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Resumo 
 

Esta pesquisa tem como objetivo geral delinear subsídios para o planejamento e 
implementação de um programa de educação permanente para docentes. 
Assume como objetivos específicos: Identificar artigos que falem sobre docência 
em saúde nas bases de dados escolhidas, no período de 1997 a 2007 e 
caracterizar os artigos quanto a autor, região geográfica, ano, natureza do texto, 
temáticas privilegiadas, desenho metodológico. A contextualização teórica 
abrangeu uma discussão sobre o modelo vigente e suas dicotomias, a 
necessidade de mudança de paradigma para um contexto de saúde mais 
complexo, as diretrizes curriculares nacionais, o papel da universidade e a 
mudança do projeto político pedagógico para as novas concepções educacionais, 
o papel do professor e o desenvolvimento docente do professor da área da saúde. 
A metodologia compreendeu uma análise documental através dos critérios da 
revisão sistemática da literatura. Foram localizados os artigos por meio dos 
descritores educação, docente e saúde na base de dados LILACS e os mesmos 
termos como identificadores de assunto na base SciELO. Os artigos localizados 
foram submetidos ao teste de inclusão, o qual selecionou 76 publicações de um 
universo de 548 artigos localizados. O processo de análise dos dados foi 
realizado a partir de cinco eixos: região brasileira que foi produzido, profissão do 
autor, concentração da publicação em periódicos, abordagem de pesquisa e 
temática abordada. Na análise dos dados constatou-se que a maior produção de 
artigos foi na região sudeste (65,79%), os enfermeiros são responsáveis por 
(43,42%) da produção dos artigos, detectou-se que os periódicos concentram 
artigos relativos a uma determinada área/curso, que a abordagem de pesquisa 
mais utilizada foi à qualitativa (75%) e o Ensino de Graduação em Saúde foi a 
temática mais incidente (43,42%). A análise possibilitou delinear subsídios que 
podem ser agrupados em cinco eixos: discussão e análise dos modelos 
hegemônicos e de modelos considerados inovadores no campo da graduação em 
saúde, com destaque para o estudo crítico das DCNs; compreensão histórica e 
política da educação superior em saúde; o professor (re)conheça sua função e 
concepções docentes, em um enfoque reflexivo; a formação docente precisa 
abranger o estudo, implementação e avaliação de experiências de aprendizagem 
construídas a partir de enfoques problematizadores e das demandas de saúde; 
incentivo para atividades de produção científica do docente que assuma a 
docência em saúde como um objeto legítimo de conhecimento. 

 
Palavras-Chave:  ensino superior saúde; docência em saúde; educação docente; 

revisão sistemática. 



 
 

Abstract 
 
The general purpose of this research is outlining support for planning and 
implementing a permanent education program for teachers. Specific purposes are:  
identification of articles about teaching in Health within the selected data base, 
between 1997 and 2007, delineating these articles according author, geographic 
area, year, category, privileged thematic, methodological design. The 
contextualized theory embraced a discussion about: - established model and its 
dichotomies; - need of changing paradigms toward a Health context more 
complex; - University role and the change of the pedagogical policy project onto 
the new educational concepts; - role of the teachers and their development inside 
the Health area.  The methodology included a documentary analysis based on 
criteria of systematic literature revision. The articles were found using the 
descriptors educação, docente, saúde in LILACS data base and the same words 
as subject identifiers in SciELO base. The pre-selected articles were submitted to 
the inclusion test, which selected 76 articles from a total of 548. The data analysis 
process was based on five axes: - Brazilian region where it was produced, - author 
profession, - published worked concentration in periodicals, - research approach 
and - thematic adopted. The data analysis found out the southeast region as the 
main articles producer (65.79%); nurses are responsible for 43.42% of the articles; 
periodicals concentrate articles related to a specific area/course; the most used 
research approach was qualitative; Health Graduation Instruction was the most 
incidental occurrence (43.42%). The analysis permitted to delineate information to 
be grouped in five axes: - discussion and analysis of the hegemonic models  and 
models considered innovators on the Health graduating field, outstanding the 
critical study of the DCNs; - historical and political understanding of the Higher 
education in Health; - teachers recognizing their docent function and concepts 
within a reflective approach; -  the teacher formation should embrace study, 
implementation and evaluation of learning experiences built up from approaches 
outstanding the problematic and the health demands; - incentive to the docent 
scientific production activities which assume health teaching as an authentic 
knowledge object. 
 
Key words:  Health higher education, professor education, teaching in health, 
systematic review 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

 

A docência sempre me provocou profundo interesse e encantamento, 

desde os tempos da graduação. Isso me levou a observar cada mestre nas suas 

particularidades, selecionando na minha memória os exemplos e aqueles que 

desenvolviam em mim como aluna, o impacto da sua arte. 

Minha primeira experiência docente foi em um curso técnico de 

Enfermagem, o qual lecionava sobre Anatomia e Fisiologia Humana usando uma 

prática, até então, intuitiva baseada nas minhas observações como aluna. 

Lembro-me de ter preparado um planejamento e discutido com os alunos que 

reagiram com extrema surpresa, pois os demais colegas não usavam esse tipo de 

organização. Isso me levou a refletir sobre aquele sistema de ensino que os 

alunos estavam imersos, e qual era a qualidade daquele ensino, já que a 

instituição não tinha conhecimento do que realizávamos em sala. Discordando 

desse contexto, saí da escola e continuei minhas atividades assistenciais, calando 

naquele momento minhas reflexões sobre o ensino.  

Minhas experiências assistenciais deram inicio a convite de uma 

professora em um pronto socorro público, numa cidade pequena que apesar de 

ser contratada como enfermeira assistencial, exercia diversas funções 

administrativas, delegando o cuidar aos auxiliares e técnicos de enfermagem, 

porém sem perder de vista o lado social que aquela comunidade necessitava e as 

dificuldades estruturais para desenvolvermos um bom trabalho. 

Passei a cursar uma pós-graduação latu sensu Enfermagem em 

Cuidados Críticos, alguns meses após ter começado a trabalhar em uma Unidade 

de Terapia Intensiva em um hospital de médio porte em São Paulo, e ali via 

perspectivas do cuidar. No decorrer do tempo notei que minhas obrigações 

administrativas tomavam meu tempo de tal forma que a proximidade ao doente 

ficava em segundo plano. Diante dessa realidade comecei a questionar a minha 

formação e a dos meus colegas e então fui estudar o ensino em saúde, acreditando 

que havia uma diferença entre o profissional formado e sua função no mercado. 
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Trabalhando em um hospital de grande porte em São Paulo, percebi o 

que distorce a função do enfermeiro de cuidar do ser humano em função 

administrativa. O sistema que o profissional é inserido, ou seja, as condições de 

trabalho que o mercado oferece ao profissional (que não tem formação sólida 

sucumbindo as condições desse mercado) leva este a realizar outras funções que 

não a sua. 

Isso ficou claro para mim quando entrei em uma instituição que me 

oferecia todo o suporte administrativo para que eu realizasse a minha função de 

liderar uma equipe e de estabelecer cuidados aos doentes sobre minha 

responsabilidade. Percebi que alguns colegas ainda desviavam-se de sua 

verdadeira função e agora questionei a formação quanto a sua solidez, por levar 

profissionais a desviar sua real função quando inseridos no mercado com e sem a 

estrutura que este necessita para desenvolver o seu papel. 

Retornei ao meio acadêmico como docente da graduação em 

Enfermagem, preocupando-me com a solidez da formação e acreditando que o 

exemplo transmitido através do currículo oculto, auxilia essa sólida formação, 

pois é nesse espaço educacional (muitas vezes negligenciado) que discentes 

aprendem como é ser profissional. Por isso se faz necessário ressaltar o cuidar 

com ética, humanização e acima de tudo respeito, mostrando na prática o ser 

profissional citado na sala de aula, acreditando estar contribuindo não só na 

formação de profissionais, mas também de cidadãos inseridos no contexto 

social daquela escola.  

Nessa trajetória docente e assistencial, unindo os questionamentos que 

levantei nessa caminhada, comecei a deslumbrar a importância do professor no 

cenário educacional, levando a uma reflexão sobre a necessidade do 

desenvolvimento docente e seu preparo para as adversidades, prazeres e 

responsabilidades da função. 

Hoje exerço a docência na escola em que me formei e tenho a 

oportunidade de revivenciar o contexto sociocultural dessa escola e com a 

bagagem construída na minha trajetória profissional e meus estudos na área da 

educação, sinto-me motivada a trabalhar pela educação permanente dos 

docentes, aproximando-os da pedagogia e compartilhando suas experiências em 
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associação com o Grupo de estudo e Desenvolvimento de Ensino em Saúde 

(GEDES) na Faculdade de Medicina do ABC (FMABC).  

O GEDES tem como objetivo prestar assessoria didático-pedagógica; 

estudar possibilidades de melhoria curricular e adequação de carga horária dos 

componentes do currículo da FMABC, verificar e analisar as reclamações de 

discentes e docentes em relação às atividades de ensino, desenvolver, verificar e 

manter atualizada a organização didática e pedagógica da FMABC, colaborar 

para a criação de novos ambientes de aprendizagem e implantação de novas 

metodologias de ensino, tendo como finalidade principal valorizar metodologias 

que permitam ao aluno aprender a aprender. 

As vivências como docente, as leituras e estudos, além da 

aproximação com o GEDES, configuram a formação do professor da área da 

saúde como meu foco de interesse de pesquisa. 

Sendo assim, questiono: 

− O que foi publicado sobre docência em saúde na produção científica 

nacional que possa subsidiar a elaboração de um programa de formação docente 

na área da saúde? 
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2. INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo atual tem nos apresentado uma revolução do conhecimento, 

da disponibilidade e rapidez da informação, levando-nos a refletir sobre a 

dinâmica, organização e produção das ciências (MAIA, 2004; BATISTA et al, 

2005; PIMENTA, 2003). 

O atual modelo do ensino em saúde tem se desenhado ressaltando a 

dicotomia (teórico-prática, saúde-doença, promoção e cura, básico e profissional, 

ensino e pesquisa) fundamentando o aprendizado de profissionais no modelo 

biomédico e hospitalocêntrico, o que parece configurar a formação de um 

profissional mecânico, consumidor de tecnologia, acrítico e centrado na doença. 

(MAIA, 2004; BATISTA et al, 2005). 

Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, foi resgatado o 

sentido político de saúde, como “resultante das condições de alimentação, 

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

liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde” (MINISTÉRIO 

DA SAUDE, 1986). 

Esta concepção ampliada de saúde, deve ser assumida pela 

universidade:  

a universidade tem que redefinir sua relação com a sociedade e 
construir um novo lugar social mais relevante e comprometido 
com a superação das desigualdades e no campo da saúde a 
produção do conhecimento, da formação profissional e prestação 
de serviço sejam indissociáveis de uma nova prática 
(FEUERWERKER, 2003). 

 

Para tanto a universidade vem empreendendo mudanças nos sistemas 

de referência, na perspectiva de abranger a complexidade que caracteriza a 

saúde como processo social. Nesse sentido, o Ministério da Educação por meio 

do Conselho Nacional de Educação, aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais 

em 2001, as quais constituem orientações para a elaboração de currículos que 

devem ser adotadas pelas instituições de ensino superior, assegurando a 

perspectiva de flexibilidade, diversidade e qualidade na formação. (MEC, 2001). 
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A humanização e a ética, o aluno como sujeito do seu conhecimento, o 

uso de metodologia problematizadora, a integração do currículo com o SUS e a 

educação permanente estão entre as Diretrizes comuns à área da saúde 

(MASETTO 2003; BATISTA, 2004; MAIA, 2004). 

Dentro dessa nova concepção surge a necessidade de transformação 

no sistema educacional, com reconstrução de projetos pedagógicos e 

desenvolvimento docente para que se efetive uma formação que alie as 

competências técnicas, científicas, éticas e políticas. A universidade com seu 

projeto pedagógico demanda compromisso com a formação do perfil do 

profissional de saúde. (MASETTO, 2003; MAIA, 2004). 

Nessa direção, a Rede Unida, aponta em seus documentos a 

necessidade dos projetos políticos pedagógicos dos cursos da área da saúde  

estarem baseados no humanismo, na integração de conteúdos básicos e 

profissionalizantes, na articulação teoria e prática, na diversificação dos cenários 

de aprendizagem, na integração pesquisa e ensino com participação de 

profissionais e da comunidade orientada para os problemas sociais da região com 

currículos flexíveis e educação centrada no aluno com avaliação formativa 

baseada em competências cognitivas e afetivas. 

Esses aspectos coadunam com a proposição de Freire (1996) que em 

sue livro Pedagogia da Autonomia, afirma a necessidade de mudança e a 

transformação da escola, situando o professor como um sujeito importante na 

mediação aluno-conhecimento. 

Nesse sentido os professores tornam-se os atores fundamentais, pois 

contribuem com seus saberes, seus valores e suas experiências, sendo a 

docência um campo específico de intervenção profissional na prática social. Por 

isso, o professor precisa ampliar sua consciência sobre sua prática e entender 

que ser professor universitário envolve responsabilidades, atividades, opções e 

práticas socialmente reconhecidas. (PIMENTA, 2003). 

Os professores universitários da área da saúde vivem a complexidade 

da articulação ensino, aprendizagem e assistência, o que demanda formação e 

movimentos de superação de concepções que envolvem a docência, 

particularmente a que concebe como uma extensão da competência técnica (ser 
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um bom profissional da saúde é garantia para um bom professor) (PIMENTA, 

2003; SILVA, 2004). 

Segundo Pimenta (2003), muitas vezes os professores universitários 

desenvolvem a docência de forma intuitiva e autodidata, repetindo padrões que 

fixaram como exemplo de sua experiência como aluno, supondo suficiente o 

domínio do conhecimento específico. A autora afirma, também, que neste modelo 

de docência o professor é aquele que transmite informações na perspectiva, não 

raro, de complementar salários, status social e mero deleite pessoal.  

As condições de trabalho a que alguns professores estão submetidos, 

recebendo ementas prontas e planejando suas atividades individualmente sem se 

preocupar com o todo da universidade e suas concepções do projeto político-

pedagógico da instituição, corroboram com este distanciamento da docência 

como profissão. (PIMENTA, 2003). 

A formação de docentes no ensino superior no Brasil não é 

regulamentada através de cursos específicos, de modo geral, a LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases, 1996) indica que esses docentes sejam preparados, 

preferencialmente, na pós-graduação stricto sensu.  

Todavia, a formação nos mestrados e doutorados tem privilegiado a 

pesquisa, atividade pela qual os professores têm sido mais valorizados, 

incentivados e reconhecidos em sua produção científica. Essa hipervalorização da 

pesquisa resulta de todo o processo de construção da identidade universitária, 

ainda que desde 1968, quando do movimento de reforma Universitária, tenha sido 

assumido a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. (MASETTO, 

2003; PIMENTA, 2003; CHALIAN, 2003). 

O reconhecimento deste quadro formativo, parece ter contribuído para 

que a CAPES, a partir de 1999, tenha tornado obrigatório para os seus bolsistas o 

estágio supervisionado em docência, reafirmando a formação docente como um 

dos objetivos centrais a ser atingido na trajetória de tornar-se mestre e doutor.  

Frente a este panorama, os estudos apontam que os docentes 

universitários apresentam resistência à formação didático-pedagógica, devido a 

um contexto cultural, histórico e político, onde a profissionalização do professor é 

fragilizada, afastando do professor preocupações relativas ao campo do ensinar e 

aprender na universidade. (MASETTO 2003; BATISTA, 2004; MAIA, 2004). 
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Esta postura parece manter a ótica tradicional, a qual a aprendizagem 

se dá na assimilação, retenção de conteúdos, transmitidas em situações 

preestabelecidas, ensino modular onde o aluno faz os “links” e só na prática que o 

docente se sente compromissado pelo aprendizado, sem o compromisso com a 

formação do cidadão (MASETTO, 2003; BATISTA, 2004). 

O atual contexto social e educacional exige que o professor 

universitário desenvolva competências como saber organizar um plano de ação 

pedagógica, saber preparar e organizar, concretizar, operacionalizar situações de 

aprendizagem, saber regular o desenvolvimento da situação de aprendizagem e 

avaliar esse desenvolvimento, saber gerenciar fenômenos operacionais, saber 

oferecer ajuda metodológica, saber favorecer a construção de projetos 

profissionais positivos para os alunos e saber trabalhar com os parceiros, além do 

conhecimento científico específico de sua área, justificando assim a inserção 

pedagógica do professor universitário em saúde que possibilitará associação de 

competências (BATISTA, 2004; ABDALA, 2005). 

A existência de uma política institucional de formação permanente dos 

docentes emerge como fundamental, criando-se espaços para trocas de saberes 

e experiências, interlocuções criativas, interdisciplinares, articuladoras das 

várias dimensões da docência (saberes curriculares, didáticos, pedagógicos). 

Estes espaços seriam motivadores de busca de alternativas, envolvimento com 

a reconstrução de seus saberes, rompendo com o conceito de conhecimento 

como produto acabado e a-histórico (BATISTA, 2004; BATISTA, 2005). 

Conhecer e colocar em discussão o conhecimento produzido sobre a 

docência no ensino superior em saúde situa-se como condição fundamental para 

se delinear um projeto de desenvolvimento docente. Eis o desafio desta pesquisa. 

. 

 



 
 

 

18 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Empreender revisão sistemática da literatura nacional sobre docência 

em saúde, no período de 1997 a 2007, nas base LILACS e SciELO.  

 

 

3.2 Específicos 

Identificar artigos que falem sobre docência em saúde nas bases de 

dados escolhidas. 

Caracterizar os artigos quanto a autor, região geográfica, ano, natureza 

do texto, temáticas privilegiadas, natureza metodológica.  

Delinear subsídios para um Programa de Desenvolvimento Docente em 

Saúde a partir dos dados obtidos na revisão sistemática. 

                 Sistematizar as informações coletadas e disponibilizar em meio 

eletrônico.
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4. METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa investiga o mundo em que se vive e o próprio homem, 

refletindo sobre problemáticas, sistematizando uma ação para intervir, através de 

um procedimento racional que tem como objetivo proporcionar respostas dos 

problemas que são propostos (GIL, 2002; CHIZZOTTI, 2005; LAKATOS, 2005). 

Esta pesquisa teve característica descritiva e exploratória, e uma 

abordagem quanti-qualitativa uma vez que há uma complementaridade nos 

métodos. O quantitativo considera que tudo pode ser quantificável e mensurável, 

traduzindo em números informações para classificá-las e analisá-la. Já o 

qualitativo considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

ou seja um mundo objetivo e subjetivo indissociável que não são traduzidos em 

números e sim atribuídos significados ao problema observado. Mudanças 

quantitativas são influenciadas pelo qualitativo por estar interno ao processo, 

dando significação às mudanças quantitativas (MENEZES, 2001; CHIZZOTTI, 

2005; LAKATOS, 2005). 

A pesquisa foi constituída de dois momentos: primeiro a revisão 

sistemática da literatura e segundo o levantamento de subsídios para o 

direcionamento de um programa de formação docente em saúde. 

 

 

4.1 Revisão sistemática da literatura 

A revisão sistemática é uma técnica científica a qual ocorre por meio de 

uma revisão planejada, que responde a uma pergunta específica e utiliza métodos 

explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar criticamente os 

estudos, diminuindo através de sua estratégia científica o viés na seleção de 

estudos, permitindo sintetizar estudos, sobre problemas relevantes, de forma 

objetiva e reproduzível, por meio de método científico, traçando um panorama do 

assunto (COOK, 1997; CASTRO, 2001; MUÑOZ, 2002; GALVÃO, 2004). 

Nesse tipo de estudo as unidades de análise são os estudos primários 

selecionados através de método sistemático e pré-definido. Os estudos primários 
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podem ser qualquer tipo de estudo. A escolha do tipo de estudo depende da 

pergunta que se pretende responder (CLARKE, 2001). 

Os estudos de revisão sistemática podem incluir ou não a metanálise 

(método estatístico criado para analisar os dados quantitativos da revisão 

sistemática). Quando os dados dos estudos primários não são passíveis de 

análise estatística a revisão é chamada de revisão sistemática qualitativa 

(COOK, 1997; MUNÕZ, 2002) 

Historicamente, desde o século XVII e XVIII, os cientistas reúnem 

resultados estatísticos para a comprovação de teoremas, assim surgindo o 

modelo da metanálise. Porém estas técnicas foram ignoradas pela área da saúde 

por muitos anos, em contraste com as ciências sociais e pesquisas educacionais 

que se interessaram cedo pela síntese de pesquisas encontradas. Em 1930, 

oitenta experimentos foram sistematicamente revistos examinando “O potencial 

da instrução moral na modificação de condutas”. Em 1976, um psicólogo, Glass, 

conhece e aplica o termo metanálise em sua pesquisa chamada “Primary, 

Secondary and meta-analysis of research”. Então três anos depois, Archie 

Cochrane, deu atenção ao fato de que os profissionais da saúde não tinham 

acesso a informações para tomar decisões de cuidado à saúde e assim baseá-las 

em evidências (EGGER, 2001). 

Archie Cochrane, médico e pesquisador britânico, trabalhando com o 

acesso e compilação de informações desenvolveu a medicina baseada em 

evidências, a qual utiliza informações derivadas de pesquisas para auxiliar na 

tomada de decisão sobre os cuidados prestados à indivíduos, assim realizando 

muitos trabalhos de revisão sistemática da literatura, tornando a metanálise 

popular na área médica à partir de 1980 (EGGER, 2001; GALVÃO et al, 2004). 

Muito utilizada na área da saúde, buscando evidências clínicas, a 

concepção da revisão sistemática da literatura tem sido ampliada para áreas da 

educação, política, cuidados sociais, justiça criminal devido a necessidades de 

evidências para manejar problemas sociais e econômicos, e no interesse da 

pesquisa qualitativa na construção de uma base de evidencias sobre saúde e 

políticas públicas (DENBY, GODFREY, 2007). 
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4.1.1 Técnica da revisão sistemática da literatura 

Castro (2001), Muñhoz (2002) e Galvão (2004) em seus trabalhos 

discutem os passos para a realização da revisão sistemática da literatura. Os 

artigos apresentam pequenas diferenças na realização da revisão sistemática, 

porém não são discordantes, apenas enfatizam uns passos em relação a outros 

e as diferentes ênfases contribuem para complementar e facilitar o entendimento 

da sistemática. 

