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INTRODUÇÃO

A educação médica no Brasil vem sofrendo um processo de mudan-
ça, principalmente depois da Lei Orgânica de Saúde, promulgada após a
Constituição Federal de 1988, que contempla um conceito ampliado de
saúde, a qual passa a ser considerada como o bem-estar físico, mental e
social e não somente associada à ausência de doenças. Essa ampliação
conceitual fez abrir discussões e questionamentos na área da saúde como
um todo e nos levou a refletir de que maneira essa mudança conceitual
poderia interferir em nossa prática como profissionais de saúde envolvi-
dos não só com a cura, mas com a prevenção de doenças e promoção da
saúde.

Historicamente, a estruturação do currículo das escolas médicas
adotou como fundamento o relatório Flexner, divulgado em 1910, o qual
recomendava que o currículo fosse estruturado sobre um alicerce científico
e principiasse com uma sólida fundamentação das ciências básicas, en-
quanto os estudos clínicos fossem posicionados em uma fase posterior.
Nessa configuração curricular, que passou a ser hegemônica, desenvolve-
se o olhar em direção à doença e pouco para o doente. (FEUERWERKER,
2002) Dessa maneira, a Medicina passa a ser uma disciplina que se esforça
para produzir, por meio de proposições abstratas gerais, o conhecimento
científico necessário para efetuar certos fins práticos. Seu discurso fala de
“doenças” e de sua “cura”; em geral o domínio psicológico é considerado
supérfluo.

A pedagogia adotada para sustentar a formação médica orientada
pelo paradigma flexneriano pauta-se na transmissão do conhecimento ci-
entífico para uma futura aplicação em seres humanos até então considera-
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dos como uma abstração. Essa perspectiva pedagógica em que não cabe
ao aluno buscar e construir seu próprio conhecimento, ficando essa tarefa
para o professor, sustenta-se em uma “concepção bancária” da educação,
como denomina Paulo Freire as concepções pedagógicas em que o saber
seria “uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber”.
(FREIRE, 2005)

Sabendo da concepção de currículo como um importante processo
social (BURNHAM, 1989), influenciado por questões políticas, sociais e
culturais, existe uma tendência curricular atual das escolas médicas brasi-
leiras, de superar a fragmentação do conhecimento em especializações,
visando dar conta do dever de atender às necessidades básicas de saúde
da população e de um novo profissional, compreendendo a dimensão sub-
jetiva da doença. (LAMPERT, 2002)

Dentre essas propostas curriculares inovadoras, o Aprendizado Ba-
seado em Problemas (ABP) é o modelo curricular que é proposto e vem
sendo seguido no Curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudo-
este da Bahia (UESB), implantado no campus localizado na cidade de
Vitória da Conquista, em 2004.

Na concepção enfatizada no modelo atual para os cursos de Medi-
cina fundamentados na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), o
aluno é o centro da aprendizagem, ele busca o conhecimento, tendo o
professor-tutor como facilitador desse processo de aprendizagem.

Na ABP, o espaço privilegiado para a manifestação das múltiplas
subjetividades e construção do conhecimento tanto no plano individual
quanto no coletivo, seria os tutoriais com dois encontros semanais. Nesse
espaço em que acontece o tutoral, o estudante traz as informações adquiri-
das na sua pesquisa, a fim de sedimentar o conhecimento no processo de
troca com o grupo e com o professor-tutor. É na sala de aula que as rela-
ções pedagógicas se constituem, levando a um movimento de polarização
“espontâneo”, que tende a valorizar o professor, o aluno e a relação profes-
sor-aluno. A valorização da relação professor-aluno desabsolutiza os polos
da relação, dialetizando-os, e traz para o centro do processo ensino-apren-
dizagem, um movimento interativo, podendo-se atribuir como suporte
epistemológico do mesmo, a psicologia genética de Piaget e o
sociointeracionismo de Vigotsky. (BECKER, 1993)

Sabemos dos desafios que o futuro apresenta à educação; da diver-
sidade de povos e culturas e da complexidade do mundo globalizado.
(BURBULES; TORRES, 2004) Sabemos também das dificuldades cultu-
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rais e subjetivas a que as mudanças estão condicionadas e sobre as quais
podem ter influências, pois as mesmas muitas vezes tocam fundo nos inte-
resses, nas rotinas estabelecidas e nos sentimentos e espaços de poder;
espaços esses que interferem no currículo, pois, como dizem Moreira e
Silva (1999), estão implicados em relações de poder e transmitem visões
sociais e interessadas.

