulo (CEDESS/UNIFESP), em seguida repassei aos docentes uma Carta de 

Apresentação (APÊNDICE C) constando o objetivo da pesquisa, que foi por mim 

assinada.  

 

 Também foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos  

professores construtores (ANEXO A), que responderam ao questionário, e outro Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido aos professores coordenadores (ANEXO B), que 

foram entrevistados. Os Termos de Consentimento foram assinados pelos participantes 

da pesquisa. 

 

 

4.4.1 Pesquisa de Campo: primeira fase com o Questi onário   

 

 

Definidos os objetivos para esta pesquisa, foi aplicado um questionário aos 47 

docentes-construtores de módulos do 1º ao 7º período do Curso Médico da 

UNIMONTES (APÊNDICE A). No entanto, cinco docentes não responderam aos 

questionários. 

 

 

4.4.2 Pesquisa de Campo: segunda fase com a Entrevi sta  

 

 

 Após a primeira etapa de coleta de dados (agregando a análise dos dados obtidos 

por meio do questionário), foram realizadas entrevista semi-estruturada individual com 

6 professores coordenadores  do 1º ao 7º período do Curso Médico da UNIMONTES 

(APÊNDICE B). 
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4.5 PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

4.5.1 Análise dos questionários 

 

 

 Os dados obtidos por meio do questionário foram sistematizados, classificados, 

tabulados e organizados em torno das concepções de interdisciplinaridade.  

 

 A descrição analítica dos dados foi submetida a um estudo aprofundado, 

baseando-se nos referenciais teóricos, e realizados os procedimentos como a 

codificação, classificação, e categorização, básicos nesta instância do estudo. A 

interpretação foi realizada por meio da reflexão e da intuição, com embasamento nos 

materiais empíricos, buscando estabelecer as relações, aprofundando as conexões das 

idéias, possibilitando chegar a propostas básicas de transformações nos limites das 

estruturas específicas e gerais dentro do contexto estudado(53). 

 

 

4.5.2 Análise das Entrevistas 

 

 

 Os resultados das entrevistas foram obtidos por meio da técnica de análise do 

conteúdo. Esta técnica de investigação e interpretação de conteúdos da comunicação, 

possibilitou revelar que por trás do discurso aparente, geralmente simbólico e 

polissêmico, esconde-se sentidos que convêm serem desvendados - as vivências da 

interdisciplinaridade por professores construtores de módulos no Curso Médico(51). 

 

 Assim, a interpretação da análise de conteúdo obtido a partir de perguntas e 

observações de nosso interesse na entrevista, constitui-se em um momento de se 

apreender, por meio da fala dos sujeitos, suas representações e atitudes, confrontando 

motivações, desejos, posicionamentos frente aos seus conceitos sobre ações e 

atitudes interdisciplinares(52,54-56).  
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 O processo de análise foi constituída de três etapas: pré-análise, descrição 

analítica e interpretação referencial. Na pré-análise foi realizada a organização do 

material, considerando que não é possível analisar as informações tal como elas se 

apresentam, é necessário organizá-las, classificá-las e, o que é mais importante, 

interpretá-las dentro de um contexto amplo, para distinguir o fundamental do 

necessário, buscar as explicações e significados dos pontos de vista, no contexto da 

construção dos conteúdos do 1º ao 7º período do Curso Médico da UNIMONTES.  
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4.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

 

 

 Antecedendo a coleta de dados propriamente dita, este projeto foi encaminhado 

ao Comitê de Pesquisa da UNIMONTES, tendo sido aprovado por meio do Parecer 

Consubstanciado nº 023/2008 (ANEXO C); e também apresentado ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, sendo aprovado por meio do 

Parecer nº CEP 0286/09 (ANEXO D). Cumprindo todas as exigências para o 

desenvolvimento de pesquisa com seres humanos. 

  

 Os aspectos éticos da pesquisa estão de acordo com a Resolução nº 196 de 

10/10/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, que 

estipula normas éticas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, 

sendo que todos os sujeitos participantes deste estudo assinaram ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido(57).  
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5.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS QUESTIONÁRIOS 3 

 

 

 Este capítulo traz os dados produzidos no âmbito desta pesquisa, sistematizando-

os a partir da fonte que os originou. Assim, no primeiro item teremos os dados relativos 

aos questionários e no segundo a análise das entrevistas com os professores.  

 

 

5.1.1 Conhecendo os professores-construtores: seus itinerários de formação 

acadêmica e de inserção na educação médica 

 

 

 A partir das respostas de 42 professores-construtores, identificou-se que há uma 

predominância de docentes do sexo feminino: 

 
Tabela 01 – Sexo dos docentes – UNIMONTES, 2009 

 
Respostas  Nº % 
Feminino 27 64,3% 
Masculino 15 35,7% 
Total 42 100,0% 

 

Este dado emerge de forma discrepante com os dados nacionais, nos quais os 

percentuais nacional e estadual indicam maior número de homens como docentes nos 

cursos médicos (55,1% e 53,3% respectivamente)(58). 

 

No tocante aos itinerários de formação acadêmica privilegiar-se-á inicialmente a 

graduação: há uma maioria de professores médicos, mas também tem-se docentes de 

outras áreas de conhecimento:  

 

                                                 
3 No APÊNDICE D está colocado um quadro com o consolidado das respostas dos professores às 

assertivas. 
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Tabela 02 – Área de graduação dos docentes – UNIMONTES, 2009 
 

Respostas  Nº % 
Medicina 30 71,4% 
Ciências Biológicas 3 7,0% 
Farmácia/ Bioquímica 2 4,8% 
Medicina Veterinária 1 2,4% 
Psicologia 2 4,8% 
Enfermagem 1 2,4% 
Arquitetura e Urbanismo 1 2,4% 
Ciências Sociais 2 4,8% 
Total 42 100,0% 

 
A presença de docentes que tem suas origens em outros campos disciplinares 

que não a medicina pode ser um fator de facilitação de relações interdisciplinares, 

ampliando as possibilidades de diálogo. 

 

Estas possibilidades parecem fortalecidas com a especialização diferenciadas, 

ainda que neste tópico observa-se uma concentração nas especialidades médicas:  

 
Tabela 03 – Área de especialização dos docentes – UNIMONTES, 20094 

 

Pós-graduação  Número  % 

Pediatria 5 7,8% 

Clínica Médica 4 6,3% 
Ginecologia 4 6,3% 
Mastologia 3 4,8% 
Administração Hospitalar 2 3,2% 
Cirurgia Pediátrica 2 3,2% 
Cirurgias Geral e Plástica 2 3,2% 
Dermatologia 2 3,2% 
Educação em Saúde 2 3,2% 
Ensino em Ciências da Saúde 2 3,2% 
Obstetrícia 2 3,2% 
Psiquiatria 2 3,2% 
Outras áreas 28 44,4% 
Não possui 3 4,8% 
TOTAL 63 100,0% 

 

                                                 
4  Na Tabela 03, o expressão “Outras áreas” corresponde a 28 cursos, e cada um dos cursos representa 

1,6% do total de respostas: Análises Clínicas, Anatomia, Anestesia, Auditoria em Saúde, 
Broncoscopia, Coloproctologia, Docência para Ensino Profissionalizante, Endocrinologia, Endoscopia 
Digestiva, Entomologia Médica, Genética e Bioquímica, Geriatria, Gestão de Sistemas de Saúde, 
Homeopatia, Medicina de Família e Comunidade e Medicina Chinesa, Medicina do Sono, Medicina 
Legal,  Medicina Uterina, Neurologia, Neuropsicologia, Oncologia Clínica, Ortopedista,  Patológica, 
Planejamento Municipal, Pneumologia Pediátrica, Saúde da Família, Saúde Pública e Terapia de 
Família. 
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Destaque-se que do total de 42 respondentes, 3 profissionais não possuem 

curso de especialização (4,6%), 31 possuem mais de um curso de especialização e 5 

docentes possuem cursos de especialização na área de educação - Ensino em 

Ciências da Saúde (2 - 3,2%), Educação em Saúde (2 - 3,2%). Docência para Ensino 

Profissionalizante (1 - 1,6%). 

 

Em relação ao mestrado obteve-se um quadro no qual 22 (53,4%) profissionais 

possuem curso de Mestrado, e 20 não possuem (46,6%). As áreas que contemplam o 

maior número de Mestre são: Farmacologia Bioquímica Molecular (2 - 4,7%); Ciências 

da Saúde (2 - 4,7%); Epidemiologia (2 - 4,7%). Três docentes estão cursando Mestrado 

(3 - 7,1%).  

 
Tabela 04 – Área de realização do mestrado dos docentes – UNIMONTES, 20095 

 
Respostas  Nº % 
Não possui 20 46,4% 
Mestrando 3 7,0% 
Farmacologia Bioquímica Molecular 2 4,7% 
Ciências da Saúde 2 4,7% 
Epidemiologia 2 4,7% 
Outras áreas 14 32,5% 
TOTAL 43 100,00% 

 
 

No tocante ao doutorado, 5 docentes possuem a titulação de doutorado (12,0%) 

e um está cursando o doutorado (2,4%).  

 
Tabela 05 – Área de realização de doutorado dos docentes – UNIMONTES, 2009 

 
Respostas  Nº % 
Não Possui 36 85,6% 
Imunologia 1 2,4% 
Pediatria 1 2,4% 
Parasitologia/ Protozoologia 1 2,4% 
Farmacologia 1 2,4% 
Ciências Sociais 1 2,4% 
Doutorando 1 2,4% 
Total 42 100,0% 

 

                                                 
5 Na Tabela 04, o termo “Outras áreas” corresponde a 14 cursos, cada um representa 2,3% do total de 

respostas: Anatomia Patológica, Cuidado Primário, Desenvolvimento Social, Economia – 
Concentração: Economia Bem Estar Social, Economia da Saúde, Ginecologia/ Obstetrícia, Imunologia, 
Medicina - Saúde da Criança e do Adolescente, Parasitologia/ Protozoologia, Patologia Mamária, 
Pediatria, Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Saúde Pública e Transtornos Mentais. 
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Um dado que também se refere à formação para atuar como professor de ensino 

superior abrange a participação dos docentes em cursos de formação docente. Do total 

de entrevistados, 22 (52,4%) possuem cursos de treinamento em ensino em saúde; 5 

(11,9%) possuem especialização na área de educação; outros 5 (11,9%) possuem 

cursos de treinamento em ensino em saúde e especialização na área de educação; 1 

(2,4%) possui especialização e mestrado na área de educação; 3 (7,1%) possuem 

outros cursos; e outros 3 (7,1%) possuem cursos de treinamento em ensino em saúde 

e outros. 

 
Tabela 06 – Realização da capacitação na área de ensino – UNIMONTES, 2009 

 
Respostas  Nº % 
Cursos de treinamento em ensino em saúde 22 52,4% 
Especialização na área de educação 5 11,9% 
Cursos de treinamento em ensino em saúde e especialização na área 
de educação 5 11,9% 

Mestrado na área de educação 0 0,0% 
Especialização e mestrado na área de educação 1 2,4% 
Doutorado na área da educação 0 0,0% 
Outros 3 7,1% 
Cursos de treinamento em ensino em saúde e outros 3 7,1% 
Não 2 4,8% 
Não respondeu 1 2,4% 
Total 42 100,0% 

 
De acordo com o INEP, o Conceito Referencial Mínimo de Qualidade para o 

Curso de Medicina é considerado bom quando, pelo menos, 60% dos docentes do 

curso têm titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu - sendo que, 

dentre estes, 50% devem ter doutorado – e os titulados devem ter, pelo menos, quatro 

anos de experiência acadêmica no ensino superior. 

 

Diante dessas premissas, pode ser observado que o número de docentes que 

possuem pós-graduação stricto sensu não preenche a estes requisitos mínimos, pois, 

22 (53,4%) possuem título de mestre e 5 (12,0%) possuem título de doutor. 
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Tabela 07 - Tempo de trabalho como professor do ensino superior, Tempo de trabalho no curso 
médico e Tempo de trabalho na equipe de construção de módulos – UNIMONTES, 2009 

 

Tempo de trabalho 
Como professor do 

ensino superior No curso médico 
Na equipe de 

construção de 
módulos 

Nº % Nº % Nº % 
Menos de um ano 0 0,0% 0 0,0% 4 8,5% 
Entre 1 a 3 anos 9 21,4% 16 38,1% 17 36,2% 
Entre 3 a 5 anos 4 9,5% 9 21,4% 11 23,4% 
Entre 5 a 10 anos 12 28,6% 5 11,9% 10 21,3% 
Mais de 10 anos 17 40,5% 12 28,6% - - 
Total 42 100,0% 42 100,0% 42 100,0% 

 

No tocante aos itinerários de inserção acadêmica, um primeiro dado refere-se ao 

tempo de atuação como professor do ensino superior. Dos entrevistados, 17 (40,5%) 

exercem a docência no ensino superior por mais de 10 anos; 12 (28,6%) exercem a 

docência no ensino superior entre 5 a 10 anos. Nenhum exerce a menos de um ano; 9 

exercem entre 1 a 3 anos (21,4%); e 4 entre 3 a 5 anos (9,5%). 

 

Em relação à atuação na educação médica, dos 42 respondentes, 16 (38,1%) 

exercem a docência no curso médico entre 1 a 3 anos; 12 (28,6%) exercem a docência 

no curso médico por mais de 10 anos; 9 exercem entre 3 a 5 anos (21,4%); e 5 entre 1 

a 3 anos (11,9%); nenhum exerce a menos de um ano. 

 

Quando se focaliza a inserção no trabalho de equipe de construção de módulos, 

observa-se que 17 (36,2%) trabalham na equipe de construção de módulos entre 1 a 3 

anos; 11 (23,4%) atuam entre 5 a 10 anos e 4 (8,5%) estão inseridos na equipe de 

construção de módulos a menos de um ano. 

 
Estes dados podem ser contextualizados de maneira mais ampla quando se 

conhece a natureza de vinculo profissional dos docentes respondentes com a 

UNIMONTES: 

 
Tabela 08 – Tipo de vinculo - UNIMONTES, 2009 

 

Respostas  Nº % 
Efetivo 26 61,9% 
Designado 7 16,7% 
Período probatório 0 0,0% 
Efetivado 9 21,4% 
Total 42 100,0% 
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Do total de entrevistados, 26 (61,9%) são efetivos; 9 (21,4%) são efetivados; 7 

(16,7%) são designados6. Nenhum docente está em período probatório. 

 
 

5.1.2 Os professores-construtores e suas concepções  sobre 

interdisciplinaridade 

 

Para os professores uma primeira concepção que emergiu relaciona a 

interdisciplinaridade à colaboração existente entre disciplinas diversas ou entre setores 

heterogêneos de uma mesma ciência. 

 
Tabela 09 – A interdisciplinaridade como a colaboração existente entre disciplinas diversas ou 

entre setores heterogêneos de uma mesma ciência – UNIMONTES, 2009 
 

Respostas Nº % 
Discordo totalmente 1 2,4% 
Discordo 1 2,4% 
Nem concordo, nem discordo 0 0,0% 
Concordo 26 61,9% 
Concordo Totalmente 14 33,3% 
Total 42 100,0% 

 
De acordo com a Tabela 9, do total de docentes que responderam ao 

questionário 26 (61,9%) concordam e 14 (33,3%) concordam totalmente com a 

afirmativa “Interdisciplinaridade é um termo utilizado para caracterizar a colaboração, 

existente entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma 

ciência”. 