O fluxograma abaixo (Figura 1) une a organização dos diferentes 

autores, com o objetivo de clarificar a organização seguida nesse estudo. 

 

Figura 1:  Técnica da Revisão Sistemática da Literatura. 
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        4.1.2 Definição do Problema 

        Essa é a fase inicial da pesquisa, a qual determinamos uma pergunta 

a ser respondida e deve ser bem formulada para garantir uma revisão sistemática 

de qualidade. Após a definição de uma pergunta determinamos a necessidade da 

revisão e elaboramos um projeto de pesquisa. 

Nesse estudo a questão central foi: O que foi publicado sobre docência 

em saúde na produção científica nacional que possa subsidiar a elaboração de 

um programa de formação docente na área da saúde? 

Essa questão pretendeu conhecer o que tem se produzido 

nacionalmente sobre docência no ensino superior em saúde para a construção de 

pressupostos que orientem a elaboração de programas de desenvolvimento 

docente. 
 

4.1.3 Projeto de Pesquisa 

O projeto de pesquisa deve conter a construção do teste de relevância, 

o qual vai especificar os critérios de inclusão e/ou exclusão de estudos na revisão 

sistemática, seguido da definição das estratégia de busca (base de dados, 

descritores, identificador de assuntos), forma de avaliação crítica, coleta de dados 

e recursos materiais, humanos e financeiros para sua realização. 
 

4.1.4 Desenho do teste de relevância 

O teste de relevância é elaborado após a definição do objeto de estudo 

e consiste na elaboração de um questionário que define critérios de inclusão e 

exclusão dos estudos, através de perguntas que resultem em respostas 

afirmativas ou negativas e a clareza das questões são essenciais para a definição 

da estrutura da revisão sistemática, limitando o tipo de pesquisa que vai ser útil 

para o estudo.  

Assim para critérios de inclusão desse estudo foi construído um teste 

de relevância com as seguintes questões: 

− O estudo é nacional? 

− Sua publicação está entre 1997 e 2007? 

− Sua publicação está no formato de artigo? 

− Esta relacionado à docência em saúde? 

− Sua temática aborda o ensino superior em saúde? 
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Os estudos que tiveram respostas afirmativas para todas as questões 

entraram no estudo, ou seja, foram incluídos. 

 

4.1.5 Estratégia de Busca 

Nesse momento são definidas as bases de dados e descritores. 

Dentro dessa perspectiva foram escolhidas as bases de dados LILACS 

e SciELO que compreende grande número de publicações nacionais da área da 

saúde. 

A base de dados LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde - é uma base de dados cooperativa do Sistema BIREME e 

compreende a literatura relativa às Ciências da Saúde, publicada nos países da 

Região, a partir de 1982. Contém artigos das revistas mais conceituadas da área 

da saúde, e outros documentos tais como: teses, livros, capítulos de livros, anais 

de congressos ou conferências, relatórios técnico-científicos e publicações 

governamentais, aproximando de 800 revistas cadastradas. É destinada a todos 

os pesquisadores e profissionais da área da saúde (BVS, 2007). 

A base de dados SciELO - Scientific Electronic Library Online 

(Biblioteca Científica Eletrônica em Linha) é um modelo para a publicação 

eletrônica cooperativa de periódicos científicos na Internet. Especialmente 

desenvolvido para responder às necessidades da comunicação científica nos 

países em desenvolvimento e particularmente na América Latina e Caribe, o 

modelo proporciona uma solução eficiente para assegurar a visibilidade e o 

acesso universal a sua literatura científica, abrangendo publicações de todas as 

áreas científicas (BVS, 2007). 

Os descritores selecionados para a aplicação na base de dados 

LILACS foi primeiramente formação, docente, saúde. Foi analisado seus 

significados no DeCS - Descritores em Ciências da Saúde – o qual foi criado para 

uso na indexação de artigos de revistas científicas, livros, anais de congressos, 

relatórios técnicos, e outros tipos de materiais, assim como para ser usado na 

pesquisa e recuperação de assuntos da literatura científica nas bases de dados 

LILACS e outras. 

No DeCS não existe o descritor formação, assim trocamos formação 

por educação. Segue abaixo o que se entende por cada descritor: 
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� Educação - Aquisição de conhecimento como resultado de 

instrução em um curso formal de estudo. 

� Docente - Professores e membros do corpo administrativo com 

grau acadêmico em instituição superior de ensino  

� Saúde - Um estado de completo bem-estar físico, mental e social e 

não apenas a ausência de doença (OMS).  

 

A base de dados SciELO não utiliza para indexação de seus artigos a 

terminologia DeCS. Trabalha com identificadores de assunto que correspondem a 

um índice de temas, sendo assim utilizamos as palavras educação, docente e 

saúde que traziam em seus índices, assuntos relevantes para a pesquisa. 

 

4.2 Análise Critica 

Nesse momento planeja-se a forma que será analisada os estudos 

selecionados. 

Nesta pesquisa, a análise critica foi realizada através da leitura 

exaustiva dos estudos selecionados. 

 

4.3 Coleta de Dados  

Determina-se a forma de coleta de dados, que nesse caso foi realizada 

através da disponibilidade dos estudos na internet, os que não estavam 

disponíveis foi coletado nas bibliotecas correspondente e os estudos que não se 

encontravam em bibliotecas da cidade foram pedidos através de serviço 

eletrônico. 

 

4.4 Recursos 

Momento em que ocorre um planejamento de custos, número de 

pessoas necessárias, recursos materiais e outros. 

O presente trabalho contou com recursos do próprio pesquisador e 

apoio dos orientadores quanto a recursos humanos. 
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4.5 Localização dos Estudos 

Com a definição da estratégia de busca, os dados são levantados e 

submetidos pela primeira vez ao teste de relevância, sendo determinados quais 

os estudos válidos que serão utilizados através da leitura de título e resumos dos 

estudos levantados, ocorrendo assim a primeira seleção. 

Essa seleção é submetida a uma leitura completa e detalhada, 

observando assim a qualidade do estudo. Nessa fase há uma nova aplicação do 

teste de relevância, fechando os estudos que serão incluídos na análise. 

A revisão sistemática de pesquisa na área clínica envolve dados 

quantitativos, porém nas áreas de política de saúde, cuidados sociais e educação 

são usados dados quantitativos e qualitativos. Diferindo da busca pela 

comprovação estatística dos dados quantitativos, a análise qualitativa dos estudos 

busca entender um comportamento específico no seu contexto de ocorrência e 

independente do seu desenvolvimento metodológico tem uma abordagem 

analítica que reflete sua realidade, assim a avaliação da qualidade desses 

estudos qualitativos como critério de inclusão e exclusão pode não ser adequado. 

(DENBY E GODFREY, 2007) 

Aplicado os descritores/identificador de assuntos na base de dados 

obteve-se 516 publicações no LILACS e 32 publicações na SCIELO. Essas 

publicações foram submetidas a leitura de título e resumo e a aplicação do teste 

de relevância sendo selecionados 94 artigos. 

Os artigos passaram por leitura completa de seu conteúdo e 

submetidos novamente ao teste de relevância resultando numa seleção final de 

76 artigos que foram identificados como doc 1 a 76. 

Na leitura considerou-se os artigos selecionados como originais, 

segundo critérios das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) na NBR 6022, a qual considera artigos originais os que apresentam 

temas e abordagens originais e podem ser apresentados como relatos de casos, 

comunicação ou notas prévias (ABNT, 2003). 

 

4.5.1 Análise dos Estudos Selecionados 

Primeiramente os artigos foram classificados quanto a região do país 

que foi produzido o estudo, área profissional do autor, concentração da produção 
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por periódicos, abordagem de pesquisa e temática abordada. Foram computadas 

as freqüências absolutas e relativas e os dados representados por meio de 

tabelas e/ou gráficos. 

A tipificação assumida neste estudo para classificação dos artigos em 

relação a abordagem de pesquisa considerou a própria denominação assumida 

pelos autores e quando não havia uma explicitação na metodologia, partiu-se da 

identificação dos tipos de instrumentos de coleta e análise de dados.  

Após leitura e fichamento dos artigos selecionados foram analisados 

também os objetivos, métodos, resultados e então agrupados segundo 

semelhanças que devem ser estabelecidas para facilitar o entendimento do leitor. 

Iniciou-se a análise de conteúdo, que segundo Franco (2005), abrange 

três aspectos: interpretação, explicação e especificação. A interpretação diz 

respeito à verificação de relações existentes entre as variáveis presentes no 

estudo, é o momento no qual o pesquisador, através de sua atividade intelectual, 

dá sentido e significado às respostas encontradas e relaciona os dados obtidos 

aos conhecimentos prévios. A explicação é referente a um desvendamento sobre 

as origens das variáveis, o que as causou, o que as explica, e a especificação 

explicita as relações válidas entre as variáveis dependentes e independentes. 

Para ordenar de forma coerente as informações obtidas utilizamos o 

procedimento de categorização. Este conceito refere-se a uma abrangência de 

elementos com características comuns ou que se relacionam entre si, ou seja, o 

agrupamento de elementos e idéias em torno de um conceito capaz de abrangê-

los (MINAYO, 1994). Esta técnica foi utilizada no sentido de possibilitar uma 

compreensão crítica do significado das comunicações respondendo as questões 

formuladas na pesquisa. 

Nesse contexto, os 76 artigos foram categorizados quanto à temática 

do seu conteúdo, que foram: o ensino na graduação, formação docente, métodos 

de ensino, avaliação, atenção à comunidade e outros. 

 

4.6 Discussão e Conclusões 

Nessa fase do processo é publicada a força da evidência encontrada 

para a questão investigada, a aplicabilidade dos resultados e determinados 

limites, benefícios, riscos e outros aspectos relevantes ao assunto.  
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A partir da análise dos temas presentes nos artigos selecionados, 

foram selecionadas evidências que viabilizaram a sistematização de subsídios 

para elaboração de programas de desenvolvimento docente para o ensino 

superior em saúde. 

A seguir, fluxograma que resume o desenho de pesquisa utilizado 

(Figura 2). 

Figura 2:  Fluxograma síntese do percurso metodológico utilizado na presente pesquisa. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

A partir dos critérios estabelecidos para esta pesquisa foram analisados nesse estudo 76 artigos (Quadro 1). 

QUADRO 1 – Artigos selecionados e analisados 

Nº ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO 
01 2007 Rev. Latino Americana de Enfermagem; 

15(2):355-357, mar.-abr. 2007 
ALENCAR NG; BATISTA SHSS; RUIZ-MORENO L. Women's health education in undergraduate nursing 

course 
02 2007 Rev. ABENO; 7(1):88-95, jan.-abr. 2007. CORDIOLI OFG; BATISTA NA A graduação em odontologia na visão de egressos: 

proposta de mudanças. 
03 2007 Rev.Bras. Educação médica; 31(1):21-30, jan.-

abr. 2007 
COSTA, N. M.S.C. Docência no Ensino Médico porque é tão difícil mudar? 

04 2007 Rev.Bras. Educação médica; 31(2):147-155, 
maio-ago. 2007.  

GARCIA, M. A.; et al  A interdisciplinaridade necessária à educação médica 

05 2007 Rev. Escola de enfermagem da USP; 
41(2):245-250, jun. 2007. graf. 

REVELES, A.; TAKAHASHI, R.T. Educação em Saúde ao Ostomizado: um estudo 
bibliométrico 

06 2007 Revista da Escola de enfermagem da USP; 
41(3): 403-10, 2007. 

SILVA, A.L.; CAMILLO, S.O. A educação em Enfermagem à luz do paradigma da 
complexidade 

07 2007 Revista da Escola de enfermagem da USP; 
41(1): 161-4. 2007. 

PIMENTEL, V; MOTA, D.D.C.F.; KIMURA, M. Reflexões sobre o preparo para docência na pós-
graduação em enfermagem 

08 2007 Revista Latino-americana de enfermagem; 
15(6): 1092-8, nov/dez. 2007 

FERESIN,C.; SONZOGNO, M.C. Reflections on the insertion of the nutrition discipline in 
nursing education. 

09 2007 Revista Brasileira de Enfermagem; 60(6): 635-
40, nov/dez. 2007 

FREITAS, M.A.O.; SEIFFERT, O.M.L.B. Formação docente e o ensino de Pós-graduação em 
Saúde: uma experiência da Unifesp. 

10 2007 Interface – comunic. Saúde, Educ-; 11(23): 
647-54, set/dez. 2007 

MAGALHÃES, C.R. O jogo como pretexto educativo: educar e educar-se em 
curso de formação em saúde.  

11 2007 Revista Brasileira de Enfermagem; 60(4): 400-
4, jun/ago, 2007. 

MADEIRA, M.Z.A.; LIMA, M.G.S.B. A prática pedagógica das professoras de enfermagem e 
os saberes 

12 2006 Revista Brasileira de Enfermagem; 59(3): 156-
9, mai/jun, 2006 

RODRIGUES, M.T.P.; MENDES, J.A.C. Enfermeiro professor um diálogo com a formação 
pedagógica. 

13 2006 Ciência e Saúde Coletiva; 11(1):179-182, jan.-
mar. 2006. 

ARAUJO, M.E.  Palavras e silêncios na educação superior em 
odontologia. 

14 2006 Rev. Nutrição19(2): 145-155, mar.-abr. 2006. CAMPOS, S.H; BOOG, M.C.F.  Cuidado Nutricional na visão de enfermeiras docentes. 
15 2006 Interface Comunicação Saúde e 

educação10(20): 457-472, jul.-dez. 2006 
CARVALHO, S.R.; GARCIA, R.A.; ROCHA, D.C. O ensino da saúde coletiva no curso médico da unicamp: 

experiências inovadoras junto a unidades básicas de 
saúde. 

Continua... 
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...continuação 
Nº ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO 
16 2006 Rev.Bras. Educação médica 30(3): 125-135, 

set.-dez. 2006. 
MORAES, M. ; MANZINI, E.J. Concepções sobre aprendizagem baseada em 

problemas: um estudo de caso na famema. 
17 2006 Revista ABENO6(2): 109-114, jul.-dez. 2006. NORO, L.R.A.; ALBUQUERQUE, D.F.; FERREIRA, 

M.E.M.  
O desenvolvimento do processo ensino-apredizagem: 
visão do aluno e do professor. 

18 2006 Rev. Enfermagem da UERJ; 14(2):253-259, 
abr.-jun. 2006. 

PENNA, L.H.G.; et al Projeto de Extensão Universitária: a enfermagem 
obstétrica no atendimento pré-natal de alto risco 

19 2006 Rev. Soc. Bras. Fonoaudiologia11(4): 250-
264, 2006. 

ZUCKI, F.; MORATA, T.C.; MARQUES, J.M. Percepção de Estudantes e profissionais e 
coordenadores de graduação em Educação Física sobre 
ruído em sua profissão. 

20 2006 Rev.Bras. Educação médica30(3): 154-160, 
set.-dez. 2006. 

ABREU NETO, I.P.; et al Percepção dos professores sobre o novo currículo de 
graduação da Faculdade de Medicina da UFG 
implantando em 2003 

21 2006 Rev. Saúde Pública; 40(n.esp):43-49, ago. 
2006. 

BARROS, A.J.D. Produção científica em Saúde coletiva: perfil dos 
periódicos e avaliação pela Capes 

22 2006 Rev.Bras. Educação médica; 30(2): 66-
75,2006 

PONTES, A.L.; REGO, S.; SILVA JUNIOR, A.G. Saber e prática docente na transformação do ensino 
médico 

23 2006 Educação ver; (28):231-46, 2006 GOMES,A.M.A.; et al Os saberes e o fazer pedagógico: uma integração entre 
teoria e prática 

24 2005 Rev. Esc. Enfermagem da USP; 
39(n.esp):570-579, dez. 2005. 

TURRINI, R.N.T.;et al  Perfil dos alunos e conhecimentos produzidos no 
programa de pós-graduação de enfermagem em saúde 
do adulto 

25 2005 Revista de Saúde Pública; 39(2):305-310, abr. 
2005. 

MEDEIROS JUNIOR, A.; et al  Experiência extramural em hospital público e a promoção 
da saúde bucal coletiva. 

26 2005 Rev. Saúde Pública39(2): 231-237, abr. 2005. BATISTA, N.A; et al O enfoque problematizador na formação de profissionais 
da saúde. 

27 2005 Acta paulista enfermagem18(1): 25-30, jan.-
mar. 2005. 

AMORIM, R.C; OLIVEIRA, E.M. O ensino e práticas do cuidado: o caso de um curso de 
graduação em enfermagem. 

28 2005 Fisioterapia e pesquisa; 12(3):22-29, 2005. RIBEIRO, K.S.Q.S. A contribuição da extensão comunitária para a formação 
acadêmica em fisioterapia 

29 2005 Escola Ana Nery Rev. De Enfermagem9(2): 
255-260, ago. 2005 

GUIMARÃES, G.L. O perfil do enfermeiro educador para o ensino de 
graduação 

30 2005 Revista latinoam. de enfermagem;13(2):165-
172, mar.-abr. 2005. 

CAMPOY, M.A.; MERIGHI, M.A.B.; STEFANELLI, 
M.C. 

O ensino de enfermagem e saúde mental e psiquiátrica: 
visão do professor e do aluno na perspectiva da 
fenomenologia social. 

31 2005 Acta Paulista de Enfermagem; 18(2):165-71, 
2005 

MELLEIRO, M.M.; TRONCHIN, D.M.R.; 
CIAMPONE, M.H.T. 

O planejamento estratégico situacional no ensino de 
gerenciamento de enfermagem. 

32 2004 Revista Paraense de Medicina; 18(1):53-59, 
jan.-mar. 2004. 

CAVALCANTE, J.C.W.; et al Assistência pré-natal ambulatorial da fundação santa 
casa de misericórdia do Pará. 

Continua... 
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...continuação 
Nº ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO 
33 2004 Saúde em debate; 28(66):52-57, jan.-mar. 

2004. 
PIAZATTO, E., et al O papel do professor no ensino odontológico. 

34 2004 Interface comunicação, saúde e 
educação8(15): 313-330, mar.-ago. 2004. 

SECCO, G.S.; PEREIRA, M.L.T. Concepção de qualidade de ensino dos coordenadores 
de graduação: uma análise dos cursos de odontologia do 
Estado de São Paulo. 

35 2004 Psicologia & Sociedade16(1): 124-134, 2004. SIMÕES, R.H. Da avaliação da educação a educação da avaliação: o 
lugar do educador no processo da avaliação da pós-
graduação no Brasil. 

36 2004 Revista latinoam. De Enfermagem; 12(2):265-
270, mar.-abr. 2004. 

SILVA, M.P.; ESTEVES, T.M.B.; ROCHA, G.W.F. Avaliação do curso de especialização em enfermagem 
nas doenças infecciosas, na FIOCRUZ (1997-1999) 

37 2004 Revista Bras. Educação Médica28(2): 93-98, 
maio-ago. 2004. 

HENRIQUE, F.; DA ROS, M.A. Concepção dos professores do curso de medicina da 
Universidade Federal de Santa Catarina sobre o sistema 
único de saúde 

38 2004 Revista Bras. Educação Médica28(2): 99-104, 
maio-ago. 2004. 

GROSSEMAN, S.; PATRICIO, Z.M. A relação médico paciente e o cuidado humano: 
subsídios para a promoção da Educação Médica 

39 2004 ACTA Paulista de Enfermagem17(4): 432-438, 
out.-dez. 2004 

OJEDA, B.S.; SANTOS, B.R.L.; EIDT, O.R. A integração ensino e assistência na enfermagem: 
delineando possibilidades para uma prática 
contextualizada 

40 2004 Revista Bras. Educação Médica; 28(1):21-29, 
jan.-abr. 2004 

REIS, M.G.; et al A REVISÃO DE Programa de pós-graduação e o 
desenvolvimento institucional: uma experiência na 
Faculdade do Triangulo Mineiro. 

41 2004 Revista Bras. Educação Médica; 28(2):164-
172, maio-ago. 

AGUIAR, A. C.; CORDEIRO, H.A. Integração Vertical e horizontal do currículo médico no 
contexto das novas diretrizes curriculares: o curso de 
medicina da Universidade Estácio de Sá. 

42 2004 Psicologia & Sociedade16(1): 50-68, 2004. ARANTES, E.M.M.; LOBO, L.F.; FONSECA, T.M.G. Pensar: a que será que se destina? Diferentes tempos de 
uma reflexão sobre a morte enunciada do educador 

43 2004 REME; 8(3): 402-408, jul.-set. 2004. SANTOS-FILHO, S.B. Métodos de Ensino-aprendizagem na prática docente em 
enfermagem: abordagens problematizadoras em 
disciplinas de saúde coletiva 

44 2004 Revista Brasileira Saúde Materno Infantil; 4(1): 
59-69, jan/mar, 2004. 

CYRNO, E.G.; RIZZATO, A.B.P. Contribuição à mudança curricular na graduação da 
Faculdade de Medicina de Botucatu 

45 2004 Ciência e Saúde Coletiva; 9(1): 113-120, 2004 SECCO, L.G.; PEREIRA, M.L.T. Formadores em Odontologia: profissionalização docente 
e desafios político-estruturais 

46 2003 Texto & Contexto; 12(1): 68-72, jan/abr.2003 PEREIRA, W.R.; BELLATO, R. Projeto político pedagógico: lançando um olhar para a 
complexidade na formação do enfermeiro. 

47 2003 Maringá; 2(2): 187-192, jul/dez.2003 POLICARPO, D.; et al Aprender a cuidar-se ajuda a minimizar os danos da 
violência sexual: relato de experiência 

48 2003 Texto & Contexto12(1): 73-79, jan.-abr. 2003. VASCONCELOS, C.M.C.B.; BELLAGUARDA, L.R.; 
PRADO, M.L. 

