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RESUMO
A pesquisa objetivou refletir sobre a contribuição da Gestão do Conhecimento (GC) para tornar
efetivo o processo de ensino e de aprendizagem em um Hospital Veterinário-Escola (HV-E)
pertencente a um centro universitário brasileiro, a partir de um estudo de caso. A revisão teórica e
o protocolo de pesquisa não identificaram estudos semelhantes em relação à forma e a área,
justificando a abordagem do tema. A pesquisa se caracterizou em relação ao tipo como
descritiva-explicativa; quanto a natureza classificou-se como quali-quantitativa; quanto a
estratégia adotou-se a revisão bibliográfica e estudo de caso; para a coleta de dados foi aplicado
questionário, nos segmentos de alunos, colaboradores e professores e, como forma de
interpretação dos dados levantados foi instituída a estatística descritiva e análise de conteúdo. A
pesquisa alcançou os seguintes resultados: a-) as práticas de GC permeiam as atividades
estudadas no laboratório em questão, pois, a partir do processo de ensino e aprendizagem foi
possível observar que existe no mínimo duas ferramentas (framework) existentes na interrelação
dos alunos, professores e médicos veterinários residentes, a saber, mentoria (mentoring) e
comunidades de prática; b-) convém assinalar que o modelo de conversão do conhecimento tácito
para explícito abordado por Michel Polanyi ficou evidenciado quando se observa a transferência
ou compartilhamento do conhecimento dos professores para com os alunos; c-) não obstante,
ressalta-se ainda que o modelo de processamento do conhecimento chamado de “espiral do
conhecimento” ou modelo SECI, de Nonaka e Takeuchi, está implícito no desenvolvimento das
técnicas e aplicação prática dos alunos nos atendimentos clínicos apoiados em seus
conhecimentos prévios (sala de aula/teoria) e conhecimentos formados a partir da vivência
hospitalar; d-) ademais, a análise quali-quantitativa revela que tanto alunos quanto professores se
dizem satisfeitos em relação aos processos de ensino e aprendizagem, estruturas físicas e relação
interpessoal disponíveis atualmente no HV-E, porém, existem dados estatísticos que apontam
para a insatisfação de uma minoria dos indivíduos em relação às mesmas variáveis apontadas e
que podem ser vislumbradas ao decorrer do trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão do conhecimento; ensino e aprendizagem; hospital veterinárioescola; medicina veterinária.
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teaching-learning process in a veterinary hospital school. 2017. 115 f. Dissertation (Masters in
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ABSTRACT
The research aimed to reflect on the contribution of Knowledge Management to make the
teaching and learning process effective in a Veterinary-School Hospital (HV-E) belonging to a
Brazilian university center, based on a case study. The theoretical review and the research
protocol did not identify similar studies regarding the form and the area, justifying the approach
of the theme. The research was characterized in relation to the type as descriptive-explanatory;
when nature was classified as quali-quantitative; the literature review and case study were
adopted; for the collection of data, a questionnaire was applied in the segments of students,
employees and teachers and, as a form of interpretation of the data collected, descriptive statistics
and content analysis were instituted. The research achieved the following results: a-) Knowledge
Management practices permeate the activities studied in the laboratory in question, because, from
the teaching and learning process it was possible to observe that there are at least two tools
(framework) existing in the interrelation resident pupils, teachers and veterinarians, namely,
mentoring and communities of practice; b-), it should be pointed out that the model of the
conversion of tacit to explicit knowledge approached by Michel Polanyi was evidenced when one
observes the transfer or sharing of the knowledge of the teachers towards the students; However,
it is worth noting that the knowledge processing model called the knowledge spiral or the SECI
model of Nonaka and Takeuchi is implicit in the development of the techniques and practical
application of the students in clinical care supported in their previous knowledge (classroom /
theory) and knowledge formed from the hospital experience; d-) In addition, the qualitativequantitative analysis reveals that both students and teachers are satisfied with the teaching and
learning processes, physical structures and interpersonal relationships currently available in the
veterinary-school hospital. However, statistical data point to the dissatisfaction of a minority of
individuals with respect to the same variables pointed out and that can be glimpsed during the
course of the work.
KEYWORDS: Knowledge management; teaching and learning; veterinary hospital school;
veterinary medicine.
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1 INTRODUÇÃO

A presente dissertação propôs-se num primeiro momento, a investigar as possíveis formas
de contribuição da Gestão do Conhecimento (GC) para tornar efetivo o processo de ensino e de
aprendizagem no âmbito de um Hospital Veterinário-Escola (HV-E) pertencente a uma instituição de
ensino superior privada na região noroeste do estado do Paraná, Brasil. Num segundo momento, a

partir dessa investigação, buscou-se identificar e conhecer possíveis vieses que interfiram na
busca pela efetividade do processo de ensino e de aprendizagem e, apresentar indicações para
estudos futuros no intuito de perscrutar a discussão a respeito do tema.
A Era do Conhecimento trouxe consigo mudanças de grande impacto sobre a forma de
pensar e as conexões das ideias que provêm o conhecimento. Estabeleceu-se uma nova dinâmica
na maneira em como os indivíduos e as organizações adquirem e compartilham conhecimento. O
que antes era considerado relativamente estável ou com evolução lenta, hoje se tornou cada vez
mais rápido e sistêmico exigindo, portanto, mudanças também na relação entre sociedade e
conhecimento (AMORIN; TOMAÉL, 2011).
As organizações dos tempos atuais buscam incessantemente fórmulas, técnicas e soluções
para contornar os problemas e transformações sofridas nos processos gerenciais, administrativos
e produtivos, aumentando também a velocidade na busca de como entender de forma conclusiva
os meios pelos quais obteve sucesso e fracasso em determinadas situações. Com o passar do
tempo e o avanço das tecnologias percebeu-se que a busca por tais conhecimentos despertou nas
organizações e em seus indivíduos a noção de que é mais lucrativo e menos dispendioso o fato de
obter acesso à melhor informação no tempo certo (SCHREIBER; SCHAAB, 2015).
Desta forma, as instituições de ensino, também consideradas organizações, pois prestam
serviços educacionais à comunidade, de maneira crescente e gradativa preocupam-se com a
gestão de tal conhecimento tido por muitos estudiosos como um bem valioso que deve ser
cultivado dentro da organização. Desde a gênese ao compartilhamento, o conhecimento necessita
que seus processos e conceitos sejam entendidos para poderem ser aplicados e replicados
(VIEIRA et al., 2014).
Não obstante, o processo de ensino e de aprendizagem tem sido historicamente
caracterizado de formas diferentes que vão desde a ênfase no papel do professor como
transmissor de conhecimento, até as concepções atuais que concebem o processo de ensino e de
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aprendizagem com um todo integrado. A eficácia desse processo está na resposta em que este dá
à apropriação do conhecimento, ao desenvolvimento intelectual e físico do estudante, à formação
de sentimentos, qualidades e valores, que alcancem os objetivos gerais e específicos propostos
em cada nível de ensino de diferentes instituições (D’AMBRÓSIO, 1999).
A educação médico-veterinária enfrenta grandes desafios surgidos com a necessidade de
oferecer respostas às mudanças rápidas e substanciais da própria humanidade, ligadas
principalmente às emergentes doenças zoonóticas, à conservação da fauna e à gestão da saúde
pública. O profissional veterinário deve contemplar as respostas para os principais direcionadores
que envolvem a saúde dos animais e a produção de produtos de origem animal no mundo,
representados pelo crescimento populacional e urbanização; mudanças no estilo de vida e o papel
dos animais de companhia; desenvolvimento econômico e globalização; mudanças na demanda
de mercado e a revolução na tecnologia de informações (CRUZ, 2015).
Um HV-E é classificado como laboratório de aprendizagem, pois, de acordo com Bittar
(2002), este espaço tem o compromisso de proporcionar ao acadêmico e futuro profissional a
experiência da prática por meio de um processo de ensino-aprendizagem adequado. Destarte, a partir
do exposto delimitou-se o problema da pesquisa, que buscou o entendimento sobre como a GC