Esta concepção situa-se como compreensão comum, indicando, segundo 

Lenoir(48), que cada vez mais o termo interdisciplinaridade tem sido usado no meio 

educacional. No entanto, Fazenda(26,38), revela que a interdisciplinaridade é um termo 

que não tem significado único, possuindo diferentes interpretações, mas em todas elas 
                                                 
6 Nesta instituição, PROFESSOR DESIGNADO é aquele “ contratado de forma precária, em caráter 

temporário, com prazo determinado, para suprir a comprovada necessidade de pessoal nos casos de 
substituição. durante o impedimento do titular do cargo ou em cargo vago ou exclusivamente até o seu 
definitivo provimento, desde que não haja candidato aprovado em concurso publico para a classe 
correspondente.” (Fonte: Lei estadual numero 10.254 de 20 de julho de 1990, regulamentada pelo 
decreto numero 31.930 de 15 de outubro de 1990). PROFESSOR EFETIVADO é aquele que de 
acordo com a Lei Complementar nº 100, do Estado de Minas Gerais, de 05 de novembro de 2007, no 
artigo 7º do texto original trata da efetivação de pessoal, estabelecendo que os servidores que estejam 
em exercício na data da publicação da lei, nas situações indicadas, bem como os que se aposentaram 
nessas condições, em razão da natureza permanente da função para a qual foram admitidos, são 
titulares de cargo efetivo desde a data de ingresso, observada a correspondência com a função 
atualmente exercida, nos termos da Lei Complementar 64. 
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está implícita uma nova postura diante do conhecimento, uma mudança de atitude em 

busca da unidade do pensamento científico. 

 

A interdisciplinaridade surge em decorrência da diversidade de várias disciplinas, 

aproveitando sua identidade individual e suas idéias, que são aceitas como 

enriquecimento e complementaridade de aquisições e concepções coletivas. “Ela só 

ocorre quando cada um dos envolvidos consegue ser autônomo o suficiente para 

confiar em si mesmo, para reconhecer os erros, e ao mesmo tempo, apontar soluções 

criativas”(26:38). 

 

Partindo desse princípio, podemos dizer que interdisciplinaridade, na educação, 

é um espaço de articulação de conteúdos de várias disciplinas permeadas por um 

objetivo comum, ou ainda, método que acaba com os pequenos campos disciplinares 

de cada matéria, revelando que o que está presente em uma disciplina pode ser 

utilizada em outra; superando a fragmentação no ensino, tendo como objetivo a 

formação integral dos alunos, para exercerem criticamente sua profissão, sendo 

capazes de enfrentar os problemas complexos e globais da realidade atual(29). 

 
Tabela 10 – A interdisciplinaridade como trânsito entre diferentes  

áreas de conhecimento – UNIMONTES, 2009 
 

Respostas Nº % 
Discordo totalmente 0 0,0% 
Discordo 3 7,1% 
Nem concordo, nem discordo 1 2,4% 
Concordo 28 66,7% 
Concordo Totalmente 10 23,8% 
Total 42 100,0% 

 

Um segundo modo de conceber a interdisciplinaridade refere-se ao trânsito entre 

diferentes áreas de conhecimento. De acordo com a Tabela 10, do total de docentes 

que responderam ao questionário 28 (66,7%) concordam e 10 (23,8%) concordam 

totalmente com a afirmativa “A interdisciplinaridade tem como eixo principal o transitar 

entre as várias áreas do conhecimento”. 

Os professores ao concordarem que o movimento interdisciplinar favorece e 

potencializa o dialogo entre as disciplinas, aproximam-se de Tribarry(59), para o qual 

uma disciplina sempre depende da interação com outras, e é esta interação que 

acontece em diferentes níveis. Nos níveis da multidisciplinaridade e 
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pluridisciplinaridade, as relações se dariam num só nível e com múltiplos objetivos, 

havendo no segundo tipo uma cooperação, mas não coordenação. Já na 

interdisciplinaridade as disciplinas estão conexas pela finalidade, ou seja, são 

coordenadas por princípios e objetivos comuns.  

 

O elo entre as disciplinas cria espaço para o fortalecimento da 

interdisciplinaridade, que nada mais é que um conhecimento sistêmico, interdisciplinar, 

que busca o sentido de totalidade, respeitando a especificidade das disciplinas, 

viabilizando a possibilidade de um pensar que possa se complementar em um outro, 

desenvolvendo assim a inteligência(60). 

 

A interdisciplinaridade para os docentes foi também reconhecida como um modo 

de trabalho que favorece a superação das fragmentações, contribuindo para a melhoria 

da qualidade do ensino na medida em que investe na formação integral do homem.  

 

Esta concepção apresenta aproximações com as idéias de Teixeira(60), que 

defende uma formação educacional que viabilize um processo de compreensão, 

reflexão e análise crítica da realidade que circunda os homens. A interdisciplinaridade 

amplia os horizontes do pensar humano, condicionando uma descoberta mais 

abrangente e precisa da forma de compreender e modificar o mundo.  

 

Assim, de acordo Teixeira(60), o homem passa a percorrer um caminho de 

filtragem e ao mesmo tempo de assimilação de um novo paradigma, o qual valoriza a 

solidificação de um saber permeado pela aprendizagem significativa, de um 

conhecimento calcado em ações para transformar e construir um novo conhecimento, 

em detrimento de aprendizagens mecânicas, às quais reduzem o poder de análise e 

crítica do sujeito aprendente, logo o conhecimento passa a ser mera reprodução de 

saberes construídos. 

 

No contexto educacional em saúde, há a necessidade de tomar consciência da 

complexidade de toda a realidade – física, biológica, humana, social, política – 

buscando ferramentas suficientes para construir conhecimentos e habilidades que 

possam transformar a realidade em que vivemos e se relacionar com o mundo de 

forma crítica e não alienada(60). 
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Os professores respondentes também identificaram a interdisciplinaridade como 

uma prática que encerra o desafio de articular conteúdos, métodos e teoria. Neste 

sentido, na prática interdisciplinar, sobressai a busca pelo estabelecimento do sentido 

de unidade na diversidade, mediante uma visão do todo, o que possibilita ao homem 

fazer sentido dos conhecimentos e informações dissociadas e até mesmo antagônicas 

que vem recebendo, de tal modo que possa reencontrar a identidade do saber na 

multiplicidade de conhecimentos(29). 

 

A interdisciplinaridade amplia os horizontes do pensar humano, condicionando 

uma descoberta mais abrangente e precisa da forma de compreender e modificar o 

mundo. Sendo assim, para um melhor entendimento se faz necessário a compreensão 

de todas as partes do conhecimento que foi construído(60). 

 

A interdisciplinaridade, na ótica dos docentes, favorece a educação permanente. 

Segundo Canário(61), a educação permanente tem caráter contínuo, aparece como um 

princípio reorganizador de todo o processo educativo, tem como ponto central a 

emergência da pessoa como sujeito da formação e se embasa em três pressupostos 

principais: a continuidade do processo educativo, sua diversidade e sua globalidade. 

Dessa forma, a educação permanente, assim concebida, enfatiza a dimensão cívica, 

indissociável da construção de uma identidade educativa. 

 
A formação profissional permanente dos docentes é primordial em programas 

que adotam inovações pedagógicas como referência educacional. Isto porque uma 

adequada formação e o comprometimento dos docentes oferecem suporte ao 

desenvolvimento do projeto pedagógico. Ainda, de acordo com Faria et al.(62) a 

formação para a docência e o comprometimento dos docentes são elementos que dão 

suporte ao desenvolvimento do projeto educacional. 

 

Tabela 11 – A interdisciplinaridade e a relação com o trabalho em equipe 
 

Respostas Nº % 
Discordo totalmente 2 4,8% 
Discordo 5 11,9% 
Nem concordo, nem discordo 0 0,0% 
Concordo 21 50,0% 
Concordo Totalmente 14 33,3% 
Total 42 100,0% 
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Para os docentes, a interdisciplinaridade apresenta uma relação com o trabalho 

em equipe. De acordo com a Tabela 11, do total de docentes que responderam ao 

questionário 21 (50%) concordam e 14 (33,3%) concordam totalmente com a afirmativa 

“dentro da realidade do mercado de trabalho faz-se necessário a utilização de múltiplas 

e variadas disciplinas, sobretudo por favorecer o trabalho em equipe”. 

 

De acordo com Batista(25) uma perspectiva do trabalho em saúde como algo que 

transcende os fazeres individualizados de cada profissão, tem orientado os currículos 

dos cursos médico, sinalizando novos lugares para professor, aluno e conhecimento, 

apontando para relações de proximidade e troca com o cotidiano dos serviços. 

 

Ainda, de acordo com esta autora, um desafio presente no processo de 

mudança da formação médica diz respeito à incorporação da concepção ampliada de 

saúde com ênfase na integralidade e no cuidado no processo de formação profissional, 

bem como a aprendizagem para o trabalho em equipe multiprofissional(25). 

 

 

5.1.3 Os professores-construtores e suas percepções  da interdisciplinaridade no 

cotidiano do curso médico 

 
 

 
Os professores (38 dos 42 respondentes) evidenciaram concordância com a 

assertiva: A mudança de paradigma com foco na construção do conhecimento, no 

aprender a aprender, no aprender a ser, no aprender a conviver, possibilita a 

superação das barreiras existentes entre as disciplinas e os docentes, amplia a 

possibilidade do professor de “situar-se” no contexto das Diretrizes Curriculares, do 

Projeto Político Pedagógico do Curso Médico e no mundo. 

Este dado parece indicar que os docentes reconhecem que a prática docente 

contemporânea pressupõe, a compreensão de uma complexidade do processo ensino-

aprendizagem, como afirma Veiga 

 

O ensino é uma prática social concreta, dinâmica, multidimensional, interativa, 
sempre inédita e imprevisível. É um processo complexo que sofre influência 
de aspectos econômicos, psicológicos, técnicos, culturais, éticos, políticos, 
afetivos e estéticos(63:79).  
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Deve-se privilegiar a produção coletiva dos conhecimentos, na qual o professor 

orienta essa construção. Fica evidente, a necessidade do aprender a aprender, a 

conhecer, a fazer, conviver e ser, garantindo a percepção de um movimento de ações 

pedagógicas que pressupõem o uso de metodologias ativas e a compreensão das 

multifacetas da realidade, exigindo com isso, uma prática interdisciplinar que consiste 

no delineamento de um novo profissional docente, com habilidades, competências e 

atitudes diferenciadas para atender essas novas exigências a profissão.  

 

De acordo com Japiassú(35:75), o fenômeno da interdisciplinarização representa 

mais um “sintoma da situação patológica em que se encontra, hoje, o saber” do que um 

real progresso do conhecimento. O exagero das especializações conduz a uma 

situação patológica em que uma “inteligência esfacelada” produz um “saber em 

migalhas”. Nesse contexto, o esforço de integração da interdisciplinaridade se 

apresenta como “o remédio mais adequado à cancerização ou à patologia geral do 

saber”. “A interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo 

projeto de pesquisa”.  

 

Em relação à assertiva a metodologia adotada pelo Projeto Político Pedagógico 

do Curso Médico da UNIMONTES aponta para uma concepção libertadora do homem 

e da prática interdisciplinar entre os docentes, 17 (40,5%) professores nem concordam 

nem discordam desta afirmativa, configurando uma percepção não consolidada dentre 

os professores. Este dado aponta caminhos instigantes para próximos estudos. 

 

Um achado importante refere-se à percepção dos docentes quanto ao modo de 

desenvolvimento dos conteúdos no curso médico da UNIMONTES e se este é 

favorecedor da interdisciplinaridade. A maioria dos professores concorda que vivem um 

currículo que busca a interdisciplinaridade, na medida em que apontam a uma 

metodologia ativa e flexível que estimula a criatividade e o desenvolvimento da 

dimensão participativa nos processos educativos e alcança a prática interdisciplinar 

quando diversas disciplinas contribuem para o desenvolvimento dos conteúdos ao 

integrar o conhecimento.  
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A partir dessa metodologia inovadora, faz-se necessário discutir coletivamente a 

ação docente, a integração dos conteúdos, a metodologia e os objetivos de estudo. 

Entre outros elementos, é essencial saber trabalhar em grupo. Essa tarefa exige 

interação, respeito à singularidade, ética, habilidade para lidar com as emoções e 

flexibilidade. Esses são aspectos pedagógicos importantes e desafiantes na educação 

superior hoje. Na proposta de mudança, os docentes universitários necessitam de 

profissionalização na docência, numa perspectiva de ação colegiada, participativa e 

articulada(22-24). 

 
Uma dimensão que pareceu dividir os professores  refere-se às disciplinas, seus 

conteúdos e as relações que mantêm entre si. Em relação à assertiva das disciplinas 

possuírem os conteúdos necessários, que são os suportes, por meio dos quais 

realizam relações interdisciplinares de forma dialética, construindo o conhecimento que 

será incorporado ao interior das disciplinas, do total de entrevistados, 17 (40,5%) 

concordam com a afirmativa; 12 (28,6%) discordam; 8 (19,0%) nem concordam, nem 

discordam; 4 (9,5%) concordam totalmente; 1 (2,4%) discorda totalmente. Esta visão 

da falta de interdisciplinaridade, apesar do currículo ser interdisciplinar ainda persiste 

no curso médico. 

 
O desafio da construção interdisciplinar é algo que se vive a cada vez que o 

grupo de docentes se reúne para elaborar/reelaborar e implementar as unidades 

educacionais. Assim, não basta que no âmbito do Curso Médico haja espaços 

informais de trocas entre as disciplinas. Fazem-se necessárias ações que possam 

favorecer e fomentar o ensino inter áreas e as propostas de intervenção na realidade a 

partir de um trabalho mais coletivo(25). 

 
Em meio a estas dúvidas e questões em relação aos movimentos 

interdisciplinares, os professores concordam em relação ao desafio que é materializar a 

integração dos programas de estudos entre módulos, exigindo uma reflexão de 

problemas sobre o Projeto Político Pedagógico, comunidade, recursos humanos e 

materiais. 

 
Deve-se perceber as necessidades da dinâmica e aprendizagem e criar novas 

alternativas de planejamento e desenvolvimento curricular, resignificando a prática em 

sala de aula de forma a atender os desafios de aprendizagens apresentados. Para 
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tanto faz-se necessário articulação e mudanças no contexto escolar de modo a 

incorporar os resultados da analise obtida, que implica na atualização dos saberes e 

nas relações que definem o ideário pedagógico, político e social comprometido com as 

mudanças do contexto em que a escola está inserida(64). 

 

Caetano(65) afirma que, a prática compreende um campo de ambivalências e 

conflitos, no qual cada profissional se confronta consigo mesmo, com os alunos, com 

os colegas, com a comunidade escolar, com as normas institucionais (escolas e 

sistemas). 

