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Resumo 
Esta comunicação tem como objetivo analisar os pressupostos teórico-metológicos 
que fundamentam Programas Nacionais de Desenvolvimento Docente em Saúde e 
propostas disciplinares de formação docente em saúde que são empreendidas no 
âmbito de programas stricto sensu. A metodologia compreendeu revisão da literatura, 
utlizando a análise documental como procedimento de sistematização e interpretação 
dos dados. Os resultados indicam as seguintes demandas: formação técnica para 
profissionais da área da saúde afim de que estes possam atuar de forma competente; 
criação de espaços de formação docente; reforma nos processos de seleção e 
recrutamento de docentes para os cursos de graduação; maior ênfase no 
desenvolvimento profissional de docentes de áreas diversas; reavaliação da didática 
utilizada nos cursos de graduação; repensar o currículo dos cursos de pós-graduação 
para que se possa discutir o ensino; consolidação dos espaços de formação docente já 
existentes; construção de políticas públicas que possam envolver os diversos sujeitos 
envolvidos no processo de formação (estudantes, docentes e usuários do SUS); 
necessidade de reflexão sobre as práticas docentes atuais e de posteriores estudos 
que possam embasar a construção de projetos políticos pedagógicos; estratégias para 
que docentes tenham acesso à formação pedagógica. Pensar a formação docente 
como movimento implica projetar itinerários da aprendizagem da docência que sejam 
promotores de deslocamentos crítico-reflexivos, ampliando perspectivas, respeitando 
a diversidade e nutrindo-se do trabalho coletivo e interdisciplinar. 

Introdução 
A dialética entre conhecer, aprender e fazer delineia um contexto em que a formação 
extrapola a dimensão cognitiva, transmissiva e reprodutível. (Batista & Batista, 2014) 
Formação, a partir desse entendimento, envolve, dentre outros, planos epistemológico 
e prático (experiencial) de aprendizagem. No plano epistemológico, identifica-se que 
aprender articula cognição, afeto e cultura em uma perspectiva histórico-social, 
trazendo a questão da mediação e da intersubjetividade. Mediar a aprendizagem do 
cuidado implica sair da ênfase na doença, da abordagem biologicista das condições de 
vida e das relações de causalidade linear entre sujeito e objeto.  
No plano prático (experiencial), a aprendizagem vincula-se à prática e ao cotidiano, 
evidenciando que aprender e fazer apresentam dinâmicas de conexão, 
complementariedade e atribuição de significados. Nesse âmbito, emerge a formação 
como projeto: possibilidade de construir novos sentidos para a formação em saúde, 
procurando configurar espaços de aprendizagem que estejam coadunados com as 
necessidades e demandas sociais, respondendo aos desafios contemporâneos da ética, 
da integralidade, do cuidado e da intersetorialidade (Karft, 2000 ;Munby et al., 2001). 
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Quadro teórico 
As propostas de formação docente têm encontrado na aprendizagem da docência a 
partir da prática dos professores um veio fecundo para delineamentos formativos que 
privilegiam o diálogo, as trajetórias pessoais, as articulações entre as concepções e 
metodologia de ensino, a troca de experiências. Tomar a própria prática docente - num 
movimento de ação-reflexão-ação como ponto de partida para empreender mudanças 
no cotidiano do ensinar e aprender emerge como instigante caminho a ser trilhado nas 
práticas de formação na e para a educação superior (Pereima et al., 2005; Ceccim, 
2002). 
A profissão docente universitária enriquece-se quando olhada a partir do enfoque 
colaborativo e, por isso, defendem a necessidade de dar prioridade a propostas e 
iniciativas de criação de grupos de docentes, criando condições solidárias e de apoio 
para que seja possível a discussão e a organização da docência, modificando 
resistências dos sujeitos envolvidos frente aos sistemas de socialização profissional, de 
inovação pedagógica, de construção de novas práticas avaliativas. 
Esta abordagem do desenvolvimento docente parece articular-se com a perpsectiva de 
rede: inspirada na compreensão de Mauss (2003)- no célebre Ensaio sobre a dádiva - o 
entendimento de rede ancora-se na circulação simbólica, nas interações horizontais, 
na organização coletiva. Explicita-se, desta maneira, que não apenas se realça a 
ruptura com projetos formativos centrados na técnica, como também se assume a 
diemnsão sócio-política que constitui todo e qualquer modo de formar, ensinar, 
aprender (De Simone, 2001). 