contribui para a efetividade do processo de ensino e de aprendizagem de alunos em um HV-E.
Para dar conta desse questionamento concluiu-se que o objetivo geral é explorar sobre as
possíveis contribuições da GC para tornar mais efetividade do processo de ensino e de
aprendizagem em um HV-E.
A partir desse objetivo central, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: a)
analisar o referencial teórico correlato ao tema e subtemas abordados; b) coletar, organizar e
confrontar dados abstraídos dos participantes da pesquisa com dados e informações pré-existentes
na literatura; c) apresentar e discutir dados sobre o conhecimento e sua gestão; d-) apresentar os
elementos centrais sobre o processo de ensino e de aprendizagem inseridos no estudo da
Medicina Veterinária e; e) apresentar conclusões indicativas sobre o esforço de pesquisa levado a
termo e, evidenciar a necessidade para futuras abordagens acerca do tema aqui descrito.
Realizar estudos sobre GC no contexto universitário justifica-se pela possibilidade de
construir alternativas que contribuam para a criação de teorias próprias e adequadas a um setor
com características peculiares e diferenciadas. O papel que as organizações universitárias vêm
assumindo na sociedade contemporânea cria uma crescente necessidade de compreendê-las e
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estudá-las, fazendo que pesquisadores e cientistas de diversas áreas do conhecimento focalizem
esta questão, proporcionando diferentes abordagens e perspectivas para a teoria e a análise
organizacional (TATTO, 2005). Não obstante, configurou-se como justificativa para esta
pesquisa a constatação da escassez e quase inexistência de obras publicadas à cerca do tema
abordado.
No que diz respeito aos delineamentos metodológicos esta dissertação se caracterizou em
relação ao tipo como descritivo-explicativa; quanto à natureza classificou-se como qualiquantitativa; quanto à estratégia adotou-se a revisão teórica da literatura e estudo de caso e, foram
aplicados questionários como instrumentos para a coleta de dados.
As sessões a seguir dão conta dos temas e subtemas correlatos à GC, processo de ensino e
de aprendizagem, Hospital Veterinário–Escola (HV-E) e Medicina Veterinária, elencando dados
e informações que propiciem ao leitor o embasamento teórico a respeito do tema abordado a fim
de facilitar o entendimento da essência da pesquisa, bem como proporcionar fundamentos para
que se pense em possíveis indicações para abordagens futuras.
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2 CONTRIBUIÇÕES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA A MEDICINA
VETERINÁRIA SOB A ÓTICA DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM
Segue-se a apresentação das principais contribuições sobre GC; ensino e aprendizagem e
medicina veterinária. Esse capítulo foi construído em dois momentos, sendo: 1-) a análise
sistemática e indicação das principais contribuições de cada elemento-chave da pesquisa (a saber,
GC, processo de ensino e de aprendizagem e medicina veterinária), incluindo o levantamento de
toda a base teórica que envolve a pesquisa; 2-) a revisão teórica ou levantamento bibliográfico
que dispôs a coletânea de dados e informações já publicados acerca do tema a partir das bases de
dados pesquisadas (IBICT, Periódicos Capes, Scielo, Emerald Insight, Lilacs e Google Scholar).

2.1 Análise sistemática da literatura
A análise sistemática da literatura possui o objetivo de integrar informações de um
conjunto de estudos realizados em separado acerca de determinado tema/assunto, identificando
lacunas que necessitam ser evidenciadas. Resulta em orientação para investigações futuras
(SAMPAIO; MANCINI, 2006). Trata-se de um tipo de investigação focada em questão bem
definida, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis
(GALVÃO; PEREIRA, 2014).
O intuito principal foi o de elencar trabalhos correlatos demonstrando qual é o atual
estado da arte pertinente ao tema, pois para Gil (1999) este procedimento possibilita uma melhor
visão sobre o problema de pesquisa a ser respondido e quais podem ser as contribuições futuras
para a área. Para tanto, se fez necessário retomar as delimitações de alguns itens componentes do
trabalho, a saber: problema de pesquisa, objetivo geral e palavras-chave.
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Quadro 1 - Caracterização dos itens da pesquisa para melhor compreensão da análise sistemática
da literatura.

Problema de pesquisa

Investigou-se as possíveis formas de contribuição da GC
para tornar efetivo o processo de ensino-aprendizagem no
âmbito de um HV-E.

Objetivo Geral

Buscou-se saber qual foi a contribuição da GC para
tornar mais eficiente e eficaz o processo de ensinoaprendizagem dentro de um Hospital Veterinário- Escola.

Palavras-chave

GC; HV-E ; ensino e aprendizagem; práticas de GC.

Fonte: OLIVEIRA, M. S., 2017.

Destarte, procurou-se homogeneizar as palavras-chave a fim de gerar termos de busca
promissores para a pesquisa, o que possibilitou a formação de quatro (4) mecanismos de busca,
também chamados de strings por Ramos et al., (2015), os quais estão elencados a seguir: (1) GC
+ HV-E; (2) ensino e aprendizagem + HV-E; (3) práticas de GC + HV-E; (4) ensino e
aprendizagem + medicina veterinária. Para aumentar a amplitude da pesquisa, os mesmos strings
fora ajustados na língua inglesa conforme seguem: (1) knowledge management + veterinary
school hospital; (2) teaching and learnig + veterinary school hospital; (3) knowledge
management pratices; (4) teaching and learning + veterinary medicine.
Para facilitar a forma de apresentação dos dados extraídos da pesquisa das obras
dividiram-se todos os strings por categorias que se diferenciaram por letras ficando assim
denominadas: Categoria A, representada pelas siglas (GC+HV) = GC and hospital veterinário;
Categoria B, representada pelas siglas (EA+HV) = Ensino e aprendizagem and hospital
veterinário; Categoria C, representada pelas siglas (PGC+HV) = Práticas de GC and hospital
veterinário e, Categoria D, representada pelas siglas (EA+MV) = ensino e aprendizagem and
medicina veterinária. Desta forma, foi possível identificar na própria tabela ou quadro com qual
string determinado trabalho foi encontrado.
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Tão importante quanto os itens postos acima, a busca pelos dados precisos e convenientes
ao tema abordado deve ser feita em fontes que propiciem confiabilidade. Pois, conforme
postulam Quivy e Campenhoudt (1995), a escolha das leituras requer ser feita em função de
critérios precisos: ligações com a questão inicial, dimensão razoável de leituras, elementos de
análise e interpretação, abordagens diversificadas, tempo consagrado à reflexão pessoal e às
trocas de pontos de vista. Enfim, os resumos corretamente estruturados permitem tirar ideias
essenciais dos textos estudados e compará-los.
A coleta de informações exploratórias pode ser realizada por meio de entrevistas, de
observações ou de busca de informações/dados em bancos de dados secundários, documentos,
dentre outros (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Para tanto, foram selecionadas seis bases de
dados de acesso eletrônico para a realização das buscas: I. IBICT (Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia); II. Periódicos Capes; III. SciELO (Scientific Electronic
Library Online); IV. Emerald Insight; V. LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde) e VI. Google Scholar. Na sequência, o resultado da interpretação e inferência
dos dados derivados da análise sistemática da literatura.