 

O reconhecimento deste desafio, que é ser interdisciplinar, também emerge em 

outras respostas dos docentes: estes afirmam que não têm vivido momento de 

formação em uma perspectiva que seja agregadora de vários olhares disciplinares.  

  

Descobrir que a prática pedagógica é um espaço de reflexão e ação 

interdisciplinar, é um passo rumo à percepção do homem como um ser inacabado, 

peregrino na busca do inesgotável e do respeito às pluralidades, as contingências do 

contexto sócio-histórico e cultural, traduzidos nas relações consigo mesmo e com os 

outros. 

 

Guarnieri(66), defende a idéia de que, é no exercício da profissão que se 

consolida o processo do tornar-se professor, ou seja, o aprendizado da profissão a 

partir de seu exercício possibilita configurar como vai sendo constituído o processo de 

aprender a ensinar. 

 

É importante realçar que os professores identificam, que no cotidiano do trabalho 

de construção de módulos há um esforço na construção de uma ação educativa 

interdisciplinar, visando possibilitar aos estudantes, experiências que integrem 

diferentes enfoques disciplinares, facilitando o entendimento da realidade. 

 

A idéia de oferecer uma prática interdisciplinar e romper com o ensino 

disciplinar, objetiva propiciar experiências nas quais os alunos possam perceber como 

um conhecimento depende do saber de distintas áreas. Esta vivencia, ao trabalhar um 

cotidiano que enfatize o senso de autonomia, ao expor o estudante, a situações 
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concretas da realidade de saúde da comunidade em que está inserido possibilita 

desenvolver, com habilidades adequadas, às exigências da carreira profissional com 

responsabilidade e curiosidade científica(67).  

 

 E o esforço da interdisciplinaridade, na ótica dos docentes, expressa-se, também 

na busca por partirem da problematização da realidade para desenvolverem os 

conteúdos dos módulos.  

 
Ao mesmo momento em que se trabalha com os alunos a perspectiva da 

realidade e faz com que seu olhar, por esta mesma seja crítico – seja no tornar a 

realidade uma problematização, ou seja no problematizar a realidade – este será 

forçado a corrigir e aperfeiçoar a realidade trabalhada. 

 

A interdisciplinaridade como proposta de trabalho em educação por meio da 

produção do conhecimento, aparece em diferentes níveis de desenvolvimento do 

projeto pedagógico e em diferentes estágios de intencionalidade política e ideológica 

dos agentes, que se fazem presentes na seleção do conteúdo curricular. 

 

No entanto, é preciso considerar que não é só a necessidade que leva à 

produção interdisciplinar. É preciso ter também clareza daquilo que se quer, é preciso 

conhecer as possibilidades de outras disciplinas em relação ao processo ensino-

aprendizagem.  

 
A prática pedagógica é um espaço de reflexão, e a ação interdisciplinar é um 

passo rumo à percepção do homem como um ser inacabado em busca do inesgotável 

e do respeito às pluralidades, as contingências do contexto sócio-histórico e cultural, 

traduzidos nas relações consigo mesmo e com os outros. Neste sentido, desbanca a 

prática pedagógica de base positivista, que se torna inadequada, pois não há lugar 

para a visão unilateral, linear e fragmentada de ensino e aprendizagem(64). 

 
Dessa forma, verifica-se que é possível vencer as dificuldades originárias de 

uma pratica pedagógica interdisciplinar quando se descobre novos caminhos para agir 

dialeticamente possibilitando a construção coletiva de novos conhecimentos práticos e 

teóricos, identificando-se com uma categoria de ação que transforma o velho e constrói 

novo. 
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5.1.4 Os professores-construtores e suas reflexões sobre as próprias práticas 

 

 

Os professores ao serem convidados a refletirem sobre suas próprias práticas 

afirmam reconhecer a interdisciplinaridade em suas atuações educativas. 

 

A prática constitui-se de um trabalho coletivo e solidário que exige a 

descentralização do poder e uma efetiva autonomia do sujeito. Seu exercício envolve 

competências docentes tais como: perceber-se interdisciplinar; contextualizar os 

conteúdos; valorizar o trabalho em parceria; desenvolver atitude de pesquisa; valorizar 

e dinamizar a comunicação; resgatar o sentido de humano e trabalhar com a 

pedagogia de projetos(64).  

 

Todavia, os professores identificam limitações no processo de construção de 

módulos, pois 25 (59,5%) concordam com a afirmativa de que a interdisciplinaridade 

incide apenas sobre alguns conteúdos na construção dos módulos. 

 

Este dado é corroborado pela percepção dos docentes de que não há, no curso 

médico em que estão inseridos, a vivência ampla da interdisciplinaridade nas 

atividades pedagógicas.  

 

Neste sentido, 35 (74,5%) dos respondentes concordam que é preciso repensar 

a interdisciplinaridade no Curso Médico da UNIMONTES, no que se refere à 

elaboração dos módulos.  

 

Os desafios propostos para mudança na educação médica, está em concretizar 

projetos que não se reduzam a meros arranjos de conteúdos e/ou atividades, mas, 

devem representar potencialidades de configuração de novas teias institucionais tanto 

no contexto da formação como nas práticas de saúde. Assim, “a tríade inovação, 

reforma e mudança, implicam uma construção coletiva que considere dimensões 

relativas aos diferentes espaços, aos sujeitos e suas singularidades, às lógicas dos 

conhecimentos científicos e às formas de pensar e fazer em saúde”(69). Esse 

investimento na construção requer a ruptura do individualismo e da rotina. 
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De acordo com Moreira(67:55) “a idéia de um currículo em desenvolvimento exige 

dos professores-construtores muitos conhecimentos específicos e criatividade em cada 

matéria, no sentido de gerar com os alunos atividades que pudessem ser utilizadas 

para a apresentação dos conceitos científicos”. 

 

A presença da dialogia, requer espaços de poder compartilhado, necessário às 

relações políticas, sociais e econômicas, onde se insere a democracia, que é ao 

mesmo tempo exercício de cidadania e abertura de fronteiras com vistas na construção 

de novos conhecimentos. Estas ações vão quebrar paradigmas, revendo os poderes do 

território e seus lideres, modificando a as relações autoritárias, criando “espaços 

coletivos democráticos onde de fato se tomem decisões, se negociem conflitos e se 

projetem reformas estruturais e funcionais de caráter democrático” (69:41). 

 

A discussão e problematização interdisciplinar devem estar presentes durante 

todo o processo de formação. A interdisciplinaridade indica a prática do diálogo 

multiprofissional, concebido como possibilidade de estabelecer um veio de 

comunicação entre os diversos campos do conhecimento, dessa forma, permitindo 

níveis de contribuição e entendimento entre as disciplinas, de modo a garantir a 

compreensão cada vez mais clara dos objetos propostos no processo ensino-

aprendizagem(69). E, principalmente, rompe com a perspectiva paradoxal da super 

especialização (aprofundamento do conhecimento) e possibilita a interdisciplinaridade 

(entendendo os problemas em suas múltiplas determinações)(70). 

 

Como afirma Nunes(71), a interdisciplinaridade não é coisa tranqüila e o ensino 

na área de saúde, que demanda a interdisciplinaridade de forma direta, deve ser 

continuamente revisto. 

 

Na realidade, construir a capacidade do ser humano para a interação/trabalho 

interdisciplinar exige determinações biológicas de desejo, de interesse, além da 

necessidade entre imposições sociais e políticas advindas das instituições de formação 

em ensino.  

 

O raciocínio pedagógico interdisciplinar, incita ao encantamento, ao desafio e ao 

enfrentamento de situações adversas e plurais, mas também, provoca desinteresse 
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naqueles que resistem ao rompimento com os reducionismos e a racionalidade técnica. 

Aristóteles, sabiamente já dizia que “todos os homens desejam naturalmente saber, 

muitos, no entanto, se perdem no caminhar, talvez por desconhecer o caminho”(64:8).  

 

Entende-se que a prática pedagógica requer mudança de atitude do professor 

frente as formas tradicionais de transmissão de conhecimento, configurando em 

especialidades isoladas. É preciso refletir sobre a construção de conhecimento, 

linguagem simbólica e racional que se utiliza no fazer pedagógico(64). 

 

Neste sentido deve-se perceber as necessidades da dinâmica e aprendizagem 

criando novas alternativas de planejamento e desenvolvimento curricular, 

resignificando a prática em sala de aula de forma a atender os desafios de 

aprendizagens apresentados. 

 

Para tanto, esboça-se a necessidade de articulação e mudanças no contexto 

escolar de modo a incorporar os resultados da analise obtida que implica na 

atualização dos saberes e nas relações que definem o ideário pedagógico, político e 

social comprometido com as mudanças do contexto em que a escola está inserida. 
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5.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS ENTREVISTAS 

 
 

5.2.1 SENTIDOS DA INTERDISCIPLINARIDADE: os olhares  docentes  

 

 

A análise das concepções do docentes-coordenadores de módulo, a respeito da 

interdisciplinaridade na construção dos conteúdos específicos e seus vínculos com o 

desenvolvimento das habilidades e atitudes e a inserção da pratica médica mediada 

pela necessidade social, por meio da transcrição das falas dos entrevistados, exigiu a 

apropriação de categorias teóricas e conceitos para orientá-la.  

 

Um primeiro sentido de interdisciplinaridade relaciona-se com a “integração entre 

disciplinas”: 

 
[...] é a associação entre várias disciplinas, várias especialidades, ou 
seja, disciplinas diferentes desenvolvendo, aperfeiçoando e 
coordenando os temas. É a comunicação entre as várias disciplinas. (D) 
 
[...] é uma ação entre várias disciplinas levando à formação de um 
conhecimento. Um conhecimento com várias ramificações. (E) 

 
A comunicação interativa entre os campos do conhecimento, na perspectiva dos 

professores, coloca-se como condição indispensável à concepção de 

interdisciplinaridade. 

 
A percepção dos docentes quanto a prática interdisciplinar na construção dos 

módulos evidencia-se a partir da fala a seguir.  

 
É o conjunto de várias disciplinas, de vários assuntos, dentro do 
módulo. É agregar conteúdos. (B) 

 
Pode-se perceber alguns dos resultados deste processo interdisciplinar por meio 

da fala de um docente, que enfatiza a superação do modelo da educação tradicional e 

das suas concepções… 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

64

O que acontecia antes: o especialista… se a prova era de neurologia, o 
neurologista fazia a maioria das questões e corrigia basicamente 
sozinho… Agora um pediatra faz a questão de neurologia, o 
ginecologista tem condições para corrigir… fazemos a integração… que 
nesse sentido é: o neurologista faz um resumo de uma resposta aberta 
do que ele acha que é importante naquela resposta e todo mundo vai 
corrigir, aí todos dão sua opinião. Para fazer o módulo é a mesma coisa, 
porque a visão de cada um é diferente. (F)  
 
Eu acho que é óbvio, quando tem alguém do grupo com uma formação 
mais específica, de determinado conteúdo, ele vem para arrematar e 
clarear mais as informações daquele conteúdo… mas cada um que 
participa ali, independente da sua formação, sempre tem a somar 
alguma coisa e adquirir também. (A)  

 

Esta integração dos pontos de vistas de diversos especialistas destacada na 

fala, corrobora com o pensamento de Pereira e Siqueira(72) de que a necessidade de 

romper com a tendência fragmentadora e desarticulada do processo do conhecimento, 

justifica-se pela compreensão da importância da interação e transformação recíprocas 

entre as diferentes áreas do saber. Essa compreensão crítica colabora para a 

superação da divisão do pensamento e do conhecimento, que vem colocando o 

processo ensino-aprendizagem como processo reprodutor de um saber parcelado que, 

consequentemente, muito tem refletido na profissionalização, nas relações de trabalho, 

no fortalecimento da predominância reprodutivista e na desvinculação do conhecimento 

do projeto das necessidades sociais.  

 

Para Fazenda(33:9) “[...] a integração refere-se a um aspecto formal da 

interdisciplinaridade, ou seja, à questão de organização das disciplinas num programa 

de estudo [...]”. E é condição de efetivação da interdisciplinaridade. Pressupõe uma 

integração de conhecimentos visando novos questionamentos, novas buscas. 

 

Outro docente, por meio do seu discurso enaltece a necessidade desse diálogo 

interdisciplinar na construção dos módulos. 

 
[…] é importante tentar trazer para perto de uma convergência, ou uma 
reunião dos que trabalham com essas sub-áreas, ou sub-temas, pra 
trazerem as suas experiências para uma discussão relacionada e para 
que se construa melhor as idéias a favor de um entendimento mais 
global,… um entendimento mais geral acerca daquilo que está sendo 
trabalhado na graduação que é o ensinamento. (C) 
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Esta fala relaciona-se a superação da fragmentação disciplinar, indo além, com 

um ensino resultante da interação entre estes docentes que teriam uma práxis docente 

ampliada, ultrapassando a divisão do pensamento fragmentado e da visão disciplinar 

das especialidades. 

 

Pode-se entender que pensar a interdisciplinaridade enquanto processo de 

integração recíproca entre várias disciplinas e campos de conhecimento, capaz de 

romper as estruturas de cada uma delas para alcançar uma visão unitária e comum do 

saber, trabalhando em parceria, conforme afirma Palmade(73) e, possibilitando a 

educação, o rompimento do processo reprodutor de um saber parcelado que, 

consequentemente muito tem refletido na profissionalização, nas relações de trabalho, 

no fortalecimento da predominância reprodutivista e na desvinculação do conhecimento 

do projeto global de sociedade(72). 

 
A ação coletiva de pessoas e/ou grupos também foi reconhecida como 

interdisciplinaridade por professores: 

 
O que eu entendo por interdisciplinaridade… seria um grupo de pessoas 
com o mesmo objetivo, com formações distintas e que estariam usando 
dessas formações individuais distintas para se chegar a um objetivo 
comum. (A) 

 
A importância do diálogo na busca da inter-ação dos saberes entre os 

participantes, constitui elemento imprescindível para o bom desenvolvimento do 

trabalho em equipe. Isso aponta à possibilidade da construção da prática dialógica, 

comunicativa em um cenário interdisciplinar. De acordo com Habermas: “[...] uma 

prática comunicativa que, encontra um pano de fundo de um mundo-da-vida7, é 

orientada para alcançar, sustentar e renovar o consenso” Habermans(74). Este “pano de 

fundo de um mundo-da-vida” é a construção do novo currículo do Curso Médico da 

UNIMONTES e sua orientação está na organização didático-pedagógica em módulos 

estruturados em Conteúdos Específicos, Habilidades e IAPSC. 

 
A composição da equipe de docentes que elaboram os módulos, é estratégia 

poderosa, na perspectiva dos professores entrevistados, para favorecer a inclusão de 

                                                 
7 O conceito de mundo-da-vida, na teoria de Habermas, é uma separação dos três aspectos do universo 

da existência do mundo dos sujeitos, que como resultado da fragmentação desse universo, temos um 
mundo objetivo, um mundo social e um mundo subjetivo. 
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conhecimentos das diferentes disciplinas. A composição interdisciplinar dos 

profissionais na equipe de construção é destacada pelos docentes. 