Por ser um dos responsáveis pela difusão e reelaboração do conhe-
cimento e avaliação da aprendizagem, a visão dos professores a respeito da
implantação do novo currículo é de suma importância, pois pela experiên-
cia cotidiana com os alunos e pela atuação como mediadores do conteúdo,
os docentes representam fonte significativa para avaliação do processo de
desenvolvimento curricular do curso.

Os resultados desta pesquisa poderão contribuir para refletirmos
sobre o processo de ensino-aprendizagem e a posição do professor e do
aluno nesse processo, tentando avaliar as dificuldades encontradas pelo
professor no acompanhamento do processo de construção de conhecimen-
tos atinentes à formação médica pelo aluno, como de resto na construção
do conhecimento curricular, durante o processo tutoral.

A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), sendo uma
metodologia ativa de aprendizagem, é uma abordagem na qual os estu-
dantes lidam com problemas em pequenos grupos sob supervisão de um
tutor. A aprendizagem é centrada no estudante, no aprender a aprender,
na integração dos conteúdos das ciências básicas e clínicas, além de co-
nhecimentos interdisciplinares.

O método ABP surgiu pela primeira vez na Faculdade de Medicina
da Universidade de Mcmaster, em Hamilton, província de Ontário, Cana-
dá, em 1969, e representa uma perspectiva de ensino-aprendizagem anco-
rada no construtivismo, na (re)construção dos conhecimentos, cujo pro-
cesso é centrado no estudante. (MORAES; MANZINI, 2006) A aprendiza-
gem, nessa perspectiva, resulta do processo de trabalho orientado para a
compreensão e resolução de um problema. (MAMEDE; PENAFORTE,
2001)

A aprendizagem em pequenos grupos vem sendo utilizada de ma-
neira crescente na educação dos profissionais; isso facilita a criação de
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condições favoráveis para o processo de aprendizagem, inclusive o apren-
dizado mútuo e a construção de conhecimentos. A aprendizagem em pe-
quenos grupos ajuda o aluno a desenvolver habilidades, como a capacida-
de de apresentar e sistematizar ideias, capacidade de coordenar uma dis-
cussão e compatibilizar interesses individuais e coletivos.

Existe uma sequência de procedimentos a serem cumpridos duran-
te o tutoral, para que os objetivos de aprendizagem sejam atingidos, os
quais são denominados na literatura corrente sobre ABP, os sete passos do
tutoral. Esses passos são divididos na prática em duas etapas: a fase ingê-
nua, quando o aluno traz para a discussão basicamente o conhecimento
preexistente (até o passo 5); a fase posterior, na qual o aluno retorna já
com o conhecimento fundamentado para debate (passos 6 e 7).

O método ABP traz uma mudança de concepção da relação profes-
sor-aluno, tendo o aluno como o sujeito ativo no processo ensino-aprendi-
zagem, o que faz diminuir a distância entre esses dois sujeitos, muitas
vezes considerados como polos dicotomizados e sujeitos a uma rígida hie-
rarquia. O professor passa a atuar como um orientador que auxilia o aluno
a alcançar o objetivo de aprendizagem e não mais como único detentor do
conhecimento. A relação assim se torna mais horizontalizada e as relações
de poder tendem a ser menos conflituosas e instituídas.

O professor, muitas vezes, é um modelo para os estudantes. Ele
trabalha com a “produção de sentidos” quando ajuda o aluno a refletir,
criar, desenvolver a consciência, atribuir valor, criticar. Nessa perspectiva,
segundo Vasconcelos (2003), o professor participa da formação do caráter,
da personalidade, da consciência, da cidadania do educando, tendo como
mediação os conhecimentos historicamente elaborados e relevantes.