2.2

APRESENTAÇÃO

DOS

RESULTADOS

DA

ANÁLISE

SISTEMÁTICA

DA

LITERATURA

Após realizar a compilação dos dados obtidos com a análise sistemática da literatura foi
possível inferir que, no total foram encontradas e selecionadas vinte e oito obras (gráfico 1) que
possuíam título, palavras-chave, objetivos ou metodologia semelhantes aos termos utilizados
para esta pesquisa.
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Gráfico 1 – Disposição dos trabalhos encontrados nas diferentes bases de dados durante a análise
sistemática da literatura.
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Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

No que se refere ao formato das obras disponíveis, do total de vinte e oito trabalhos
analisados no período entre 1999 a 2016, vinte e um deles eram artigos científicos publicados em
revistas (Gráfico 2A), o que corresponde a 75%. Em seguida, as dissertações de mestrado
representam 14% das publicações encontradas, ao passo que teses de doutorado, resumo simples
e monografia colaboraram com uma publicação cada, totalizando as três classes juntas, pouco
mais de 10% das obras. A obra mais antiga encontrada nessa pesquisa é de 1999 e a mais recente
é de 2016. Porém, conforme mostra o gráfico 2B a tendência das publicações encontradas na
análise sistemática da literatura teve uma súbita alta em meados de 2007 e se manteve assim até
2013, quando novamente tornou a declinar.
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Gráfico 2 – Formato das obras encontradas durante a análise bibliográfica (A) e intervalo de
tempo das produções (B).
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Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

As bases de pesquisa que apresentaram maior número de resultados foram Lilacs e
Google Scholar que contribuíram com 62% e 24% dos volumes encontrados, respectivamente
(Gráfico 3A), enquanto que SciELO e Capes estão sem seguida com 9% e 5% de contribuição
nas publicações encontradas, respectivamente.
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Gráfico 3 – Exposição dos percentuais de contribuição de cada base de dados (A) e chaves de
busca utilizadas (B).
A
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Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

Analisando o gráfico 3B, é possível observar que, quanto às string’s (chaves de busca)
utilizadas, a que mais apresentou termos interessantes para o trabalho foi a categoria D, que
mesclou as palavras Ensino e Aprendizagem e Medicina Veterinária (75%), seguido da categoria
A, que utilizou as expressões GC e Hospital Veterinário. A categoria B, composta pelas palavras
Ensino e Aprendizagem e Hospital Veterinário foi responsável por 4% das publicações
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encontradas, ao passo que a categoria C, formada por Práticas de GC e Hospital Veterinário não
apresentou resultados.
Embora qualquer uma dessas obras não terem apresentado conteúdo ou intencionalidade
de pesquisa iguais ou parecidas ao do presente trabalho, reforçando assim sua justificativa, podese perceber que em separado alguns temas se cruzam, ou seja, alguns termos utilizados para a
confecção desse trabalho também estão figurando nos trabalhos elencados na análise, conforme
demonstra o gráfico 4.
É o caso do termo ensino e aprendizagem que está elencado em dez das vinte e oito
publicações relacionadas, totalizando 36% do total (gráfico 4). Por outro lado, o termo GC não
foi encontrado em nenhuma das publicações, todavia, no trabalho de Gomes et al., (2009), seu
objetivo geral (constante no Apêndice D) ressalta formas de geração de conhecimento e
desenvolvimento de habilidades em um curso de capacitação para promotores de saúde pública
do setor de Zoonoses de um município paulista. Apenas esse trabalho aborda questões voltadas
ao termo GC, porém, sem citá-lo diretamente, representando 4% do total pesquisado (gráfico 4).
Observando o conteúdo do restante das publicações pode-se inferir que a abordagem
voltada para a linha da educação é a mais proeminente, pois além de ensino e aprendizagem
(36%), as áreas de currículo (14%), Ensino a Distância (14%) e avaliação (7%) foram também
relacionadas nos trabalhos encontrados. Com uma participação de sete obras no total de vinte e
oito, ou seja, 25% das publicações (gráfico 4), a linha de gestão é representada por obras que
tratam do cunho econômico-administrativo de empresas e instituições de ensino.
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Gráfico 4 – Demonstrativo da participação dos termos/áreas de estudo durante a análise
sistemática.
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Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

A partir do exposto pode-se concluir que a análise sistemática da literatura contribuiu em
grande parcela para a presente pesquisa, pois por meio da obtenção dos dados aqui trabalhados
foi possível observar o atual estado da arte do tema abordado, denotando assim a importância em
prospectar maiores estudos na área. Na sequência, o segundo momento desta sessão onde se
apresenta as contribuições a partir da literatura acerca do tema proposto.

2.3 CONHECIMENTO E SUA GESTÃO
Ainda não se tem formado um conceito sólido e específico do que é conhecimento e de
como funciona seu gerenciamento, seja nas organizações econômicas ou não, bem como é
possível perceber que o tema passa por um momento de evolução em seu significado e aplicação
de seus variados segmentos. Portanto, valendo-se dos escritos de Lenzi (2014), cabe ressaltar que
essa evolução não permitirá abordar todas as definições constantes na literatura, mas sim
contemplar algumas das significações existentes.
No que diz respeito ao termo conhecimento, inúmeros autores de variadas áreas que
trabalham com ensino-aprendizagem e gerenciamento de informações, conceituam esse termo de
maneiras diferentes, todavia, com finalidades comuns. No que tange a sua interpretação, Santa
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Rita et al., (2008) contribuem dizendo tratar-se de um conjunto de cognições, grupo de
habilidades adquiridas através do tempo, ou ainda, experiências que ajudam a solucionar
problemas.
Não obstante a essa linha de raciocínio, Souza (2014) conceitua que quando um dado, que
é um fato em seu estado bruto, recebe sobre si um processo significativo e organizacional,
transforma-se em informação e, essa informação contextualizada, controlada e efetivada torna-se
fruto de um processamento cognitivo humano, dando origem ao conhecimento.
Quanto a tríade, dado, informação e conhecimento, tem-se que:

O dado é a matéria prima da informação. Ele não possui um significado até que lhe seja
conferido um contexto. Por exemplo, o número 1000 isoladamente é apenas um dado,
mas quando apresentado num extrato bancário (contexto) passa a informar-nos sobre
nosso dinheiro. Usando nosso conhecimento sobre a leitura de extratos absorvemos a
informação sobre a nossa situação financeira junto a determinado banco. A nossa
sabedoria (ou não) será usada nas decisões de consumo ou poupança com base nos
dados, informações e conhecimentos que adquirimos (DAMIANI, 2002, p. 8).