 
A vantagem que eu acho em se trabalhar interdisciplinarmente é que 
você acaba aprendendo coisas que você já até esqueceu. Tem que ter 
as disciplinas básicas, se faltar um os outros não dão conta. Não pode 
um ortopedista construir o módulo de ginecologia. Pra ser 
interdisciplinar tem que ter todas as especialidades necessárias à 
construção daquele módulo.(B) 
 
Ela se faz presente primeiro pela multiplicidade dos profissionais que se 
encontram na preparação dos módulos. […] A gente tem visto, com o 
encontro diversificado de autores e protagonistas de áreas diferentes, é 
que a gente tem como aprender muito com os colegas de outras áreas 
– por exemplo: veterinário, biólogo no grupo – e é super interessante 
como eles trazem informações e, a maneira deles não saberem, por 
exemplo, algo que algum sabe. É curioso porque eles têm como propor 
a pergunta da melhor maneira. E isso nos ajuda a ter a visão do 
aluno.(C) 
 
[...] percebo que a presença de diferentes profissionais (médicos, 
biólogos, farmacêuticos, psicólogos) com especialidades diferentes 
(endocrinologistas, cardiologistas, pneumologistas, cirurgiões, 
dermatologias, pediatras, etc) torna possível esta interdisciplinaridade, 
de forma que o grupo consegue enxergar o mesmo tema de diferentes 
formas, contribuindo para o ampliar os focos daquele tema.(D) 

 

Um grupo de trabalho interdisciplinar compõe-se de pessoas com formações 

diferentes, de disciplinas diversas, sendo necessária intensa reciprocidade, troca, 

diálogo constante, interação e comunicação entre as pessoas e as diversas áreas do 

conhecimento. Além disso, é necessário também o estabelecimento de uma 

consciência crítica sobre o valor e o significado do trabalho interdisciplinar, assim como 

uma indicação dos caminhos por onde ele deve começar. 

 
Se cada um tem uma visão diferente do mesmo tema, contribui de 
forma diferente, acrescentando um ponto importante para incrementar 
aquele assunto. (D) 
 
[...] é ter uma visão mais global do conteúdo, com mais clareza talvez, 
com vários pontos de vista, eu acho que a vantagem é essa.(A) 

 
A característica da interdisciplinaridade pela intensidade das trocas entre 

especialistas e pela integração das disciplinas num projeto comum, ressalta o 

estabelecimento de uma relação de reciprocidade, de mutualidade, ou, melhor dizendo, 

um regime de co-propriedade, de interação, que irá possibilitar o diálogo entre os 
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interessados. Ao compartilhar idéias, ações e reflexões, cada participante é, ao mesmo 

tempo, autor e ator do processo envolvendo nesse sentido o “aprender a aprender”(75).  

 
[...] torna-se enriquecedor a partir de que um, conhecendo sua prática e 
sua preparação temática, vai ensinar os outros. E dentro de cada tema 
cada um, tem sempre algo não só a ensinar, mas também a aprender. 
Além de envolvidos na proposta do ensinamento, a nossa grande 
oportunidade, trabalhando na construção, é exatamente também poder 
aprender durante a construção.(C) 

 

Identifica-se que para os entrevistados o sucesso de um projeto interdisciplinar 

não reside apenas no processo de integração das disciplinas, na possibilidade da 

pesquisa, na escolha de um tema e/ou problema a ser trabalhado, mas, principalmente, 

na atitude interdisciplinar dos membros envolvidos(76).  

 

 Um outro sentido refere a interdisciplinaridade como trabalho pedagógico: 

 

Entendo que é uma sugestão, uma proposta didático-pedagógica 
favorável à interseção de temas, ou de assuntos temáticos relacionados 
às especialidades, ou às especializações relacionadas ao tema maior 
que, no caso, seria uma graduação, uma formação profissional […]. (C) 

  

No contexto do ensino, a interdisciplinaridade está presente na integração e no 

engajamento de educadores, em um trabalho conjunto, de inter-ação das disciplinas do 

currículo escolar entre si e com a realidade, tendo como objetivo comum a formação 

integral dos alunos, para exercem criticamente sua profissão, sendo capazes de 

enfrentar os problemas complexos e globais da realidade atual(77).  

 

A interdisciplinaridade toma como principal ponto de reflexão o processo de 

ensinar e de aprender e suas implicações no educar contemporâneo. Esta nova 

consciência da realidade, inspira um novo modo de pensar, objetivando tanto à 

produção de novos conhecimentos, como a resolução de problemas, de modo global e 

abrangente(78), onde deve sobressair a qualidade individual de cada agente envolvido. 

 
[...] as qualidades individuais elas são muito importantes na formação 
do módulo. (E) 
 

A análise das entrevistas permite reconhecer que, para os professores, a 

interdisciplinaridade pode se constituir em um elo que possibilita o estabelecimento de 
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inúmeras relações das disciplinas com a realidade, num processo recíproco de 

aprendizagens múltiplas:  

 
É uma atitude ante alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de 
espera ante os atos não consumados, atitude de reciprocidade que 
impele à troca, que impele ao diálogo, ao diálogo com os pares 
idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo, atitude de 
humildade ante a limitação do próprio saber, atitude de perplexidade 
ante a possibilidade de desvendar novos saberes; atitude de desafio, 
desafio em redimensionar o velho; atitude de envolvimento e 
comprometimento com os projetos e com as pessoas neles envolvidas; 
atitude, pois de compromisso em construir sempre da melhor forma 
possível; atitude de responsabilidade, mas sobretudo, de alegria, de 
revelação, de encontro, enfim, de vida(33:75).  

 

 Neste sentido, a interdisciplinaridade resgata a importância do outro, sem o qual 

não pode haver a troca mútua da evolução do pensamento e da linguagem, e amplia os 

horizontes dentro do processo sócio-histórico educacional, resgatando a importância do 

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

de cada ciência, respeitando-se, assim, a relatividade entre elas. 

 

Os modos de compreender a interdisciplinaridade abrangem também, um 

sentido vinculado à formação do aluno: 

 

[...] eu vejo que a interdisciplinaridade é um despertar para a amplitude 
muito maior que é a questão do conhecimento. Você ver e poder olhar 
para o conhecimento além do seu… além daquela que seria a restrição 
da sua especialidade. Então é realmente grandioso… com uma 
perspectiva de muitas melhoras na formação do indivíduo como um 
todo, na integridade, ou na integralidade. Que será muito melhor 
humanizado em termos de profissional. Seja ele médico, advogado, 
engenheiro… enfim os graduandos terão uma vitória a mais para 
comemorar ao término do curso[...] Eles já serão muitos melhores em 
termos de visão de mundo. (C) 

 

Alguns dos objetivos da metodologia do trabalho interdisciplinar tem sido a 

integração dos conteúdos e a passagem de uma concepção fragmentária para uma 

concepção unitária do ser humano. Sabemos que só a interdisciplinaridade não garante 

um saber unificado ou um ensino adequado, mas ela permite que se faça uma reflexão 

crítica e saudável sobre o trabalho educacional visando novas práticas que 

ultrapassem essa visão fragmentada e descontextualizada do ensino procurando 

transformá-las para que se tornem mais significativas(79). Assim, a interdisciplinaridade 
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deve ser trabalhada de forma contextualizada e partir do conhecimento inicial do aluno 

a fim de desenvolver competências que ampliem seu conhecimento inicial sobre o tema 

proposto, para exercem criticamente sua profissão, sendo capazes de interpretar e agir 

sobre as demandas sociais(29). 

 

Este novo saber adquirido deve situá-lo num campo mais amplo de 

conhecimentos, levando-o a ser capaz de se integrar na sociedade atuando, 

interagindo e interferindo sobre ela em vários aspectos, por isso a importância de 

mostrar ao aluno que as disciplinas na escola estão integradas(79). 

 
[...] pensando nos alunos, eles têm certa dificuldade em encarar o não 
médico como o seu orientador, por exemplo, numa tutoria. Como que 
um não médico está querendo me ensinar? Não é essa intenção na 
metodologia inovadora. Na verdade eles são orientadores… e gostaria 
até de lembrar que, no curso tradicional (antigo), era até freqüente, não 
médicos dando disciplinas, principalmente na área básica, por exemplo: 
veterinário, bioquímico, etc. Então o professor não médico só tem a 
contribuir mesmo. Uma maneira que se tem de acabar com isso, se é 
que ainda existe – é justamente orientar o aluno nesse ponto. (D) 
 

 

5.2.2 As relações interdisciplinares na construção dos módulos 

 

 

O desafio maior é o de formar um grupo, no qual o saber de cada um enriqueça 

o outro, com ênfase no trabalho coletivo e interdisciplinar, no processo grupal, no 

planejamento participativo e na produção do conhecimento(80-82), foi identificado pelos 

professores:  

 
O “X” da questão é justamente você conseguir um nível de equidade. 
Que as pessoas com os seus diversos saberes sejam realmente pares. 
A questão mais difícil, é atingir essa paridade entre os membros.(E) 

 

Essa paridade entre os membros e o enfoque da problematização traz, em suas 

características, a interdisciplinaridade como um eixo fundamental do ensino-

aprendizagem, favorecendo a troca, a construção do conhecimento, a autoria na 

apropriação de saberes científicos, éticos, políticos(83). 
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É essa dinâmica, propiciada pelo PBL, que possibilitou, de repente, 
você presenciar um ator (professor) no processo de construção, num 
momento de destaque, enquanto o outro que, teoricamente seria o 
protagonizador, tendo que acatar. Esse que é o grande lance… Todos 
devem ser reis. Eu acho que o PBL. possibilita isso.... Porque ocorre 
quando você elege o coordenador, o co-relator… depois não precisa 
eleger mais, porque todo mundo já se posicionou de igual para igual.(E) 

 

Neste discurso nota-se o rompimento do individualismo presente na docência 

universitária, de acordo com Bireau(84). Esta autora aponta ainda que cada docente é 

rei e senhor do conteúdo a ministrar. No entanto com a ABP a troca do papel entre os 

atores que participam do processo de produção de conhecimentos e a efetivação de 

práticas educacionais, parece uma proposta tão fecunda quanto necessária. A ação 

conjunta, implicada, engajada e comprometida contribui para o melhor entendimento do 

fenômeno educativo, promovendo sua permanente ação, significação e reconstrução 

coletiva. Também Komatsu(85) reconhece na dinâmica da ABP os constituintes da troca, 

da busca ativa, da construção da autonomia e do conhecimento como possibilidades 

que se materializam entre sujeitos em diálogo. 

 
A gente sabe até onde um professor pode colaborar, [...] a gente sabe 
respeitar as divergências de opinião…. Isso é favorecido pela questão 
da sintonia e por ser um grupo bem harmônico [...]. (A) 
 

Ter capacidade de trabalhar em equipe implica em reconhecer as 

especificidades de cada profissão, tomando consciência do que cada profissional pode 

contribuir no processo de trabalho, conscientizando-se de sua função, seu objeto de 

trabalho, seus limites de atuação e sua própria subjetividade, considerando que cada 

sujeito faz parte de um grupo, de um projeto maior(86). 

 
[...] hoje em particular o grupo é bem sintonizado, [...] se relaciona 
bem… respeita a formação/graduação de cada um… professores 
médicos e não médicos, que fazem parte do nosso grupo, não tem 
desrespeito… todo mundo gosta de todo mundo… valoriza o trabalho 
um do outro dentro do grupo. Eu acho que é bem tranqüilo.(A) 

 

São vários profissionais de especialidades diferentes abordando o 
mesmo tema e daí cada um vai contribuir à sua maneira.(D) 

  

De acordo com Fazenda(26) todo projeto exige acordo mútuo entre as pessoas 

envolvidas, onde o sucesso ou fracasso das ações assumidas é resultado da ação de 

todos os envolvidos. 
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Batista et al.(83) destacam que aprender com pessoas de diferentes áreas de 

conhecimento parece ser uma experiência que amplia a compreensão do trabalho 

coletivo e da ambigüidade da realidade que se apresenta nos cenários em saúde. 

 

Propostas curriculares orientadas pela ABP parecem, a partir dos depoimentos 

docentes, ter grande potencialidade para fomentar trabalhos interdisciplinares, tendo 

fortes marcas da dimensão política de educação, comprometida com uma visão crítica 

da relação da educação com a sociedade, vinculada a formação do futuro profissional. 

Volta-se, segundo a literatura, à transformação social, à conscientização de direitos e 

deveres do cidadão, mediante uma educação libertadora e emancipatória(87).  

 
No entanto, uma falha que se vê no processo de construção dos módulos está 

na falta de especialista para compor alguns dos módulos.  

 

[…] quando há necessidade de algum especialista que venha a somar 
com um conteúdo em determinado módulo, [...] ficamos limitados por 
dificuldades de consegui-lo, às vezes fica aquela coisa de pedir favor 
aos colegas porque o grupo não tem uma formação tão heterogênea a 
ponto de atender todas as necessidades.(A) 
 
[…] acredito que especialista é o que mais falta… e eles têm que estar 
presentes para coordenar, dando as diretrizes maiores… não dá para 
uma pessoa, que não é especialista na área, elaborar uma questão de 
prova sobre aquela área.(B) 

 

Entende-se, então, que quando a educação é proposta em bases 

interdisciplinares, a estruturação desta em um campo específico, desfavorece o diálogo 

e a construção de um senso comum, em função do desconhecimento das 

características de determinadas disciplinas. E, as conseqüências dessa falta são 

apontadas… 

 
[...] a gente ainda é muito médico. … trazer o social, o psicológico para 
dentro do problema, com participação efetiva desses profissionais não 
médicos aqui, a gente tem tentado, mas há dificuldade.(B) 
 
Quando o grupo tem somente médicos, por exemplo, ficamos muito 
com a parte técnica e esquecemos a parte humanística. (D) 

 

As diferentes categorias profissionais que compõem um trabalho em equipe 

interdisciplinar trazem conhecimentos e formas de abordar a problemática encontrada 

na área da saúde, pautados em referenciais teóricos diversos, com base nos objetivos 
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propostos até os que preconizam valorizar a humanização das relações 

interpessoais(88). 

 

Investigação realizada sobre as práticas educativas de professores de Medicina 

de uma instituição federal de ensino superior(89) observou o individualismo e o 

predomínio da racionalidade técnica na ação do docente. A racionalidade técnica 

implanta a figura do expert, que, com sua eficiência e domínio das técnicas derivadas 

do conhecimento científico, legitima os objetivos que ficam fora do debate tanto para os 

professores como para a sociedade(90). 

 
Às vezes, o grupo não é heterogêneo o suficiente para você ter essa 
interdisciplinaridade num contexto mais amplo… então às vezes ele é 
mais restrito ao grupo que você trabalha. Isso seria uma 
desvantagem.(A) 

 

O papel específico da atividade interdisciplinar consiste primordialmente em 

construir uma rede dialógica que permita religar as fronteiras históricas estabelecidas 

entre as disciplinas. Ao religar as fronteiras multiplicam-se as formas de conexão, de 

linguagens, de abordagens; vencendo a homogeneização presente na maioria dos 

cenários pedagógicos. Daí, a importância do estilo, da singularidade dos profissionais, 

para ser possível a criação dialógica nos diversos ambientes. Por tudo isso, é 

importante que a heterogeneidade seja produzida e não simplesmente tolerada(91). 