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) tem um eixo
norteador na aprendizagem significativa por descoberta. Com base nessa refe-
rência, é possível constatar que os estudantes trazem na sua estrutura
cognitiva informações que adquiriram anteriormente, através de vivências
ou através da aprendizagem receptiva significativa. Digo significativa, pois
mesmo que aquele conhecimento tenha sido adquirido de maneira auto-
mática, ao ser incorporado à estrutura cognitiva, recebe um significado
que pode ser utilizado posteriormente como “ponto de ancoragem”. Po-
rém, como já foi dito anteriormente, o estudante deve ter a disposição
para aprender significativamente. Se a disposição do aluno é unicamente
memorizar, o processo e o produto da aprendizagem serão automáticos.
(AUSUBEL, 1985)
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A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E ABP

Este estudo dá ênfase ao processo de construção de conhecimentos
por considerar, com Pimentel (2006), que “[...] a epistemologia assumida
pela proposta curricular de uma instituição orienta a forma como esta con-
cebe a aprendizagem e, portanto, como organiza os seus atos de currícu-
lo”.

A concepção teórica que embase a proposta do ABP, como foi dito,
busca o desenvolvimento de aprendizagens significativas, e no que diz res-
peito ao processo de construção do conhecimento, apoia-se fortemente na
teoria construtivista de Jean Piaget, que estudou o conhecimento prévio e
sua importância na estrutura cognitiva, pesquisou a maneira como a crian-
ça elabora o conhecimento, construindo a inteligência nesse processo
(construtivismo psicogenético). Segundo ele, o conhecimento não provém
da sensação, mas do que a ação acrescenta a esse dado. (BECKER, 1993;
PIAGET, 1972)

Na visão construtivista, segundo ele, existe uma relação dialógica
entre o aprendiz e o ambiente de aprendizagem. O ambiente causaria um
desequilíbrio no aluno e seria a força propulsora para a construção do
conhecimento pelo aluno. O papel do professor seria ajudar para que ocor-
resse esse desequilíbrio e também limitá-lo. Piaget (1972) remete ao fato
de que é o aluno que constrói seu conhecimento, segundo suas estruturas
cognitivas pré-formadas geneticamente. Porém, se pensarmos no ABP, numa
perspectiva de “aprender a aprender”, “aprender com o grupo”, “aprendi-
zagem contextualizada”, podemos introduzir, aqui, a teoria
sociointeracionista de Vigotsky (1988), como uma complementação às te-
orias de Piaget e não como uma oposição. Vigotsky refere-se à aprendiza-
gem como um fenômeno social, que se processa em duas etapas: por meio
da interação com o grupo social os alunos aprendem pela comunicação,
depois processa-se a fase de interiorização, em que os estudantes introjetam
o que aprenderam, apropriando-se do que estudaram em grupo. A socie-
dade seria a mediadora do conhecimento. Dessa maneira, foram modifi-
cados alguns conceitos de estrutura de Piaget, introduzindo-se o conceito
de zona proximal de aprendizagem, ou de zona potencial: os testes devem
medir não apenas o que os alunos sabem ou dominam, mas aquilo a que
podem chegar ou dominar pelo conhecimento. Observando-se adequada-
mente o construtivismo de Piaget e o sociointeracionismo de Vigotsky,
notar-se-á que não são opostos, mas complementares.
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As formulações de Piaget, complementadas pelas de Vigotsky, em-
bora sejam referentes ao desenvolvimento das estruturas mentais huma-
nas de maneira geral, trazem grande contribuição para os estudos sobre os
processos de construção de conhecimentos e formação nas instituições
educativas, por meio das teorias comumente agrupadas como teorias
construtivistas e socioconstrutivistas. Aqui neste estudo, busco o aporte
dessas teorias para dar suporte à compreensão do processo de conheci-
mento dos alunos no ABP. Como o objeto se refere basicamente à compre-
ensão ou à atuação do professor nesse processo de construção de conheci-
mento pelo aluno, procurei fazer uma articulação das formulações de Piaget
com as formulações de Paulo Freire, que muito discutiu a relação entre
professor e aluno, na busca de uma pedagogia que privilegiasse o apren-
diz, e a construção de uma relação dialógica, democrática, humana que
contribuisse para a libertação e não para a opressão.