A relação existente entre informação e conhecimento firma-se principalmente no
pressuposto de que a primeira se faz veículo e insumo para o segundo. O processo de
transformação de informação em conhecimento pressupõe a análise e a assimilação da
informação. Para tanto, é necessário que um indivíduo disponha de conhecimento prévio que o
permita reconhecer e decodificar as informações transferidas por meio de um processo de
comunicação (LEITE, 2006).
Em Davenport e Prusak (1999, p.6) encontra-se que:
O conhecimento é uma mistura fluída de experiência condensada, valores, informação
contextual e insights experimentados, que por fim proporciona uma estrutura para a
avaliação e incorporação de novas experiências e informações. O conhecimento tem
origem e é aplicado na mente do indivíduo, quanto que nas organizações ele está
frequentemente embutido não só em documentos e registros, mas também em rotinas,
processos, práticas e normas organizacionais, portanto, é derivado da informação, assim
como a informação deriva dos dados, evidenciando a indissociável relação dessa tríade.

Quando pesquisado em Davenport e Prusak (1999) tem-se que o conhecimento é uma
informação valiosa que advém de sabedoria aplicada na reflexão, observação e julgamento
proporcionando significado e sentido às informações, ampliando suas implicações. Ao passo que
Nonaka e Takeuchi (1997) explanam afirmando que o conhecimento é ancorado nas crenças,
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compromissos e valores de seu detentor e a informação é um mecanismo necessário para extrair e
construí-lo.
A produção de conhecimento novo, a organização do conhecimento disponível para tornálo mais acessível ou mesmo a pesquisa que produza conhecimentos, parecem caminhos
importantes no aumento, explicitação ou descoberta de alternativas para a atuação em educação.
Deles parecem derivar condições para viabilizar intervenções consequentes e socialmente
significativas no próprio fazer da educação (BOTOMÉ, 1996).
Destarte, apesar de não haver um conteúdo exclusivo que pontue as delimitações do
significado do termo conhecimento, existem definições quanto ao seu tipo. Inúmeras são as
literaturas a respeito desse tema, muito embora para este trabalho delimitou-se falar de apenas
dois tipos: o tácito e o explícito.

2.3.1 Tipos de Conhecimento

Para Bento e Massuda (2016), a incorporação do conhecimento é um fator desafiador para
organizações que desejam atribuir às práticas gerenciais o conhecimento especializado dos
indivíduos envolvidos e realizar eficazmente a aprendizagem organizacional. De acordo com as
autoras, o conhecimento existente dentro da organização passa a ser o centro das discussões para
que determinada organização seja mais competitiva.
De acordo com Choi e Lee (2003) as empresas vêm se esforçando na implantação de
sistemas para gerir o conhecimento, no entanto, dependendo das particularidades da organização
há estilos que podem não ser eficazes. Logo, a GC exige uma interação entre o conhecimento
tácito e o conhecimento explícito para que os processos ocorram de forma mais organizada.
Falando-se em tácito e explícito Bento e Massuda (2016) inferem que pode-se recorrer aos
escritos do cientista Michael Polanyi, que é precursor no entendimento sobre o conhecimento
tácito e explicito, para compreender como ele se dá também no âmbito organizacional. Conforme
as autoras: “o conhecimento tácito é o princípio dominante de todo o conhecimento, sendo que o
conhecimento explícito é entendido como verdadeiro a partir do entendimento tácito”. (BENTO;
MASSUDA, 2016, p.18).
Segundo Polanyi (2010), o conhecimento tácito é intuitivo, espontâneo e inclui uma
porção de informações conceituais e sensoriais, ou seja, modelos mentais que auxiliam no
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momento de entender ou dar sentido a alguma coisa. Desta maneira, o autor preconiza o
entendimento do conhecimento tácito a partir do fato de que não é possível codificá-lo em sua
totalidade, uma vez que esse conhecimento é pessoal. Polanyi enfatiza ainda que é possível saber
muito mais do que se pode escrever ou representar, ao passo que o conhecimento explícito
precisa ser tacitamente compreendido e aplicado. Assim sendo, explica ele, todo conhecimento
ou é tácito ou se apoia no conhecimento tácito. Um conhecimento totalmente explícito é
impensável para o autor.
No intuito de propor um framework para o compartilhamento do conhecimento na Gestão
de Tutoria de cursos em Educação a Distância, Lenzi (2014) debruçou-se a respeito de
conhecimento tácito e explícito em sua tese corroborando as postulações de Polanyi dizendo que:
o conhecimento tácito refere ao conhecimento individual, pessoal e, é de difícil
formalização, comunicação. Já o conhecimento explícito é formal e sistemático, de fácil
compartilhamento. Nesse tipo, o conhecimento organizacional é explícito e está
decodificado em manuais, memórias e relatos, pesquisas e relatórios (LENZI, 2014, p.
49).

Ainda de acordo com Lenzi (2014), o conhecimento deriva de um conjunto complexo de
informações oriundas do conhecimento tácito e explícito, sendo o indivíduo, o principal
responsável no processo, pois constrói por meio de experiências, intuições, educação formal,
tanto quanto utilização da informação e da lógica. Pensando por essa lógica, Jasimuddin et al.,
(2005) trataram de conceituar e diferenciar tais conhecimentos de acordo com a síntese
apresentada a seguir.
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Quadro 2 - Características que determinam o conhecimento tácito e explícito
Características
Conteúdo (Polanyi, 1967; Hu, 1995; Nonaka e Konno,
1998)
Articulação (Spender, 1995)
Localização (Polanyi, 1958, 1967)
Comunicação (Ambrosini e Bowman, 2001)
Mídia (Boje, 1991; Connell et al, 2003; Johannessen
et al , 2001)
Armazenamento (Boiral, 2002; Connell et al, 2003)
Estratégia (Hansen et al, 1999)
Propriedade
Fonte: Adaptado de Jasimuddin et al., (2005), p. 104.

Conhecimento
Tácito

Conhecimento Explícito

Não codificado
Difícil
Cérebro Humano
Difícil
Contato face a face,
Storytelling
Difícil
Personalizada
Organização e
Membros

Codificado
Fácil
Computadores e Artefatos
Fácil
Tecnologia da Informação
e outros arquivos
Fácil
Impessoal
Organização

No quadro é possível verificar como os autores distinguem o conhecimento tácito do
conhecimento explícito tendo em vista as características, conteúdo, forma de articulação,
localização, comunicação, mídia, armazenamento, estratégia e, por fim, propriedade. Dando
sequência à abordagem sobre o conhecimento se faz necessário compreender e inferir sobre as
formas de gerir tal conhecimento, tema que será abarcado na seção seguinte.

2.3.2 Gestão do Conhecimento

Os elementos condutores e facilitadores para a implementação de projeto de GC, de
acordo com Dalkir (2005), são: liderança, pessoas, processos e tecnologias. Os líderes conduzem
as iniciativas e garantem o alinhamento estratégico, apoio e recursos na organização. Pessoas são
importantes, pois representam o elemento central da GC, principalmente no tocante à criação,
aplicação e compartilhamento de conhecimento e formam um repositório ativo de conhecimento
tácito (e até mesmo conhecimento explícito até que possa ser documentado). As pessoas são parte
do capital humano, elas criam e possuem capital intelectual.
Fialho et al., (2008) reforçam que é por meio da GC que as organizações passam a contar
com um conjunto de sistemas que possibilitam a criação, disseminação e utilização de
conhecimentos.
Na dissertação de Alves (2005) intitulada “O Compartilhamento do Conhecimento nas
Organizações: um estudo desconstrucionista”, o autor procurou identificar até que ponto se pode
corroborar a ideia de que o compartilhamento do conhecimento é praticado com efetividade pelos
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trabalhadores nas organizações atuais. No estudo, o autor aborda as concepções sobre GC
encontradas em sua pesquisa e as elenca no quadro 3:
Quadro 3 - Gestão do conhecimento na concepção de variados autores – Período: 1989 – 2002.