 

De acordo com Garcia et al.(92) a saúde apresenta-se como campo 

interdisciplinar com alta complexidade, pois requer conhecimentos e práticas de 

diferentes áreas: ambientais, clínicas, epidemiológicas, comportamentais, sociais e 

culturais No entanto este projetos agregam custo elevado em recursos humanos, 

exigindo a disponibilidade de vários profissionais… 

 
[...] pelo (FATO DO) método demandar maior número de profissionais, o 
que acarreta um custo mais elevado[...]. Por serem pessoas diferentes, 
o acesso a elas pode ser mais difícil. (D) 

 A aplicação da metodologia ativa, que inclui a interdisciplinaridade, torna o curso 

mais caro e exige um maior trabalho dos coordenadores e construtores, visto que o 

método é ativo, interativo, dialógico e frequentemente é revisado e atualizado em seu 

conteúdo.  
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Dentre os fatores limitantes à incorporação da interdisciplinaridade também deve 

ser levada em conta a questão econômica, com conotações distintas dependendo da 

natureza jurídica das instituições que se propõe a realizar as mudanças em sua 

estrutura acadêmica(93).  

 

 

5.2.3 Construção de práticas interdisciplinares no processo de construção dos Módulos 

 

 

[...] a função do coordenador e dos construtores consiste em planejar, 
montar, corrigir e adequar a estrutura do período, em conjunto, tanto a 
parte teórica (problemas das sessões tutoriais e palestras) quanto a 
parte prática (habilidades, práticas, etc), sempre tentando conciliar uma 
a outra.(D) 

 
 

O coordenador, nessa fala, é situado como sujeito fundamental para que o 

potencial de participação, cooperação e respeito mútuo se desenvolvam, infere-se 

então que o professor coordenador é um intelectual orgânico no grupo e sua práxis 

(ação-reflexão-ação) abrange as dimensões crítica, reflexiva, dialógica.  

 

Santos(94) destaca que é imprescindível, aos profissionais que coordenam 

grupos, a definição clara dos objetivos, das intervenções, para que os respectivos 

espaços grupais possam ser organizados de forma a viabilizar o cumprimento dos 

objetivos propostos. 

 

No desafio da coordenação, mais dúvidas, mais perguntas que respostas frente 

às novas exigências e a necessidade da mudança do olhar, da escuta, do sentir e do 

falar. Não mais do professor, mas do coordenador na construção do seu grupo, 

estabelecendo mais um elo de conexão, no processo de construção(95). 

 

O coletivo interdisciplinar ajuda nas articulações que se efetivam nas relações e 

interações pedagógica e gerências, e, pelas reflexões, que são vivências na busca de 

superação dos conflitos(96). 

 

Nesse processo de desconstrução e reconstrução do ensinar, de acordo com a 

fala a seguir, avalia-se que no grupo os confrontos de idéias, de ideais, de atitudes têm 
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saldo positivo na construção não só da identidade do professor-construtor como de 

todos que daqueles momentos compartilhavam. 

 
Posso dizer da minha experiência: como coordenador, comecei uma 
atividade nova, que eu não sabia exatamente do que se tratava, e 
utilizei a mecânica do PBL. Tanto que na nossa primeira reunião, eu 
coloquei um problema e segui os oito passos com os construtores, para 
que, a partir dali, que se referia exatamente à questão da construção, 
cada um começou a colocar seu linguajar próprio e aquela coisa foi 
passando e cada um de nós foi compreendendo e começando a 
dialogar [...]. (E) 

 

O que eu vejo como coordenador e como construtor também é a 
presença na própria construção desses profissionais diferentes. [...] (D) 

 

O coordenador das reuniões é responsável pela sua estrutura e funcionamento, 

delimitando o tempo e mediando as discussões, propiciando a participação dos 

interessados de forma democrática. Para tanto, faz-se necessário que ele vença os 

obstáculos da comunicação. Portanto, para conseguir exercer esse papel, é necessário 

que esteja atento, concentrado no andamento das discussões e nos movimentos ou 

manifestações (verbais ou não verbais) dos demais participantes. É importante que o 

coordenador esteja disponível, seja capaz de ouvir e entender, saia de seu marco de 

referência e faça perguntas que ajudem aquele que está falando a clarear seus 

pensamentos e responda as suas necessidades(97). 

 

E também é uma maneira de se administrar, importante, porque é 
extremamente democrática.(E) 

 

Assim, a gestão da construção participativa e democrática perpassa pela 

habilidade do coordenador em saber falar e saber ouvir e, de reconhecer no outro a 

sua potencialidade de articular e intervir na construção dos meios de alcançar 

coletivamente os objetivos comuns. Somente assim, o processo de construção é 

crítico, reflexivo e, principalmente, dialógico. 

Então a gente como construtor de módulo e como coordenador do 
módulo, tem muito o que aprender com o propósito da 
interdisciplinaridade. (C) 
 
Enxergando sob o aspecto do construtor e não do resultado da 
construção, vejo o crescimento individual, dessa convivência 
interdisciplinar, o maior ganho. (E) 
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Os professores construtores contribuem e constroem os saberes a partir de 

experiências vivenciadas, e nesse momento experimentam uma prática reflexiva, pois 

com o repensar seu trabalho, estão a avaliar e re-dimencionar suas ações. É esse 

refletir sobre os afazeres, que lhes permite o confronto e a troca de perspectivas 

pessoais, no contexto do grupo: ao se educar agem como educadores. 

 

Como é que o graduando não sabe tal coisa? Às vezes o professor 
perde a visão da maneira com o aluno se sente em não saber, em não 
conhecer. Então na construção de um problema, por vezes não 
percebemos que naquele problema está faltando melhorar aspectos pra 
sensibilizar o encontro dos objetivos. E é a grande coisa do 
ensinamento, é chegar aos objetivos. Se o graduando não consegue 
chegar aos objetivos, então é porque esses objetivos foram feitos só por 
quem sabe. E o problema foi feito só por quem sabe, ninguém que não 
sabia, não participou. Então é importante a pessoa não ter tanto 
conhecimento para ajudar na construção do problema. Essa é uma das 
vitórias em relação à interdisciplinaridade.(C) 

 

É sabido que no trabalho interdisciplinar faz-se necessário aprender todo o 

tempo a lidar com as diferentes situações que surgem e “não há ensinamentos ou 

metodologias que dêem conta de tal complexidade”, pois “o conhecimento não segue 

um caminho linear, mas prossegue entre descobertas, dúvidas, retomadas, obstáculos, 

avanços”(98:32). 

 

A interdisciplinaridade exige também uma atitude de abertura e 

responsabilidade. Tanto Schon(99) como Fazenda(100) consideram que o professor 

necessita desenvolver uma ação permeada de criticidade e reflexão perante o aluno, o 

conhecimento, a realidade e o outro, estando disposto a vivenciar a dialogicidade que, 

segundo Freire(5), entrelaça as ações de saber ouvir, falar, enxergar, calar, interagir 

pela via da comunicação, do diálogo e da troca mútua. 

 
 
 
Considero o momento oportuno na universidade que é para melhorar e 
ampliar a percepção e a capacidade de perceber o universo. Tanto que 
a palavra universidade contempla essa necessidade. Cada ser humano 
pode e teria uma obrigação de ser esse universo. (C) 

 

O trabalho interdisciplinar dos docentes identifica conhecimentos e caminhos 

que levem a transformação, ao sair da inércia pedagógica, buscando capacitação por 
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meio de assessorias que abordem a metodologia ativa, exercitando o aprender a 

aprender. O que pode ser percebido na fala a seguir: 

 
Mas eu acho que a formação do professor nessa convivência 
interdisciplinar é o grande crescimento[...]. Eu até consegui, a partir 
dessa convivência interdisciplinar, me afirmar mais como professor [...]. 
(E) 
 

Percebe-se por meio dessa fala que a subjetividade da prática docente está 

permeada por constante evolução, ajustando-se cada vez mais à sua realidade 

específica e corrigindo desvios, ou seja, há uma forte identidade com os princípios da 

pluralidade de idéias, do entendimento do seu papel fundamental para a troca de 

valores, da garantia de indissociabilidade entre teoria e prática, do entendimento da 

avaliação da sua prática como processo permanente e a compreensão de formação 

como articulação entre as competências – técnica, científica, artística e política – e a 

capacidade de transformar a realidade. 

 

O controle disciplinar torna o ser humano impotente para produzir alguma obra 

coletiva, mas a interdisciplinaridade sozinha não pode solucionar os problemas 

educacionais, porém ela contribui para amenizar essa situação, a partir de uma atitude 

que favoreça a mudança na postura pedagógica que procure incentivar o diálogo, 

estimulando a iniciativa, a cooperação e a co-responsabilidade entre as 

disciplinas(69,101).  

 

Os cinco princípios que subsidiam a prática docente interdisciplinar, de acordo 

com Ivani Fazenda são: humildade, espera, respeito, coerência e desapego.  

 

Humildade ante a limitação do próprio saber, perplexidade ante a possibilidade 

de desvendar novos saberes – é reconhecer limitações e ter coragem para superá-las; 

espera é tempo de escuta desapegada (ante os atos não consumados); respeito por si 

e pelas pessoas; coerência entre o que digo e o que faço; desapego das certezas, 

buscando no compartilhamento com o outro novas possibilidades do agir e do pensar.  

 

Uma das características da atitude interdisciplinar é a ousadia na busca, em 

transformar a insegurança do docente em um exercício focado no pensar e na 
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construção interdisciplinar por meio da troca, do diálogo e aceitação do pensamento 

das pessoas envolvidas. 

 

A interdisciplinaridade advém da tradição grega, na qual os programas de ensino 

eram denominados enkúklios Paidéia e tinham por objetivo a formação da 

personalidade integral do indivíduo, com acúmulo e justaposição de conhecimentos e a 

articulação entre as disciplinas formando uma unidade. 

 

 

5.2.4 Espaços e condições facilitadoras da interdis ciplinaridade 

 

 

No contexto do curso medico da UNIMONTES, os professore reconheceram o 

IAPSC como um cenário potente para a interdisciplinaridade na medida em que articula 

o ensino em saúde às necessidades da comunidade e consolida as orientações 

advindas das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 

Medicina, ao privilegiar pontos importantes como: inserir precocemente o estudante em 

atividades práticas relevantes para a sua futura vida profissional, ao utilizar os 

diferentes cenários de ensino-aprendizagem, permitindo ao estudante conhecer e 

vivenciar situações variadas do cotidiano, ao promover integração e a 

interdisciplinaridade, construindo uma rede com a organização da prática e do trabalho 

em equipe multiprofissional, buscando integrar as dimensões biológicas, psicológicas, 

sociais e ambientais(102). 

 
Com o grupo que trabalha habilidades, a integração é mais fácil… com 
o IAPSC, que ficam em territórios com o pessoal da saúde da família, 
em posto de saúde e mais longe, é mais difícil a integração. A gente 
tenta, mais não consegue ainda. De habilidades já melhorou uns 70% 
mas falta uma parte ainda. (F)  

 
A fala destaca a facilidade do relacionamento entre os pilares do curso médico, 

quando os cenários de atuação das equipes de construção estão mais próximos. Neste 

contexto, os grupos de construção deveriam estar em reunião nos territórios, na 

tentativa de se aproximarem mais do IAPSC, desta forma agregando em seus valores o 

trabalho em equipe e absorvendo a realidade dos estudantes no campo, entendidas 

como unidade de saúde.  
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Na relação entre os professores deve existir uma cooperação… mas 
certos professores, que estão acostumados com o programa deles, 
estão a mais tempo como professores… então, eles não querem mudar 
o programa que eles tem a mais tempo, por um outro programa… você 
procura a pessoa, ela diz que já faz no esquema dela[...]. Já sei como é. 
(F) 
 

Os docentes são dominados pela “síndrome de ensinar à minha maneira”(84), um 

dos fatores que os leva a adotar estilos pedagógicos espelhados na sua formação. A 

prática da interdisciplinaridade exige intensa articulação entre os especialistas e 

interação real das disciplinas, por meio de relações de interdependência e de 

interindependência, na horizontalização de saberes. 

 

A importância de se compartilhar informações com os demais membros do 

grupo, contrapondo o pensamento hiperespecialista que não reconhece a qualidade 

individual de cada profissional, é de suma importância no trabalho interdisciplinar, 

sendo inaceitável que os sujeitos não compartilhem as informações(86). 

 

É preciso criar estratégias para mudar a situação de inércia em que se colocam  

muitos professores frente às novas tarefas(103). Muitos têm profundos conflitos de 

valores, poder e autoridade, mas a maioria dos docentes oponentes pode ser 

convencida a discutir suas diferenças com a nova metodologia, desde que não seja 

desvalorizada sua atuação pregressa no curso médico(104). É importante que sejam 

expostos às novas idéias num contexto conhecido para eles e no qual se sintam 

seguros. 

 
O trabalho em grupo permite aumentar a interatividade entre os participantes, 

provocando compartilhamento de idéias, além de promover trocas não só cognitivas, 

mas também de caráter afetivo, em um aprender a fazer que integra os pilares da 

educação atual. 

 
No meu grupo de trabalho fazem parte: um sociólogo, um farmacêutico, 
um psiquiatra, uma dermatologista, um cirurgião plástico, uma 
socióloga. Então a gente não consegue ficar preso, temos que interagir. 
Já aconteceu de estendermos esse relacionamento para fora da 
escola… a gente se encontra em boteco, a gente faz festa em casa, é 
muito legal... E além do encontro profissional, existe a parte afetiva 
também, transcende o objetivo da interdisciplinaridade… é humano. (E) 
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A criação de uma cultura de construção coletiva e cooperativa de aprendizagem 

entre os participantes pode complementar o processo de desenvolvimento cognitivo e 

afetivo proposta ao docente interdisciplinar. Concordamos com a afirmativa de 

Campos(104:54): “o trabalho como um dos caminhos necessários à própria constituição 

do sujeito. O sujeito-da-práxis, misturado ao sujeito-do-gozo ou ao sujeito-do-prazer. 

Isso sem pretender fundir espaços de trabalho com os de lazer”.  

 
Não somos os mesmos professores de antigamente. Em absoluto! 
Nesse grupo interdisciplinar, os conteúdos que a gente aborda são de 
importância fundamental, porque muito da parte teórica que, por 
exemplo, outros professores com outras formações, como biologia, 
nutrição, farmácia, que não têm a vivência clínica, mas têm uma 
vivência teórica importante, uma vivência digamos, mais teórica, mesmo 
dessa parte de embriologia, de concepção somando, por exemplo com 
um obstetra que está no mesmo grupo de concepção junto com um 
biólogo que vê a parte mais de embriologia, então a coisa veio a se 
casar mesmo, e eu acho que foi fundamental. Ficou inclusive menos 
cansativo de trabalhar, porque hoje, coisas que a gente teria mais 
dificuldades, mais limitação, temos hoje, mais pessoas para estar 
apoiando e facilitando, sempre um está facilitando alguma coisa para o 
outro. Um aprendendo e o outro ensinando e vice versa.(A) 

 

 Há o crescimento docente-pessoal, ao resgatar o aprender a aprender, ao 

construir redes de conhecimento que enriquecem os conteúdos, que ampliam sua 

visão. Fazer a ruptura é, portanto, superar a fragmentação disciplinar, característica 

principal da educação tradicional e, sobretudo, possibilitar a aprendizagem significativa. 