Metodologia 
O caminho metodológico escolhido privilegiou as vozes dos programas nacionais de 
desenvolvimento docente. Assumiu-se, neste contexto, a análise documental (Menga 
& Ludke, 1999). Os dois programas nacionais de desenvolvimento docente foram 
Formação de Ativadores de Mudanças na Graduação em Saúde (MS) e Programa de 
Desenvolvimento Docente para Educadores Médicos Instituto Regional de Educação 
Médica FAIMER Brasil (Universidade Federal do Ceará, MS, DEGES e Organização Pan-
Americana de Saúde). 
Os dados coletados compuseram um panorama complexo e multideterminado ao qual 
adentramos com as ferramentas da análise temática segundo Minayo (1996) e Franco 
(2003). 

Resultados 
Ativadores de Mudanças: um movimento 
O Curso de Especialização em Ativação de Processo de Mudança na Formação Superior 
de Profissionais de Saúde, iniciativa doMS, Fiocruz e Rede Unida, foi proposto no 
âmbito da reorientação da formação em saúde, assumindo o Sistema Único de Saúde 
(SUS), como ordenador da formação dos profissionais da saúde no país. Em 2003, teve-
se, no Ministério da Saúde (MS) a criação do Departamento de Gestão da Educação na 
Saúde (DEGES), vinculado à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 
(SGTES) (Brasil, 2004). 
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Este curso teve dentre os seus objetivos preparar e qualificar profissionais que 
pudessem se engajar em processo de ativação de mudanças na formação em saúde. 
Uma dimensão importante refere-se à especificidade de que os proponentes e autores 
do curso eram partícipes ativos dos movimentos políticos a favor de uma saúde para 
todos (Fundação Oswaldo Cruz, 2005). 
Em seu primeiro momento – a formação dos tutores - , em abril de 2005, foi realizado 
o processo de seleção dos tutores42. Os tutores e tutoras desenvolveram um curso que 
abrangeu 696 horas de atividades educacionais, compreendendo oito encontros 
presenciais e atividades à distância (Fundação Oswaldo Cruz, 2005).  
Um pressuposto do Curso de Ativação referiu-se à autoria: nesta perspectiva, durante 
os momentos de formação dos tutores, o material educacional foi sendo discutido e 
validado, construindo-se uma versão final que expressava uma autoria coletiva, 
colaborativa e interdisciplinar. (Feuewerker & Lima, 2004)  
Em seu segundo momento – formação de especializandos - foram ofertadas 1000 
vagas, abrangendo docentes de instituições de ensino e profissionais dos serviços de 
saúde. Foram selecionados 834 professores e profissionais da saúde, sendo estes 
distribuídos nos quatro núcleos regionais para as atividades presenciais: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Aracaju e Brasília. (Torres, 2006) 
Os especializandos passaram por 396 horas de atividades educacionais, distribuídas 
em três encontros presenciais e atividades à distância (Torres, 2006). Ao final, 618 
especializandos concluíram o processo e se somaram aos 99 tutores com o título de 
especialista em ativação de mudanças (Lima, 2007 apud González, 2008).  
O processo de aprendizagem envolvia três momentos: ativação dos saberes prévios do 
grupo, identificação crítica das necessidades de aprendizagem para o enfrentamento 
da situação problema e construção de novos significados e conhecimento, tendo como 
objetivo central o desenvolvimento das áreas decompetência (Fundação Oswaldo 
Cruz, 2005). 
Em momentos presenciais e em fóruns virtuais (com abordagem da Educação à 
Distância), os especializandos partiam das situações-problema elaboradas 
(previamente elaboradas pelos autores e disponibilizadas a todos) e dos relatos de 
prática (produções dos especializandos e o grupo optava por um deles para uma 
reflexão mais aprofundadamente, eram disparadores da discussãonos momentos 
presenciais). No itinerário da aprendizagem, a perspectiva da avaliação formativa teve 
no portfólio um instrumento fundamental, além da elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Este TCC apresentou como singularidade a exigência de ser 
um plano de ação, no compromisso com a transformação da realidade (Fundação 
Oswaldo Cruz, 2005). 
A análise dos documentos disponibilizados publicamente, além da Dissertação de 
Mestrado Mudança na formação superior de profissionais de saúde: experiências de 
ativadores do Paraná (Gonzalez, 2008) e do artigo Ativação de mudanças na formação 
superior em saúde: dificuldades e estratégias (Gonzalez& Almeida, 2010), permite 