AUTOR(ES)

Davenport e Prusak (1998)

Dougherty (1999)
Yates-Mercer e Bawden (2002)

Polanyi (1997)

SIGNIFICADO
Soma das experiências, valores, intuição e feelings
com origem e aplicação na mente dos detentores
A informação está em algum lugar; o conhecimento
está em alguém
O conhecimento existe apenas na mente humana:
não pode ser transferido sem antes ser convertido
para informação
Conhecimento tácito x conhecimento explícito

Bontis e Fitz-enz (2002)

GC identifica, gere e partilha os ativos de
informação de uma empresa: bases de dados,
documentos e políticas
GC inicia-se na geração, passa pela integração e
finaliza na partilha do conhecimento

Swan e Scarbrough (2002)

Duas fases na GC: tecnologia de informação x
Aspectos comportamentais

Mintzberg (1989)

Aprendizado individual baseado em processo
intuitivo para a tomada de decisão gerencial

Hackett (2002)

Leonard-Barton & Sensiper
(1998)

Conhecimento tácito associado ao conhecimento
dos peritos na identificação e solução de problemas

Fonte: Adaptado de Alves, (2005, p. 54).

A GC tem a ver com o desenvolvimento de sistemas e processos que visam a criação,
identificação, integração, recuperação, compartilhamento e utilização do conhecimento dentro da
empresa. Está pautada na criação e organização de fluxos de informação entre os vários setores
organizacionais, visando gerar, incrementar, desenvolver e partilhar o conhecimento dentro da
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organização, sendo o objetivo final, aumentar o aprendizado individual e organizacional e, dessa
forma, criar competências exclusivas que tornarão essa ou aquela organização diferente no
mercado concorrente (VIANA et al, 2007).
De acordo com Damiani (2002), a maioria dos gestores devem intuir em gerar e manter
uma política efetiva de GC. A identificação de gargalos que interrompem o normal
desenvolvimento e promoção dos métodos é que representam os reais desafios.
A partir da identificação da importância da GC para o sucesso ou fracasso de uma
companhia surgiram abordagens e pesquisas avaliando modelos e etapas de seu
desenvolvimento. Questões como a determinação do momento de aprofundar as
políticas, a identificação de estágios evolutivos entre empresas distintas e as dimensões
do processo de GC passaram a compor as questões estudadas sobre o assunto
(DAMIANI, 2002, p. 14).

A sociedade do conhecimento exige das organizações, segundo Strahus et al., (2012), o
desenvolvimento de processos e atividades que permitam gerenciar, desenvolver, aumentar e
utilizar seu estoque de conhecimentos, mesmo continuando a produzir bens tangíveis.

2.3.3 Modelos de Gestão do Conhecimento

Tanto o conhecimento e a GC são complexos de definir. Acadêmicos no campo da GC
normalmente definem conhecimento como um derivado de informação, que é proveniente a partir
dos dados. Enquanto informações são dados organizados com um significado, o conhecimento é
informação contextualizada que possibilita agir. A ideia central é que os esforços de GC devam
trabalhar para criar, codificar, compartilhar e armazenar conhecimentos que permitam a criação
de valor na organização (RIVAS, 2010).
Talvez o mais difundido modelo para o entendimento do conhecimento e de sua gestão
seja o que Nonaka e Takeuchi desenvolveram para explicar como se dá a transformação de um
conhecimento tácito em explícito (embasando-se na obra de Michel Polanyi) e que denominaram
a “espiral do conhecimento” ou SECI. Segundo os autores orientais, a conversão/mobilização do
conhecimento se dá em quatro camadas (figura 1) que se comunicam, sendo elas: a) socialização;
b) externalização; c) combinação e d) internalização.
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Figura 1. Fluxograma da conversão do conhecimento segundo Nonaka e Takeuchi (2008).

Fonte: adaptado de Nonaka e Takeuchi (2008).

Analisando a figura 1 se pode afirmar que o processo envolve indivíduo, grupo e
organização e ocorre da seguinte maneira: a criação do conhecimento começa com a socialização,
um processo de conversão de novos conhecimentos através de experiências diretas
compartilhadas no dia-a-dia da interação social com clientes, fornecedores, concorrentes,
colaboradores e demais indivíduos.
Então o conhecimento tácito é articulado em explícito através da externalização para que
outros possam entender através de conceitos, imagens, da reflexão coletiva e do diálogo com uso
de metáfora e por analogia. As pessoas utilizam a consciência discursiva para tentar racionalizar e
articular o mundo. O conhecimento explícito é recolhido e coletado dentro e fora da organização
para ser divulgado por toda a organização, ou seja, ele é combinado, editado e transformado
através do processo de combinação. É essa rede de interação entre o conhecimento recém-criado
e o conhecimento já existente que provoca o processo de combinação.
E, por fim, o conhecimento explícito criado e compartilhado por toda a organização é
transformado em conhecimento tácito novamente, através do aprender fazendo, o chamado
processo de internalização, no qual o conhecimento é aplicado e utilizado em ações concretas e se
torna a base para novas rotinas, devendo ser atualizado através da ação, da prática e da reflexão.
Probst et al., (2002) desenvolveram um modelo de GC que define seis processos
essenciais que são: identificar, adquirir, desenvolver, partilhar/distribuir, utilizar e reter o
conhecimento. Uma das características desse modelo é o fato de que todos os seis processos
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possuem uma ligação, o que acarreta uma visão geral das etapas. Quando houver alguma
mudança significativa em um dos processos, invariavelmente as consequências atingirão a todos
os outros. A figura a seguir explicita esses processos.

Figura 2. Processos essenciais da gestão do conhecimento.

Fonte: Probst et al., (2002, p. 33).

Não obstante, Starec et al. (2006), definiram um modelo de Gestão de Conhecimento para
as organizações que buscam um diferencial competitivo, baseado na obtenção, criação, captura,
compartilhamento e internalização do conhecimento. A obtenção e criação relacionam-se às
informações e dados adquiridos do ambiente interno e externo por meio das pessoas, que
resultam em conhecimento. Na fase seguinte, de captura, ocorre o armazenamento, a
categorização e a organização das informações para facilitar sua utilização.
Mais tarde, De Sordi (2008) criou um modelo de GC que contempla um ciclo não com
seis, mas com oito fases: identificar, obter, distribuir, utilizar, aprender, contribuir e descartar,
conforme demonstrado na figura a seguir.
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Figura 3. As competências organizacionais.

Fonte: De Sordi (2008, p. 90).