Segundo Freire (2005), não pode haver conhecimento quando os
educandos não são chamados a conhecer. O conhecimento não é dado
nem na bagagem hereditária nem nas estruturas dos objetos e, sim,
construído por um processo de interação entre o sujeito e a realidade em
que está inserido. O aprender é um processo que pode deflagrar no apren-
diz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais criador, de-
senvolvendo assim a curiosidade epistemológica.

O conhecimento humano caracteriza-se fundamentalmente pela
criatividade. E esta pode ser produzida de várias formas dentro de um
contexto. A informação contextualizada dá sentido ao conhecimento. A
construção do conhecimento passa pelo sentido que é criado pelo sujeito.
O sujeito constrói um mundo que chamamos de mundo construído e este
tem relação com o mundo de significados desse sujeito e esse conheci-
mento não se constrói se não interagirmos com o mundo. Aqui, duas ques-
tões importantes podem emergir: como sobrevivo no mundo e como me
relaciono com o mundo. Essas indagações dão pistas de que a construção
do conhecimento passa por questões não só cognitivas, mas também cul-
turais, afetivas.

Na educação problematizadora inspirada em Paulo Freire, que se-
ria uma das teorias em que se baseia o ABP, o objeto cognoscível deixa de
ser propriedade do educador, para ser a incidência da reflexão sua e dos
educandos. E a partir dessas reflexões, surge o diálogo entre educadores e
educandos, sendo a dialogicidade o elemento fundamental na construção
do conhecimento, pois seria a partir desse ponto, nessa interação, que
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teria início o aprender a aprender. Aprender com o mundo, aprender com
o outro. (FREIRE, 2005)

No ABP, a construção do conhecimento é ativa, é mais do que sim-
plesmente um processamento, é o foco das atividades. A aprendizagem
contextual é um elemento importante para este tipo de construção. Nesse
sentido, o conhecimento prévio seria o mais importante determinante da
quantidade e da natureza de novas informações que podem ser processa-
das pelos estudantes. Dessa maneira é necessário que o conhecimento
prévio seja ativado. A ativação se dá a partir do momento em que trabalha-
mos com problemas reais, contextualizados e com isso, possivelmente, o
próprio esquema cognitivo utilizado durante o tutoral possa formar os
pontos de ancoragem que, acrescidos da discussão em grupo, ajudariam a
ativar esse conhecimento que já faz parte da estrutura cognitiva do aluno.
Esse conhecimento pode ser apresentado como rede de conceitos e suas
inter-relações. Esse conhecimento composto por redes provém da com-
preensão de mundo que para cada indivíduo é diferente. E estar motivado
para aprender aumenta a quantidade de estudos.

Pela necessidade de continuar aprendendo por toda a vida, há uma
necessidade de que os professores compreendam que o estudante precisa
aprender a aprender. De acordo com as teorias pedagógicas em que se
fundamenta a ABP, a melhor maneira de aprender é sendo sujeito da apren-
dizagem e não receptor de informações. Daí a oportunidade das
metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Desta maneira, define-se o
papel do professor como facilitador do processo de busca do estudante,
encarregada de estimular, responsável por armar os dispositivos iniciais e
por estabelecer uma relação dialógica possibilitadora de aprendizagens
efetivas.

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E CURRÍCULO

No modelo de currículo, tradicionalmente utilizado na maioria das
escolas médicas, a formação do médico transformou-se numa justaposição
de disciplinas (nos ciclos básicos) e de especialidades (no ciclo clínico). A
fragmentação básico-clínico e teórico-prático somada à pedagogia da trans-
missão representam os maiores obstáculos à aprendizagem significativa e ao
desenvolvimento de um profissional crítico e capaz de trabalhar com pro-
blemas, como observa Lima, Komatsu e Padilha (2003). Já está claro o quan-



226

to a perspectiva disciplinar fragmentou o currículo, separando o inseparável,
pois a própria disciplinarização assim nos ensinou. (MACEDO, 2007)

A perspectiva interdisciplinar, de acordo com Macedo (2007), vem
propor a superação da fragmentação, criando mecanismos mediante os
quais as disciplinas são chamadas a dialogar, a se interconectar no intuito
de melhor compreender muitas realidades. Assim, a interdisciplinaridade
seria a interação entre as disciplinas. Segundo Macedo, o ensino por pro-
blemas seria uma das dinâmicas pedagógicas que fazem as disciplinas con-
fluir, interativamente, por meio de uma interação entre os campos. A edu-
cação transdisciplinar, por sua vez, convida o sujeito a dialogar, a pensar, a
praticar, a conviver.