Experienciando a pedagogia construtivista numa 
disciplina de mestrado 

Continua... 
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...continuação 
Nº ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO 
49 2002 Revista Brasileira de Educação Médica; 

26(3):151-161, set.-dez. 2002 
TURINI, B.; ALMEIDA, M.J. Os professores de medicina e o ensino de graduação 

extramuros 
50 2002 Revista Brasileira de Educação Médica. 26(2): 

125-127, maio-ago. 2002. 
SILVA, G.E.G.  A educação médica e o sistema de saúde.  

51 2002 Fono atual; 5(22): 40-52, out/dez.2002 CARELLI, E.G.; NAKAO, M. Educação Vocal na Formação do Docente. 
52 2002 Interface Comunicação Saúde e Educação; 

6(10):51-62, fev. 2002. 
CASTANHO, M.E. Professores do ensino superior da área da saúde e sua 

prática pedagógica 
53 2001 Ciên. Saúde Unipar Arq. ; 5(1): 33-39, jan.-abr. 

2001. 
KARINO, M.E; GUARIENT, M.H.D.M. O aprendizado no primeiro estágio de enfermagem: a 

visão dos alunos. 
54 2001 Escola Anna Nery R. Enfermagem;5(2):211-

223, ago. 2001. 
MOTTA, M.C.S. Desenvolvimento de software educacional em saúde do 

lactente 
55 2001 Revista Brasileira de Ciências da Saúde; 

5(3):277-286, 2001 
OLIVEIRA, M.M.; et al Avaliação do Desempenho Docente em Disciplinas do 

curso de Medicina da Universidade Federal da Paraíba. 
56 2001 Semina; 22:33-38, jan. -dez. 2001. GODOY, C.B.; SOUZA, N.A. Dificuldades e facilidades vividas pelos docentes no 

processo de implantação do currículo integrado no curso 
de enfermagem na Universidade Estadual de Londrina 

57 2001 Estudo e avaliação15(42): 269-293, maio-ago. 
2001. 

SILVA, A.C. Alguns Problemas do nosso ensino superior 

58 2000 Texto e Contexto Enfermagem;9(2,pt.2):485-
496, maio-ago. 2000. 

SCHNEIDER,D.S.; SAUPE, R. Estudantes de Enfermagem Debatendo sobre modelos 
de ensino de assistência à luz da teoria construtivista 

59 2000 Divulgação em Saúde para Debate; (22):49-
62, dez. 2000. 

FEUERWERKER, L.C.M.; KALIL, M.E.; BADUY, 
R.J. 

A construção de modelos inovadores de ensino-
aprendizagem as lições apreendidas na REDE UNIDA 

60 2000 Divulgação em Saúde para Debate; (22):18-
24, dez. 2000. 

FEUERWERKER, L.C.M. A construção de sujeitos no processo de mudança da 
formação dos profissionais de saúde 

61 2000 Divulgação em Saúde para Debate; (22):36-
48, dez. 2000. 

FEUERWERKER, L.C.M.; RANGEL, M.L.; COSTA, 
H. 

Diversificação de cenários de ensino e trabalho sobre 
necessidades/problemas da comunidade 

62 2000 ACTA Cirurgia Brasileira; 15(supl.2):8-11, 
2000. 

MARTINS, A.C.P. Ensino, Pesquisa e extensão em Medicina. 

63 2000 Revista Brasileira de Enfermagem; 53(1):63-
73, jan.-mar. 2000. 

ARRUDA, E.N.; SILVA, A.L. Perspectiva internacional acerca de indicadores de 
qualidade em cursos de doutorado em enfermagem 

64 1999 Caderno de Saúde Pública; 15(1):187-93, jan.-
mar. 1999. 

CAMPOS, G.W.S. Educação Médica, hospitais universitários e o Sistema 
Único de Saúde. 

65 1999 Rev. Latinoam. de Enfermagem;7(2):15-23, 
abr. 1999. 

ROZENDO, C.A.; et al Uma análise das práticas docentes de professores 
universitários da área da saúde 

66 1999 Revista Escola de enfermagem da USP; 
33(2):192-9, jun. 1999. 

BARROS, S.;et al Tentativas inovadoras na pratica de ensino e assistência 
na área da saúde mental 

67 1999 Texto & contexto Enfermagem, 8(1): 133-148, 
jan/abr. 1999. 

LOUREIRO, M.M.; VAZ, M.R.C. Projeto político pedagógico para cursos de enfermagem: 
reflexões a partir da prática educacional 

Continua... 
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...continuação 
Nº ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO 
68 1999 Texto & contexto Enfermagem, 8(1): 243-56, 

jan/abr. 1999. 
SORDI, M.R.L.; et al A mudança da prática docente como determinante de um 

novo conceito de qualidade de ensino em enfermagem 
69 1999 Texto & contexto Enfermagem; 8(1): 257-72, 

jan/abr. 1999. 
CARVALHO, M.V. Um estudo etnográfico, realizado nas salas de aula nos 

ciclos básicos nos cursos de enfermagem e medicina, e 
a prática pedagógica docente. 

70 1999 Texto & contexto Enfermagem; 8(1): 273-85, 
jan/abr. 1999. 

MAGALHÃES,L.M; et al Qualidade de ensino de um curso de enfermagem: 
subsídios para a construção de um modelo de avaliação 

71 1999 Texto & contexto Enfermagem; 8(1): 357-71, 
jan/abr. 1999. 

JESUS, M.C.P.; et al Educação sexual na escola: experiência de docentes e 
acadêmicas de enfermagem com adolescentes, pais e 
professores. 

72 1999 Texto & contexto Enfermagem; 8(1): 384-99, 
jan/abr. 1999. 

TAVARES, C.M.A.; GRASS, I.B.P; SANTOS, N.C. Novas práticas na formação de enfermeiros e 
nutricionistas da Universidade Federal de Mato Grosso 

73 1997 Revista de Terapia Ocupacional;8(2/3):75-80, 
maio-dez. 1997. 

PFEIFER, L.I. Práticas pedagógicas em Terapia Ocupacional: 
capacitando o aluno a atuar junto a crianças com atraso 
no desenvolvimento 

74 1997 Revista Hospital das clínicas FMUSP; 
52(6):342-4, nov.-dez. 1997. 

MARCONDES, E.; et al A opinião dos professores sobre seus programas na 
graduação médica da FMUSP: PAC II 

75 1997 Mundo saúde; 21(2):68-74, mar.-abr. 1997. HOGA, L.A.K. Educação para a saúde com grupos de adolescentes 
76 1997 Revista de Terapia Ocupacional;8(2/3):67-74, 

maio-dez. 1997. 
BARROS, D.D.; OLIVER, F.C. Monografias dos alunos de Terapia Ocupacional da 

Universidade De São Paulo entre 1985 a 1992 

 
Estes artigos foram analisados quanto à (1) região do país em que foram produzidos, (2) área profissional do autor, (3) 

concentração da produção por periódico, (4) abordagem de pesquisa, (5) temática abordada. 
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5.1 Distribuição dos artigos por região do País 

 

A maior produção de artigos (Gráfico1) foi na região sudeste, 50 (65,79%); 

seguida da região Sul, 12 (15,79%); nordeste, 10 (13,16%) e centro-oeste, 4 

(5,26%). A região Norte não apresentou produção. 

 

Gráfico 1  – Freqüência de artigos de acordo com a região do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses dados podem representar um desdobramento da concentração das 

instituições de ensino superior na na região sudeste, seguidas por nordeste, sul, 

centro-oeste e norte (Tabela 1). 

 

Tabela 1  – Número de Instituições do Ensino Superior por Região Brasileira 

                                IES  
REGIÃO 

PÚBLICAS PRIVADAS TOTAL 

SUDESTE 117 1064 1181 

SUL 43 359 402 

CENTRO-OESTE 19 253 272 

NORDESTE 61 392 453 

NORTE 18 131 149 

FONTE: MEC/INEP - 2008 
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A região Sul e Nordeste diferem pouco na sua quantidade de produção, 

assim como o número de instituições nas duas regiões, sendo que além da 

concentração das instituições na região sudeste, também os cursos de saúde 

concentram-se nesta região (SCHWARTZMAN, 1999). 

Estes dados mostram um retrato da heterogeneidade da distribuição da 

educação no país e da concentração econômica (COHN, 1999). Sendo assim, o 

ensino superior o qual tem a finalidade de produzir conhecimento científico e 

tecnologico para o país, concentrou-se na região que requer tal produção. Por 

isso a universidade na região Sudeste surgiu 50 anos antes que outras regiões do 

país (SCHWARTZMAN, 2000; MENEZES-FILHO, 2001; SCHWARTZMAN, 2002; 

DOURADO, 2002; PROENÇA, 2004). 

Além disso, a demanda para o ensino superior na região Sudeste é 

maior que nas outras regiões devido esta ser a região onde os cidadãos 

conseguem os maiores indices de escolaridade (no que se refere a anos de 

estudo), mostrando que a heterogeneidade aplica-se a todos os níveis de 

educação, inclusive a pós-graduação. Apesar desse panorama nota-se um 

crescimento da educação nas demais regiões brasileiras (SCHWARTZMAN, 

2000; MENEZES-FILHO, 2001; SCHWARTZMAN, 2002; DOURADO, 2002; 

PROENÇA, 2004). 
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5.2 Distribuição da produção analisada por área pro fissional dos autores 

 

Os Enfermeiros apareceram com maior incidência na produção dos 

artigos na área da educação docente, responsáveis por 33 (43,42%), seguidos 

dos médicos com 25 (32,89%) e dentistas 7 (9,21%). Das 76 produções, 7 

(9,21%) foram agrupados como outros e neste estão inseridos psicólogos, 

nutricionistas, pedagogos, terapeuta ocupacional e fonaudiólogos e 4 (5,26%) não 

foi identificada a profissão (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2  – Área profissional dos Autores dos Artigos Analisados 

 

 

 

 

 

 

 

 
A maior produção por enfermeiros e médicos pode estar relacionada ao 

maior números de cursos existentes nessas áreas no país, conforme demonstrado 

na tabela 2.  

 
Tabela 2  – Número de cursos por região do país 

               REGIÃO 
 
CURSO 

NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-
OESTE TOTAL 

ENFERMAGEM 45 148 110 345 66 714 
MEDICINA 17 34 30 81 12 174 

ODONTOLOGIA 20 34 32 101 15 202 
FONTE: MEC/INEP – 2008 
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Uma outra dimensão que pode explicar a maior produção nos campos 

da Enfermagem e Medicina abrange o processo de transformação de projetos 

políticos pedagógicos vivenciados nos referidos cursos, tendo implicações na 

formação dos docentes para atuarem em modelos de ensino que estejam 

sintonizados com as diretrizes curriculares nacionais (MASETTO, 2003; MAIA, 

2004; BATISTA, 2004; PIMENTA, 2003; MEC, 2001). 

Uma questão que merece estudos posteriores refere-se ao número 

superior de periódicos que tem uma linha editorial que valoriza a temática da 

docência na área da Enfermagem quando comparado a outras àreas da saúde. 

Este fato pode ser um indutor para uma produção maior e/ou um incentivo para a 

elaboração de artigos no campo da docência e do  trabalho do professor no 

ensino superior em saúde.  

Nesta direção, é notória a ausência de periódicos indexados nas bases 

pesquisadas que dêem conta da abrangência da docência nas quartorze 

profissões da saúde, o que pode estar favorecendo com que esta discussão tenha 

mais mobilização nas áreas que contam com uma história de publicação sobre 

ensino mais consolidada. 

 

 

5.3 Distribuição da produção por periódicos 

 

Os artigos do estudo concentram-se em alguns periódicos específicos, 

dividindo-se por área da saúde. 

 



 
 

 

37 

QUADRO 2 – Distribuição da Publicação por Periódico 

PERIÓDICO (Freqüência 
Absoluta/relativa) Nº DOC TÍTULO Área ANO 

03 Docência no Ensino Médico porque é tão difícil mudar? Medicina 2007 

04 A interdisciplinaridade necessária à educação médica Medicina 2007 

16 Concepções sobre aprendizagem baseada em problemas: um estudo de 
caso na famema. 

Medicina 2006 

20 Percepção dos professores sobre o novo currículo de graduação da 
Faculdade de Medicina da UFG implantando em 2003 

Medicina 2006 

22 Saber e prática docente na transformação do ensino médico Medicina 2006 

37 Concepção dos professores do curso de medicina da Universidade 
Federal de Santa Catarina sobre o sistema único de saúde 

Medicina 2004 

38 A relação médico paciente e o cuidado humano: subsídios para a 
promoção da Educação Médica 

Medicina 2004 

40 A REVISÃO DE Programa de pós-graduação e o desenvolvimento 
institucional: uma experiência na Faculdade do Triangulo Mineiro. 

Medicina 2004 

41 Integração Vertical e horizontal do currículo médico no contexto das 
novas diretrizes curriculares: o curso de medicina da Universidade 
Estácio de Sá. 

Medicina 2004 

49 Os professores de medicina e o ensino de graduação extramuros Medicina 2002 

Revista Brasileira de Educação Médica 
(11 / 14,47%) 

50 A educação médica e o sistema de saúde.  Medicina 2002 

01 Women's health education in undergraduate nursing course Enfermagem 2007 

08 Reflections on the insertion of the nutrition discipline in nursing education. Enfermagem 2007 

30 O ensino de enfermagem e saúde mental e psiquiátrica: visão do 
professor e do aluno na perspectiva da fenomenologia social. 

Enfermagem 2005 

36 Avaliação do curso de especialização em enfermagem nas doenças 
infecciosas, na FIOCRUZ (1997-1999). 

Enfermagem 2004 

Revista Latino Americana de Enfermagem 
(05 / 6,57%) 

65 Uma análise das práticas docentes de professores universitários da área 
da saúde 

Enfermagem 1999 

Continua... 
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...continuação 
PERIÓDICO (Freqüência 
Absoluta/relativa) 

Nº 
DOC TÍTULO Área ANO 

09 Formação docente e o ensino de Pós-graduação em Saúde: uma 
experiência da Unifesp. 

 2007 

11 A prática pedagógica das professoras de enfermagem e os saberes Enfermagem 2007 

12 Enfermeiro professor um diálogo com a formação pedagógica. Enfermagem 2006 

Revista Brasileira de Enfermagem 
(04 / 5,26%) 

63 Perspectiva internacional acerca de indicadores de qualidade em cursos de 
doutorado em enfermagem 

Enfermagem 2000 

46 Projeto político pedagógico: lançando um olhar para a complexidade na 
formação do enfermeiro. 

Enfermagem 2003 

48 Experienciando a pedagogia construtivista numa disciplina de mestrado Enfermagem 2003 

58 Estudantes de Enfermagem Debatendo sobre modelos de ensino de 
assistência à luz da teoria construtivista 

Enfermagem 2000 

67 Projeto político pedagógico para cursos de enfermagem: reflexões a partir da 
prática educacional 

Enfermagem 1999 

68 A mudança da prática docente como determinante de um novo conceito de 
qualidade de ensino em enfermagem 

Enfermagem 1999 

69 Um estudo etnográfico, realizado nas salas de aula nos ciclos básicos nos 
cursos de enfermagem e medicina, e a prática pedagógica docente. 

Enfermagem 1999 

70 Qualidade de ensino de um curso de enfermagem: subsídios para a 
construção de um modelo de avaliação 

Enfermagem 1999 

71 Educação sexual na escola: experiência de docentes e acadêmicas de 
enfermagem com adolescentes, pais e professores. 

Enfermagem 1999 

Texto & Contexto Enfermagem 
(09 / 11,84%) 

72 Novas práticas na formação de enfermeiros e nutricionistas da Universidade 
Federal de Mato Grosso 

Enfermagem 1999 

05 Educação em Saúde ao Ostomizado: um estudo bibliométrico Enfermagem 2007 

06 A educação em Enfermagem à luz do paradigma da complexidade Enfermagem 2007 

07 Reflexões sobre o preparo para docência na pós-graduação em enfermagem Enfermagem 2007 

24 Perfil dos alunos e conhecimentos produzidos no programa de pós-
graduação de enfermagem em saúde do adulto 

Enfermagem 2005 

Revista de Enfermagem da USP 
(05 / 6,57%) 

66 Tentativas inovadoras na pratica de ensino e assistência na área da saúde 
mental 

Enfermagem 1999 

Continua... 
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...continuação 
PERIÓDICO (Freqüência 
Absoluta/relativa) 

Nº DOC TÍTULO Área ANO 

27 O ensino e práticas do cuidado: o caso de um curso de graduação em 
enfermagem. 

Enfermagem 2005 ACTA Paulista de Enfermagem 
(02 / 2,63%) 

39 A integração ensino e assistência na enfermagem: delineando 
possibilidades para uma prática contextualizada 

Enfermagem 2004 

29 O perfil do enfermeiro educador para o ensino de graduação Enfermagem 2005 Escola de Enfermagem Ana Nery 
(02 / 2,63%) 54 Desenvolvimento de software educacional em saúde do lactente Enfermagem 2001 

02 A graduação em odontologia na visão de egressos: proposta de 
mudanças. 

Odontologia 2007 Revista ABENO 
(02 / 2,63%) 

17 O desenvolvimento do processo ensino-apredizagem: visão do aluno e do 
professor. 

Odontologia 2006 

Ciência e Saúde 
(02 / 2,63%) 

13 Palavras e silêncios na educação superior em odontologia. Odontologia 2006 

 45 Formadores em Odontologia: profissionalização docente e desafios 
político-estruturais 

Odontologia 2004 

10 O jogo como pretexto educativo: educar e educar-se em curso de 
formação em saúde.  

Medicina 2007 

15 O ensino da saúde coletiva no curso médico da unicamp: experiências 
inovadoras junto a unidades básicas de saúde. 

Medicina 2006 

34 Concepção de qualidade de ensino dos coordenadores de graduação: 
uma análise dos cursos de odontologia do Estado de São Paulo. 

Odontologia 2004 

Interface, Comunicação e Saúde. 
(04 / 5,26%) 

52 Professores do ensino superior da área da saúde e sua prática 
pedagógica 

Educação 2002 

21 Produção científica em Saúde coletiva: perfil dos periódicos e avaliação 
pela Capes 

Medicina 2006 

25 Experiência extramural em hospital público e a promoção da saúde bucal 
coletiva. 

Odontologia 2005 

26 O enfoque problematizador na formação de profissionais da saúde. Medicina 2005 

Revista de Saúde Pública 
(04 / 5,26%) 

31 O planejamento estratégico situacional no ensino de gerenciamento de 
enfermagem. 

Enfermagem 2005 

Continua... 
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...continuação 
PERIÓDICO (Freqüência 
Absoluta/relativa) 

Nº DOC TÍTULO Área  ANO 

33 O papel do professor no ensino odontológico. Odontologia 2004 

59 A construção de modelos inovadores de ensino-aprendizagem as lições 
apreendidas na REDE UNIDA 

Medicina 2000 

60 A construção de sujeitos no processo de mudança da formação dos 
profissionais de saúde 

Medicina 2000 

Divulgação Saúde para Debate 
(04 / 5,26%) 

61 Diversificação de cenários de ensino e trabalho sobre necessidades/ 
problemas da comunidade 

Medicina 2000 

76 Monografias dos alunos de Terapia Ocupacional da Universidade De São 
Paulo entre 1985 a 1992 

TO 1997 Revista Terapia Ocupacional 
(02 / 2,63%) 

73 Práticas pedagógicas em Terapia Ocupacional: capacitando o aluno a 
atuar junto a crianças com atraso no desenvolvimento 

TO 1997 

35 Da avaliação da educação a educação da avaliação: o lugar do educador 
no processo da avaliação da pós-graduação no Brasil. 

 --- 2004 Psicologia & Sociedade 
(02 / 2,63%) 

42 Pensar: a que será que se destina? Diferentes tempos de uma reflexão 
sobre a morte enunciada do educador 

--- 2004 

Rev. Nutrição 14 Cuidado Nutricional na visão de enfermeiras 
docentes. 

Nutrição 2006 

Rev. Soc. Bras. Fonoaudiologia 
(01 / 1,31%) 

19 Percepção de Estudantes e profissionais e coordenadores de graduação 
em Educação Física sobre ruído em sua profissão. 

Fonoaudiolo
gia 

2006 

Educação rev 
(01 / 1,31%) 

23 Os saberes e o fazer pedagógico: uma integração entre teoria e prática Psico 2006 

Revista de Enfermagem da UERJ 
(01 / 1,31%) 

18 Projeto de Extensão Universitária: a enfermagem obstétrica no 
atendimento pré-natal de alto risco 

Enfermagem 2006 

Fisioterapia e pesquisa 
(01 / 1,31%) 

28 A contribuição da extensão comunitária para a formação acadêmica em 
fisioterapia 

Fisioterapia 2005 

Revista Paraense de Medicina 
(01 / 1,31%) 

32 Assistência pré-natal ambulatorial da fundação santa casa de 
misericórdia do Pará. 

Medicina 2004 

REME 
(01 / 1,31%) 

43 Métodos de Ensino-aprendizagem na prática docente em enfermagem: 
abordagens problematizadoras em disciplinas de saúde coletiva 

Enfermagem 2004 

Revista Brasileira Saúde Materno Infantil 
(01 / 1,31%) 

44 Contribuição à mudança curricular na graduação da Faculdade de 
Medicina de Botucatu 

Medicina 2004 

Continua... 
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...conclusão 
PERIÓDICO (Freqüência 
Absoluta/relativa) Nº DOC TÍTULO Área ANO 

Maringá 
(01 / 1,31%) 

47 Aprender a cuidar-se ajuda a minimizar os danos da violência sexual: 
relato de experiência 

Enfermagem 2003 

Fono atual 
(01 / 1,31%) 

51 Educação Vocal na Formação do Docente. Fonoaudiolo
gia 

2002 

Ciên. Saúde Unipar Arq. 
(01 / 1,31%) 

53 O aprendizado no primeiro estágio de enfermagem: a visão dos alunos. Enfermagem 2001 

Revista Brasileira de Ciências da Saúde 
(01 / 1,31%) 

55 Avaliação do Desempenho Docente em Disciplinas do curso de Medicina 
da Universidade Federal da Paraíba. 

Medicina 2001 

Semina 
(01 / 1,31%) 

56 Dificuldades e facilidades vividas pelos docentes no processo de 
implantação do currículo integrado no curso de enfermagem na 
Universidade Estadual de Londrina 

Enfermagem 2001 

Estudo e avaliação 
(01 / 1,31%) 

57 Alguns Problemas do nosso ensino superior Medicina 2001 

ACTA Cirurgia Brasileira 
(01 / 1,31%) 

62 Ensino, Pesquisa e extensão em Medicina. Medicina 2000 

Caderno de Saúde Pública  
(01 / 1,31%) 

64 Educação Médica, hospitais universitários e o Sistema Único de Saúde. 
 

Medicina 1999 

Revista Hospital das clínicas FMUSP 
(01 / 1,31%) 

74 A opinião dos professores sobre seus programas na graduação médica 
da FMUSP: PAC II 

Medicina 1997 

Mundo saúde 
(01 / 1,31%) 

75 Educação para a saúde com grupos de adolescentes Enfermagem 1997 
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Nota-se que a produção analisada concentra-se em alguns periódicos: 

Revista Brasileira de Educação Médica, Revista Latino-Americana de Enfermagem, 

Revista Brasileira de Enfermagem, Texto & Contexto Enfermagem, Revista de 

Enfermagem da USP, Revista de Enfermagem da UERJ, Revista da ABENO, 

Ciência e Saúde, Interface, Comunicação e Saúde e Revista de Saúde Pública. 