Neste modelo (Quadro 3) o autor propôs que as competências organizacionais fossem
definidas levando em consideração as expectativas organizacionais, pois cada uma das atividades
possui pontos-chave que devem ser levados em conta dentro da organização. A saber:

Quadro 4 - Competências organizacionais X Expectativas organizacionais.
COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL

EXPECTATIVA ORGANIZACIONAL

Para conseguir

Se deve ter

Identificar e Mapear conhecimentos

Pró atividade

Obter/adquirir conhecimentos

Boa comunicação

Distribuir/partilhar

Boa comunicação

Utilizar/aplicar

Desenvolvimento de pesquisa

Aprender/criar

Criatividade

Contribuir/compartilhar

Compartilhamento de informações

Construir/Sustentar

Trabalho em equipe

Descartar

Abnegação

Fonte: Adaptado de De Sordi (2008, p. 38)

2.3.4 Compartilhamento do Conhecimento

Para Lima (2012), a administração exerce papel fundamental para a definição das áreas do
conhecimento a serem trabalhados na organização:
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Existe a necessidade de se criar conhecimento numa base contínua e descentralizar e
acelerar o processo de tomada de decisões, o que traz profundas implicações aos líderes,
pois eles precisam priorizar o co-estabelecimento de visões, desenvolver frameworks
estratégicos que auxiliem a tomada de decisões por todos os indivíduos da organização,
libertar-se da obrigação de saber tudo, no aspecto individual e organizacional, além de
permitir que as equipes trabalhem com poucos, mas essenciais pontos de controle
(LIMA, 2012, p. 23).

Ter formas de mapear o conhecimento presente na organização, tanto na parte documental
quanto nas pessoas integrantes da empresa, é fundamental. Do mesmo modo, utilizar-se de fontes
variadas para obter conhecimento é uma prática interessante para que a organização se mantenha
atualizada. Todavia, esses processos são reduzidos caso não haja uma difusão destes
conhecimentos dentro da organização. Assim, além de identificar e adquirir conhecimento, é
interessante que este seja distribuído na organização (PEUKERT et al., 2013).
Os autores citados acima realizaram uma pesquisa intitulada Investigação dos aspectos
que sustentam a GC nas organizações: relações entre o estilo e as ferramentas utilizadas, no
intuito de obter a identificação e o entendimento de minuciosas ferramentas práticas que
sustentam o processo de GC em todas as suas etapas: identificar, obter, distribuir, utilizar, criar,
compartilhar, sustentar e descartar, em quatro empresas desenvolvedoras de software
participantes (Alfa, Neogrid, Totvs e Datum).
Peukert et al., (2013) apontam que há uma diferença entre partilhar e compartilhar o
conhecimento corroborando os estudos de De sordi (2008), pois enquanto o primeiro pressupõe
uma difusão do conhecimento, o segundo preconiza a interação de fato, ou seja, a discussão a
respeito daquele determinado conhecimento.
A figura 4 apresenta as ferramentas utilizadas por cada uma das quatro empresas na etapa
de compartilhamento do conhecimento relacionando-as às empresas estudadas e também ao estilo
de gestão gerado a partir das ferramentas obtidas.
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Figura 4. Ferramentas utilizadas na etapa de compartilhamento de conhecimento.

Fonte: Peukert et al., (2013, p. 202)

Conforme ilustrado na Figura 4 e considerando-se que as empresas estudadas trabalham
no desenvolvimento de software, atividade esta que envolve elevado número de tecnologias,
convém assinalar que o diálogo e a interpelação estão presentes nas ferramentas associadas ao
compartilhamento do conhecimento, tais como, cafés, encontros, conversas informais e reuniões.
Em particular, os métodos fornecem passos essenciais para mapear a GC como
instrumento para identificar, criar, disseminar, estocar e aplicar conhecimento nas organizações,
no sentido de gerar sustentabilidade nestas (YOUNG, 2010).
O compartilhamento do conhecimento é a forma pela qual se torna possível acessar
determinado conhecimento intrínseco a um indivíduo ou uma organização, disponibilizando-o
aos demais (socialização). No estudo de caso em questão o compartilhamento de conhecimento é
claro, uma vez observada a relação entre professor e aluno em um laboratório de aprendizagem
como é o HV-E. A próxima seção abordará a respeito do ensino na Medicina Veterinária,
denotando sobre sua relevância quanto à formação de profissionais e esclarecendo sobre os
processos de ensino e aprendizagem no contexto educacional.
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2.4 DO ENSINO DA MEDICINA VETERINÁRIA
O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV on line 2017, indica que a prática
voltada aos animais tem seu início concomitante à domesticação dos mesmos, nos primórdios da
civilização humana. O diagnóstico, avaliação de sinais clínicos, tratamento e prognóstico de
doenças à cerca de diversas espécies animais já era realizada há 4.000 anos a.C, de acordo com os
escritos do “Papiro de Kahoun”, encontrado no Egito em 1890. Sinais desses estudos também
foram encontrados nas menções dos códigos de ESHN UNNA (1900 AC) e de HAMMURABI
(1700 AC), originários da Babilônia, capital da antiga Mesopotâmia, onde são registradas
referências à remuneração e às responsabilidades atribuídas aos "Médicos dos Animais". Por
outro lado, no século VI a.C, em algumas cidades da Grécia eram reservados cargos públicos
para os que praticavam a cura dos animais e que eram chamados de Hipiatras, marcando esse
momento histórico como o surgimento da Medicina Veterinária na Europa.
A primeira escola veterinária moderna fundada nos preceitos científicos começou a se
desenvolver em Lyon-França, pensada e fundada pelo hipologista e advogado francês Claude
Bougerlat, com autorização do então rei Luiz XV, na data de 04 de agosto de 1761. Essa escola
teve seu pleno funcionamento com oito alunos em 19 de fevereiro de 1762.
Segundo Oliveira (2015), a primeira instituição a disponibilizar o curso de Medicina
Veterinária no Brasil foi a então chamada Escola Superior de Agronomia e Medicina Veterinária
(ESAMV), criada pelo decreto 8.319 de 20 de outubro de 1910, hoje a atual Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). O curso superior teve sua primeira turma formada em 03 de
setembro de 1917, composta por quatro estudantes do sexo masculino. Nesse mesmo ano também
foi publicado o primeiro exemplar do periódico Archivos da Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária, denotando o compromisso da profissão com a ciência.
O Art. 7 do capítulo terceiro do decreto 8.319 de 20 de outubro de 1910, que cria o ensino
da profissão em instituições de educação superior, assinado pelo então presidente da república
Nilo Peçanha, traz em suas linhas escritas na época que:

Art. 7º O ensino do curso de médicos veterinários é destinado a constituir um corpo de
profissionais para o exercício da medicina veterinária e do magistério, nos cursos da
referida especialidade e para as funções oficiais que com ela se relacionarem. (CFMV,
2008, online)
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Segundo o Portal da Educação (2013), historicamente e de maneira equivocada, a
sociedade, de uma forma geral, concebe o profissional médico veterinário como sendo alguém
que cuida única e exclusivamente de animais em seus aspectos clínico e cirúrgico, uma vez que a
profissão é bem mais abrangente do que restrita aos atendimentos clínicos e abordagens
cirúrgicas. A medicina Veterinária é responsável por uma cadeia de responsabilidades que
envolvem desde a vigilância sanitária de produtos de origem animal (carne, leite, mel, pescado,
etc) e relacionasse intimamente com a saúde pública, atuando junto aos órgãos de sanidade
animal estaduais e municipais na constante prevenção e erradicação de zoonoses.
A sessão a seguir vislumbra mais especificamente sobre o papel da Medicina Veterinária
junto à saúde pública.
2.4.1 A Medicina Veterinária no contexto da saúde pública
A Saúde Pública Veterinária é a aplicação do conhecimento profissional do Médico
Veterinário para a proteção e promoção da saúde humana. Esta atividade reflete os interesses
comuns e indica oportunidades de interações proveitosas entre as medicinas veterinária e
humana. Pela utilização dos conhecimentos biomédicos básicos e pela natureza de profissão
cruzada, o sanitarista veterinário realiza uma função única na equipe de saúde pública, sendo
difícil separar as atividades de Saúde Pública Veterinária da saúde humana (BÜRGER, 2010).
Em Pfuetzenreiter e Zylbersztajn (2008), encontra-se que a prática veterinária voltada
para a medicina populacional é a saúde pública, que foi primeiramente desenvolvida por meio da
higiene de alimentos. Essas práticas designam as atividades de saúde pública que empregam
conhecimentos e recursos da medicina veterinária para proteger e melhorar a saúde humana,
vinculando a agricultura, saúde animal, educação, ambiente e saúde humana. Seus princípios de
base estão fortemente ligados às ciências biológicas e sociais.
Meditsch (2006) relata que por mais que exerça atividades puramente veterinárias, o
profissional veterinário possui amplo treinamento nas ciências biomédicas que o qualifica a
desempenhar papéis adicionais na saúde pública, como na prevenção, controle e erradicação de
zoonoses.
Como já abordado, a convivência próxima do homem e do animal não-humano, propiciou
o surgimento de variáveis patológicas que gerou baixas para ambas as espécies ao decorrer da
história. De acordo com Frias et. al., (2009, p.02):
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Desde que foram estabelecidos padrões de convivência coletiva, o homem tem lutado
contra as enfermidades que põem em risco a saúde dos seus animais. No entanto, muitas
das doenças que dizimaram seus rebanhos também foram responsáveis pela morte de
milhares de pessoas. A Medicina Veterinária surge, em primeira estância, como uma
promotora da saúde dos animais, tentando diminuir prejuízos causados pelas moléstias
que os atingiam. No entanto, com o passar do tempo e o surgimento de medicina
veterinária preventiva começaram a ser utilizados também para a promoção da saúde
humana. Outras habilidades, como a higiene e inspeção de matadouros, frigoríficos e
indústrias de produtos de origem animal, solidificaram a participação deste profissional
na Vigilância Sanitária, sendo este o primeiro campo de trabalho da Saúde Pública a
abrir espaço para a sua atuação.

Segundo dados do IBGE (2013), o Brasil contava com uma população de
aproximadamente 52,2 milhões de cães e 22,1 milhões de gatos. Quando comparada a população
mundial desses mesmos animais temos que a população mundial de cães está estimada em 360,8
milhões, ao passo que a população de gatos está em 271,9 milhões. Ou seja, é o mesmo que dizer
que o Brasil abriga hoje 14,46% de todos os cães e 8,12% de todos os gatos o globo terrestre.
Como alimentar esses animais? Em termos de cenário econômico o mercado Pet, como é
chamado o mercado de pequenos animais, é um dos setores da economia que mais cresce mesmo
com crises ciclicas e recessão de mercado. Segundo a ABINPET (Associação Brasileira da
Indústria de Produtos para Animais de Estimação), o faturamento do mercado Pet em 2014 foi de
R$ 20,3 bilhões de reais, enquanto que em 2015 houve crescimento de 7,8% com fechamento em
21,98 bilhões de reais com mais de 1,7 milhões de empregos gerados direta e indiretamente no
período (Figura 5).
Figura 5. Faturamento mercado PET projetado para 2015, no Brasil.

Fonte: Adaptado de IBGE/ABINPET, 2015.
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Assim, o papel do médico veterinário inserido na terapêutica dos animais de companhia
torna-se de fundamental importância, pois, segundo Puetzenreiter et al., (2004), o médico
veterinário se incorpora muito facilmente ao grupo de profissionais de saúde por estar habituado
a proteger a população contra as enfermidades coletivas. O tipo de formação recebida pelo
médico veterinário está em harmonia com o conceito de saúde pública, que considera todos os
fatores que determinam saúde coletiva, sem limitar-se apenas às necessidades do indivíduo.

2.4.2 Hospital Veterinário-Escola (HV-E)
De acordo com dados do MEC (Ministério da Educação e Cultura) de 2006, todo curso de
Medicina Veterinária deve apresentar um hospital-escola, onde serão realizadas aulas práticas de
algumas disciplinas ditas profissionalizantes. Sem o cumprimento dessa exigência a instituição e
o ensino não terá o curso reconhecido pelo MEC.
Para Médici (2001), a função básica de um hospital-escola é a prestação de serviços de
alta complexidade e tecnologia, pois seria um desperdício de recursos serem utilizadas estruturas
pensadas para oferecer atividades de alta tecnologia como prestadoras de serviços básicos.
A população que se vale dos serviços de um Hospital Veterinário – Escola (HV-E) o
considera um centro de excelência e procura seus serviços não somente pelos preços mais
acessíveis muitas vezes cobrados nesses locais, mas também por ser ali a última instância da
solução de seus problemas. Em alguns casos, o hospital-escola é visto como um centro de custos
diferente da faculdade de Medicina Veterinária, o que gera preocupação aos gestores financeiros
do local uma vez que na maioria das instituições o pensamento vigente é de que a missão
hospitalar é atender ensino, pesquisa e extensão, fato que pode acarretar em situações de déficit
orçamentário (MATIAS, 2007).