Para tal, é necessário que os educadores se voltem para os estudos e ampliem tanto 

quanto possível às oportunidades de aprender(105).  

 
A gente tem um vício de apontar os profissionais que começaram, ou 
que estão há mais tempo, duas ou três décadas na instituição… mas 
são pessoas que trabalharam muito, são pessoas que investiram muito, 
doaram bastante de si, de seus trabalhos e experiências, ao seu modo, 
claro… Muitos deles com uma cabeça muito boa a ponto de se 
manterem presentes nessas mudanças diversas, mudanças 
curriculares… e aceitarem bem essas mudanças.(C ) 
 

 

O interesse em buscar a visão dos professores acerca da implantação das 

inovações curriculares e a verificação do grau de participação de cada um nas 

atividades do novo processo representou uma valorização da opinião e do trabalho 

individual e um incentivo ao diálogo. 
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[...] então eu vejo com bons olhos essa forma de comportamento, 
porque mesmo os que ainda resistem, os que são contempladores do 
velho modelo, eles estão aí… e eles, com alguma resistência, 
participam e se deixam envolver por esse novo gosto de ensinar que é o 
PBL, que é desafiador, que permite mais do que coíbe ou proíbe[...]. (C) 

 

As características de um projeto interdisciplinar evidenciam-se por partirem da 

possibilidade de rever o velho e torná-lo novo, pois em todo novo existe algo de velho. 

Durante todo seu movimento de realização, há efetivação de diálogo, em que se 

revelam novos indicadores; é dada importância ao caráter teórico-prático; registra-se e 

efetivam-se as experiências vividas no cotidiano da sala de aula; faz-se a revisão e 

releitura crítica de aspectos retidos na memória. Interagir com o ambiente de trabalho, 

quando  surge de alguém que já desenvolvia a atitude interdisciplinar, contagia os 

outros, transgride todas as regras de controle costumeiro; respeita-se o modo de ser de 

cada um e o caminho que cada um busca para sua autonomia, acontece o trabalho em 

parceria como necessidade de troca e de consolidação do conhecimento (106).  

 

Os novos currículos exigem a modificação do papel central de transmissor de 

conhecimentos para um papel mais cooperativo, facilitador do processo de ensino-

aprendizagem e integrador com outras disciplinas, tanto nas atividades de 

planejamento como na execução das tarefas, trazendo ao médico docente sensações 

de insegurança e de perda de poder e gerando resistência. O aperfeiçoamento das 

funções docentes não costuma encontrar oportunidade adequada entre as múltiplas 

tarefas a que esses profissionais se propõem, sendo sempre alegada falta de tempo 

para realizá-lo. 

 
Planejamos, por exemplo, uma palestra visando a parte emocional de 
determinados problemas, uma comunicação com a doença. Por 
exemplo: sempre temos uma dificuldade de comunicar uma mutilação, 
um câncer… lidar com a morte. E nessa hora que percebemos a 
importância do trabalho interdisciplinar e aprendemos com essa 
profissional (que, no caso da nossa equipe, só tem ela – a psicóloga) 
para pontuar, profissionalmente, a parte psicossocial e a parte do PSF 
mesmo. (B) 
 
Essa nova dinâmica vivida dentro do curso médico da UNIMONTES é 
um fator facilitador, principalmente na esfera docente. Se você utilizar 
bem a metodologia ativa, você consegue trabalhar e alcançar seus 
objetivos com mais rapidez do que num método vertical. (E) 
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Nesse sentido, devem ser compreendidos os processos de capacitação não 

sistematizada ou informal. Eles tornam viável o contato mais estreito entre professores, 

realizando uma tarefa proposta com um objetivo conhecido. Durante o trabalho, os 

docentes não inseridos permitem uma aproximação e podem tomar conhecimento de 

informações sobre a nova proposta curricular. Possibilitam a discussão desarmada dos 

diferentes pontos de vista e a compreensão de tópicos antes não esclarecidos 

suficientemente. Constatam que podem existir opiniões comuns sobre vários aspectos. 

Por fim, podem se sentir motivados ao desempenho de alguma função no novo 

currículo(106). 

 

As vantagens da interdisciplinaridade, que é justamente o que o PBL 
busca, com essa nova metodologia de ensino, é justamente ter uma 
visão mais ampla, uma visão do todo de determinados assuntos. No 
caso da medicina, não só da patologia, mas dos doentes, do ser 
humano em geral. (D) 
 
Eu acho interessante porque o trabalho interdisciplinar é bem amplo e 
as visões são bem diferentes… então, penso, que se for só o 
especialista, ele fica com a visão muito profunda e muito especialista do 
assunto. Como são mais pessoas, diferentes visões [...] tanto a gente 
ganha como os estudantes também ganham. (F) 

 

Os professores avaliam que a troca de experiências, reflexão e planejamento 

coletivo das atividades no processo de formação potencializam o curso, transformando-

se em referencial teórico-metodológico para as atividades com os alunos. O processo 

grupal torna-se um apoio decisivo(62). 

 

O exercício interdisciplinar sugere ao educador, atitudes políticas e pedagógicas 

executadas com coragem, dedicação e competência e isso pressupõe um 

redimensionamento da didática enquanto dimensão investigativa e reflexiva do fazer 

pedagógico(87). Em síntese, aponta para a necessidade de se compreender o cultivo 

pessoal do professor, como uma preparação que vai além do estudo de novas técnicas 

ou metodologias, do acúmulo de conhecimentos e do aprendizado de novas estratégias 

ou dinâmicas a serem utilizadas na prática cotidiana. Essa preparação visa à reflexão 

que deve permear a prática do educador: o compromisso pela educação e a cidadania. 
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[...] esse convívio, eu considero válido, muito mesmo… para a área 
profissional e como professor então nem se fala [...]. (D) 

 
E até ao realizarmos as nossas avaliações, detectamos que alguns 
ficavam sobrecarregados: sempre os mesmos professores dando 
palestras… então notamos que estava errado… encontramos uma 
maneira uma maneira de todo mundo participar. (F) 
 

O enfoque crítico-reflexivo busca, na reflexão, tomadas de decisão ou confronto 

entre idéias, conceitos e concepções, afim de reconstruir as ações, oportunizando ao 

professor desenvolver-se como profissional.  

 

 

5.2.5 Construção do trabalho interdisciplinar: difi culdades 

 

 

No Curso Médico da UNIMONTES os professores ainda identificam a 

fragmentação entre teoria e prática como campos distintos e dissociados, 

impossibilitando a diminuição da distância entre a formação escolar e a atividade 

profissional:  

 

Agora, em relação ao nosso módulo, a gente visa basicamente a 
construção do módulo. Não tem interação nenhuma, relação nenhuma 
com IAPSC e habilidades. Porque as habilidades nossas, não têm nada 
a ver com o nosso módulo, que é cirurgia. [...] E o IAPSC ele ocorre à 
parte, a gente manda o que precisa fazer, mas ele não muda nada em 
visão do módulo. A maioria funciona assim. (B) 

 

Outra dificuldade abrange a falta de interatividade entre os pilares do Curso 

Médico, na escolha de alguns temas e conteúdos, e das técnicas e estratégias de 

aprendizagem. 

 
Os professores que estão mais longe da UNIMONTES, nós chamamos 
para reunião eles não vão. Eles já tem o território deles, o programa 
deles e eles acham que está tudo bom, tem que estar chamando estar 
ligando [...]. Deveria que ficar pelo menos um coordenador, deles, 
participando do grupo de construção[...] É o que eu tenho tentado 
fazer… é isto. O IAPSC é o que eu considero que está bem 
afastado[...]. (F)  

 

O módulo IAPSC é a estratégia adotada no seio deste novo currículo para 

integrar o estudante de medicina à realidade social e à prática sanitária, ainda no início 
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do curso. O módulo propicia o desenvolvimento de competências singulares, 

preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Medicina, para a formação de médico contemporâneo do século XXI(107). Além do mais, 

as ações integrativas contribuem para auxiliar o aluno a construir um quadro teórico-

prático global mais significativo e mais próximo dos desafios que enfrentará na 

realidade profissional dinâmica, onde atuará depois de concluída a graduação. 

 
Os Módulos, abordando conhecimentos cognitivos, atitudinais e procedimentais, 

se constituem nos fundamentos para a graduação do profissional médico voltado para 

as necessidades de saúde da população e do Sistema Único de Saúde, visando a 

integralidade da assistência à saúde. A não sintonia do IAPSC ao conteúdo especifico 

não propicia ao estudante a conexão sináptica entre os conteúdos apresentados na 

seção tutorial com a realidade do cenário de prática vivido por eles, ou seja, não há 

sincronia entre o que está se vendo no conteúdo especifico e no IAPSC, fortalecendo a 

dicotomia teoria-prática.  

 
Essa é a integração mais difícil. Porque a integração da construção de 
conteúdo especifico, não é tão difícil, porque está todo mundo ali, 
encontrando toda semana. A equipe de habilidades, eles se apresentam 
como um problema, caminham até só, independentes e alguns 
conteúdos, não apresentam vinculo com os conteúdos do grupo de 
conteúdo especifico. Eles estão fazendo uma coisa e nós outra.(F) 

 

Há, nas falas dos professores, um distanciamento entre os módulos: 

 
O IAPSC esta bem longe do ótimo, porque além da distancia física, tem 
o programa especifico da Saúde da Família. Para aquelas pessoas que 
estão lá, talvez um treinamento, alguma coisa… para aumentar a 
proximidade… parece que eles estão fazendo isolado… Como tem o 
Programa Saúde da Família que é um programa muito extenso, eles já 
acham que é só aquilo ali… mas, é onde tem mais resistência.(F) 

  
A fala acima sugere um problema muito comum no meio clínico, o 

desconhecimento do Programa Saúde da Família (PSF) e sua abrangência. Este tipo 

de antagonismo, longe de contribuir, somente mais distancia a possibilidade de 

reaproximação entre teoria e prática. 

 

O PSF tem como objetivo geral contribuir para a reorganização da prática 

assistencial a partir da Atenção Básica, imprimindo nova dinâmica de atuação na 

Unidade Básica a Saúde (UBS), com definição de responsabilidades entre os serviços 
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e a população, possibilitando, assim, a mudança do modelo tradicional de saúde, 

centrado nos médicos e nos hospitais(108,110). 

 

Entendemos que o avanço dessa proposta está condicionado a vários fatores, 

isto é, o PSF será aquele em que, em cada situação concreta, os sujeitos sociais 

submetidos a determinadas relações econômicas, políticas e ideológicas conseguem 

imprimir a marca de seu projeto. Nesse sentido, dentre os inúmeros determinantes da 

direção tomada pelo programa, evidenciamos a formação dos profissionais que 

participam desse processo. 

 

A opção do Ministério da Saúde ao não centralizar o PSF em um único 

profissional de saúde, o médico, visa enfatizar a idéia de equipe interdisciplinar, com o 

objetivo de cumprir o princípio da integralidade na saúde, concebendo cada indivíduo 

como uma totalidade, tanto na promoção como na prevenção, cura e reabilitação da 

saúde; valoriza, dessa forma, a “soma de olhares” de diferentes profissionais. 

 
Na ABP o professor passa a não ser mais o centro do processo de ensino, e 

isso, na percepção de um professor, também é uma dificuldade: 

 
Muita novidade e muita dificuldade também de se enquadrar nessa 
metodologia nova e de entender o processo, onde vamos ajudar. Não é 
só simplesmente chegar e dar uma aula. É muito mais amplo que isso 
aí. (D) 

 
Essa fala conota a crença na supremacia do conteúdo em detrimento das 

habilidades de aprender a aprender, deve ceder espaço para cada um aprender a 

buscar, a selecionar e a realizar análise crítica dos conteúdos, e também aprender a se 

relacionar em grupo, estabelecer relações interpessoais que fortaleçam o trabalho do 

grupo com atitudes cooperativas e solidárias, estando aberto a receber e a fazer 

críticas(111).  

 
Um docente assim se expressa: 
 

Tem uma resistência[...] A pessoa que não é daquela área, ela resiste 
em fazer uma coisa que ela fala, que diz não saber, pois tem doação, 
tem que estudar e fazer uma preparação para estar ali, junto onde que 
ela não é especialista. Temos dificuldade... mas está melhorando. (F)  
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Um dos aspectos que podem contribuir para essa resistência é que as tentativas 

de mudança ocasionam certa sensação de insegurança, o chamado “mal-estar 

docente”, visto que os professores já se encontram adaptados a um trabalho bem 

definido – o ensino, a transmissão de conhecimentos(112). 

 
É difícil porque depende da contribuição de todo mundo, dos horários. A 
gente já tinha uma dificuldade lá, mas estamos tentando adequar os 
horários. [...] tivemos que colocar uma escala de funções e distribuímos 
tarefas para cada um chegar lá sabendo, mais ou menos, o que tem 
que fazer. Isso não é fácil não. Mas acho que evoluiu.(F) 
 

Morin(113), ao escrever sobre interdisciplinaridade, chama a atenção para o fato 

de que as fronteiras disciplinares foram questionadas pela complexidade da realidade, 

na medida em que as idéias de propriedade, de desqualificação do outro considerado 

estrangeiro (não especialista) em um campo científico foram sendo fortemente 

criticadas nos itinerários de avançar cientificamente em objetos que desafiam um único 

olhar. Assim, a abordagem interdisciplinar pressupõe interações e rupturas de 

fronteiras habitualmente presentes no ensino médico, mudanças de poder concentrado 

em disciplinas ou departamentos e a implantação de acordos coletivos em prol de um 

projeto pedagógico orientado pelas necessidades de saúde da comunidade e pelo 

processo de construção ativa do conhecimento pelo estudante(114). 

 
Outra dificuldade refere-se às mudanças na equipe de trabalho: 

 
[...] o que atrapalha muito é quando o professor sai do grupo de 
construção … e o trabalho está no meio do caminho, … já aconteceu 
muito isso, a pessoa ter que sair do modulo, ir para outro… isso é um 
fator dificultador… A troca, quando freqüente, é um fator dificultador, 
principalmente no meio do módulo. (F) 

 

As relações de parceria e respeito mútuo são um desafio constante na equipe 

interdisciplinar, acreditamos que a saída de um dos membros quando esses processos 

já se encontram avançados, gera uma sensação de perda, não só cognitiva, mas 

também de caráter afetivo. A cooperação profissional conquistada é, muitas vezes, o 

resultado de uma longa evolução, marcada pela vitória sobre os inúmeros problemas 

de comunicação, conflitos de poder e interesses.  
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Outra dificuldade abrange seqüência e integração dos conteúdos nos módulos: 

 
Eu acho que nos módulos, a interdisciplinaridade é importante, mas 
dentro dos módulos, os conteúdos de cada período deviam ser mais 
afins. Por exemplo: locomoção e proliferação e saúde da mulher no 
mesmo período, não têm nada a ver um com o outro. Então o grupo, 
perde aquela sequência[...]. Existem outros conteúdos que seriam mais 
afins, dentro dos períodos[...] Acho que aí, poderia até colocar 
disciplinas mais afins e se trabalharia mais[...]. E todos os estudantes 
falam: esse módulo deveria ser antes de percepção. (B) 

 

Corroborando com o pensamento acima, outro docente cita que a saída de um 

especialista do grupo facilitou o ajuste do conteúdo e a consonância com o objetivo do 

período.  