Um dado importante refere-se ao fato de que os periódicos concentram 

artigos relativos a uma determinada área/curso. Neste sentido, os estudos sobre 

ensino médico foram veiculados majoritariamente na Revista Brasileira de 

Educação Médica, os relativos ao ensino da enfermagem na Revista Latino-

Americana de Enfermagem, Revista Brasileira de Enfermagem, Texto & Contexto 

Enfermagem, Revista de Enfermagem da USP, Revista de Enfermagem da UERJ 

e as investigações referentes ao ensino de odontologia na Revista da ABENO e 

Ciência e Saúde. 

Ressalta-se que os periódicos Interface, Comunicação e Saúde e 

Revista de Saúde Pública publicam estudos de diferentes áreas/cursos. 

Este dado demanda maior aprofundamento, o que foge ao escopo da 

presente pesquisa, mas mostra-se instigante no debate sobre a veiculação da  

publicação científica sobre docência em saúde no cenário brasileiro, reforçando 

as observações já desenvolvidas no item anterior desta análise.  

 

 

5.4 Distribuição dos artigos analisados por abordag em de pesquisa 

Outro parâmetro de análise da produção sobre formação docente em 

saúde é a abordagem de pesquisa adotado pelos autores. Neste sentido, 

observa-se a seguinte incidência ( Gráfico 3):  
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Gráfico 3  – Abordagens de pesquisa utilizadas nos artigos analisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A abordagem mais utilizada foi a qualitativa com freqüência de 31 

(40,79%), discussão teórica 26 (34,21%), estudos quantitativos 10 (13,16%) e 

investigações quanti-qualitativos 9 (11,84%).  

Uma tendência observada nesta pesquisa situa a abordagem qualitativa 

como privilegiada nos estudos analisados. Esta ênfase pode ser compreendida à 

partir da dinâmica presente em pesquisas qualitativas, nas quais há uma relação 

dialética entre o mundo real e o sujeito, ou seja um mundo objetivo e subjetivo 

indissociável que não são traduzidos em números e sim atribuídos significados ao 

problema observado, reconhecendo os condicionantes históricos e as experiências 

vividas pelos sujeitos (ALVES-MANZZOTTI, 2004; MENEZES, 2001; CHIZZOTTI, 

2005). E é nesse contexto que estão inseridas as pesquisas na área da educação, 

o que parece justificar a alta incidência de pesquisas qualitativas e revisões 

encontradas neste estudo. 

Como discussão teórica aparece (34,21%) dos estudos, os quais 

correspondem a artigos que discutem a realidade atual a partir de conceitos, 

teorias, fatos históricos e políticos sem assumir métodos quantitativos ou 

qualitativos de trabalho, porém trazendo no seu contexto a relação dialética do 

mundo real presente nos pressupostos da pesquisa qualitativa. 
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5.5 Distribuição dos artigos segundo temática abord ada 

Outro aspecto analisado foi a freqüência dos temas estudados pelos 

autores no âmbito do objeto de estudo desta pesquisa, conforme demonstrado no 

Gráfico 4. 

 

Gráfico 4  – Frequência da temática abordada nos artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se, desta forma, que o Ensino de Graduação em Saúde foi a 

temática mais abordada (freqüência de 33 43,42%), seguido da formação docente 

12 (15,79%), método de ensino 10 (13,16%), avaliação de cursos 9 (11,84%), 

educação da comunidade 7 (9,21%) e outros 5 (6,58%). 

Cada uma das temáticas acima será analisada a seguir. 

 

5.5.1 Ensino no Curso de Graduação 

Nesta temática encontram-se 33 artigos que possibilitam adentrar no 

contexto das mudanças na formação em saúde, particularmente no âmbito do 

ensino superior. 
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QUADRO 3 - O ensino nos cursos de graduação 

Nº  ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTADOS 
01 2007 Rev. Latino 

Americana de 
Enfermagem 

ALENCAR, N.G.; 
BATISTA, 
S.H.S.S.; RUIZ-
MORENO, L. 

Women's health 
education in 
undergraduate nursing 
course 

Analisar os cursos de saúde da 
mulher da cidade de São Paulo, 
quanto a caracterização dos 
docentes e o processo 
pedagógico implementado. 

Dos docentes entrevistados todos têm titulação, sendo a especialização a 
titulação mínima apresentada, a maioria participou de cursos de capacitação 
docente. Os docentes trabalham numa óptica tradicional porém alguns já 
apresentam traços de uma educação crítica e reflexiva.Considera a formação 
docente como requisito para a transição do paradigma educativo 

02 2007 Rev. ABENO CORDIOLI, O. 
F. G.; BATISTA, 
N.A. 

A graduação em 
odontologia na visão 
de egressos: proposta 
de mudanças. 

Investigar o processo de 
formação em Odontologia a 
partir de egressos no exercício 
de uma prática generalista da 
profissão. 

Os alunos mudariam os cursos pelo qual foram formados, principalmente no que 
se refere à metodologia de ensino-aprendizagem, a necessidade de uma maior 
interação teoria e prática, contextualização da realidade e integração com o SUS. 
Também surgiram sugestões quanto a gerenciamento de consultório ampliação do 
cenário de treinamento clínico (extramuros), prática pedagógica mais humanizada, 
melhor preparo para a pesquisa, investimento no quadro docente inclusive 
capacitação pedagógica e mudanças no sistema de avaliação. 
Todas essas mudanças aparecem nas Diretrizes Curriculares de 2002 e sugere a 
capacitação docente como instrumento 

03 2007 Rev.Bras. Educação 
médica 

COSTA, N. 
M.S.C. 

Docência no Ensino 
Médico porque é tão 
difícil mudar? 

Identificar os fatores que 
limitam mudanças na prática 
docente em Medicina 

Desvalorização das atividades de ensino e a supremacia e a supremacia da 
pesquisa, a falta de identidade profissional docente, a deficiência na formação 
pedagógica do professor de medicina, a resistência docente a mudança e o 
individualismo dos professores universitários. Fala da capacitação docente 
paralela a reforma curricular. 

04 2007 Rev.Bras. Educação 
médica 

GARCIA, M. A.; 
et al  

A interdisciplinaridade 
necessária à 
educação médica 

Analisar os programas e 
atividades do currículo 
implantado na Faculdade de 
Medicina da PUC-Campinas a 
partir de 2001, no tocante as 
ações interdisciplinares e 
multiprofissionais que envolvem 
os demais cursos da saúde. 

A interdisciplinaridade é descrita no currículo da faculdade. A integração parece 
mencionada entre as disciplinas e com menor ênfase entre os cursos, aparece no 
planejamento pedagógico, na disciplina de saúde coletiva e nos módulos básicos, 
onde a educação permanente de docentes está mais presente. Fala-se da 
capacitação docente como instrumento para vencer a resistência. Dificuldades 
para interdisciplinaridade falta de integração entre professores, desconhecimento 
do papel do outro, predomínio da visão biomédica. Apesar de estar no currículo a 
interdisciplinaridade ocorre pela iniciativa de poucos docentes 

05 2007 Revista da Escola 
de enfermagem da 
USP 

SILVA, A.L.; 
CAMILLO, S.O. 

A educação em 
Enfermagem à luz do 
paradigma da 
complexidade 

Verificar princípios do 
paradigma da complexidade 
nos discursos docentes 

Detectou-se que há princípios da complexidade no discurso do docente em 
enfermagem como a responsabilidade do docente com o processo de ensino-
aprendizagem, interação professor-aluno, a preocupação coma humanização, e com o 
estimulo a reflexão e a crítica, formação do cidadão. 
Estes traços no discurso possibilitam ver m processo de transição no modelo educativo 

06 2007 Revista Latino-
americana de 
enfermagem 

FERESIN,C.; 
SONZOGNO, 
M.C. 

Reflections on the 
insertion of the 
nutrition discipline in 
nursing education. 

Caracterizar a disciplina de 
nutrição ministrada em seis 
cursos de graduação em 
enfermagem quanto à 
formação docente, carga 
horária, conteúdos, 
estratégias de ensino e 
avaliação, na ótica docente.  

Os cursos apresentam conceitos básicos da nutrição nos ciclos de vida e 
doenças. As diretrizes falam do desenvolvimento de competências generalistas e 
específicas e da formação para o trabalho na equipe multiprofissional. As 
estratégias citadas foram seminário e reflexão sobre o próprio processo de 
alimentação, possibilitando a construção do aprendizado. A avaliação segue a 
mensuração. Foi detectada a fragmentação do ensino, a necessidade de associar 
teoria e prática, considerar a programação do curso baseada na realidade da 
população brasileira e considerar os diferentes campos de atuação do enfermeiro 

Continua... 
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...continuação 
Nº  ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTADOS 
07 2006 Ciência e Saúde 

Coletiva 
ARAUJO, 
M.E.  

Palavras e silêncios na 
educação superior em 
odontologia. 

Refletir sobre as necessidades 
de mudança na formação dos 
profissionais nas faculdades 
de odontologia do Brasil 

Identifica os paradigmas da educação tradicional, à distância da realidade social e 
do SUS. Levanta a necessidade de integração da academia com a comunidade, 
uma formação generalista voltada às necessidades dos SUS e a também uma 
mudança na concepção do ensino-aprendizagem e considera a capacitação 
docente importante ao processo 

08 2006 Rev. Nutrição CAMPOS, 
S.H; BOOG, 
M.C.F.  

Cuidado Nutricional na 
visão de enfermeiras 
docentes. 

Identificar percepções e 
práticas de docentes de um 
curso de graduação em 
Enfermagem em relação ao 
ensino de nutrição, a fim de 
subsidiar propostas 
pedagógicas. 

O ensino de nutrição não contemplou as demandas da prática, existe um 
dificuldade em relação à atuação sobre o cuidado nutricional tanto na área 
hospitalar como na saúde pública e que esse aspecto teve um declínio na 
qualidade nos últimos anos e há uma dificuldade para o trabalho em equipe. 
Levantam isso como conseqüência do modelo biomédico e da educação 
tradicional e sugere o novo paradigma do processo educativo como caminho para 
transformar essa realidade 

09 2006 Rev.Bras. Educação 
médica 

ABREU 
NETO, I.P.; et 
al 

Percepção dos 
professores sobre o 
novo currículo de 
graduação da 
Faculdade de Medicina 
da UFG implantando em 
2003 

Conhecer a percepção dos 
professores a respeito do 
currículo reformulado 

Sobre o conhecimento do projeto político-pedagógico aproximadamente metade dos 
entrevistados conhece e a outra metade não, a maioria concorda com a necessidade 
de mudança e também conhece o programa de avaliação, mas poucos participaram. 
As vantagens da mudança são atribuías à adequação do ensino a realidade da saúde 
pública, ampliação do internato, interdisciplinaridade, introdução precoce a prática. 
Entre as desvantagens estão: a resistência dos professores à mudança, fase de 
experimentação, diminuição da carga horária, dificuldade de integração entre as 
disciplinas, a falta de compromisso de alguns docentes. Metade dos professores 
adequou a metodologia de ensino. Os docentes referem não sentir diferença no 
empenho do aluno. A instituição reconhece a importância da capacitação docente e 
oferece aos seus docentes, porém 48% não participaram, 44% participaram e deste 
43% achou a carga horária inadequada. 

10 2005 Acta paulista 
enfermagem 

AMORIM, 
R.C; 
OLIVEIRA, 
E.M. 

O ensino e práticas do 
cuidado: o caso de um 
curso de graduação em 
enfermagem. 

Analisar o processo de 
formação da enfermeira, 
buscando conhecer sua 
dinâmica sob a ótica de 
docentes da área de saúde do 
adulto, discentes e egressas 
do curso. 

Discute-se a influencia do modelo biomédico no trabalho humano da enfermagem 
que fez com que os aspectos técnicos da profissão prevalecessem sobre o 
humano e fizessem com que os profissionais perdessem um pouco da sua 
identidade. Isso exige que os envolvidos no curso busquem clarificar as 
dimensões do cuidar/cuidado no sentido de privilegiar o curar e o cuidar como 
complementares. Há a necessidade de assumir uma postura crítica e trabalhar as 
disposições internas do corpo docente para revalorizar o aspecto humanista do 
cuidado, integrando docentes, profissionais em serviço e discentes. 

11 2005 Fisioterapia e 
pesquisa 

RIBEIRO, 
K.S.Q.S. 

A contribuição da 
extensão comunitária 
para a formação 
acadêmica em 
fisioterapia 

Analisar a experiência 
educativa para a formação do 
fisioterapeuta 

Foi detectada a motivação dos alunos por trazer uma vivência diferente do que 
tem na universidade, envolvendo o interesse de trabalhar na comunidade por 
questões políticas, religiosas, afetivas e a preocupação com o ser humano e 
também pela oportunidade de conhecer outra realidade. Existe também um 
envolvimento afetivo estimulando o atendimento humanizado. Notou-se uma 
dificuldade de trabalhar com o preventivo e a falta de material estimula o 
aprendizado. Assim a experiência possibilita a ampliação da visão do aluno o 
conhecimento da realidade da sociedade e sua atuação nesse contexto. Essa 
experiência ajuda a superar o modelo biomédico, possibilitando um inicio para a 
mudança do paradigma educacional. 

Continua... 
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...continuação 
Nº ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTADOS 
12 2005 Revista latinoam. 

de enfermagem 
CAMPOY, 
M.A.; 
MERIGHI, 
M.A.B.; 
STEFANELLI, 
M.C. 

O ensino de 
enfermagem e 
saúde mental e 
psiquiátrica: visão do 
professor e do aluno 
na perspectiva da 
fenomenologia 
social. 

Compreender o processo de 
ensino-aprendizagem na 
perspectiva do professor e 
do aluno que vivenciaram a 
disciplina de enfermagem 
em saúde mental e 
psiquiátrica 

Na ótica do professor valoriza-se a comunicação, observação e o relacionamento interpessoal, o 
humanismo, o cuidado integral e estratégias que possibilite a mudança de atitude do aluno com a 
construção do seu conhecimento, a relação professor aluno. A ótica dos alunos surge como 
resposta às concepções do docente surgindo dimensões como a oportunidade de adquirir 
conhecimento, a importância da integração teoria-prática, a construção do conhecimento para o 
atendimento humanitário e integral e a importância do relacionamento professor-aluno para o 
aprendizado e a importância dada à reflexão pessoal das vivências. Conclui-se que o curso 
ocorre num modelo biomédico, porém a vivência na disciplina possibilita o aluno a vivenciar uma 
outra experiência de formação. 

13 2004 Saúde em debate PIAZATTO, E., 
et al 

O papel do professor 
no ensino 
odontológico. 

Verificar o papel do 
professor e da universidade 
em relação às mudanças 
que vêm ocorrendo no 
processo de ensino-
aprendizagem em especial 
nos cursos de odontologia 

O ensino superior vem ocorrendo numa ótica transmissiva, não criativa e sem reflexão crítica, dentro do 
modelo biomédico, assim a universidade deve considerar o contexto social e humano no contexto 
educacional e para isso o envolvimento de todos os integrantes no processo: discentes, docente, 
sociedade e políticos. Os docentes devem estar conscientes da formação do cidadão. Tudo isso exige 
uma nova postura docente mais envolvida com o seu papel de educador, devendo o ensino na 
odontologia basear-se nas relações reais e humanistas, no paradigma da promoção da saúde, 
processo educativo calcado na pesquisa para transformação na relação universidade/sociedade 

14 2004 Interface 
comunicação, 
saúde e educação 

SECCO, G.S.; 
PEREIRA, 
M.L.T. 

Concepção de 
qualidade de ensino 
dos coordenadores 
de graduação: uma 
análise dos cursos 
de odontologia do 
Estado de São 
Paulo. 

Investigar as concepções de 
qualidade e ensino 
universitário de professores 
que atuam como 
coordenadores da graduação 
nas Faculdades de 
odontologia do Estado de São 
Paulo que possuem pós-
graduação strictu-sensu, para 
refletir sobre os desafios da 
formação docente na área 

Nos discursos nota-se que há mudanças curriculares e pedagógicas por pressão da avaliação 
das escolas e não pela concepção de qualidade. Sobre o planejamento e a metodologia de 
ensino todos reconhecem a importância, mas são resistentes a maior proximidade com o aluno. 
Todos concordam com o cumprimento do conteúdo e o uso de novas tecnologias, porém nota-se 
a centralização no professor. Sobre tutoria 1/3 dos coordenadores acham que não influenciam na 
qualidade do curso. Na avaliação do ensino todos concordam na avaliação centrada no professor 
e no que se refere à aprendizagem utiliza-se a mensuração da memorização de conteúdos. A 
transmissão do conteúdo aparece como importante em 1/3 dos entrevistados. A participação do 
aluno é pouco considerada. Nos discursos identificamos aspectos da educação tradicional com 
sinais de uma educação inovadora ainda sem fundamentação, mostrando as novas exigências 
em termos de formação docente. 

15 2004 Revista Bras. 
Educação Médica 

HENRIQUE, F.; 
DA ROS, M.A. 

Concepção dos 
professores do curso 
de medicina da 
Universidade 
Federal de Santa 
Catarina sobre o 
sistema único de 
saúde 

Compreender as 
concepções dos professores 
de medicina acerca do SUS 

Nenhum dos professores conseguiu responder como se dá a descentralização, a hierarquização do 
sistema, a complementaridade do setor privado, alguns reservam-se a crítica do sistema, outros em 
dividir em público e privado sem maiores aprofundamentos e os que ainda usam terminologias dos 
sistemas anteriores. Sobre o direito a saúde notamos que tem alguns professores que 
desconhecem o direito universal equânime de todos os brasileiros e alguns conhecem porém não 
concordam, assim essa forma de conceber o sistema único de saúde pode trazer descrédito junto 
ao aluno sobre o sistema, trazendo no currículo oculto impressões e um posicionamento contrario 
ao sistema. Outra questão foi levantada sobre os princípios e a constituição e muitos relataram não 
conhecer, alguns davam explicações simplistas e outros falaram sem especificações e com 
contradições, não deixando claro se entenderam a pergunta ou não. Existe entre os entrevistados a 
compreensão de que apenas o sistema de saúde básico deve ser público contrariando os princípios 
da integralidade. Sobre o questionamento sobre o controle social apenas dois citaram os conselhos 
de saúde, os demais responderam através de eleições, reuniões de bairro. Mesmo os professores 
que citaram os conselhos de saúde não identificam o profissional da saúde como membro ativo 
desse planejamento, ficando claro que os professores desconhecem como funciona o controle 
social e sua importância para a regulação do sistema. Para a formação generalista é necessário 
preparar o professor para atuar nesse contexto 

Continua... 
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...continuação 
Nº ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTADOS 
16 2004 Revista Bras. 

Educação Médica 
GROSSEMAN, 
S.; PATRICIO, 
Z.M. 

A relação médico 
paciente e o Cuidado 
Humano: Subsídios 
para a promoção da 
educação médica 

Compreender, junto a 
profissionais médicos, o 
significado do desejo de ser 
médico e a satisfação com 
a realidade do trabalho. 

A formação acadêmica não tem valorizado a questão relacional, na relação interpessoal. 
Centrou-se no diagnóstico e tratamento de doenças no ambiente hospitalar. Na formação falta 
estimulo ao potencial de relacionar-se com o outro, centrando a educação no individualismo. O 
paciente mostra a necessidade dessa mudança de postura do profissional médico. As DCNs 
incorporam a dimensão humanística mostrando a necessidade de inovação do currículo. 

17 2004 ACTA Paulista de 
Enfermagem 

OJEDA, B.S.; 
SANTOS, 
B.R.L.; EIDT, 
O.R. 

A integração ensino e 
assistência na 
enfermagem: 
delineando 
possibilidades para 
uma prática 
contextualizada 

Abordar a temática da 
integração ensino e 
assistência que gerou 
movimentos na área da 
educação e dos serviços da 
área da saúde. 

Desde o início da escola na área da saúde o serviço é usado como campo para a 
aprendizagem, porém existe uma dissociação entre ensino e assistência, desde a década de 70 
recomenda-se a interação entre escola e serviço, na década de 80 surge o programa de 
Integração Docente Assistencial que pede a mudança curricular e as pesquisas voltadas para 
atenção a comunidade, porém o mundo vem passando por constantes mudanças exigindo um 
profissional competente. Em 2001 as Diretrizes Curriculares vem pedindo mudanças que reforça 
os pressupostos da IDA de integração de esforços, da interdisciplinaridade para vencera 
fragmentação do ensino e do serviço de saúde e profissionais, para atender essas 
necessidades de ampliação de conceitos e metodologias na área da Saúde e Educação 

18 2004 Revista Bras. 
Educação Médica 

AGUIAR, A. C.; 
CORDEIRO, 
H.A. 

Integração Vertical e 
horizontal do currículo 
médico no contexto 
das novas diretrizes 
curriculares: o curso 
de medicina da 
Universidade Estácio 
de Sá. 