Ainda, segundo Macedo (2007), existe uma relação íntima da ne-
cessidade de adaptação do currículo com o contexto social e político para
veiculação do conhecimento. Existe uma demanda formativa por métodos
que possibilitem uma visão relacional do mundo, pois a organização disci-
plinar do currículo funciona como uma compartimentação do conheci-
mento na sociedade moderna.

Nessa perspectiva, o currículo seria o trabalho de professores e es-
tudantes com o conhecimento, construído e reconstruído continuamente,
levando em consideração o meio social e o momento histórico. Eles seri-
am, então, os sujeitos do currículo. O método ABP favorece essa proposta
de um currículo mais flexível, com suas várias adaptações e readaptações,
sempre pensando na formação do profissional ético e comprometido.

O professor-tutor deveria pensar no currículo como um processo
veiculador de conhecimentos historicamente construídos, no qual haja uma
interação entre o sujeito-aluno e sujeito-professor, mediada por referenciais
de leitura de mundo, e desse modo ele entende que contribui para a cons-
trução de sujeitos autônomos.

O currículo deve ter o aluno como ator e como potencializador dos
“atos de currículo”, como define Macedo (2007), o processo em si de
concretização das propostas curriculares, ou a tomada de decisões
curriculares por meio das ações dos sujeitos do currículo, no caso do tutoral,
na proposta curricular estudada aqui, por meio das ações dos estudantes e
do professor tutor.

No mundo do currículo, o estudante vai desvelando suas
potencialidades e atualizando-as, a autonomia vai sendo construída a par-
tir de suas relações com o mundo. É nesse movimento que o indivíduo vai
se autorizando a se manifestar. (TOURINHO; SÁ, 2002)
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A VISÃO DO PROFESSOR-TUTOR A PARTIR DA
ABORDAGEM METODOLÓGICA

Nesta pesquisa foram realizadas entrevistas individuais, com ques-
tões abertas, o que permitiu que o entrevistado discorresse sobre o tema
em questão, sem se prender à indagação formulada. Seguindo a orienta-
ção de Minayo (2007), de que a entrevista deve ter um roteiro que
corresponde a um conjunto de conceitos que constituem todas as faces do
objeto de investigação, foi elaborado um roteiro de questões que serviram
de ponto de partida para as entrevistas realizadas. Foram realizadas entre-
vistas com 14 professores do Curso de Medicina da UESB, que participam
ou participaram do tutoral em um dos quatro anos de funcionamento do
curso, todos eles cientes dos propósitos da pesquisa, com a assinatura de
declaração. Esses professores foram questionados acerca do seu entendi-
mento quanto ao processo de construção do conhecimento pelo aluno
durante o tutoral.

Com essas questões, procuro enfocar o entendimento do professor
a respeito do método, sua atuação no desenvolvimento do ABP frente à
construção do conhecimento do aluno, ressaltando os seguintes aspectos:
autonomia do aluno; intervenção dos tutores no processo tutoral; avalia-
ção da aprendizagem; construção do conhecimento pelo aluno durante o
tutoral.

Através da fala dos professores, tento compreender como o professor
avalia que os objetivos de aprendizagem foram atingidos durante o tutoral,
identificando como as dificuldades encontradas durante o processo ensino-
aprendizagem têm influenciado na aprendizagem do aluno, sem esquecer
que “[...] o roteiro deve se apresentar na simplicidade de alguns tópicos que
guiam uma conversa com finalidade”. (MINAYO, 2007, p. 264)