 
Em relação ao ajustamento de conteúdos no período que trabalhamos, 
depois que conseguimos retirar oftalmologia e ficaram só 
especialidades clínicas, nesse período, eu acho que há uma certa 
consonância pois o período é eminentemente clínico.(E) 

 

A experiência interdisciplinar possibilita o contato com diferentes referenciais e 

estruturas, enriquecendo o saber, e trazendo novas formas de cooperação e 

comunicação entre os profissionais. Nesta prática, o desafio de lidar com as próprias 

diferenças e com as diferenças dos outros está presente a todo o instante, o que ao 

invés de barreiras, deve trazer estímulo e riqueza ao trabalho em equipe(115). 

 

A excessiva preocupação dos professores em cobrir todo o conteúdo de sua 

disciplina pode gerar atitudes inadequadas em relação ao auto-aprendizado dos 

alunos(116). Na fase de implantação de uma inovação curricular, porém, a reflexão sobre 

esses conteúdos pode ser atrativa e motivar a cooperação dos docentes com o 

processo. 

 

 

5.2.6 Aprendizagens com e na prática interdisciplin ar 

 

 

E isso demonstra que essa escola formou e conseguiu fazer as pessoas 
melhoradas em suas possibilidades, suas capacidades… e essas 
pessoas retornaram para tentar devolver ou retribuir… fazendo com que 
os novos também tivessem a oportunidade de serem abertos em visão 
não só de viver, mas no participar da comunidade. (C) 
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Ao refletir sobre as contradições do convívio docente, que são, na sua maioria, 

oriundos de uma formação pragmática, positivista, observamos a ação das práticas 

mediadoras, como caminhos para a superação e meios para alcançar maiores níveis 

de integração, intermediadas pela prática da dialogia. 

 

A nova visão social do papel do docente em um curso médico, parte da sua 

aceitação e do seu engajamento em atividades de política e de planejamento em 

saúde, a partir da consciência dos seus saberes, habilidades, atitudes e afetos, 

consolidando valores, princípios e interesses na construção do conhecimento, 

considerando uma demanda plural imposta pelo contexto sócio-político e econômico. 

 
Além disso, todo esse conviver, realmente vale para a docência e para 
vida profissional fora da Universidade. Você revê os seus conceitos e 
convive mesmo com a sociedade.(D) 
 
 

Os professores têm condições de apresentar à comunidade visões mais 

trabalhadas da estrutura social e política, constroem teorias adaptadas à realidade em 

que devem se inserir e assim põem a própria comunidade em evidência. 

 

Diante desse contexto, pode se perceber que os professores buscam ampliar 

seu mundo de ação e de reflexão, ultrapassando os limites da sala de aula, 

transcendendo para um espaço de análise do sentido político, cultural e econômico, em 

cujo contexto se insere, e a partir dessa tomada de consciência surge a necessidade 

de aspiração à emancipação que se interpreta como a construção das conexões entre 

a realização da prática profissional e o contexto social amplo em transformação. 

 

A rotina de alguns professores, antes das mudanças na metodologia do Curso 

Médico da UNIMONTES, era a rotina espelhada em sua formação flexineriana. 

Atualmente os docentes reescrevem suas histórias sobre didáticas e pedagogias, sobre 

ensinar e aprender, sobre seus saberes e a diversidade permeada pela complexidade 

do encontro entre os pares. A reorientação na educação médica abre horizontes, 

modifica e incrementa o cotidiano pedagógico de experiências curriculares e 

metodológicas, o que fortalece e estimula a construção do conhecimento mediada pela 

interdisciplinaridade.  
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Estudei nesta escola e hoje vejo uma postura muito diferente: nossos 
professores investimento em mestrado e doutorado, pesquisa em 
ensino, participação em congressos sobre educação, professores 
reunidos… discutindo educação… construção… conteúdos… Algo de 
bom aconteceu… são tempos realmente diferentes… (F)  
 

A qualificação dos professores faz com que sejam participantes ativos, nos 

processos de mudança curricular, em que se aplicam os conteúdos na sua prática, 

interagindo com os colegas e com a organização curricular, ampliando os 

conhecimentos ao relacionar com outras pessoas e instituições. Todo este movimento 

vem proporcionar a participação dos professores na integração entre os conteúdos 

assumindo responsabilidades com graus crescentes de autonomia. 

 

Se pensada nos moldes da educação permanente a capacitação docente 

poderia ser um interessante espaço de reflexão crítica sobre a prática e de construção 

de propostas inovadoras(117). 
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A interdisciplinaridade como proposta de trabalho em educação, por meio da 

produção do conhecimento, emerge em diferentes projetos pedagógicos e diversas 

intencionalidades ético-políticas que são orientadoras de propostas de formação em 

saúde.  

 

Foi com esse entendimento que este estudo assumiu o objetivo de dimensionar 

o exercício da interdisciplinaridade na perspectiva dos professores coordenadores e 

professores construtores de módulos do Curso Médico da UNIMONTES. 

 

A partir da análise empreendida, identificou-se que dos 48 professores 

participantes desta pesquisa, a maioria possui curso de especialização e/ou mestrado, 

exercem a docência universitária por mais de cinco anos e mantém vínculo efetivo com 

a instituição. Todos os docentes trabalham na equipe de construção de módulos a mais 

de 1 ano. Há professores que são de diferentes origens disciplinares: Psicologia, 

Farmácia/Bioquímica, Medicina Veterinária, Enfermagem, Ciências Biológicas,  

Arquitetura e Urbanista,  Ciências Sociais e Medicina. 

 

Em relação ás concepções dos docentes-construtores, apreendeu-se que a 

interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e 

pelo grau de integração real das disciplinas no interior do PPP e da prática pedagógica, 

no entanto, pode-se perceber que no âmbito da construção dos conteúdos há 

desconexões entre as disciplinas. 

 

Para os docentes, a interdisciplinaridade no curso médico apresenta uma 

relação com o trabalho em equipe, e o uso de metodologias ativas amplia a 

compreensão das multifacetas da realidade. De acordo com estes sujeitos, o PPP 

busca esta interdisciplinaridade, na medida em que apontam a uma metodologia ativa e 

flexível que estimula a criatividade e o desenvolvimento da dimensão participativa nos 

processos educativos. No entanto, ressaltam as dificuldades de uma prática 

interdisciplinar numa perspectiva de ação colegiada, participativa e articulada, 

traduzidos nas relações consigo mesmo e com os outros. 

 

A percepção dos docentes construtores desvela a visão da falta de 

interdisciplinaridade, apesar de o currículo ser interdisciplinar a partir da percepção de 
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que não há, no curso médico em que estão inseridos, a vivência ampla da 

interdisciplinaridade nas atividades pedagógicas. 

 

Semelhante a investigação realizada junto aos docentes-construtores, o 

resultado das entrevistas permitiu também desvelar os olhares dos docentes-

coordenadores quanto à interdisciplinaridade. 

 

Esses docentes apontam a comunicação interativa entre os campos do 

conhecimento como condição indispensável à concepção de ações interdisciplinares e 

a  superação do modelo da educação tradicional, por meio da ação coletiva das 

pessoas e/ou do grupo, promovendo uma práxis docente ampliada, ultrapassando a 

divisão do pensamento fragmentado e da visão disciplinar das especialidades. 

 

Para tanto, consideram a composição da equipe de docentes que elaboram os 

módulos uma estratégia poderosa para favorecer a inclusão de conhecimentos das 

diferentes disciplinas, desde que haja intensa reciprocidade, troca, diálogo constante, 

interação e comunicação entre as pessoas e as diversas áreas do conhecimento. Para 

eles estas atitudes refletiram na formação integral dos alunos no sentido de exercerem 

criticamente sua profissão, constituindo em um elo que estabeleça relações das 

disciplinas com a realidade. 

 

O trabalho em equipe é permeado pela concepção da importância do outro, sem 

o qual não pode haver a troca mútua da evolução do pensamento e da linguagem, e 

nem ampliação dos horizontes dentro do processo sócio-histórico educacional – a 

integração dos conteúdos e a passagem de uma concepção fragmentária para uma 

concepção unitária do ser humano. 

 

A adoção da ABP, na visão desses docentes, possibilitou a troca do papel entre 

os atores que participam do processo de produção de conhecimentos e a efetivação de 

práticas educacionais de forma tão fecunda quanto necessária, tendo fortes marcas da 

dimensão política de educação, comprometida com uma visão crítica da relação da 

educação com a sociedade, vinculada  a formação do futuro profissional. 
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No âmbito institucional, este trabalho em equipe encontra entraves e 

enfrentamentos.  

 

A falta de especialista para compor alguns dos módulos corrobora na dificuldade 

de construção de um senso comum, em função do desconhecimento das 

características de determinadas disciplinas. Esse entrave é também agravado pelos 

custos criando com a exigência maior do número de coordenadores e construtores, 

visto que o método é ativo, interativo, dialógico e frequentemente é revisado e 

atualizado em seu conteúdo. 

 

Dentre as dificuldades para concretizar a proposta interdisciplinar, as respostas 

dos docentes evidenciaram: falta de interatividade entre os pilares do curso médico na 

escolha de alguns temas e conteúdos e das técnicas e estratégias de aprendizagem. 

Sobressai a dissociação entre os eixos do curso, principalmente na integração 

Conteúdos Temáticos x Interação, Aprendizagem, Pesquisa, Serviço e Comunidade 

(IAPSC) x Habilidades e Atitudes. Esses dados são contraditórios com o que é pelo 

Projeto Político Pedagógico, pois o módulo IAPSC é a estratégia adotada no currículo 

para integrar o estudante de medicina à realidade social e à prática sanitária, ainda no 

início do curso. 

 

Por outro lado, no contexto do curso médico da UNIMONTES, os professores 

reconheceram o IAPSC como um cenário potente para a interdisciplinaridade, na 

medida em que articula o ensino em saúde às necessidades da comunidade e 

consolida as orientações advindas das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de graduação em Medicina, ao privilegiar pontos importantes como: inserir 

precocemente o estudante em atividades práticas relevantes para a sua futura vida 

profissional, ao utilizar os diferentes cenários de ensino-aprendizagem, permitindo ao 

estudante conhecer e vivenciar situações variadas do cotidiano, ao promover 

integração e a interdisciplinaridade construindo uma rede com a organização da prática 

e do trabalho em equipe multiprofissional, buscando integrar as dimensões biológicas, 

psicológicas, sociais e ambientais. 
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As respostas sugerem ainda um problema: o desconhecimento do Programa 

Saúde da Família e sua abrangência. Esse é outro tipo de antagonismo que distancia a 

possibilidade de reaproximação entre teoria e prática. Outro nó crítico está nas 

relações de parceria e respeito mútuo, que se apresentam como um desafio constante 

para o trabalho em equipe interdisciplinar, e que, muitas das vezes, são agravados com 

a saída de um dos membros quando, esses processos já se encontravam avançados 

no seu movimento de construção, gerando sensação de perda, não só cognitiva, mas 

também de caráter afetivo.  

 
A análise dos dados e o diálogo com a literatura permitem apresentar como 

sugestões: estimular a construção participativa dos conteúdos; estimular a  presença 

dos construtores de conteúdo específico no ambiente do IAPSC; incrementar o 

conhecimento da proposta do Programa Saúde da Família e sua conexão com o 

IAPSC;  desenvolver uma escuta ativa dos sujeitos partícipes (estudantes, docentes, 

gestores, profissionais dos serviços, usuários), melhorar a interação entre os conteúdos 

dos períodos; estimular a composição de equipes de formação para o trabalho e pratica 

interdisciplinar; estimular a produção cientifica baseada na vivencia interdisciplinar; 

intercambio com escolas que adotam o currículo interdisciplinar; estimular a interação e 

integração dos docentes. 

 

A realização e divulgação desta pesquisa podem favorecer a ampliação da visão 

do contexto do processo interno da mudança curricular, ressaltando as possibilidades e 

limites da prática interdisciplinar na formação médica. Também pode contribuir para o 

registro das mudanças no cotidiano docente, no diagnóstico das percepções dos atores 

envolvidos no processo de construção dos módulos, proporcionando um diálogo dos 

docentes com a sua própria prática disciplinar.  

 

Desvela-se o axioma de rever o velho e torná-lo novo, pois em todo novo existe 

algo de velho. Assim o exercício interdisciplinar sugere ao educador, atitudes políticas 

e pedagógicas executadas com coragem, dedicação, competência e compromisso pela 

educação e a cidadania. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECID O 
 
 A presente pesquisa, A INTERDISCIPLINARIDADE NA CONSTRUÇÃO DOS 
CONTEÚDOS CURRICULARES DO CURSO MÉDICO DA UNIMONTES, tem como objetivo 
analisar as Concepções de Interdisciplinaridade dos Professores Coordenadores 
Construtores de Módulos do Curso Médico da UNIMONTES, buscando verificar as relações 
existentes entre as concepções e a construção dos conteúdos curriculares. 
 Para seu desenvolvimento será aplicado um questionário com a finalidade de apreender a 
concepção de interdisciplinaridade dos professores construtores de módulos do primeiro ao 
sétimo período do Curso Médico da UNIMONTES. Dentre os procedimentos não há 
previsão de qualquer desconforto ou risco aos participantes da investigação. 
 Considerando os preceitos éticos em pesquisa, você poderá, em qualquer etapa do estudo, 
ter acesso aos pesquisadores responsáveis pela investigação para esclarecimento de 
eventuais dúvidas. O principal investigador é a graduanda Maria das Mercês Borém Correa 
Machado, docente do Curso Médico da UNIMONTES, que desenvolverá a pesquisa 
orientada pela professora doutora Sylvia Helena Souza da Silva Batista, que pode ser 
encontrado no endereço UNIFESP / Campus Baixada Santista (Av Ana Costa, 95 / Santos), 
telefone 13 – 3322-2048. 
 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 14, tel: (11) 
5571-1062, fax: (11) 5539-7162, e-mail: cepunifesp@epm.br. 
 É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu trabalho na Instituição. As 
informações obtidas serão analisadas em conjunto com outras professoras, não sendo 
divulgado a identificação de nenhum participante. 
 Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, da mesma 
forma que não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 
qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. O pesquisador 
compromete-se a utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 
 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo: A INTERDISCIPLINARIDADE NA CONSTRUÇÃO 
DOS CONTEÚDOS CURRICULARES DO CURSO MÉDICO DA UNIMONTES. Eu, discuti 
com Maria das Mercês Borém Correa Machado, sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas. 
 Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 
 
  
Assinatura do Docente Data / / 

 

  
  

Assinatura da testemunha Data / / 
 

(Somente para o responsável do projeto) 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.  
  