Delinear as principais 
estratégias adotadas pelo 
curso de medicina da 
Universidade Estácio de Sá 
para a integração horizontal 
e vertical do currículo 

O currículo enfatiza o processo saúde-doença, aliando humanismo e ciência, associando 
conteúdos biomédicos e clínicos e introduziu atividades na área de saúde da família. A escola 
criou parcerias com serviços para ir além do foco hospitalocêntrico. Para formar uma estrutura 
mais flexível o curso abdicou dos departamentos e organizou-se em instancias executivas 
(direção, coordenação de ciências básicas, área clínica e internato, pesquisa e desenvolvimento 
educacional ) Aprendizagem centrada no aluno, com o foco na investigação com atividades de 
ensino, pesquisa e extensão com a realização de seminários integrados, o qual ocorre com a 
participação de todos os docentes e alunos de todos os períodos. Desenvolvimento docente 
para sua implementação. Há barreiras a vencer como a resistência docente. 

19 2004 Ciência e Saúde 
Coletiva 

SECCO, L.G.; 
PEREIRA, 
M.L.T. 

Formadores em 
Odontologia: 
profissionalização 
docente e desafios 
político-estruturais 

Investigar as concepções de 
qualidade e ensino nas 
Faculdades de odontologia do 
Estado de São Paulo, 
procurando indicadores que 
contribuam na proposta de 
formação docente 

A titulação foi dada como um ponto importante na qualidade da atividade docente. O processo 
de avaliação implantado pelas diretrizes curriculares tem provocado uma movimentação para a 
mudança em termos curriculares e pedagógicos. O curso vem sofrendo um declínio de prestígio 
e surge a necessidade de mudança de contexto de formação (social e política). As novas 
concessões surgem como um desafio para os cursos em todos os aspectos currriculares, 
pedagógicos e competência docente 

20 2003 Texto & Contexto PEREIRA, 
W.R.; 
BELLATO, R. 

Projeto político 
pedagógico: lançando 
um olhar para a 
complexidade na 
formação do 
enfermeiro. 

Construir alguns elementos 
norteadores para subsidiar 
a discussões sobre a 
prática do ensino de 
Enfermagem em meio ao 
processo avaliativo das 
condições de oferta de 
Cursos pelo Ministério da 
Educação e Cultura 

A estrutura curricular é um subsídio administrativo pautado numa visão de mundo 
cartesiana e mecanicista. A educação do futuro não pode ser um compendio de disciplinas 
mecanicamente arranjadas que são ou deveriam ser ensinadas. Temos uma cultura 
disciplinar que leva a hiperespecialização, dentro de uma concepção biologicista e técnica. 
Ensino na área da saúde ainda não incorporou a multidimensionalidade do ser humano e 
do cuidado prestado a ele. O ensino da enfermagem visa ensinar o cuidado humano e é de 
responsabilidade do professor direcionar um ensino crítico, reflexivo, criativo e uma sólida 
formação humanística que é o que pede o novo currículo para o curso. 
Para tanto devemos superar a prática imitativa e promover uma educação que promova a 
autonomia e a individualidade do aluno e do paciente exigindo do docente mudanças para 
o planejamento do ensino. Para que essa realidade ocorra é necessária base teórica firme, 
processo de avaliação e ensino que atendam a necessidade 

Continua... 
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...continuação 
Nº ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTADOS 
21 2002 Revista Brasileira 

de Educação 
Médica 

TURINI, B.; 
ALMEIDA, M.J. 

Os professores de 
medicina e o ensino 
de graduação 
extramuros 

Analisar os graus de 
aceitação das práticas de 
interação com o serviço de 
saúde e com a comunidade 
por parte dos docentes da 
área clínica do curso de 
medicina da UEL dos 
módulos PIN 

Dos 196 questionários, 80 foram respondidos, destes 80 mais da metade havia se envolvido 
com atividades de planejamento e/ou execução do novo currículo; há docentes que questionam 
a validade e eficácia dos novos métodos; o conhecimento e aceitação das práticas 
interdisciplinares e multiprofissionais são bastante heterogêneos. Dentro dessa heterogeneidade 
classificamos os professores em defensores convictos, apoiadores (se propunham a assumir 
apenas algumas atividades), opositores e indiferentes. A grande proporção de professores 
considerados indiferentes mostra a dificuldade da mudança, um processo que ainda está em 
fase de implantação. Os resultados mostram que deve se usar outras formas de sensibilização 
para motivar os docentes das áreas clínicas para as novas práticas de ensino, assim como a 
mudança do currículo não ocorre somente com as mudanças da metodologia e sim com a 
integração dos professores com o mesmo, o qual não está preparado para a mudança, assim 
se faz necessário à implantação de estratégias de inclusão dos professores. 

22 2002 Revista Brasileira 
de Educação 
Médica. 

SILVA, G.E.G. A educação médica e 
o sistema de saúde.  

Comentar as possibilidades, 
necessidades e oportunida-
des de inserção do aluno de 
medicina no Sistema Único 
de Saúde durante o período 
da graduação. 

Para esse contexto é necessária a integração do serviço e da academia, exigindo uma 
organização curricular para inserção precoce do graduando nas atividades prática. Essa 
dinâmica propiciará educação permanente, através da capacitação de preceptores 
indispensável à qualidade do programa. Para isso será necessário deslocar alunos e 
professores para a comunidade, mudança cultural, envolvimento dos dirigentes de ambas 
as instituições associado a uma política de gestão e avaliações periódicas. 

23 2001 Ciên. Saúde 
Unipar Arq. 

KARINO, M.E; 
GUARIENT, 
M.H.D.M. 

O aprendizado no 
primeiro estágio de 
enfermagem: a visão 
dos alunos. 

Tornar conhecida a visão 
dos alunos sobre o seu 
aprendizado no primeiro 
estágio supervisionado do 
Curso de Enfermagem da 
Universidade Estadual de 
Londrina 

Os alunos jovens ainda em formação pessoal, acadêmica e profissional, devendo ser 
estimulados a uma formação mais humanística. A prevalência é de alunos do sexo 
feminino que vem de encontro com o histórico da profissão. O estágio supervisionado é 
importante no início do curso, pois coloca o aluno em contato com a realidade. A vivencia 
da prática e a pesquisa incentiva os alunos na busca do conhecimento. Como aspectos 
negativos sobrecarga dos aspectos curriculares, desinteresse do próprio aluno, 
desestímulo do professor, inadequação e precariedade do campo de estágio, falta de 
receptividade da equipe de saúde, falta de colaboração do doente, excessiva cobrança do 
professor, elevado nível de ansiedade do aluno. Sobre o aspecto da avaliação processual 
diária também é positiva. O aspecto relacional do professor também é destacado 

24 2001 Semina GODOY, C.B.; 
SOUZA, N.A. 

Dificuldades e 
facilidades vividas 
pelos docentes no 
processo de 
implantação do 
currículo integrado no 
curso de enfermagem 
na Universidade 
Estadual de Londrina 

Determinar as perspectivas e 
dificuldades dos docentes do 
Departamento de Enferma-
gem do Centro de Ciências 
da Saúde, da Universidade 
Estadual de Londrina, na 
construção e implantação do 
Módulo I, do currículo 
integrado de Enfermagem. 

Aspectos facilitadores empenho do colegiado e da direção, trabalho coletivo pelo mesmo 
ideal, compromisso e responsabilização frente à formação do profissional consciente, 
crítico, criativo e reflexivo. Como dificuldade surgiu a carência de tempo, escassez de 
recursos materiais e humanos, estrutura física inadequada, A avaliação dos docentes 
também apontou para a necessidade de formação pedagógica continuada do docente. 

25 2000 Texto e Contexto 
Enfermagem 

SCHNEIDER,D
.S.; SAUPE, R. 

Estudantes de 
Enfermagem 
Debatendo sobre 
modelos de ensino de 
assistência à luz da 
teoria construtivista 

Realizar uma prática assis-
tencial de cuidado compar-
tilhado junto as alunas, para 
debater sobre os modelos de 
ensino e assistência. 

Foi construído um grupo de discussão e a experiência possibilitou as alunas a trazerem 
suas percepções do mundo, da natureza e de si próprias, assim como os dilemas que 
passavam resultantes da dicotomia do modelo docente e assistencial. O professor assumiu 
o papel de facilitador estimulando os participantes ao debate e a autora afirma a 
necessidade de desenvolver criticidade nos alunos para enfrentar o mundo.  
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...continuação 
Nº ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTADOS 
26 2000 Divulgação 

em Saúde 
para Debate 

FEUERWERK
ER, L.C.M. 

A construção de 
sujeitos no processo 
de mudança da 
formação dos 
profissionais de saúde 

Resgatar a subjetividade 
para pensar mudanças na 
universidade, na produção 
do conhecimento científico e 
formação profissional, 
referido à experiência do 
projeto UNI 

A concepção cartesiana do mundo não atende a realidade e assim deve se pensar as mudanças na 
universidade construindo um conhecimento problematizado na realidade, articulando teoria e prática, 
interdisciplinaridade e participação ativa do estudante. O projeto uni é um projeto internacional 
financiado pela fundação kellogg. A estratégia principal do programa é estabelecer parcerias entre 
serviço, comunidade e universidade. O programa tem gerado mudanças profundas na formação. É 
um processo que busca mudança nas relações, estrutura e modo de funcionamento da universidade. 
Os currículos são integrados, módulos interdisciplinares, metodologias ativas de ensino, prática 
multiprofissional em serviço. O processo de estabelecer parcerias veio dentro de um contexto político 
de democratização numa linguagem de equilíbrio para as relações de poder. O exercício de sua 
construção implicou democratizar as relações entre os segmentos e no interior de cada um deles e 
estabelecer uma comunicação quebrando as individualidades. Além das parcerias os espaços 
coletivos de reflexão e ação foram uma potente estratégia na transformação da prática e na 
construção de novas maneiras de produzir conhecimento. 

27 2000 Divulgação 
em Saúde 
para Debate 

FEUERWERK
ER, L.C.M.; 
RANGEL, 
M.L.; COSTA, 
H. 

Diversificação de 
cenários de ensino e 
trabalho sobre 
necessidades/ 
problemas da 
comunidade 

Discutir algumas lições 
extraídas de processos de 
ensino aprendizagem no 
âmbito de experiências da 
Rede UNIDA 

Um dos pontos fundamentais para a mudança na universidade é a adoção dos princípios da 
educação de adultos, assim o aprender a aprender atende a necessidade do aluno de 
constantemente estar buscando informações, avaliação crítica de dados e informações. Criando 
um processo dinâmico de ação-reflexão-ação. É importante o envolvimento de atores do serviço 
e da comunidade na orientação dos trabalhos dos alunos, pois da abertura para surgir novos 
conteúdos para fundamentar novas práticas. Tudo isso exige reformulação do currículo para que 
dê conta do trabalho interdisciplinar, integração de conteúdo e espaços de discussões para 
trabalhar com problematização evitando o aspecto reducionista do biológico. A avaliação 
também sofre mudanças deixando de ser pontual para verificação da construção de um 
processo.Tudo isso implica em mudanças profundas nas relações professor aluno, na 
organização da universidade, que vai além da mudança curricular, abrange a construção de 
projeto político pedagógico que atenda a complexidade da transformação. As dificuldades 
enfrentadas são relacionadas principalmente a resistência à mudança dos docentes 

28 1999 Caderno de 
Saúde 
Pública 

CAMPOS, 
G.W.S. 

Educação Médica, 
hospitais universitários 
e o Sistema Único de 
Saúde 

Esclarecer em que 
modalidade de saúde 
ocorreria a formação de 
estudantes de medicina 

Foi pesquisado em 14 escolas de medicina e detectou-se que 86% dos estágios ocorrem na 
instituição hospitalar, mostrando que o foco do ensino é a especialidade, num modelo de ensino e 
assistência fragmentados, mostrando a inadequação desse modelo para a formação do médico e do 
enfermeiro. Há a necessidade deslocar o ensino para um novo cenário, buscando uma articulação 
dos serviços com a universidade e uma gestão integrada. Assim necessitando de mudanças 
curriculares 

29 1999 Revista 
Escola de 
enfermagem 
da USP 

BARROS, 
S.;et al 

Tentativas inovadoras 
na pratica de ensino e 
assistência na área da 
saúde mental 

Descrever a visão dos 
alunos sobre um serviço que 
instituiu a integração-
docente assistencial 
envolvendo a Secretaria de 
Estado de Saúde e a USP 

O objetivo do IDA na instituição é a reflexão crítica da assistência e do ensino e os alunos 
descrevem que o programa facilita sua integração no serviço, assim com levanta a importância 
do enfermeiro no seu aprendizado. Essa integração entre serviço e assistência promove 
mudanças no aprendizado enfatizando o trabalho coletivo 

30 1999 Texto & 
contexto 
Enfermagem 

LOUREIRO, 
M.M.; VAZ, 
M.R.C. 

Projeto político 
pedagógico para 
cursos de 
enfermagem: 
reflexões a partir da 
prática educacional 

Refletir acerca da construção 
coletiva, compartilhada entre 
docentes e alunos, de m 
projeto político pedagógico 
para o curso de graduação 
em Enfermagem 

Insatisfação com o perfil do egresso, isoladamente alguns tem utilizado a metodologia 
problematizadora isso tem causado divergências, pois outros trabalham na lógica tradicionalista 
que atende o currículo vigente. Com as mudanças necessárias para a formação é necessária a 
construção de um projeto político pedagógico conjunto que abra para discussão um novo 
modelo de formação 
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...continuação 
Nº ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTADOS 
31 1999 Texto & 

contexto 
Enfermagem 

SORDI,M.R.L.
; et al 

A mudança da prática 
docente como 
determinante de um 
novo conceito de 
qualidade de ensino 
em enfermagem 

Discutir as transformações, 
ao longo da vida 
profissional, das 
concepções de ensino dos 
docentes de um curso de 
Enfermagem e sua 
adequação frente aos 
desafios do novo milênio. 

Nota-se que os professores falam de uma educação libertadora, mas agem numa perspectiva 
tradicional. Os docentes falam de sua atividade ao longo do tempo como um movimento de 
construção e reconstrução levantam a necessidade da competência técnica e o compromisso 
com a transformação social, porém ao percebemos em seu discurso o uso de métodos que 
levem a reflexão para a transformação social. Como dificuldades levantam a falta de recurso, de 
capacitação docente e regime de trabalho.  

32 1999 Texto & 
contexto 
Enfermagem 

TAVARES, 
C.M.A.; 
GRASS, I.B.P; 
SANTOS, 
N.C. 

Novas práticas na 
formação de 
enfermeiros e 
nutricionistas da 
Universidade Federal 
de Mato Grosso 
 

Descrever o processo de 
avaliação do Programa 
“Novas práticas na 
Formação de Enfermeiros e 
Nutricionistas da UFMT” 

Os alunos consideraram importante a vivência numa nova realidade, a da comunidade, 
utilizando novos métodos de ensino e perceberam um crescimento pessoal e profissional com a 
vivência, apesar da insegurança em alguns procedimentos. Por parte dos professores que 
participaram do programa gostaram da nova metodologia, relatam que os alunos aprendem 
melhor e que exige um preparo maior para sua atuação, os professores que não participaram 
apresentam dúvidas e desinteresse. Na fala dos funcionários percebe-se a necessidade de 
maior integração com o programa e com os alunos. O programa trouxe integração e mostrou a 
possibilidade de mudanças dentro de uma nova visão educacional. 

33 1997 Revista de 
Terapia 
Ocupacional 

BARROS, 
D.D.; OLIVER, 
F.C. 

Monografias dos 
alunos de Terapia 
Ocupacional da 
Universidade De São 
Paulo entre 1985 a 
1992 

Discutir o ensino de 
iniciação científica 
apontando os temas de 
maior interesse dos alunos 
entre as monografias 
realizadas no 7º e 8º 
semestre do curso de 
graduação em Terapia 
Ocupacional na 
Universidade de São Paulo 

As temáticas de maior interesse: recursos terapêuticos, saúde mental e psiquiatria, terapia 
ocupacional em doenças e condições específicas e fundamentos da terapia ocupacional. Isso 
reflete o trabalho curricular e a construção de uma postura crítico reflexiva. Os trabalhos 
predominam os estudos qualitativos e refletem o interesse do aluno de contribuir par a 
capacitação e qualificação profissional. 
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Os estudos 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 

28 (51,51%), fazem análise de experiências de formação por referência à 

necessidade, possibilidades e dificuldades da transformação do modelo de 

formação. Os artigos 03, 07, 13, 17, 20, 22, 27, 30 e 31 (27,27%) discutem as 

mudanças na formação em saúde em uma perspectiva teórica. Os trabalhos 11, 

24, 29 e 32 (12,12%) analisaram vivências de inserções em novos cenários de 

aprendizagem para debater desafios e perspectivas no processo de formação e, 

por fim, os estudos 23, 25 e 33 (9,10%) relataram experiências docentes pontuais 

no ensino de graduação.  

A análise do conjunto destas produções científicas permite identificar 

dimensões que são convergentes no tocante ao ensino superior em saúde. Uma 

primeira dimensão envolve a denúncia quanto ao esgotamento do modelo 

tradicional de educação, no qual a aprendizagem se dá na assimilação e retenção 

de conteúdos, transmitidas em situações preestabelecidas. 

      “Apontou-se a ‘dominância’ do saber biomédico, incorporado 
principalmente pelo profissional médico, mas não somente por este, pois se 
abordam as relações profissionais utilizando-se o termo ‘auxiliar’, que demonstra 
a existência de hierarquias, distante da interdisciplinaridade” (GARCIA, 2007; doc 
4) 

 

      “A partir dos dados coletados e das análises empreendidas neste 
estudo,... revelando movimentos de superação e transformação dos processos de 
formação de enfermeiros. A incorporação de uma perspectiva teórica mais crítica 
na área de saúde da mulher... ainda mantém traços de uma cultura acadêmica 
mais transmissiva, por outro lado anunciam movimentos que situam o aluno de 
maneira mais ativa e propositiva, delineiam cenários múltiplos e diferenciados” 
(ALENCAR, 2007; doc 1) 

 

      “A identidade profissional do enfermeiro advém de uma formação muito 
centrada no modelo biomédico,... Isto, pelo que já foi discutido aqui, começa a 
mudar na disciplina de saúde mental e psiquiátrica” (CAMPOY, 2005; doc 12) 

 

Uma segunda dimensão refere-se à necessidade de superação das 

dicotomias (teórico-prática, saúde-doença, promoção e cura, básico e profissional, 

ensino e pesquisa) que historicamente têm fundamentado a formação de 

profissionais em saúde, com ênfase na doença e no modelo hospitalocêntrico, 
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desconsiderando a complexidade do processo de saúde (MASETTO, 2003; MAIA, 

2004; BATISTA, 2004; BATISTA, et al, 2005). 

      “Dentre esses aspectos, salientamos a falta de articulação da teoria 
com a prática, uma visão da Odontologia descontextualizada da realidade com 
conseqüente despreparo para a atuação no mercado de trabalho, uma ênfase 
intraprofissional com pouca integração com outras áreas da saúde, uma formação 
inadequada para o trabalho na equipe de saúde no contexto SUS,...Esse 
panorama aponta, na visão de egressos, para a necessidade de mudanças 
dessas falhas,...” (CORDIOLI, 2007; doc 2) 

 
      “... A metodologia problematizadora e a discussão de temas como 

cuidar/cuidado e interdisciplinaridade, durante o curso de graduação, constituem 
medidas viáveis para aprimorar o ensino e preparar melhor o aluno para lidar com 
problemas na prática cotidiana, que vão além daquilo que o conhecimento técnico 
científico aborda” (CAMPOS, 2006; doc 8) 

 
      “Se 86% da carga horária dos estágios práticos dos cursos médicos se 

desenvolvem dentro de Hospitais Universitários, são estes, pois, os espaços que 
compõem o denominado ‘interno’ das faculdades. Durante quase toda a fase de 
formação clínica, incluindo a de internato, os alunos são treinados dentro dos 
denominados Hospitais Universitários”.(CAMPOS, 1999; doc 28). 

 
      “Se podemos constatar que foi na dimensão pedagógica dessa 

formação (na relação professor, aluno, conhecimento) que os conflitos afloram 
com maior visibilidade no universo estudado, foi também nesse espaço que 
concepções tradicionais de ensino-aprendizagem apareceram lado a lado com 
posturas aparentemente inovadoras ainda que, muitas vezes, frágeis por falta de 
fundamentos (uma epistemologia sobre processos de ensino-aprendizagem)” 
(SECCO, 2004; doc 14). 

 

Uma terceira dimensão alude à potência que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) tiveram na indução da implementação de mudanças na 

formação em saúde:  

“Na década atual, algumas iniciativas têm tido a responsabilidade de 
impulsionar mudanças no ensino médico brasileiro, como as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN),...” (COSTA, 2007; doc 3). 

“As diretrizes curriculares nos apontam necessidades de ampliações 
conceituais e metodológicas a cerca da Saúde e Educação,...” (OJEDA, 2004; 
doc 17) 

“Esta pesquisa, …, mostra alguns aspectos essenciais que ainda 
dificultam a concretização do perfil de egresso preconizado pelas diretrizes 
curriculares nacionais...” (GARCIA, 2007; doc ) 
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As DCNs, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação a partir do 

ano de 2001, consistem em orientações para a elaboração de currículos que 

devem ser adotados pelas instituições de ensino superior, assegurando a 

perspectiva de flexibilidade, diversidade e qualidade na formação, abandonando 

concepções antigas e herméticas das chamadas “grades curriculares”, visando 

garantir uma sólida formação do estudante para enfrentar a transformação da 

sociedade, do mundo do trabalho e as condições do exercício profissional 

(MEC, 2001). 

A humanização e a ética, o aluno como sujeito do seu conhecimento, o 

uso de metodologias problematizadoras, a integração do currículo com o SUS e a 

educação permanente são todas diretrizes comuns à área da saúde (MASETTO 

2003; BATISTA, 2004; MAIA, 2004). Neste sentido, Batista (2004) discute que o 

sistema educacional necessita conceber a aprendizagem como um processo de 

construção com característica e metodologias diversas, conteúdos relevantes, 

teoria associado a prática, valorização do grupo, configuração de espaços de 

redes de comunicação, na perspectiva da construção de modelos de graduação 

em saúde que sejam críticos e reflexivos. 