Após a avaliação das entrevistas, as falas foram agrupadas de forma
a abranger diversos aspectos referentes à atuação de professores e alunos
no processo tutoral e com isso trazer respostas à questão do estudo. A
análise do conteúdo das respostas do tutores entrevistados levou a uma
nova categorização, de forma a abranger aspectos outros que emergiram
das respostas. Assim, foram desenvolvidos: a) entendimento e adaptação à
proposta de ABP; b) entendimento do processo de construção de conheci-
mentos pelos estudantes durante o tutoral; c) a prática pedagógica no
ABP: objetivos, a avaliação da aprendizagem do aluno e a possibilidade de
fazer intervenções durante o tutoral; d) a relação entre professores e estu-
dantes durante o tutoral em um curso de Medicina.
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Em relação ao entendimento e adaptação dos tutores à proposta de ABP,
a maioria dos professores demonstra ter conhecimento de como funciona
o tutoral, de que compreende a proposta curricular, mas tem muita preo-
cupação com a formação do discente. Dois tutores falam, inclusive, de
uma preocupação com o autodidatismo, no sentido do aluno buscar de
forma autônoma o conhecimento sem uma lapidação pelo professor, du-
rante as palestras e aulas práticas. Eles acreditam que essa prática poderia
levar o aluno a uma distorção na formação, sendo esta interpretada de
uma maneira que foge ao contexto, ou seja, o aluno estaria aprendendo de
uma forma errada, construindo conhecimento errado.

Porém a maioria dos tutores entrevistados tem um outro olhar em
relação ao autodidatismo e o avalia como sendo “o aprender a aprender”.
Acredito que esses tutores têm uma compreensão mais freireana de que os
homens não são meros arquivos e fora da busca, fora da práxis os homens
não podem ser, pois o saber só existe na criatividade, na invenção, na
reinvenção permanente que os homens fazem no mundo, com o mundo e
com os outros. (FREIRE, 2005)

Entre os pontos positivos citados pelos tutores, referindo-se ao mé-
todo do tutoral na orientação ABP, cinco tutores observaram que ao estu-
dante é obrigatório ampliar sempre o conhecimento, pois sendo uma
metodologia ativa de aprendizagem o estudante busca o conhecimento,
sendo direcionado pelos objetivos de estudo. Em um currículo fundamen-
tado no ABP, o estudante estuda diariamente, para as discussões durante o
tutoral e não exclusivamente para as provas, até porque a avaliação é pro-
cessual.

A maioria dos tutores se preocupa muito como o método é aplicado
na UESB, sem uma quantidade suficiente de docentes, com docentes sem
uma capacitação pedagógica, falta de investimento da Universidade em
laboratórios de prática, comprometendo a formação dos futuros médicos.

A construção do conhecimento foi abordada com a seguinte ques-
tão: como o tutor acredita que se dá o processo de construção do conhecimento
pelo aluno no ABP? Sabemos, a partir das formulações de Piaget apresen-
tadas anteriormente, que a construção do conhecimento se dá por um
processo de integração do objeto de conhecimento trabalhado a estrutu-
ras prévias, que são mais ou menos modificadas por essa própria
integração, sem serem destruídas, mas simplesmente acomodando-se à
nova situação. Então constrói-se conhecimento, segundo Piaget (1973),
assimilando e acomodando.
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Poderíamos complementar essas formulações, para uma aproxima-
ção maior com a proposta de problematização no tutoral, com o entendi-
mento de Ausubel de que novas ideias e informações podem ser aprendi-
das e retidas na medida em que conceitos relevantes e inconclusivos este-
jam adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indiví-
duo e sirvam como ancoradouro para novas ideias e conceitos. (MOREIRA,
M., 1987)

Percebi que existe uma compreensão muito restrita por parte dos
tutores, relacionada à construção do conhecimento durante o tutoral. A
maioria dos tutores não compreendia a formulação apresentada durante a
entrevista, talvez por falta de preparo pedagógico e falta de conhecimento
sobre as bases cognitivas do ABP. Alguns entrevistados valorizam muito a
cobrança, a obrigação e apontam para o processo de aprendizagem ou de
construção de conhecimento através da memorização. Essas falas me fa-
zem pensar no Behaviorismo, no sentido que o aluno processa a informa-
ção que vem da realidade externa, o conhecimento novo é reforçado por
um estímulo externo, pela obrigação de memorizar um conhecimento im-
posto. Outros tutores valorizam a construção do conhecimento na interação
do grupo. Esses tutores acreditam que a construção se dá na troca, pela
ajuda de um com o que o outro traz. Como foi citado anteriormente, a
aprendizagem em pequenos grupos facilita o aprendizado mútuo e a cons-
trução de conhecimento. (MAMEDE; PENAFORTE, 2001)