                                                      
42 Os tutores também foram titulados como especialistas em processo de Ativação de Mudança, já que foram 
matriculados e cumpriram todas as exigências de certificação. 
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delinear que o Curso para formação de ativadores teve princípio estruturante a 
perspectiva do movimento. 
Pensar a formação docente como movimento implica projetar itinerários da 
aprendizagem da docência que sejam promotores de deslocamentos crítico-reflexivos, 
ampliando perspectivas, respeitando a diversidade e nutrindo-se do trabalho coletivo 
e interdisciplinar. 
 
FAIMER- BRASIL: uma rede de educadores 
A Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), localizada na 
Filadélfia, Pensilvânia (USA), criou, em 2000, a Foundation for Advancement of 
International Medical Education and Research (FAIMER). Assumiu como objetivo 
central colaborar com a melhoria da saúde global através da melhoria da formação dos 
profissionais de saúde, comprometendo-se com regiões de maior vulnerabilidade 
social e econômica. 
A FAIMER privilegia três focos: desenvolvimento docente, pesquisas específicas sobre 
políticas e práticas de formação de recursos humanos e desenvolvimento de bases de 
dados que auxiliem na qualiade da tomada de decisões em educação (Faimer, 2012). 
Em meio aos movimentos nacionais de reorientação da formação em saúde e a 
demanda pela educação permanente de professores que assumam novos modos de 
aprender e ensinar em saúde, emergiu a proposta do Instituto Regional FAIMER 
Brasil.Inicialmente, foi proposto aos educadores médicos (mantendo a tradição 
original do FAIMER) e assim, em 2006, faz sua seleção. Em 2010 passou a ser um curso 
certificado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal do 
Ceará como especialização lato sensu, abrangendo diferentes temáticas: avaliação de 
estudantes, boas práticas docentes, avaliação de programa, educação à distância, 
gerenciamento de mudanças, planejamento de projetos, gerenciamento de conflitos, 
pesquisa educacional, mérito acadêmico, pesquisa quantitativa e qualitative (Faimer, 
2012). 
Estruturou-se uma parceria com o MS e logo em sua segunda edição, assumiu uma 
perspetiva multiprofissional, composto por professores das diversas áreas de saúde. 
Com um corpo docente que abrange professores de diferentes universidades 
brasileiras, além de docentes que atuam um universidades estrangeiras, tem 
vivenciado um processo de troca e de construção de rede colaborativa. 
Até 2012, 101 docentes de mais de 45 instituições em 3 países participaram deste 
programa. Importante destacar o investimento na tríade que, na proposta, define o 
desenvolvimento do mérito acadêmico: pesquisa, avaliação e publicação na área de 
educação em Ciências da Saúde. 
 

Conclusões 
No desenvolvimento de práticas de formação docente em saúde mister se faz 
considerar que estejam inseridas num projeto institucional mais amplo, superando os 
movimentos isolados de “voluntarios” e criando condições para que uma nova cultura 

. 
T
i
p
o
 
d
e
 
l
e
t
r
a
: 
C



382 
 

possa ser edificada, com o preparo do professor sendo entendido em suas 
complexidades e multideterminações. 
Pensar sobre este projeto institucional implica, também, assumir a formação do 
professor como um processo continuado, em que seus saberes docentes vão se 
transformando à medida que empreende seu trabalho pedagógico e que problematiza 
e investiga sua própria prática. Neste sentido, o professor universitário precisa de 
instrumentos teórico-metodológicos que estejam continuamente em debate para que 
consiga redimensionar suas concepções e fazeres (Almeida, 2012). 
Por entre pesquisas e experiências, os saberes são construídos, engendrando novas 
maneiras de aprender a docência universitária, implicadas para além da rigorosa 
postura científica, com as demandas sociais e a escuta permanente das necessidades 
dos serviços. Configura-se, desta forma, a articulação teoria e prática como condição 
fundante do ser professor na universidade, superando os lugares tradicionais da 
docência e criando redes colaborativas. 
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