“Para um ensino de nutrição pertinente, deve-se levar em conta os 
novos paradigmas propostos para um processo educativo transformador da 
realidade.” (CAMPOS, 2006; doc 8) 

 
“A antecipação das atividades práticas em contato com usuários 

propicia a vivência do cotidiano do trabalho, comportando-se como estratégia 
pedagógica privilegiada”.(GARCIA, 2007; doc 4) 

 
Porém toda essa transformação na estrutura e nos métodos do ensino 

superior necessita, segundo Batista (2004), que o professor da saúde esteja 

inserido nas questões pedagógica para compreender que o ensino inovador é 

delineado pelo conhecimento construído, respeitando saberes prévios, interações 

crítico-reflexivas, produção de conhecimento e avaliações como monitoração da 

aprendizagem.  

Neste contexto, os professores tornam-se também, os atores do 

processo de transformação, contribuindo com seus saberes, valores e 

experiências. A docência, como um campo específico de intervenção profissional, 
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demanda que o professor amplie sua consciência sobre sua prática e entenda sua 

função no âmbito da formação de profissionais de saúde. (PIMENTA, 2003) 

“A docência universitária ‘exige não apenas domínio de conhecimentos 
a serem transmitidos por um professor como também um profissionalismo exigido 
para o exercício de qualquer profissão” (COSTA, 2007; doc 3) 

 
Portanto, uma quarta dimensão apreendida da análise refere-se ao 

lugar do professor nos processos de transformação. Nos estudos 01, 02, 03, 04, 

07, 09, 14, 18, 19, 24 e 31 (33,33%) a formação/capacitação docente inscreve-se 

como uma possibilidade de superar as dificuldades encontradas para esse 

momento de transição e também para vencer a resistência docente à mudança de 

paradigma e a adoção um novo método educativo. 

      “As reformulações curriculares dos cursos de Medicina deparam-se 
com inúmeros desafios, que vão desde sua concepção até a adesão dos 
professores... A partir dessa investigação, pode-se dizer que os professores do 
curso de medicina estudado aprovam a reformulação implantada, sentem 
necessidade de formação continuada para implantar o currículo e ressaltam a 
necessidade de integração interdisciplinar, de capacitação docente e do 
compromisso dos professores.” (ABREU NETO, 2006; doc 9) 

 
      “Com base nesse estudo exploratório, percebe-se que os professores 

necessitariam de atualização e aprofundamento nos conhecimentos referentes 
aos princípios e à organização do SUS(...)Eles poderiam transmitir essas 
informações fundamentais à formação de estudantes de medicina, inclusive 
porque implicam no futuro concreto e imediato que os espera após 
formados.”(HENRIQUE, 2004; doc 15) 

 

      “A capacitação e a educação permanente do docente visam diminuir as 
resistências e preparar para o processo de ensino-aprendizagem...” (GARCIA, 
2007; doc 4) 

 
       “A necessidade de pensar uma concepção de educação 

transformadora coloca as novas exigências em termos de formação docente” 
(SECCO, 2004; doc 14) 

 
      “Iniciativas de integração curricular como as acima descritas 

pressupõem o desenvolvimento docente para sua implementação. O curso 
entende o cerne do desenvolvimento docente como sendo a reconstrução do 
entendimento, por parte do corpo docente, das premissas do processo saúde 
doença (na direção d integralidade) e do processo ensino-aprendizagem-
avaliação...” (AGUIAR, 2004; doc 18). 
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A quinta dimensão captada refere-se ao levantamento de dificuldades e 

possibilidades de alternativas. As dificuldades estão relacionadas à falta de 

recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para a implementação de 

mudanças.  

      “É importante considerar que, frente à nova concepção de ensino, 
tornou-se imprescindível contar com os recursos em quantidades e na qualidade 
necessárias à viabilização da proposta. Afinal, mudanças curriculares – 
principalmente dessa magnitude – exigem muito mais do que [...] ‘vontade de 
mudar da parte dos professores e dos alunos’ (Professor 11), mas, pressupõe 
estruturação e oferta de serviços de apoio e de recursos humanos e materiais 
adequados suficientes, o que não foi possível constatar no decorrer do processo 
de construção e implementação do Módulo I”. (GODOY, 2001; doc 24). 

 

As possibilidades são mencionadas como forma de compartilhar com a 

comunidade a estratégia adotada ou a reflexão de como poderia acontecer: 

      “Os processos profundos de transformação na formação de recursos 
humanos são complexos, envolvem mudanças conceituais, de relações 
institucionais, de enfrentamento de conhecimento e valores, cristalizados e 
hegemônicos, e a construção de uma nova ordem” (ARAUJO, 2006; doc 7) 

 
      “..., a mudança não deve se restringir apenas aos métodos 

pedagógicos utilizados no processo de ensino-aprendizagem. Outras dimensões 
do novo currículo, tais como a diversificação de cenários de ensino, o contato com 
a realidade social e a problemática da saúde (que ocorre nos módulos PIN) e a 
reflexão sobre aspectos da relação médico-paciente (que ocorre nos módulos das 
habilidades) desempenham um papel igualmente relevante.” (TURINI, 2002; doc 
21) 

      “Em outras palavras para que as pessoas se coloquem em movimento, 
dispostas a construir práticas alternativas, é necessário que elas se sintam 
“desconfortáveis em sua situação presente. Foram então desenvolvidas 
estratégias pra revelar a insuficiência da ordem atual das coisas. Foram, então, 
desenvolvidas múltiplas estratégias de modo a atingir todos os tipos de pessoas, 
professores e profissionais. Esse movimento de problematização foi fundamental 
para que de fato se esgotasse o modelo tradicional de ensinar, trabalhar e 
participar como alternativa de organização de várias esferas da vida. Ao mesmo 
tempo, essa prática problematizadora foi essencial para que já se fossem 
gestando as estratégias inovadoras de ensino-aprendizagem, de trabalho nos 
serviços e de participação popular.”(FEUERWERKER, 2000; doc 26)”. 

 

A literatura vinculada à análise da temática docência em saúde discute 

a transformação da educação no ensino superior, mostrando-nos a necessidade 

do docente de conhecer, refletir e discutir esse processo de transformação em 

toda amplitude que demanda as diretrizes curriculares nacionais. 
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Dos 33 estudos que discutem essa transformação, 24 deles surgem 

após 2001, ano em que foram divulgada as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

podendo-se inferir a força indutora das DNCs, instigando a comunidade 

universitária para refletir, discutir e apreender a complexidade desse momento de 

mudança, assumindo perspectivas propositivas. 

Os outros 8 estudos foram publicados nos anos 2000, 1999 e 1997. 

Este período foi marcado pelo reconhecimento da necessidade de mudança 

(ganha destaque o movimento de avaliação das escolas médicas brasileiras, 

CINAEM), explicitando uma insatisfação com o modelo vigente à época e 

anunciando possibilidades de mudanças. 

Outros fatores de destaque são os artigos produzidos nos anos 2000 

(documentos 26 e 27), analisados nesse estudo, pois eles traduzem as 

especificidades de mudanças nos projetos político-pedagógicos a partir do 

incentivo e financiamento internacional (nas realidades em tela, tem-se como 

agência de fomento a Fundação Kellogg).  

Outro fator a ser considerado é que os autores destacam a 

necessidade de formação docente com maior incidência a partir de 2004, tendo-

se identificado apenas os artigos 24 e 31 que foram publicados em 2001 e 1999, 

respectivamente. A compreensão deste panorama pode remeter a diferentes 

níveis de análise: um primeiro abrange a política de formação docente que passa 

a compor o cenário das políticas públicas, tendo como uma das expressões a 

CAPES que em seus Planos Nacionais de Pós-Graduação (2004) assume o 

objetivo da formação de qualidade, consolidando a pesquisa e também 

fortalecendo o espaço da pós-graduação como espaço de formação docente. Um 

outro nível de análise refere-se ao próprio movimento institucional das escolas 

que começam a investir na formação de seus professores como pilar fundamental 

de seus processos de mudanças. (ABREU NETO, et al; 2006)  

      “Em qualquer iniciativa de reformulação curricular, a capacitação 
docente é considerada fundamental para o sucesso do processo de 
implementação e sustentação das mudanças. Professores resistentes e 
indiferentes às mudanças dificultam o trabalho de reformulação curricular.” 
(ABREU NETO, et al; 2006; doc 9)  
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5.5.2 Formação Docente 

Dos 76 estudos selecionados 12 abordam a temática formação 

docente. Identificaram-se investigações que relatam e refletem sobre experiência 

de formação docente e pesquisas que analisam a prática pedagógica do 

professor, ou seja, sua ação como docente. (Quadro 4) 
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QUADRO 4 – Formação Docente 

Nº  ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTADOS 
01 2007 Revista da Escola 

de enfermagem da 
USP 

PIMENTEL, V; 
MOTA, 
D.D.C.F.; 
KIMURA, M. 

Reflexões sobre o preparo 
para docência na pós-
graduação em enfermagem 

Investigar os saberes 
docentes que alicerçam a 
prática pedagógica dos 
enfermeiros-professores. 

Trabalham com a transmissão do 
conhecimento, valorizam diálogo com o aluno, 
formação docente continuada é necessidade 
e também é consolidada com o passar do 
tempo 

02 2007 Revista Brasileira 
de Enfermagem 

FREITAS, 
M.A.O.; 
SEIFFERT, 
O.M.L.B. 

Formação docente e o ensino 
de Pós-graduação em Saúde: 
uma experiência da Unifesp. 

Analisar o significado 
atribuído por egressos da 
Disciplina de Formação 
Didático-Pedagógica em 
Saúde. 

A disciplina tem carga horária de 60 horas, com 
núcleos temáticos: políticas para a educação 
superior, fundamentos epistemológicos para a 
formação do profissional de saúde, docência em 
saúde, planejamento de ensino, processo de 
ensinar e aprender, principais tendências 
pedagógicas, técnicas de ensino, comunicação, 
recursos didáticos, currículo e a avaliação 
educacional. Os participantes reconhecem a 
importância da formação docente, acham que a 
disciplina deve permanecer obrigatória. A 
disciplina consolida um importante trabalho para a 
formação docente, e apesar de não ser suficiente 
para formar o professor deixa marcas e ecos. 

03 2007 Revista Brasileira 
de Enfermagem 

MADEIRA, 
M.Z.A.; LIMA, 
M.G.S.B. 

A prática pedagógica das 
professoras de enfermagem e 
os saberes 

Relatar a experiência dos 
alunos do Programa de 
Aperfeiçoamento de Ensino. 

O programa não é obrigatório. É dividido em 
duas etapas; preparação pedagógica 
(discussão sobre temas referentes a 
universidade e ensino superior) e estágio 
supervisionado em docência (participação de 
seminários, laboratórios, estudo dirigido, 
discussão em grupo, esclarece dúvida de 
graduandos). O programa é considerado 
importante para o preparo docente. 

04 2006 Revista Brasileira 
de Enfermagem 

RODRIGUES, 
M.T.P.; 
MENDES, 
J.A.C. 

Enfermeiro professor um 
diálogo com a formação 
pedagógica. 

Refletir sobre a formação 
pedagógica do enfermeiro 
professor em virtude de 
adequar essa formação para 
atender a novas demandas 
educacionais 

O texto fala da importância da formação 
docente, da perspectiva da formação como 
reflexão da prática e que a pedagogia é o 
domínio necessário para a docência em 4 eixos: 
conceito do processo de ensino-aprendizagem, 
o professor como conceptor e gestor do 
currículo, a concepção da a relação professor- 
aluno e aluno- aluno no processo e as 
tecnologias e as práticas básicas para o ensino. 

Continua... 
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...continuação 
Nº  ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTADOS 
05 2006 Revista ABENO NORO, L.R.A.; 

ALBUQUERQU
E, D.F.; 
FERREIRA, 
M.E.M.  

O desenvolvimento do 
processo ensino-
aprendizagem: visão do aluno 
e do professor. 

Conhecer e comparar a 
visão de professores e 
alunos do curso de 
Odontologia da UNIFOR 
sobre o papel do professor 
no aprendizado do aluno 

Como característica dos melhores alunos está a 
motivação e bem abaixo desse critério o 
cognitivo, o aspecto relacional e por fim a 
iniciativa. Em relação aos professores os alunos 
levantam a habilidade relacional como principal 
característica, seguida do cognitivo. Nota-se que 
existe interação entre os achados e que a 
motivação e o aspecto relacional superam o 
aspecto cognitivo (também importante mas não 
preponderantes). Esses pontos levantados 
levam de ao encontro da metodologia ativa do 
ensino-aprendizado. Existe a necessidade de 
preparar professores para essa realidade 

06 2006 Rev.Bras. 
Educação médica 

PONTES, A.L.; 
REGO, S.; 
SILVA JUNIOR, 
A.G. 

Saber e prática docente na 
transformação do ensino 
médico 

Caracterizar os docentes do 
Trabalho de Campo 
Supervisionado no que se 
refere ao processo de 
ensino-aprendizagem. 

Trabalham com a centralização no professor e 
com a transmissão do conhecimento. 
Reconhecem a necessidade da formação 
docente. 

07 2005 Escola Ana Nery 
Rev. De 
Enfermagem 

GUIMARÃES, 
G.L. 

O perfil do enfermeiro 
educador para o ensino de 
graduação 

Apresentar o perfil do 
enfermeiro educador 

São cinco características: sensibilidade com fator 
de desenvolvimento para sua ação pedagógica; 
capacidade de enfrentar dilemas éticos; 
habilidade na reconstrução do conhecimento; 
interação com os diversos recursos tecnológicos; 
poder criativo. O estudo critica a não capacitação 
docente, levanta a necessidade da interação 
professor aluno, a importância da pesquisa na 
construção do conhecimento e do pensamento 
crítico e importância do docente refletir sobre a 
sua prática. 

08 2002 Interface 
Comunicação 
Saúde e Educação 

CASTANHO, 
M.E. 

Professores do ensino 
superior da área da saúde e 
sua prática pedagógica 

Caracterizar a prática 
pedagógica docente para 
encontrar marcas distintivas 
dessa docência. 

Tornaram-se professores por acaso, tem como 
bom professor os que interagem com o aluno, 
ensino centralizado no professor e na 
transição do conteúdo. Reconhece a 
necessidade de formação docente. 

09 2001 Revista Brasileira 
de Ciências da 
Saúde 

OLIVEIRA, 
M.M.; et al 

Avaliação do Desempenho 
Docente em Disciplinas do 
curso de Medicina da 
Universidade Federal da 
Paraíba. 

Avaliar o desempenho dos 
professores a partir da 
percepção dos alunos 

Trabalham com a centralização no professor, 
com a transmissão do conhecimento, com 
poucos recursos didáticos. 
Necessidade de Formação docente associado 
ao uso de poucos recursos didáticos. 

Continua... 
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...continuação 
Nº ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTADOS 
10 1999 Rev. Latinoam. de 

Enfermagem 
ROZENDO, 
C.A.; et al 

Uma análise das práticas 
docentes de professores 
universitários da área da 
saúde 

Caracterizar as práticas 
docentes no processo de 
ensino-aprendizagem de 
professores da área da 
saúde 

Ensino centralizado no professor, na 
transmissão do conhecimento. 

11 1999 Texto & contexto 
Enfermagem 

CARVALHO, 
M.V. 

Um estudo etnográfico, 
realizado nas salas de aula 
nos ciclos básicos nos cursos 
de enfermagem e medicina, e 
a prática pedagógica docente. 

Investigar a pratica 
pedagógica do professor do 
ciclo-básico do curso de 
enfermagem e medicina. 

Ensino centrado no professor, na transmissão 
do conhecimento. Estrutura física inadequada, 
regime de trabalho do docente também 
contribui para apouca interação como aluno. 

12 1997 Revista de Terapia 
Ocupacional 

PFEIFER, L.I. Práticas pedagógicas em 
Terapia Ocupacional: 
capacitando o aluno a atuar 
junto a crianças com atraso no 
desenvolvimento 

Analisar como a anamnese , 
a avaliação e a elaboração 
da intervenção são 
ensinados, buscando 
identificar os procedimentos 
utilizados 

Ensino centralizado no professor, transmissão 
do conhecimento. 
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A partir da análise destes artigos, identificaram-se dimensões 

importantes que foram convergentes no campo da formação docente. 

Os estudos 01 e 02 (16,66%) sinalizam especificidades que cursos 

destinados à formação de professores da saúde precisam estar atentos. No 

tocante à organização, as autoras destacaram: 

       “Atualmente, o Programa é composto por duas etapas: 1) Preparação 
Pedagógica (PP); Estágio Supervisionado em docência (ESD). A primeira etapa, 
PP, visa instrumentalizar o pós-graduando para participar do ensino de 
graduação. Isso pode ocorrer pela participação do aluno em uma disciplina de 
pós-graduação que aborde temas referentes à Universidade e o Ensino Superior, 
em conjunto de conferências com especialistas em Educação ou pela participação 
no preparo de material didático, discussão sobre currículo, ementas de disciplinas 
ou planejamento de cursos, coordenados por professores. 

 
       A segunda etapa, ESD, é desenvolvida junto a disciplinas específicas 

de grade curricular da graduação. O pós graduando participa de seminários, 
experimentos de laboratório, estudos dirigidos e discussão de tópicos em 
pequenos grupos, em como de plantões para esclarecer dúvidas e da avaliação 
dos graduandos. A carga horária do estágio é d 120 horas no semestre, 
distribuídas em 6 horas por semana “ (PIMETEL, 2006; doc 1) 

 
       “Essa disciplina tem carga horária de 60 horas, distribuídas em 10 

encontros de três horas cada um, e 30 de atividades extra classe..., a disciplina 
privilegia núcleos temáticos como: as políticas para educação superior brasileira; 
fundamentos epistemológicos da formação do profissional de saúde; docência em 
saúde; planejamento de ensino; o processo de ensinar e aprender e as principais 
tendências pedagógicas; técnicas de ensino; comunicação e recursos didáticos e 
a avaliação educacional.” (FREITAS, 2007; doc 2) 

 

Esta organização precisa estar coerente com os campos de 

desenvolvimento a serem privilegiados: 

Uma das competências específicas para a docência no ensino 
superior é o domínio na área pedagógica. É essencial que se 
domine, no mínimo, quatro eixos do processo ensino-
aprendizagem: conceito do processo ensino-aprendizagem, o 
professor como conceptor e gestor do currículo, a compreensão 
da relação professor-aluno e aluno-aluno no processo, e a teoria e 
a prática básicas da tecnologia educacional”. (RODRIGUES, 
2006) 
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Os artigos ainda concordam quanto à importância das experiências de 

formação para o docente: 

        “... Os depoimentos analisados sinalizam o quanto isso é viável e 
necessário, e como essa experiência de formação docente nos programas de 
pós-graduação strictu sensu constitui-se importante espaço de aprendizagem no 
qual os pós-graduandos-docente têm a oportunidade de refletir sobre suas 
práticas,...” (FREITAS, 2007; doc 2) 

 
        “... Com esta perspectiva, a experiência de participar do Programa de 

Aperfeiçoamento de Ensino revela-se de fundamental importância como parte 
integrante da formação de mestres e doutores”.(PIMETEL, 2006; doc 1) 

 

Rodrigues (2006) e Freitas (2007) trazem como formato de trabalho 

para esse processo de formação a reflexão da prática docente e a construção dos 

saberes coletivamente, mostrando a influência da metodologia ativa nesses 

núcleos de formação docente. 

        “.... a reflexão a qual estamos nos referindo não é uma “reflexão 
comum”. Todos nós professores refletimos sobre nossa prática. Entretanto, se 
essa reflexão não for regular e sistemática não nos conduzirá a mudanças. O 
professor reflexivo tem como alicerce de sua prática um pensamento consciente 
capaz de construir e/ou reconstruir sua ação docente...” (RODRIGUES, 2006; doc 
4) 

 

        “A dinâmica do trabalho compreende três momentos distintos, mas 
que se retroalimentam continuamente: discussão e construção coletiva das 
reflexões teóricas sobre os temas privilegiados e respectivas bibliografias; o 
planejamento de uma atividade de ensino, observando os princípios e os 
fundamentos da construção de um plano pedagógico; e a prática de ensino, 
desenvolvida da perspectiva de diferentes técnicas e recursos 
didáticos”.(FREITAS, 2007; doc 2) 

 

Os estudos 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 (83,34%) avaliam a 

prática docente e identificam o trabalho do professor numa ótica tradicional, 

caracterizada por centralização no conhecimento docente e na transmissão desse 

conhecimento pouco valorizando a interação com o aluno, como observamos nos 

discursos abaixo: 

        “... Assim, não nos surpreendemos quando constatamos um forte 
caráter empirista na fala dos preceptores ao explicarem suas concepções de 
processo de ensino-aprendizagem. A prática é identificada freqüentemente como 
fonte da qual se aplica ou retira teoria”.(PONTES, 2006; doc 6)  
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“... Um exemplo é considerar que o conhecimento é somatória e, sendo 

assim, os alunos devem ler “ muitos livros para memorizar, para guardar,...” 
(CASTANHO, 2002; doc 08) 

 
        “... percebe-se que o ensino ainda permanece dentro das concepções 

do relatório Flexner... , em relação a utilização das várias habilidades intelectuais 
no processo de ensino-aprendizagem, ocorre uma baixa pontuação, refletindo um 
ensino centrado na memorização, com pouca ênfase na capacidade crítica do 
aluno.” (OLIVEIRA, 2001; doc 9) 

 
“... estas práticas pedagógicas revelam que nossa prática educacional 

continua enraizada na concepção bancária da educação.” (ROZENDO, 1999; 
doc 10) 

Os achados destes estudos parecem corroborar análise que situam a 

docência em saúde como uma decorrência do sucesso profissional em uma dada 

carreira( Ide, 1999; Merighi, 1999). Neste sentido,o docente muitas vezes tem 

sido direcionado pela universidade na progressão de carreira enfatizando seu 

desempenho na pesquisa, lidando com a dificuldade e a responsabilidade de 

superar falhas de formação e , enfrentando a dicotomia teórico-prática. 