A maioria dos tutores tem uma compreensão de que a construção
do conhecimento durante o tutoral se dá de diversas formas, como através
da ativação de conhecimentos prévios. Sobre isso, Marco Moreira (1987)
considera que Ausubel descreve muito bem com a ótica cognitivista, ou
seja, ele se procupa com o processo de compreensão, transformação,
armazenamento e uso da informação envolvida na cognição.

Um outro ponto levantado nas entrevistas foi sobre a intervenção
do tutor, se teria importância para promover o conhecimento durante o
tutoral. Como foi dito antes, uma das funções fundamentais do professor
no ABP é estimular o pensamento crítico e o autoaprendizado entre os
estudantes, pensando talvez numa função geral. A maioria das falas sobre
esse aspecto valoriza o papel do professor como um facilitador na constru-
ção do conhecimento, enfatizando a expressão troca de conhecimento. Existe
uma percepção da nossa parte de que o tutor valoriza muito essa relação
em que “[...] quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao
aprender”, como diz Paulo Freire (2005).
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Quando falamos em construção de conhecimento, diretamente
estamos abordando a questão da aprendizagem do estudante, bem como
os objetivos e a avaliação definidos para o processo ensino-aprendizagem.
Pelas suas respostas, constatamos que os tutores têm as suas próprias técni-
cas individuais para avaliar a aprendizagem do aluno. A maioria acha que
esse é um critério bastante subjetivo. Além da avaliação do aluno pelo
tutor, outros instrumentos devem fazer parte na avaliação de programas
que estudam por problemas. Por exemplo, a avaliação do tutor pelo aluno,
a avaliação do próprio programa pelo tutor e pelo aluno. O processo de
avaliação deve garantir um feedback que transmita informação confiável
sobre o desempenho do aluno, seja confidencial e respeite a individualida-
de do educando, promovendo seu crescimento como aprendiz.

Continuamos as entrevistas, caminhando pelo campo da pedago-
gia e seguimos com este questionamento: como o tutor avalia a mudança de
postura exigida ao professor, em uma relação pedagógica em que o aluno é o centro
do aprendizado?

Uma relação pedagógica que procura desabsolutizar os polos da
relação e tende a valorizar a relação professor-aluno nos faz pensar na
perspectiva freireana da dialogicidade. Freire diz ser o diálogo uma condi-
ção existencial da própria humanização. A educação dialógica está sendo
construída por meio dos diferentes processos de produção de novas expe-
riências nos diversos espaços de aprendizagem. (ZITKOSKI, 2006)

Neste estudo, o espaço com essas características seria a sala de
tutoral. Nela é que se dá essa relação em que os componentes do grupo,
alunos e tutor, interagem trazendo as suas referências de leitura, de vida,
de experiências anteriores e na troca com o grupo, o professor-tutor tam-
bém aprende. Como diz o já citado Freire (2005), não existem homens no
mundo, mas homens com o mundo. E é na troca com o grupo que, para-
fraseando Freire, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao
aprender. Mas, infelizmente, essa percepção ainda não está incorporada
por todos os tutores.

CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

Entrar pelos meandros do conhecimento sobre o processo de co-
nhecimento e interpretar os entendimentos dos professores sobre sua pró-
pria prática no ABP foi mais um desafio. Com essas referências pude per-
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ceber como estão presentes na visão dos professores que participaram das
pesquisas, os efeitos de uma formação em que a orientação pedagógica
teve elementos muito marcantes de uma concepção empirista e tecnicista,
com ênfase na experimentação e com o entendimento de que o aluno
chega ao processo de aprendizagem desprovido de conhecimentos.

Essa formação que distancia os sujeitos do processo pedagógico
deu ao professor uma ideia de superioridade que vem interferir no modo
como ele se posiciona em relação aos processos de construção de conheci-
mentos, de avaliação e das relações interpessoais com os alunos.