Assinatura do responsável pelo estudo Data / / 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECID O 
 

 A presente pesquisa, A INTERDISCIPLINARIDADE NA CONSTRUÇÃO DOS 
CONTEÚDOS CURRICULARES DO CURSO MÉDICO DA UNIMONTES, tem como 
objetivo: Analisar as Concepções de Interdisciplinaridade dos Professores Coordenadores 
Construtores de Módulos do Curso Médico da UNIMONTES, buscando verificar as relações 
existentes entre as concepções e a construção dos conteúdos curriculares. 
 Para seu desenvolvimento serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com a finalidade 
de Apreender a Concepção de Interdisciplinaridade dos Professores Coordenadores de 
Módulos na Construção dos Conteúdos Curriculares do primeiro ao sétimo período do Curso 
Médico da UNIMONTES. Dentre os procedimentos não há previsão de qualquer desconforto 
ou risco aos participantes da investigação. 
 Considerando os preceitos éticos em pesquisa, você poderá, em qualquer etapa do estudo, 
ter acesso aos pesquisadores responsáveis pela investigação para esclarecimento de 
eventuais dúvidas. O principal investigador é a graduanda Maria das Mercês Borém Correa 
Machado, docente do Curso Médico da UNIMONTES, que desenvolverá a pesquisa 
orientada pela professora doutora Sylvia Helena Souza da Silva Batista, que pode ser 
encontrado no endereço UNIFESP / Campus Baixada Santista (Av. Ana Costa, 95 / Santos), 
telefone 13 – 3322-2048. 
 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 14, tel: (11) 
5571-1062, fax: (11) 5539-7162, e-mail: cepunifesp@epm.br. 
 É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu trabalho na Instituição. As 
informações obtidas serão analisadas em conjunto com outras professoras, não sendo 
divulgado a identificação de nenhum participante. 
 Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, da mesma 
forma que não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 
qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. O pesquisador 
compromete-se a utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 
 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo: A INTERDISCIPLINARIDADE NA CONSTRUÇÃO 
DOS CONTEÚDOS CURRICULARES DO CURSO MÉDICO DA UNIMONTES. Discuti com 
Maria das Mercês Borém Correa Machado, sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas. 
 Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 
  

Assinatura do Docente Data / / 
 

  

Assinatura da testemunha Data / / 
 

Para casos de sujeitos menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual.  

(Somente para o responsável do projeto) 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.  

Assinatura do responsável pelo estudo Data / / 
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ANEXO C – PARECER CEP/UNIMONTES 
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ANEXO D – PARECER CEP/UNIFESP 
 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
                                                                                                                           Data: 11-06-2009 05:30:45 
                                                                                                                                                                                                                        Pagina 1/2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO/HOSPITAL SÃO PAUL O                 id = 1275 

São Paulo, 20 de Março de 2009 CEP 0286/09 
 
IImo(s). Sr(a). 
Pesquisador(a) Maria das Mercês Borém Corrêa Machado 
Co-Investigadores: 
Disciplina/Departamento ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE da 
Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo 
Patrocinador Ausente 
 
CARTA DE APROVAÇÃO E PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTI CA INSTITUCIONAL 
 
Ref: Projeto de pesquisa intitulado: 
 
'A INTERDISCIPLINARIDADE NA CONSTRUÇÃO DOS CONTEÚDOS CURRIC ULARES DO CURSO MÉDICO 
DA UNIMONTES' 
 
ÁREA TEMÁTICA ESPECIAL: Não há envio de documentação para análise 
 
CARACTERISTICA DO ESTUDO: ESTUDO CLÍNICO OBSERVACIONAL 
 
RISCO PACIENTE: Sem risco, desconforto mínimo 
 
OBJETIVOS: Analisar as concepções de interdisciplinaridade dos professores coordenadores construtores de 
módulos do Curso Médico, buscando verificar as relações existentes entre as concepções e a contrução dos 
conteúdos curriculares. 
 
RESUMO: Trata-se de pesquisa qualitativa envolvendo os professores envolvidos na contrução dos conteúdos 
curriculares do curso médico da UNIMONTES. 
 
FUNDAMENTAÇÃO RACIONAL: O projeto pretende aproximar os docentes do projeto político pedagógico e da 
nova metodologia, envolvendo docentes como sujeitos ativos e participes das suas atividades. 
 
MATERIAL E METODO: Materiais e métodos adequadamente descritos 
 
TCLE: Adequado, de acordo com a Res. 196/96 
 
DETALHAMENTO FINANCEIRA: Sem financiamento externo 
 
CRONOGRAMA: 12 meses 
 
OBJETIVO ACADÊMICO: Mestrado 
 
PRIMEIRO RELATÓRIO PREVISTO PARA: 25/03/2010, os demais relatórios deverão ser entregues ao CEP 
anualmente até o termino do estudo 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e 
APROVOU o projeto de pesquisa referenciado. 
 
1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas 
circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comitê. 
 
2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do estudo. 
 
3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para 
possível auditoria dos órgãos competentes. 
Atenciosamente, 
Rua Botucatu, 572 - 1º andar - conj 14. CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil 
Tel.: (011) 5571-1062 - 5539 - 7162
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO   
 

PARTE I 
  

Sexo: Feminino ( ) Masculino ( )  
Qual a sua Formação acadêmica: 
Graduação:  01___________________________  
   02___________________________  
Especialização: ___________________________  
Mestrado:  _____________________________  
Doutorado:  _____________________________  
Outros ( especificar ):  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
  
1. Há quanto tempo você trabalha como professor de ensino superior?  

a. ( ) menos de um ano 
b. ( ) entre 01 a 03 anos 
c. ( ) entre 03 a 05 anos 
d. ( ) entre 05 a 10 anos 
e. ( ) mais de 10 anos  
  

2. Há quanto tempo você trabalha no Curso Médico?  
a. ( ) menos de um ano 
b. ( ) entre 01 a 03 anos 
c. ( ) entre 03 a 05 anos 
d. ( ) entre 05 a 10 anos 
e. ( ) mais de 10 anos  
 

3. Há quanto tempo você trabalha com a equipe de construção de módulos?  
a. ( ) menos de um ano 
b. ( ) entre 01 a 03 anos 
c. ( ) entre 03 a 05 anos 
d. ( ) entre 05 a 10 anos 
e. ( ) mais de 10 anos  

 
4. Qual o tipo de vinculo possui com a UNIMONTES?  

a. ( ) efetivo 
b. ( ) designado 
c. ( ) período probatório 
d. ( ) outros: especificar: ___________________________  

 
5. Possui capacitação na área de ensino  

Sim: ( ) 
a. ( ) cursos de treinamento em ensino em saúde 
b. ( ) especialização na área da educação 
c. ( ) mestrado na área da educação 
d. ( ) doutorado na área da educação 
e. ( ) outros: ___________________________________  
Não: ( )  
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QUESTIONÁRIO PARTE II 
 
Instruções  
Para responder as questões a seguir, utilize a escala de concordância abaixo. 
Assinale o campo em que corresponde a sua percepção.  
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
  
Quanto mais próximo da esquerda você se 
posicionar, menor será sua concordância com o 
conteúdo da frase. 

  Quanto mais próximo da direita você se 
posicionar, maior será sua concordância com o 
que à frase descreve. 

  
CATEGORIA I - CONCEITOS 
 
1- Interdisciplinaridade é um termo utilizado para caracterizar a colaboração, existente 

entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma ciência. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
2- A interdisciplinaridade tem como eixo principal o transitar entre as várias áreas do 

conhecimento. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
3- A interdisciplinaridade, ao superar a fragmentação, melhora a qualidade do ensino e 

orienta a formação global do homem e recuperação de sua unidade. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
4- A interdisciplinaridade articula as ações e os desafios, tendo a preocupação de 

relacionar conteúdos, métodos, teoria ou outros aspectos do conhecimento. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
5- A prática interdisciplinar amplia o conhecimento, possibilita a educação permanente, ao 

favorecer as bases para a aprendizagem ao longo de toda a vida. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
6- Dentro da realidade do mercado de trabalho faz-se necessário a utilização de múltiplas e 

variadas disciplinas, sobretudo por favorecer o trabalho em equipe. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 
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CATEGORIA II: MUDANÇAS 
 
 
7- A mudança paradigma com foco na construção do conhecimento, no aprender a 

aprender, no aprender a ser, no aprender a conviver, possibilita a superação das 
barreiras existentes entre as disciplinas e os docentes, amplia a possibilidade do 
professor de “situar-se” no contexto das Diretrizes Curriculares, do Projeto Político 
Pedagógico do Curso Médico e no mundo. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
8- A metodologia adotada pelo Projeto Político Pedagógico do Curso Médico da 

UNIMONTES aponta para uma concepção libertadora do homem e da prática 
interdisciplinar entre os docentes. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
9- A metodologia ativa utilizada hoje no desenvolvimento dos conteúdos do curso médico 

da UNIMONTES - favorece uma prática interdisciplinar. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
10- As disciplinas possuem os conteúdos necessários, que são os suportes, por meio dos 

quais realizam relações interdisciplinares de forma dialética, construindo o conhecimento 
que será incorporado ao interior dos conteúdos 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
11- A integração dos programas de estudos entre módulos, exige uma reflexão de 

problemas sobre o Projeto Político Pedagógico, comunidade, recursos humanos e 
materiais. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
12- Os conceitos apresentados no curso são operacionalizados em oficinas de capacitação, 

numa visão interdisciplinar com outras áreas do conhecimento (duas ou mais 
disciplinas). 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 
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13- O grupo de docentes construtores de modulo estabelecem diálogo articulando os 
conteúdos disciplinares, constituindo uma ação educativa de cunho interdisciplinar, 
visando possibilitar aos estudantes, experiências que integrem diferentes enfoques 
disciplinares, facilitando o entendimento da realidade. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
14- Os professores ao desenvolverem os conteúdos dos módulos utilizam-se de eixos que 

predominam a problematização da realidade. 
 
CATEGORIA III: PRÁTICA 
 
15- Na minha prática de docência atuo interdisciplinarmente 

1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
16- A interdisciplinaridade incide apenas sobre alguns conteúdos na construção dos 

módulos. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
17- A interdisciplinaridade, é amplamente vivenciada nas atividades pedagógicas no 

decorrer do desenvolvimento do conteúdo do Curso Médico. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
18- É necessário repensar a interdisciplinaridade no Curso Médico da UNIMONTES, no que 

se refere à elaboração dos módulos. 
1- Discordo 
totalmente 

2 - Discordo 3 – Nem concordo, 
nem discordo. 

4- Concordo 5 - Concordo 
totalmente 

          
 
  

Obrigada!   
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APÊNDICE B – ENTREVISTA   
 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
  
 

1. O que você entende por interdisciplinaridade?  
2. Em quais atividades docentes que você realiza é possível identificar a 

interdisciplinaridade? Em caso afirmativo, em quais atividades você o trabalho 
interdisciplinar (descreva estas atividades)  

3. Quais profissionais tem trabalhado nestas atividades e como ocorre o 
planejamento das atividades?  

4. Vocês planejam estas atividades?  
5. Você tem observado a prática da interdisciplinaridade na construção dos 

módulos?  
6. Quais os pontos positivos e negativos que você identifica no trabalho 

interdisciplinar em relação ao Curso Médico? Á coordenação do Módulo? Ao 
corpo docente e discente?  

7. Como você trabalha estas dificuldades?  
8. Exemplifique pontos positivos e negativos em relação a aplicação da 

interdisciplinaridade no Curso Medico da UNIMONTES.  
9. Comente quais as vantagens e desvantagens e outros aspectos importantes de 

uma prática interdisciplinar. 
10. Comente outros aspectos referentes à interdisciplinaridade que você considera 

importante.  
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APÊNDICE C - Carta de Apresentação   
 
CARO PROFESSOR,  
 Montes Claros, dezembro de 2008  
 Prezado(a). Dr(a).__________________________________  
 Meu nome é Maria das Mercês Borém Corrêa Machado, sou médica e mestranda do Programa de 
Pós-graduação em Ensino em Ciências da Saúde, do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior 
em Saúde, da Universidade Federal de São Paulo - CEDES/UNIFESP. 
 O Curso Médico da UNIMONTES encontra respaldo nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
Cursos de Graduação (BRASIL, 2002), ao adotar a metodologia do Aprendizado Baseado em 
Problemas, organizado em unidades educacionais (módulos), configurando prática interdisciplinar. 
Esse processo exige a atuação dos docentes com formação distinta, na construção dos módulos, 
com diversos conteúdos, em que o trabalho dessa forma desenvolve-se como prática interdisciplinar, 
integrando disciplinas e conteúdos. Esta nova realidade me estimula a analisar as concepções de 
interdisciplinaridade dos professores coordenadores construtores de módulos do Curso Médico, 
buscando verificar as relações existentes entre as concepções e a construção dos conteúdos 
curriculares. Este trabalho tem como orientadora a Profa. Dra. Sylvia Helena Souza da Silva Batista – 
docente da UNIFESP e foi aprovado pelo Comitê de Ética de UNIFESP. 
 Peço a sua colaboração para que possamos alcançar os objetivos desta pesquisa. De início estou 
aplicando um questionário, anexo, com questões fechadas e abertas. Peço a sua compreensão no 
sentido de o questionário, após ser preenchido, seja devolvido o mais breve possível, tendo em vista 
o curto espaço de tempo permitido pela CAPES para a conclusão do mestrado. Em seguida, estarei 
agendando uma entrevista pessoal, com parte dos professores sobre o tema em questão, com 
duração média de trinta minutos, que será gravada em áudio. Estarei apresentando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido para assinatura e solicitando sua anuência para participação 
nessa pesquisa. Somente com a sua colaboração no fornecimento dos dados será possível a 
realização e concretização deste trabalho. 
 Coloco-me à disposição para informações que necessitar por meio dos telefones: Residencial: (38) 
3212-1028, Celular: (38) 9986-8990, Consultório: (38) 3221-4067 ou pelo E-mail: 
mercesborem@gmail.com. 
 Cordialmente antecipo e agradeço sua participação. 
 

 Maria das Mercês Borém Corrêa Machado  
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APÊNDICE D - CONSOLIDADO DOS PERCENTUAIS – PARTE II  DO QUESTIONÁRIO 
 
 

Ordem  Concordam  Omitem  Discordam  
1 95,2 0,0% 4,8% 
2 90,5 4,8% 4,8% 
3 92,8 7,1% 0,0% 
4 97,6 2,4% 0,0% 
5 81,0 11,9% 7,2% 
6 83,3 0,0% 16,7% 
7 90,5 2,4% 7,1% 
8 45,2% 40,5% 7,2% 
9 76,2 14,3% 9,55 
10 40,5 28,5 31,0 
11 83,3 7,1% 9,5% 
12 31,0 21,4% 47,6 
13 85,7 4,8% 9,5% 
14 93,0 7,1% 0,0% 
15 83,3 7,1% 9,6% 
16 59,5 23,8 16,7 
17 28,6 14,2% 54,8 
18 83,3 7,1% 9,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 