E os estudos 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 (58,33%) enfatizam a 

necessidade do desenvolvimento docente na área da saúde em relação aos 

saberes pedagógicos: 

       “Não podemos prescindir de formação pedagógica para o exercício do 
magistério superior. Pelo contrário, é indispensável e urgente a necessidade da 
discussão de como introduzir, na formação inicial e continuada dos profissionais 
da área da saúde em nível superior, a competência pedagógica requerida para 
aulas de qualidade junto a jovens que busca o ensino superior, introduzindo 
inovações que atinjam as estruturas profundas do ensino” (CASTANHO, 2002; 
doc 8) 

 
“... talvez se possa construir um princípio de formação inicial e contínua 

dos docentes, o que é de extrema importância. Na formação permanente dos 
professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática...” 
(PONTES, 2006; doc 6)  
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Nesse contexto os docentes poderão tornar-se os atores principais 

para a realização de novas concepções educacionais, pois contribuirão com seus 

saberes, seus valores e suas experiências, sendo a docência um campo 

específico de intervenção profissional na prática social é por isso que o professor 

precisa ampliar sua consciência sobre sua prática e entender que o título de 

professor universitário tem muitas responsabilidades. (PIMENTA, 2003). 

 

5.5.3 Métodos de Ensino 

Dez estudos trazem experiências e reflexões sobre metodologias de 

ensino problematizadoras enfatizando que com sua aplicação direcionaram o 

aluno aprender a aprender, construir o seu próprio conhecimento, refletindo sobre 

situações reais da prática podendo promover mudanças, além de observarem o 

papel de mediador que o professor assume, essas observações podem ser 

constatadas nos trechos extraídos dos artigos analisados (Quadro 5). 

 



 

 

QUADRO 5 – Método de Ensino 

Nº DOC ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTAD O 
01 2007 Interface – comunic. 

Saúde, Educ. 
MAGALHÃES, C.R. O jogo como pretexto 

educativo: educar e 
educar-se em curso 
de formação em 
saúde.  

Relatar uma experiência 
educativa com 
graduandos em saúde 
que tem como objetivo 
proporcionar aos alunos 
a oportunidade de 
orientações e reflexões 
sobre o estudante como 
sujeito ativo do processo 
de ensino-aprendizagem 

O método trouxe uma dimensão reflexiva para o 
aluno, a interação com o outro colocando o 
docente como mediador do processo. 

02 2006 Interface 
Comunicação Saúde 
e educação 

CARVALHO, S. R.; 
GARCIA, R.A.; 
ROCHA, D.C. 

O ensino da saúde 
coletiva no curso 
médico da unicamp: 
experiências 
inovadoras junto a 
unidades básicas de 
saúde. 

Avaliar e refletir o 
processo ensino-
aprendizagem numa 
metodologia 
problematizadora. 
 

A metodologia utilizada pela disciplina 
proporcionou ao aluno do primeiro ano uma 
visão abrangente do pensar e fazer saúde. O 
novo currículo e o ensino baseado na prática 
possibilitou a integração entre academia e 
serviço, envolvendo diversos atores num 
processo complexo de convivência, aprendizado 
e transformações, através da vivência, reflexão 
e ação em um cenário real 

03 2006 Rev.Bras. Educação 
médica 

MORAES, M. ; 
MANZINI, E.J. 

Concepções sobre 
aprendizagem 
baseada em 
problemas: um 
estudo de caso na 
famema. 

Analisar a concepção de 
docentes gestores, 
docentes tutores e 
estudantes do 1º ano de 
medicina sobre a 
Aprendizagem Baseada 
em Problemas (ABP) e 
sua relação com a 
formação médica. 

Aluno passa a ser ativo na construção do seu 
conhecimento por trabalhar com problemas reais 
da prática pode motivar o aluno, além disso, ele 
aprende a estudar, a buscar informação, assim 
aprende a aprender por toda a vida. Os 
estudantes valorizaram a construção ativa, porém 
expressaram certa dificuldade em compreender o 
método e o papel de mediador do professor. O 
texto levanta a necessidade de educação 
permanente do docente para atuar no método 

04 2006 Educação rev GOMES,A.M.A.; et 
al 

Os saberes e o fazer 
pedagógico: uma 
integração entre 
teoria e prática 

Descrever um processo 
de ensino-aprendizagem 
na qual se processam 
análises empíricas e 
teóricas 

A prática reflexiva e vivenciada facilita e otimiza 
a formação do ser humano numa construção 
coletiva do conhecimento e do professor como 
mediador. O estudo levanta a necessidade de 
os docentes estarem preparados para o 
desenvolvimento da docência e aberto a novas 
estratégias. 

Continua... 



 

 

...continuação 
Nº DOC ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTAD O 
05 2005 Rev. Saúde Pública BATISTA, N.A; et al O enfoque 

problematizador na 
formação de 
profissionais da 
saúde. 

Discutir o enfoque 
problematizador para a 
formação de profissionais 
de saúde que possam 
atuar tanto na docência 
como nas práticas educati-
vas nos serviços e 
comunidade. 

Método que traz como característica a 
construção ativa e interativa do conhecimento, 
reflexão da sua realidade, pesquisa e o 
professor como mediador, necessitando este de 
aprofundamento para a utilização da 
aprendizagem significativa. 

06 2005 Revista de Saúde 
Pública 

MELLEIRO, M.M.; 
TRONCHIN, 
D.M.R.; 
CIAMPONE, M.H.T. 

O planejamento 
estratégico 
situacional no ensino 
de gerenciamento de 
enfermagem. 

Descrever uma estratégia 
pedagógica pautada no 
Planejamento Estratégico 
Situacional (PES) e 
mapear os problemas 
identificados por alunos 
em um hospital de ensino. 

O método possibilita a reflexão crítica do aluno 
frete a realidade de trabalho, possibilitando 
discussão e ação de diferentes atores do 
contexto. 

07 2004 REME SANTOS-FILHO, 
S.B. 

Métodos de Ensino-
aprendizagem na práti-
ca docente em enfer-
magem: abordagens 
problematizadoras em 
disciplinas de saúde 
coletiva 

Descrever as alternativas 
metodológicas utilizadas 
na condução de 
disciplinas de Saúde 
Coletiva/Epidemiologia 

O método trabalha a interdisicplinaridade, a 
capacidade do aluno em solucionar problemas 
através da reflexão. 
Esse modelo configura-se como um desafio 
para os professores que tem que agir numa 
nova perspectiva de ensino. 

08 2004 Revista Brasileira 
Saúde Materno Infantil 

CYRNO, E.G.; 
RIZZATO, A.B.P. 

Contribuição à 
mudança curricular 
na graduação da 
Faculdade de 
Medicina de Botucatu 

Descrever a inovação 
pedagógica de dois 
casos na graduação 
médica, utilizando um 
método problematizador 
e a aprendizagem 
baseada em problema. 

Os dois casos estudados mostram experiências 
bem sucedidas, que buscaram a construção do 
conhecimento pelo aluno, significando poder 
aprender em novos contextos com questões 
práticas e problemas do cotidiano e compartilhar 
com os sujeitos o processo 

09 2003 Texto & Contexto VASCONCELOS, 
C.M.C.B.; 
BELLAGUARDA, 
L.R.; PRADO, M.L. 

Experienciando a 
pedagogia 
construtivista numa 
disciplina de 
mestrado 

Apresentar sobre forma 
de ”painel didático”, um 
referencial pedagógico 

Os alunos consideraram a dinâmica importante 
uma vez que possibilitou a construção do 
conhecimento. Essa abordagem de ensino 
proporcionou aos alunos experiências concretas, 
contextualmente significativas, podendo construir 
seus próprios modelos, conceitos e estratégias de 
ação. A avaliação emergiu com o significado de 
diagnosticar facilidades e dificuldades no processo 
de construção. Os autores falam de uma mudança 
de postura do docente para trabalhar com essa 
concepção de ensino. 

Continua... 
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Nº DOC ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTAD O 
10 2000 Divulgação em Saúde 

para Debate 
FEUERWERKER, 
L.C.M.; KALIL, 
M.E.; BADUY, R.J. 

A construção de 
modelos inovadores 
de ensino-
aprendizagem as 
lições apreendidas na 
REDE UNIDA 
 

Relatar a sistematização 
da experiência 
acumulada na REDE 
UNIDA sobre a 
construção de modelos 
inovadores de ensino-
aprendizagem e a 
utilização de 
metodologias ativas na 
formação de profissionais 
de saúde. 

Destaca o aprender a aprender, sujeito 
construindo o seu conhecimento baseado na 
ação-reflexão-ação, A aplicação desse modelo 
foi entendida e desenvolvida diferentemente 
dependo do contexto, porém seguiu como 
objetivo a construção de sujeitos ativos pontos 
importantes para o projeto ocorrer foi espaços 
de interação entre os diferentes atores, 
interdisciplinaridade como estratégia, 
capacitação docente nas metodologias ativas, 
planejamento, avaliação e outros, criação de 
espaços de reflexão e discussão e a parceria 
fundamental entre serviço de saúde, 
comunidade e universidade. Uma das 
dificuldades resistência docente. 
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Os autores afirmam: 

“..., constata-se que o PES vem se constituindo como recurso 
pedagógico importante, levando o aluno a aplicar o pensamento crítico e reflexivo 
para explicar a realidade...” (MELLEIRO, 2004; doc 6) 

 
      “Os resultados dos dois casos estudados mostram que as experiências 

foram bem sucedidas. Um ponto forte dos dois refere-se ao uso de novas 
tecnologias educacionais que promovem no estudante mudanças no seu agir. 
Assim, de alunos que ouvem, anotam, memorizam, os mesmos passam a se 
posicionar como sujeitos ativos, construtores de conhecimento e aprendizado.” 
(CYRINO, 2004; doc 8) 

 
      “..., julgamos que a utilização de metodologias ativas que valorizam os 

ensinamentos advindos do real e do cotidiano do viver/fazer saúde possibilitou 
uma produção compartilhada de saberes e práticas por meio das quais os alunos 
cumprem um papel relevante. Eles têm sido capazes de se surpreender e 
interagir com a complexa realidade local e, no processo, de se revelarem como 
sujeitos de saberes e do devir” (CARVALHO, 2006; doc 2) 

 

Esses resultados reforçam os princípios de educação libertadora que 

discute um novo modelo de formação, que vê o indivíduo complexo com o saber, 

o saber fazer e o saber ser, imerso em um contexto sócio-histórico, capaz de 

selecionar e buscar novos conhecimentos educando-se permanentemente. 

(FREIRE, 1996). 

Para o desenvolvimento de metodologia ativa, Feuerwerker (2000) 

relata como dificuldade à resistência do docente ao novo e Moraes (2006) 

destaca que o desenvolvimento docente foi fator importante para a implantação 

da nova metodologia em suas escolas, como notamos nos discursos abaixo. 

      “Uma das questões mais insistentemente lembradas como dificuldade 
pelos grupos representados na oficina foi a transformação das pessoas que, 
sendo fundamental para o processo de transformação,... A resistência a mudança 
está associada a diversas circunstâncias, como falta de adesão ao referencial 
pedagógico por parte dos docentes, perda de poder, fala de responsabilidade e 
apropriação em relação ao processo de mudança, falta de habilidade na aplicação 
de novas tecnologias pedagógicas,..., interpretação da metodologia como fim e 
não como ferramenta,...”(FEUERWERKER, 2000; doc 10) 
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      "A capacitação dos docentes... foi outro investimento empreendido para 
implantar o currículo com ABP, porque se entende que mudar o currículo e a 
metodologia não garante as concepções de ensino aprendizagem ou das práticas 
pedagógicas dos professores e estudantes. Isto porque só podemos dizer que um 
currículo mudou efetivamente quando os professores mudaram suas práticas e 
alteraram suas concepções sobre ensino-aprendizagem." (MORAES, 2006; doc 3) 

 

Essa observação de Moraes (2006) reafirma o que Batista, S. H. (2004) 

discute quando diz que o professor da saúde necessita da inserção na pedagógia 

para compreender que o ensino inovador é delineado pelo conhecimento 

construído, respeitando saberes prévios, interações crítico-reflexivas, avaliações 

como monitoração da aprendizagem, troca de experiências, produção de 

conhecimento, docência pautada na problematização. 

Nesse contexto é pertinente a observação dos estudos 02 - Carvalho 

(2006) – e 05 - Batista (2005) - quando ressaltam a necessidade da formação 

docente para a compreensão e utilização do método.  

       "... Demanda por parte do docente responsável, metodologias ativas 
de ensino/aprendizagem, o conhecimento de conteúdos temáticos da disciplina e 
da dinâmica do serviço de saúde, e o compromisso com a qualificação das ações 
de saúde que se desenvolvem no território do centro de saúde em questão". 
(CARVALHO, 2006; doc 2) 

 

“..., na perspectiva do docente, destaca-se o singular impacto dessa 
metodologia... demanda significativos movimentos de transformação e 
disponibilidade de aprender com o novo... Esses novos papéis docentes, já 
relatados na literatura, indicam a necessidade de que professores envolvidos em 
experiências formativas problematizadoras acessem, discutam e aprofundem 
teorias educacionais que respaldam os princípios de aprendizagem significativa, 
da função docente mediadora, da avaliação formativa e da pesquisa como 
princípio educativo.” (BATISTA,et AL, 2005; doc 5) 

 

Os professores universitários, da área da saúde pela complexidade da 

sua atividade (ensino, aprendizagem e assistência), necessitam preparar-se para 

esse trabalho e abandonar antigas concepções que envolvem a docência, a qual 

tem como principal característica que o saber fazer, significa saber ensinar. 

(PIMENTA, 2003; SILVA, 2004). 

Segundo a Unesco (1998), a educação superior demonstra a 

necessidade da competência pedagógica, trazendo como missões para a 
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educação superior a formação qualificada de cidadãos responsáveis, com 

capacitações profissionais que se adaptem constantemente as necessidades 

futuras da sociedade, promovendo a educação permanente, protegendo valores 

da sociedade, perspectivas humanistas, críticas e independentes, unidos a 

pesquisa e ao mundo do trabalho, tudo isso com metodologias centradas no 

estudante, em novos ambientes de aprendizagem. 

Um aspecto importante é que esses nove trabalhos são publicados a 

partir do ano de 2004, ou seja, após a resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara da Educação Superior (CNE/CES) Nº. 3, de 07 de novembro 

de 2001, a qual traz respaldo legal para a implantação de uma metodologia de 

ensino que habilite o aluno aprender a aprender e refletir sobre a realidade social. 

Porém o artigo de Feuerwerker (2000) conta a experiência da REDE UNIDA, o 

qual pode significar certo pioneirismo na implantação de um novo modelo de 

ensino. Tal experiência foi financiada pela fundação Kellogg. 

 

5.5.4 Avaliação 

Dos nove estudos classificados na temática da avaliação, os estudos 

08 e 09 (22,22%) avaliam um curso de graduação; os estudos 02, 03, 05 e 07 

(44,44%) avaliam cursos de pós-graduação latu-sensu e strictu-sensu e os 

estudos 01, 04 e 06 (33,34%) discutem o critério adotado para classificar a 

qualidade dos cursos pela CAPES, conforme demonstrado no quadro abaixo 

(Quadro 6) 
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QUADRO 6 - Avaliação 
Nº DOC ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTAD O 
01 2006 Rev. Saúde 

Pública 
BARROS, 
A.J.D. 

Produção científica em 
Saúde coletiva: perfil 
dos periódicos e 
avaliação pela Capes 

Descrever o panorama da 
pós-graduação em saúde 
coletiva e discutir aspectos 
os critérios de sua avaliação 

A pós-graduação e a área de saúde coletiva estão em 
expansão. A avaliação tem direcionado para a melhoria 
da qualidade dos cursos e a classificação da produção 
intelectual através de periódicos precisa ser revista. 

02 2005 Rev. Esc. 
Enfermagem da 
USP 

TURRINI, 
R.N.T.;et al  

Perfil dos alunos e 
conhecimentos 
produzidos no 
programa de pós-
graduação de 
enfermagem em saúde 
do adulto 

Avaliar o perfil dos alunos 
e os conhecimentos 
produzidos no Programa 
de Pós-Graduação em 
Enfermagem na Saúde do 
Adulto (PROESA) 

De 2000 a 2004 foram produzidas 43 investigações o que 
significa 2,4 produções para cada um dos 18 docentes. 
Dentre as linhas de pesquisa se destaca "Tecnologia na 
saúde do adulto" e uma dificuldade a ser superada é 
divulgação e publicação dessas produções. A demanda 
dos alunos do PROESA é predominante de egressos das 
USP sem experiência em iniciação científica com uma 
média elevada de tempo de formação e com vinculo 
empregatício que limita as bolsas e a participação no 
programa de aprimoramento em ensino. O tempo de 
formação elevado pode estar ligado à falta de iniciação 
científica e menor tempo de dedicação exclusiva ao curso 
o que impede a bolsa e a participação nas atividades 
acadêmicas. A melhora na publicação da produção tem 
sido resolvida gradualmente. 

03 2004 Revista latinoam. 
De Enfermagem 

SILVA, M.P.; 
ESTEVES, 
T.M.B.; ROCHA, 
G.W.F. 

Avaliação do curso de 
especialização em 
enfermagem nas 
doenças infecciosas, 
na FIOCRUZ (1997-
1999) 

Realizar a avaliação à 
partir de uma visão que 
envolve a análise crítica 
dos componentes 
envolvidos no processo 
pedagógico. 

O curso formou 43 enfermeiros, predominando o sexo 
feminino. Na visão do egresso as escolhas do conteúdo 
foram consideradas adequadas e abordou múltiplos 
aspectos e que a bibliografia sugerida foi muito 
importante. Os professores foram capazes de levar a 
novos conhecimentos com metodologia motivadora. A 
expectativa do aluno foi suprida com carga horária 
considerada adequada e ainda consideram o concurso 
contribuiu para a evolução de sua carreira. 

04 2004 Psicologia & 
Sociedade 

SIMÕES, R.H. Da avaliação da 
educação a educação 
da avaliação: o lugar 
do educador no 
processo da avaliação 
da pós-graduação no 
Brasil. 

Debater sobre o modelo de 
avaliação adotado pela 
CAPES para os programas 
de pós-graduação nas 
universidades brasileiras. 

Instituir a avaliação da produção em periódicos 
internacionais como critérios de excelência foi um pro-
gresso, mas tê-lo como único critério é uma distorção. A 
mensuração apenas através da produção tem influência 
econômica e imediatista, o financiamento para pesquisa 
previlegia algumas linhas de pesquisa em detrimentos de 
outras como a ciências sociais que fogem ao quantitativo, 
porém a avaliação privilegiar critérios de qualidade, 
diversidade e inclusão e não apenas quantificação, 
competitividade e exclusão. 

Continua... 
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...continuação 
Nº DOC ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTAD O 
05 2004 Revista Bras. 

Educação Médica 
REIS, M.G.; et al A REVISÃO DE Programa 

de pós-graduação e o 
desenvolvimento 
institucional: uma 
experiência na Faculdade 
do Triangulo Mineiro. 

Obter, analisar e 
interpretar informações 
referentes ao programa, 
recursos docente e a 
partir daí avaliar a 
eficiência e a qualidade 
do programa. 
 

Os critérios de qualidade são a titulação e produção 
científica dos docentes, os quais o curso atinge os 
objetivos. Quanto à formação técnica a instituição 
alcança os objetivos, a infra-estrutura de laboratórios 
técnicos, informática, biblioteca, hospital escola, centro 
de convenções, fundação de ensino e pesquisa, recur-
sos financeiros (proveniente de incentivo a pesquisa) 
tudo adequado a um programa de qualidade. Segundo 
a avaliação da Capes recebeu um bom conceito “B”. O 
programa tem representado significativa melhora na 
qualificação do ensino nos níveis institucionais e 
regionais. Os alunos têm atuado no curso técnico e na 
graduação. O programa tem se mostrado eficiente na 
formação de professores e pesquisadores aptos a 
exercerem suas funções profissionais. 

06 2004 Psicologia & 
Sociedade 

ARANTES, 
E.M.M.; LOBO, 
L.F.; FONSECA, 
T.M.G. 

Pensar: a que será que se 
destina? Diferentes tempos 
de uma reflexão sobre a 
morte enunciada do 
educador 

Problematizar os atuais 
critérios de avaliação da 
Pós- Graduação. 

Na reflexão fala-se de aulas, bancas de tese, confe-
rência e debates, entrevistas, livros, apêndices, prefá-
cios, introduções, textos em jornais, gravados, pausas 
de produção, mudança de direção das pesquisas, que 
são consideradas como referência para debate e dis-
cussão, que ressaltam o nome de grandes pensadores 
e filósofos, mas que pelo fato de não terem suas produ-
ções em revistas indexadas, não recebem dos órgãos 
avaliadores o mérito de qualidade e que para esse sis-
tema de avaliação de qualidade não existem mais do-
centes, apenas pesquisadores. Fala que esse modelo 
privilegiam um tipo de pesquisa e depõe as ciências 
sociais que trabalha num outro olhar da ciência. 

07 2000 Revista Brasileira 
de Enfermagem 

ARRUDA, E.N.; 
SILVA, A.L. 

Perspectiva internacional 
acerca de indicadores de 
qualidade em cursos de 
doutorado em enfermagem 
 

Comparar os indicadores 
de qualidade para 
programas de doutorado 
em três países, Estados 
Unidos, Brasil e 
Venezuela, indicando 
diferenças e 
semelhanças 

Na avaliação do corpo docente valoriza-se sua capa-
cidade como pesquisador e apenas os EUA considera 
a dimensão sócio-política do docente. Sobre a estrutu-
ra curricular os três asseguram a dimensão formal / 
técnica, mas apenas os EUA considera a dimensão 
política e social. Quanto aos recursos os documentos 
citam a estrutura necessária, porém os autores acham 
que quanto a indicadores de qualidade é insuficiente. 
Quanto a pesquisa os documentos levantam critérios 
de qualidade relacionados à produção, porém os EUA 
ressaltam que além da pesquisa na área tem que ser 
relevante para a comunidade. 