Embora muitos professores-tutores declarem conhecer bem a pro-
posta do ABP, há uma grande desconfiança e em alguns, uma descrença
quanto à possibilidade de ser construído um conhecimento significativo
durante o tutoral, a partir de um problema que é estudado e discutido de
forma autônoma. Essa posição mostra dois pontos que merecem destaque:
a visão de superioridade do conhecimento científico especializado e, com
isso, a superioridade do professor em relação ao aluno, o que vai interferir
na maneira como cada um atua no tutoral. Isso desenvolve uma visão
“conteudista” que leva a questionar uma proposta de cunho construtivista.

Mas, se o conjunto de conhecimento de um aluno proveniente de
um curso ABP for menor se comparado a um currículo tradicional, qual
seria a “vantagem” de um currículo ABP? Pelo que pude concluir neste
estudo, talvez este tipo de abordagem abrangesse uma perspectiva mais
interdisciplinar e transdisciplinar. O conhecimento curricular não é orga-
nizado pela lógica disciplinar, mas a partir do problema, que vai levar o
estudante a buscar conhecimentos em vários campos, de acordo com as
características do problema. Isso possibilita que cada aluno faça sua pró-
pria busca, de acordo com suas necessidades, pontos de vista e com as
referências trazidas pelos diversos espaços de aprendizagem.

O currículo baseado no ABP traz a possibilidade de veicular um
conhecimento mais contextualizado, contribuindo para a formação do es-
tudante com vistas a uma atuação crítico-reflexiva na realidade em que
terá de lidar como profissional, uma vez que propõe uma prática
transformadora, onde a construção do conhecimento se dá quando o su-
jeito adquire a consciência do ser que interage com o meio e transforma
esse meio. Sujeito esse que é despertado pelo professor, esse professor que
ainda não está pronto, mas em permanente construção.

Com a valorização da relação professor-aluno, em que os sujeitos
são seres de troca, a construção do conhecimento pode se dar de acor-
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do com as proposições do ABP. A troca, aqui, me referindo ao
compartilhamento a que se referiu um tutor com muita propriedade. O
aluno e o tutor trazem as suas referências que vão sendo compartilha-
das com o grupo e entre si. Referências, não apenas relacionadas ao
conhecimento historicamente construído, mas visões de mundo, expe-
riências de vida que na troca com o grupo vão sendo assimiladas pela
estrutura cognitiva do sujeito, acomodando-se e construindo conheci-
mento novo.

O professor-tutor em algumas de suas falas demonstra um certo
receio de que a proposta do ABP diminuiria a importância do professor
como fonte de conhecimento, uma crítica talvez já superada, pois a
globalização e a internet nos fazem pensar que o conhecimento está em
movimento, é impossível alguém reter todo o conhecimento, mesmo que
seja de uma única área.

Talvez não seja fácil direcionar o olhar para uma educação
transformadora que propõe a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP).
Mas essa tem sido uma importante oportunidade para fundamentarmos
teoricamente os tutores, inicialmente tentando despertar a capacidade de
reflexão sobre a prática de cada um. Quando os convidamos para a refle-
xão, o docente se transforma em sujeito, depois então apropria-se da teo-
ria capaz de desmontar a prática conservadora e conduzi-lo para constru-
ções futuras.

Penso, por isso, que a superação da visão empirista, a reflexão sobre
a prática, a relação linear “desierarquizada” entre professores e alunos fa-
vorecendo a troca de referências de visões de mundo, o relacionamento
com o grupo, a fundamentação nas teorias cognitivas e pedagógicas asso-
ciadas a uma visão relacional do mundo, onde o ser adquire consciência de
que ele não está só no mundo, o ser é com os outros, o ser é com o mundo possa
ser um caminho para a construção do conhecimento. Não se constrói co-
nhecimento isolado do mundo, isolado dos outros. Talvez o conhecimento
historicamente construído em Medicina, aqui falando, fosse a arrumação
final, mas o mais fundamental seria o tutor despertar para a importância
das relações com o mundo e com os outros na construção do conhecimen-
to. Assim, estaria construindo as bases para se tornar um facilitador do
processo de construção de conhecimentos de seus alunos.
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