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Introdução: Nas últimas décadas, a formação dos profissionais de saúde tem passado por 

diversas mudanças que exigem dos docentes a incorporação de novas metodologias de ensino 

que alcancem os diferentes aspectos de um processo ensino-aprendizagem capaz de 

transformar a realidade social¹. Assim, para o desenvolvimento da docência universitária é 

fundamental que o professor seja capaz de perceber, analisar e acompanhar as mudanças que 

ocorrem no Ensino Superior². Objetivos: Descrever a experiência de docentes e as reflexões 

resultantes da disciplina de Ensino em Saúde do Mestrado Profissional em Ensino em Saúde 

na Amazônia. Métodos: A disciplina “Ensino em Saúde na Amazônia I” ocorreu em março 

de 2019 no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS/UEPA) e possuiu as seguintes 

unidades: I - Competências e saberes do docentes no ensino superior em saúde; II – Diretrizes 

Curriculares Nacionais e os Currículos inovadores em saúde; III – Teorias da aprendizagem; 

IV – Métodos de ensino; V – Tecnologias educacionais; VI – Avaliação da aprendizagem. A 

partir do envio prévio do cronograma e referências bibliográficas pelo coordenador do 

módulo, iniciou-se a unidade I com a divisão da turma em 6 grupos, onde cada um ficou 

responsável pela leitura de um artigo e então, confecção de mapas conceituais, 

exemplificando cada artigo lido. Tais mapas foram elaborados em cartolina e apresentado 

pelo grupo em caráter expositivo para os demais alunos. Esta unidade possibilitou uma ampla 

discussão sobre competências e saberes no ensino superior em saúde, sendo evidenciado que 

além do domínio dos conhecimentos básicos da área de atuação e da experiência profissional, 

deve-se possuir domínio pedagógico e conceitual relacionado ao processo ensino-

aprendizagem². Na unidade II, fez-se a leitura das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

dos diversos cursos de saúde contemplados pelos profissionais presentes, onde pôde ser feita 

discussão acerca dos pontos positivos e negativos de cada diretriz em uma roda de conversa 

mediada pelos professores do módulo, visando a integração dos diversos cursos para a 

melhoria da educação na saúde. Discutiu-se que a partir de 2001, com a aproximação entre os 

ministérios da educação e saúde, as DCNs interministeriais passam a ser o alicerce para 

construção e aprimoramento dos currículos nos cursos de graduação da área da saúde, com o 

objetivo de formar os profissionais com competências, habilidades e atitudes para atender as 

necessidades em saúde da população, isso só acontecerá uma vez que consiga-se realizar a 

integração ensino e serviço na formação acadêmica, como Sistema Único de Saúde (SUS) 

sendo o principal cenário de prática. Considerando o perfil dos profissionais de saúde, 

delineado pelas DCN’s faz-se necessário refletir sobre o processo de formação destes 

profissionais, bem como as metodologias envolvidas nesse processo, discutindo a utilização 

de novas técnicas de ensino aprendizagem. Posteriormente, na unidade III, foi explicado 

brevemente sobre algumas metodologias ativas e, então, a turma foi dividida em dois grupos 

para a realização de uma sessão tutorial. Foram escolhidos os relatores, coordenadores e os 
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tutores de cada grupo (mestrandos que já tinham alguma experiência com a tutoria e assim, 

melhor facilitariam o andamento da mesma). Finalizada a abertura tutorial foi produzido um 

mapa conceitual pelo relator a partir da discussão de cada grupo. Tornou-se evidente a 

importância das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem, utilizando-se das 

experiências prévias do discente para a construção de saberes dotados de significado e 

aplicáveis à sua realidade, mas também refletiu-se sobre a contribuição do currículo 

tradicional na formação dos profissionais de saúde, Grande parte dos mestrandos foram 

formados no currículo tradicional e hoje atuam como docentes e preceptores e ainda não 

haviam participado de tutoria, podendo vivenciar essa prática pedagógica, agregando 

aprendizagem para a prática docente. Na unidade IV foi realizado um júri-simulado. A turma 

foi dividida em três grupos: acusação, defesa e júri. Após distribuição de artigos os grupos 

elaboraram a sua argumentação sobre o réu, que era o processo de ensino-aprendizagem na 

reprovação de alunos. Depois desse primeiro momento, foi iniciada a sessão com a exposição 

da acusação com o depoimento de suas testemunhas e, posteriormente, da acusação que 

também dispôs do mesmo direito. Finalizando, o veredicto dado pelo grupo de jurados que 

considerou o réu inocente a partir do que foi apresentado pelos dois grupos no julgamento, 

pois entendeu-se que as metodologias de ensino devem promover uma aproximação crítica do 

aluno com a realidade, pressupondo a reflexão diante de situações problema e a geração de 

conhecimento que o torne apto à resolução de impasses no seu cotidiano. Sobre as 

Tecnologias educacionais, houve uma preleção dialogada seguida de para leitura de artigos e 

reflexão sobre o tema para discussão e exposição de conhecimentos e experiências prévias. 

Percebeu-se que o elemento chave das metodologias inovadoras nessa era das tecnologias da 

informação e comunicação (TICS) reside em estimular a postura ativa do estudante, o qual 

deverá comprometer-se com seu aprendizado. Finalizando, discutiu-se na última unidade a 

Avaliação da Aprendizagem, onde o estudo prévio do tema a partir dos artigos enviados 

serviu como preparo para realização do Team Based Learning (TBL) com a distribuição de 

uma avaliação que inicialmente foi feita em caráter individual e entregue as respostas ao 

professor, para depois as respostas serem discutidas em grupo e assim, avaliar se houve 

concordância ou não. Em momento de discordância, o grupo que divergiu na resposta tentou 

justificar a mesma para que as demais equipes pudessem concordar ou não com a 

argumentação. Finalizando, os professores forneceram o feedback das questões para anular 

quaisquer dúvidas. Resultados e Discussão: Compreendemos que a educação transformadora 

é dialética e dialógica, pois exige um mediador comprometido, responsável e ético, que 

busque novos conhecimentos, aprenda com o outro e transformando seu contexto social3. A 

experiência oportunizou uma reflexão sobre a sociedade no século XXI, que ao se 

transformar, modifica o ensino, situação que exige do docente/preceptor habilidades 

específicas no processo de ensino-aprendizagem, daí a necessidade da troca de experiências e 

construção do conhecimento propiciada neste processo percorrido. O desenvolvimento de 

diferentes competências para ensinar e aprender neste início de século converge para uma 

ação pedagógica crítica e transformadora, e a utilização de ferramentas e recursos das 

tecnologias educacionais pode significar aprender a aprender, o que modifica os paradigmas 

educacionais vigentes até então, e aponta a necessidade de modificações nos papeis dos 

sujeitos envolvidos neste processo4. Conclusão/Considerações Finais: Após apresentadas as 

experiências vividas durante a disciplina, conseguimos alcançar os objetivos propostos pelo 

cronograma pedagógico, e portanto, a partir de todas as discussões realizadas, finalizamos 

com a visão ampliada sobre a importância do processo de aprendizagem pedagógica e a 

escolha de metodologias adequadas à nossa realidade para o ensino superior, tendo como 

cenário de prática o próprio SUS. 
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