Continua... 
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...continuação 
Nº DOC ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTAD O 
08 1999 Texto & contexto 

Enfermagem 
MAGALHÃES,L.M
; et al 

Qualidade de ensino de 
um curso de enfermagem: 
subsídios para a 
construção de um modelo 
de avaliação 
 
 
 

Avaliar o Projeto 
Pedagógico da 
PUCCAMP na ótica de 
alunos. 

Na visão dos alunos o ensino é de qualidade 
destacando a competência dos professores e capo 
de estágio e a organização da prática pedagógica 
em sala de aula que envolve seleção de conteúdo, 
redefinição de objetivos e investimento na 
problematização e como não adequados surge a 
interação com professores e as avaliações. 

09 1997 Revista Hospital 
das clínicas 
FMUSP 

MARCONDES, 
E.; et al 

A opinião dos professores 
sobre seus programas na 
graduação médica da 
FMUSP: PAC II 

Descrevera opinião de 
professores sobre seus 
programas na graduação 
médica da FMUSP. 

A titulação dos coordenadores foi considerada 
excelente e a eficácia também visto a participação 
no planejamento, a preocupação com relação teoria 
e prática e avaliação. Sobre a eficiência os índices 
de aprovação caem u pouco devido à postura do 
aluno não ser desejável em sala e os critérios de 
avaliação. Os programas são identificados como 
ótimos pelos professores. 
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A avaliação e seus procedimentos têm variado no decorrer dos tempos 

sofrendo as influências de valoração de cada época e sua grande relevância 

aparece por seus resultados favorecerem à tomada de decisão e melhoria do 

contexto avaliado. Porém a tarefa de avaliar é complexa, pois requer a seleção de 

atributos que sofrerão julgamento de valor, seleção de procedimentos que tornem 

objetivo esse processo, e síntese que resultará num julgamento final do que está 

sendo avaliado. (SANT’ANNA, 1991). 

Os estudos enquadrados nessa categoria trazem a avaliação no 

contexto da elaboração de um diagnóstico com o intuito de melhoria de qualidade. 

Os estudos 08 e 09 avaliam cursos de graduação, e datam do final da 

década de 90 e aparecem com a preocupação de mensurar a qualidade utilizando 

como indicador programa pedagógico, metodologia, avaliação e relação entre 

professor e aluno. Os cursos são avaliados de óticas diferentes sendo um através 

do olhar do discente e outro pelo olhar do docente, porém ambos trazem como 

ponto a ser observado a avaliação do desempenho do aluno e a relação entre 

professor e aluno nesse momento. Esse aspecto está dentro de um contexto das 

relações de poder entre discente e docente na universidade, relação essa que 

deve ser trabalhada para que possa haver uma transformação no modelo de 

ensino no momento atual, pois avaliação mencionada nesses estudos assume 

uma característica somativa, de mensuração, a qual destaca a relação de poder 

do professor sobre o aluno característico do ensino centralizado no professor que 

tem o aluno dentro de uma passividade sem autonomia sobre o seu 

conhecimento. (MAIA, 2004; BATISTA, 2004)  

Os estudos 02, 03, 05 e 07 trazem como preocupação à avaliação de 

cursos de pós-graduação e tem como foco a avaliação do programa pedagógico, 

do corpo docente, estrutura física e a publicação de sua produção (critério de 

qualidade para a CAPES). Destes artigos três analisam seus cursos e 

consideram-se adequados, estando presente sempre à preocupação com a 

publicação da produção. O quarto texto discute indicadores de qualidades 

relacionados a outros países, nos mesmos eixos, porém destaca-se a 

preocupação dos Estados Unidos com o contexto político e social dos seus 

programas, critérios que não aparecem no Brasil e Venezuela. 
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Os estudos 01, 04 e 06 refletem sobre os critérios de avaliação da 

CAPES que classificam a qualidade dos cursos através da publicação de sua 

produção em revistas indexadas. Arantes (2004) – documento 06 - reconhece a 

validade de tal critério, porém concorda com Simões (2004) que quando se trata 

de ciências sociais podem existir outros critérios a serem considerados e que o 

fato de não acontecer, decorre de um modelo econômico capitalista, no qual a 

universidade esta inserida, que reduz a sua complexidade da área educacional a 

produção intelectual superficial devido a exigência de produzir em curto prazo e 

em grande número (ARANTES, 2004; SIMOES, 2004) 

 

5.5.5 Atenção a Comunidade 

Na temática de trabalhos desenvolvidos com a comunidade 

enquadraram-se sete estudos. (Quadro 7) 

 



 

 

QUADRO 7 – Atenção à Comunidade 

Nº DOC ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTAD O 
01 2007 Rev. Escola de 

enfermagem da 
USP 

REVELES, A.; 
TAKAHASHI, R.T. 

Educação em Saúde 
ao Ostomizado: um 
estudo bibliométrico 

Identificar a produção científica 
sobre orientação ao ostomizado, 
publicada entre 1970 e 2004 e 
classificá-la segundo quantidade, 
cronologia de publicação, função 
exercida pelos autores, 
procedência, tipo, assunto, origem 
e palavra-chave. 

Dezenove estudos são nacionais, oito 
internacionais produzidos principalmente por 
enfermeiros. Os tipos são: teses, dissertações, 
folhetos, livros e artigos. A década de noventa 
concentra a maior produção no assunto. A 
finalidade dos trabalhos educativos é elevar a 
auto-estima dos pacientes 

02 2006 Rev. Enfermagem 
da UERJ 

PENNA, L.H.G.; 
et al 

Projeto de Extensão 
Universitária: a 
enfermagem 
obstétrica no 
atendimento pré-natal 
de alto risco 

Descrever a trajetória do projeto 
(Enfermagem Obstétrica da 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro), discutindo sua 
relação com as políticas 
públicas de saúde e educação e 
suas repercussões na 
Faculdade de 
Enfermagem/UERJ 

Existia um movimento de educação e prevenção no 
SUS, uma necessidade de adequação do currículo 
para trabalhar com essa realidade. A UERJ/FENF 
investiu no seu corpo docente através da capacita-
ção pedagógica e oficina de trabalhos para capacitar 
o grupo quanto ao processo de ensino, para a com-
cepção crítica do ensino e a construção coletiva de 
um currículo integrado.Todo o projeto político peda-
gógico visa à formação prevenção, promoção, trata-
mento e reabilitação em saúde numa perspectiva da 
formação generalista. O projeto de extensão foi ini-
ciado em 1997 e foi estruturado dentro das novas 
concepções curriculares. Em relação à formação do 
profissional enfermeiro acredita-se que ele seja ca-
paz de desenvolver suas atividades baseadas em 
práticas educativas que não excluam o modelo bio-
médico. Assim o projeto teve como objetivo desen-
volver uma proposta de consulta de enfermagem 
baseados no princípio do SUS e também como uma 
estratégia de ensino inovadora. 

03 2005 Revista de Saúde 
Pública 

MEDEIROS 
JUNIOR, A.; et al  

Experiência 
extramural em 
hospital público e a 
promoção da saúde 
bucal coletiva. 
 

Descrever uma experiência de 
promoção a saúde bucal 
coletiva na instituição hospitalar. 
 

A experiência de ensino-aprendizagem  
fundamentadas na interdisciplinaridade e trabalho 
multiprofissional permite ao aluno de odontologia 
uma melhor compreensão do processo de saúde-
doença, além de ser um campo de aprimoramento 
das atividades educativas preventivas, concepção 
importante na sua formação. As metas foram 
alcançadas uma vez que a higiene bucal dos 
pacientes tornou-se uma tarefa incorporada à rotina 
da unidade e os resultados do biofilme dentário. 

Continua... 



 

 

...continuação 
Nº DOC ANO PERIÓDICO AUTOR TÍTULO OBJETIVO RESULTAD O 
04 2004 Revista Paraense 

de Medicina 
CAVALCANTE, 
J.C.W.; et al 

Assistência pré-natal 
ambulatorial da 
fundação santa casa 
de misericórdia do 
Pará. 

Estudar os diversos aspectos da 
assistência pré-natal entre as 
usuárias da Fundação Santa 
Casa de Misericórdia do Pará – 
Universidade Federal do Pará. 

Considerou-se que a maioria dos casos atendidos 
a atenção pré-natal foi inadequada e que essa 
assistência deve ser revista do ponto de vista 
qualitativo e deve ser dado um maior atenção ao 
processo educativo da assistência pré-natal e 
investir na capacitação continuada das equipes de 
saúde. 

05 2003 Maringá POLICARPO, D.; 
et al 

Aprender a cuidar-se 
ajuda a minimizar os 
danos da violência 
sexual: relato de 
experiência 

Cuidar/educar adolescentes 
vítimas de violência sexual, 
visando motivá-los ao 
autocuidado em saúde. 

Através de oficinas e consultas de enfermagem foi 
discutido assuntos como mudança corporal na 
puberdade, namoro, contraceptivos, gravidez, 
aborto, doenças sexualmente transmissíveis e 
síndrome da imunodeficiência adquirida. Os 
objetivos foram atingidos percebendo 
transformação no comportamento dos 
adolescentes 

06 1999 Texto & contexto 
Enfermagem 

JESUS, M.C.P.; et 
al 

Educação sexual na 
escola: experiência 
de docentes e 
acadêmicas de 
enfermagem com 
adolescentes, pais e 
professores. 

Apresentar a experiência 
vivenciada por docentes e 
acadêmicas da Faculdade de 
Enfermagem da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, no ano 
de 1998, junto a um grupo de 
adolescentes, pais e professores 
de uma escola pública da 
periferia de Juiz de Fora. 

Foram realizadas oficinas, nas quais os 
facilitadores adotaram estratégias que 
proporcionaram aos participantes expressar 
sentimentos, pensamentos e dúvidas, 
possibilitando a discussão no contexto do grupo, 
possibilitando a formulação de conceitos e 
atitudes dentro dessa realidade. 

07 1997 Mundo saúde HOGA, L.A.K. Educação para a 
saúde com grupos de 
adolescentes 

Relatar a experiência em 
educação para a saúde com um 
grupo de adolescentes 

Foram realizados, grupos e discutidos assuntos 
como corpo, sexualidade, doenças, gravidez, 
adolescência, prostituição. O trabalho educativo 
com essa população é um trabalho complexo, 
sendo adequado um trabalho interdisciplinar e 
multiprofissional. Reconhecendo a importância da 
prática educativa na realidade da profissão de 
enfermagem. 
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Os estudos 01, 02, 03 e 04 (57,15%) valorizam a atividade educativa 

para a comunidade como importante para a formação do profissional de saúde, 

sendo que o estudo 02 levanta a necessidade de capacitação do corpo docente 

para trabalhar com essa nova abordagem. Esses estudos ainda caracterizam-se 

por serem os mais recentes na produção, quando comparados aos demais. Essa 

preocupação com a dimensão da formação pode ocorrer devido às novas 

diretrizes curriculares para os cursos da área da saúde, as quais enfatizam a 

formação generalista e destaca a necessidade do atendimento as necessidades 

da comunidade que se esta inserida. (MEC, 2001). Nos discursos abaixo notamos 

essa preocupação dos autores: 

“... atividades extramurais odontológicas, foram introduzidas nos cursos 
com o propósito de despertar a sensibilidade social...  

Os resultados obtidos levam a crer que a idéia de implantar atividades 
educativas e preventivas em saúde bucal em âmbito hospitalar é fundamental na 
formação acadêmica” (MEDEIROS JUNIOR, 2005; doc 03) 

 
“Em relação ao processo de ensino-aprendizagem, a abordagem 

didático-pedagógica favorece a formação de enfermeiros cidadãos,..., para 
atender as necessidades de saúde da sociedade...” (PENNA, 2006; doc 02) 

 
Os estudos 05, 06 e 07 (42,85%) descrevem a experiência do trabalho 

com a realização de oficinas e grupos de discussão, ressaltando os resultados 

obtidos com esses métodos que proporcionam a participação dos envolvidos 

discutindo o proposto dentro da realidade deles. Observe: 

“ A oficina por ser uma atividade de caráter participativo, oportuniza aos 
componentes partilhar suas experiências de vida, trocar idéias e saberes e sentir-
se valorizados... facilita a criação de vinculo e a assimilação de conteúdos.” 
(POLICARPO, 2003; doc 05) 

 
“... conduzir grupos educativos participativos com adolescentes deve-se 

estabelecer uma forma de interação que valorize o patrimônio intelectual e vivencial 
do adolescente, assim como a bagagem do educador...” (HOGA, 1997; doc 7) 

 
O método utilizado vêm ao encontro com os pressupostos da educação 

crítica e reflexiva, o qual reconhece o educador como mediador e valoriza o 

contexto e o universo do educando para alcançar o objetivo de ensino-

aprendizagem (FREIRE, 1996; BATISTA, S.H., 2004). 
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O movimento político na intenção de aproximar instituições de ensino 

na atenção à comunidade aparece a partir da década de 50, onde já se falava em 

integração docente assistencial. A expressão foi introduzida em 1973, quando o 

Ministério do trabalho e da Previdência Social recomendou a articulação entre 

coordenação de assistência médica do Instituto Nacional de Previdência Social 

com o sistema de formação de pessoal. Em 1981 o incentivo a essa articulação 

foi incentivada com o Programa de Integração Docente Assistencial do Ministério 

da Educação e Cultura, em 1986 a *ª Conferência Nacional de Saúde e 1988 o 

SUS reforça a idéia de integração de instituição de ensino e serviços de saúde e 

hoje isso aparece como diretriz curricular aos cursos do ensino superior em saúde 

através das DCNs. (OJEDA, 2004). 

Nesse contexto, percebe-se que há um movimento político em torno 

das necessidades complexas da saúde e a atenção à sociedade sem 

discriminações pela academia, porém nos artigos levantados neste trabalho, a 

preocupação com a atenção educativa a comunidade aparece de forma discreta, 

focado na atenção ao adolescente ou materna. As atividades educacionais de 

saúde a comunidade assume um aspecto muito amplo, que talvez possa estar 

sendo pouco explorado pela comunidade acadêmica pelo seu perfil dicotômico 

entre saúde-doença, promoção e cura, com modelo biomédico e 

hospitalocêntrico, associado a currículos que não consideram as necessidades da 

comunidade e não privilegiam cenários de aprendizagem ligados a assistência. 

(MAIA, 2004; BATISTA, et al, 2005) 

 

5.5.6 Outros 

Os cinco artigos apresentados no Quadro 8 resistiram ao teste de 

inclusão, mas não se enquadraram no foco definido para esta pesquisa. Neste 

sentido, não serão analisados, mas reconhece-se que tratam de assuntos 

relevantes para o docente.  
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QUADRO 8 - Artigos com temáticas que não se enquadram na categorização 

estabelecida 

Nº AUTOR ANO PERIODICO TÍTULO ASSUNTO 
01 MARTINS, A.C.P. 2000 ACTA Cirurgia 

Brasileira 
Ensino, Pesquisa e 
extensão em 
Medicina. 

Custo do ensino, 
modelo público e 
privado influência na 
pesquisa. 

02 SILVA, A.C. 2001 Estudo e avaliação Alguns Problemas do 
nosso ensino superior 

Reflexão histórica, 
política e econômica 
do ensino superior. 

03 ZUCKI, F. 2006 Rev. Soc. Bras. 
Fonoaudiologia 

Percepção de 
Estudantes e 
profissionais e 
coordenadores de 
graduação em 
Educação Física 
sobre ruído em sua 
profissão. 

Saúde do professor, 
a importância dada 
pelos coordenadores 
para o ensino na 
graduação dos riscos 
e prevenções. 

04 MOTTA, M.C.S. 2001 Escola Anna Nery R. 
Enfermagem 

Desenvolvimento de 
software educacional 
em saúde do lactente 

Descreve o 
desenvolvimento do 
programa 

05 CARELLI, E.G. 
 

2002 Fono atual Educação Vocal na 
Formação do 
Docente. 

Saúde do docente 
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6. SUBSÍDIOS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE EM SAÚDE 

 

 

A análise dos dados produzidos nesta pesquisa permite delinear 

subsídios para a formação docente em saúde, incorporando questões, 

abordagens e desafios que se inscrevem nas múltiplas dimensões formativas do 

trabalho do professor no ensino superior.  

Um primeiro subsídio abrange a discussão e análise dos modelos 

hegemônicos e de modelos considerados inovadores no campo da graduação em 

saúde. Imbricada a esta questão, emerge com vigor o estudo crítico das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos para a Área da Saúde, situando os novos 

lugares de professores e alunos no processo de tornar-se um profissional. 

Empreender a discussão crítica das DCNs pode favorecer que o 

professor aproprie-se de novos modelos curriculares que privilegiem a 

humanização e a ética, o aluno como sujeito do seu conhecimento, formação de 

sujeitos críticos e reflexivos, o uso de metodologia diversas e problematizadora, a 

formação generalista, a integração do currículo com o SUS, a educação em 

saúde visando as necessidades da comunidade, a educação permanente, teoria 

associada a prática, novos cenários de aprendizagem, valorização do grupo e 

configuração de espaços e redes de comunicação. 

Um segundo subsídio, articulado com o anterior, refere-se à 

compreensão história e política da educação superior em saúde, trançando tanto 

os aspectos relativos à constituição da saúde como direito na sociedade brasileira 

(culminando com a construção do Sistema Único da Saúde), como a análise das 

políticas públicas de educação.  

A dinâmica do processo de apropriação dos referenciais político-

acadêmicos configura um terceiro subsídio: a formação docente demanda que o 

professor (re) conheça sua função e concepções docentes, analise seu cotidiano 

pedagógico, perceba o que caracteriza sua inserção institucional, sua lógica de 

trabalho, bem como possa refletir sobre seus itinerários formativos, seja 

reconhecendo a ausência de experiências formais de formação docente (cursos, 
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oficinas, seminários), seja identificando as aprendizagens e saberes construídos 

na prática docente.  

No escopo deste subsídio, esboça-se a importância de que as 

propostas formativas para os professores estejam ancoradas em situações de 

aprendizagem da docência em saúde que sejam problematizadoras, críticas e que 

valorizem o trabalho coletivo. Neste sentido, destacou-se a relevância do estudo 

das teorias educacionais em articulação com os problemas e dilemas colocados 

no cotidiano acadêmico. 

A compreensão das referidas teorias pedagógicas, situando o ensino 

inovador, o docente como mediador e o aluno como sujeito de aprendizagem 

demanda, desta forma, a discussão dos problemas e dilemas do cotidiano 

acadêmico, acompanhada de articulação com os enfoques teóricos. Parece 

desenhar-se uma formação docente tendo por referência a educação permanente 

dos professores da saúde.  

Um quarto subsídio parece ter vínculos significativos com os anteriores: 

a formação docente precisa abranger o estudo, implementação e avaliação de 

experiências de aprendizagem construídas a partir de enfoques problematizadores 

e das demandas de saúde.  

A perspectiva avaliativa destacada acima colabora para o delineamento 

do quinto subsídio: incentivo às atividades de produção científica do docente que 

assuma a docência em saúde como um objeto legítimo de conhecimento. 

Destacar a pesquisa como princípio formativo para o tornar-se 

professor implica assumir o desafio de incorporar novos desenhos metodológicos 

que dêem conta dos objetos de estudos postos pela temática docência em saúde, 

rompendo com uma visão restrita da produção de conhecimento científico.    

A análise feita permitiu apreender uma dimensão que não chegou a se 

configurar como um subsídio, mas que se destaca pela ênfase que se observa no 

atual momento da formação em saúde: a questão da atenção à comunidade. 

Parece que esta temática constitui-se em um desafio importante tanto para 

pensar a conformação de currículos chamados inovadores, como para discutir o 

que é ser professor na emergência de novos cenários de aprendizagem.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Desenvolver esse trabalho configurou-se um desafio, não só pela 

abrangência da temática docência em saúde, mas também, e talvez 

principalmente, pela metodologia escolhida para realizá-lo. 

A literatura sobre revisão sistemática explica uma visão quantitativa do 

método, na qual se insere a metanálise. Apesar de fazer menção a revisão 

sistemática qualitativa, na qual a metanálise não se insere, a sistemática de análise 

numa perspectiva qualitativa dentro do método não está completamente 

explicitada.  

A realização desta pesquisa mostrou possibilidades de utilizar a revisão 

sistemática como caminho analítico para apreender convergências e contradições 

em uma perspectiva ampliada de entender a produção humana como tributária de 

contextos condicionados a cultura e a historicidade.  

A revisão sistemática promove um encantamento com o encontro de 

dados que permitem a configuração de uma matriz analítica com mais parâmetros 

e indicadores. Trazer esta matriz para o campo da docência em saúde ganha 

sentidos singulares na compreensão dos diferentes movimentos nacionais, no 

âmbito da transformação dos processos de educação dos profissionais de saúde.  

Nesta pesquisa, destacou-se o significado da revisão sistemática feita 

para a formação docente: partindo dos conhecimentos já acumulados e 

publicados nacionalmente, sendo possível delinear subsídios para a construção 

de um programa de formação docente em saúde, pautados na análise do 

significado e da compreensão das relações que se apropria a análise qualitativa 

dos dados.  

Formar é transformar práticas e concepções, tendo como âncora o 

universo complexo da história, políticas públicas, teorias educacionais, visão de 

mundo e singularidades dos sujeitos, demandando análise crítica para a 

valorização da reflexão sobre a prática e a produção de novas sínteses no 

processo de formar/formar-se com outro, no contexto da saúde.  
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Os subsídios delineados não configuram uma lista de itens a serem 

conferidos e/ou situados como uma solução pronta, mas podem ser caminhos 

inspiradores de criações próprias aos diferentes contextos institucionais, 

respeitando-se as características e tempos tanto do grupo, como dos sujeitos em 

seus trajetos singulares. 

E no momento de conclusão desta pesquisa, identifica-se como um 

possível desdobramento um estudo que valide estes subsídios (por exemplo, 

realizar grupos de discussão entre especialistas em formação docente da saúde), 

além de implementar e avaliar um programa de formação docente que se ancore 

nestes subsídios. São próximos desafios para o fazer e o produzir conhecimento 

no campo da formação de professores!  
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