Enquanto ambiente de ensino e aprendizagem, um hospital-escola veterinário possui as
seguintes missões: o ensino (aulas práticas), a pesquisa (desenvolvimento de novas
tecnologias e conhecimentos) e a extensão ou assistência (atender às necessidades da
comunidade o de se insere). Apesar de fazer parte do contexto do curso, o hospital deve
apresentar um controle, não só do ponto de vista financeiro, mas de acordo com suas
premissas, garantir a satisfação de seus colaboradores, bem como permitir que seus
clientes internos (alunos) e externos (comunidade) possam ser atendidos em seus
respectivos anseios (MATIAS, 2007, p. 19).
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Segundo Médici (2001), os hospitais universitários são caracterizados como instituições,
pois são um prolongamento de um estabelecimento de ensino em saúde, promovem treinamento
universitário na área da saúde, são reconhecidos oficialmente como hospitais de ensino sendo,
portanto, submetidos à supervisão das autoridades competentes. Além disso, propiciam
atendimento médico a uma parcela da população exercendo importante papel político na
comunidade onde se insere.
Filho et al., (1995) contrapõe o assunto postulando que em maior proporção, as
faculdades direcionam seu contexto quase que em sua totalidade para a formação exclusiva do
aluno de maneira tecnicista, informando-o das principais técnicas, principalmente sob um aspecto
semiológico. Para tanto, utilizam-se dos hospitais escola e suas formas de atendimento para
chegarem a este fim, não havendo estímulo para a discussão dos problemas da sociedade e da
região onde está inserida.
Enquanto se concretiza a ideia de que os hospitais-escola também devem ser fonte
financeira de uma organização, Matias (2007) acentua seu posicionamento e critica que não há
preocupação clara com o ambiente de inserção, identificando suas necessidades. Há sim uma
preocupação estritamente acadêmica, que observa o paciente como um caso didático, sendo as
ações voltadas principalmente ao atendimento das necessidades do cliente-aluno.
Para Pinheiro (2005) as contradições sociais do país e o surgimento de variantes
infecciosas cada vez mais evoluídas, desafiam a Medicina Veterinária, norteando sua razão de ser
e existir, caracterizada pela prestação de serviço tanto aos animais não humanos quanto aos
homens (saúde pública), atuando em benefício das expectativas e anseios sociais.
Sobre este prisma, Medici (2001) aponta que tanto hospitais humanos como em hospitais
veterinários (HV) deve haver um planejamento estratégico, que vise atender as demandas
solicitadas pela sociedade (tratamento de animais de companhia e saúde pública) como as
solicitadas pelo aluno (processo de aprendizagem).
Neste sentido, correlaciona-se a importância da abordagem da GC sobre a apresente
pesquisa no sentido de que, enquanto ambiente onde ocorre compartilhamento de informações e
experiências, um hospital-escola veterinário tem o compromisso de proporcionar ao acadêmico e
futuro profissional, a experiência da prática por meio de um processo de ensino e de
aprendizagem adequado (BITTAR, 2002).
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Segundo Matias (2007), pensando no hospital-escola veterinário como um alicerce
fundamental das atitudes frente aos desafios da sociedade e gerador de ações concretas, necessita
tal instrumento de ensino, um planejamento educacional estratégico que visa atender três
demandas de alta relevância: a saúde animal, a satisfação do cliente enquanto proprietário e a
necessidade de aprendizagem dos alunos do curso de Medicina Veterinária, sôfregos pelo
conhecimento prático da profissão.
Baseando-se no que foi exposto nessa sessão, convém assinalar a evidente importância
em pesquisar e conhecer os processos pelos quais ocorre a GC em um hospital veterinário escola
no intuito de avaliar e apontar as possíveis falhas, bem como disponibilizar e indicar os melhores
meios para se obter eficiência e eficácia deste notável ambiente de aprendizagem. Neste sentido,
se faz necessário abordar de maneira esclarecedora a respeito do conhecimento, sua gestão e os
demais processos que o compõe.

2.4.3 Disciplina de Clínica Médica de Pequenos Animais
Em nosso país, o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) é responsável por
reger as leis, normas e diretrizes para o ensino e prática da Medicina Veterinária em solo
brasileiro. O CFMV foi criado pela Lei 5.517/1968 e é composto por outras vinte e sete regionais
(CRMV’s) com base em cada estado da federação (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA, 2013)

O CFMV possui uma extensão, a Comissão Nacional de Educação da Medicina
Veterinária (CNEMV) que trata especificamente de assuntos ligados à educação e tem a
missão de servir como órgão de consulta e assessoramento técnico da Diretoria Executiva e
do Plenário do CFMV. A CNEMV se faz necessária ao exercício pleno da competência
normativa, jurisdicional e administrativa do CFMV em questões relacionadas à educação. É
atribuição da CNEMV: emitir pareceres, elaborar minutas e resoluções, programar e realizar
seminários e/ou congressos de ensino. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA,
2013).

Haja vista a importância das definições de bases e diretrizes para o ensino de Medicina
Veterinária no Brasil convém aqui ressaltar o artigo primeiro da Lei 9.131 de 25 de novembro de
1995 (Anexo A) que em suas linhas gerais institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
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de Graduação em Medicina Veterinária e que devem ser contempladas na organização curricular
das Instituições do Sistema de Educação Superior do País.
Pode-se observar no mesmo documento, mais precisamente o Art. 6º que trata dos
conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Medicina Veterinária, que a disciplina de
Clínica Veterinária (usualmente conhecida e intitulada de Clínica Médica de Pequenos e Grandes
Animais, conforme disposição da Instituição de ensino), deve figurar entre as demais, pois
somente ela assegura que o graduando receberá aporte didático pedagógico incorporando
conhecimentos de clínica, cirurgia e fisiopatologia da reprodução com ênfase nos aspectos
semiológicos e laboratoriais, visando a determinação da etiopatogenia, do diagnóstico e dos
tratamentos médico ou cirúrgico das enfermidades de diferentes naturezas.
Não obstante, a Resolução Nº595, de 11 de dezembro de 1992 (Anexo B) denota a
importância da ministração presencial de disciplinas especificamente médico-veterinárias nos
cursos de graduação em Medicina veterinária expondo em seu parágrafo único que “as
disciplinas ou unidades curriculares vinculadas ao exercício profissional da Medicina
Veterinária e seus conteúdos teórico-práticos, com ênfase nas áreas de Saúde Animal, Clínica e
Cirurgia Veterinárias, Medicina Veterinária Preventiva, Saúde Pública, Zootecnia, Produção
Animal e Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal, devem ser ministradas nos
cursos de graduação de medicina veterinária exclusivamente sob a modalidade presencial”.
Tão relevante quanto a instituição de disciplinas específicas do médico veterinário as
resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária também organizam os cenários para
aprendizagem teórico-prática do graduando. A disciplina de Clínica Médica de Pequenos
Animais costuma possuir carga horária elevada entre as instituições de ensino. Em um esforço
para correlacionar as grades curriculares de instituições de ensino superior (privadas e públicas)
no estado do Paraná que ofertam o curso de Medicina Veterinária foi possível observar que a
disciplina de Clínica Médica de Pequenos Animais (ora figurando com esse nome, ora apenas
com o nome de Clínica Médica) está presente em todas as grades curriculares das instituições
pesquisadas.
Para tanto, realizou-se uma análise documental nas plataformas digitais de 6 (seis)
instituições de ensino superior que ofertam cursos de Medicina Veterinária com duração de 5
anos.
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Tabela 1. Apresentação dos dados obtidos após a pesquisa à base de dados de instituições de
ensino que ofertam curso de graduação em Medicina Veterinária.
DADOS GERAIS
6
Instituições Pesquisadas
Total de disciplinas dispostas nas grades
curriculares – somatório de todas as
instituições
Disciplinas que aparecem com maior
frequência nas grades curriculares
Total de ocorrência das principais
disciplinas encontradas nas grades
curriculares
Relação percentual entre o total das
disciplinas e as disciplinas que mais
ocorrem nas grades curriculares

275

Patologia, Clínica Cirúrgica, Clínica Médica,
Anatomia, Fisiologia, Melhoramento
Genético, Reprodução e Imunologia
93

275 -------------- 100%
93 ---------- 33,81%

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

Para se chegar ao total de disciplinas (Gráfico 5) realizou-se a contagem unitária das
disciplinas dispostas em cada grade curricular para cada série/período do curso de Medicina
Veterinária nas diferentes instituições.

Gráfico 5. Quantidade de disciplinas dispostas nas grades curriculares de seis instituições de
ensino superior que ofertam o curso de graduação em Medicina Veterinária.
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Institui Institui Institui Institui Institui Institui
Média Total
ção A ção B ção C ção D ção E ção F
Nº Disciplinas
50
42
41
49
44
49 45,8333 275

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.
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Analisando ainda o gráfico 5, foi possível mensurar e definir qual a média (45,83) de
disciplinas ofertadas pelas instituições pesquisadas, com destaque para as instituições A e C, que
ofertaram o maior e menor número de disciplinas, respectivamente.

Gráfico 6. Ocorrência das principais disciplinas dispostas nas diferentes grades curriculares de
seis instituições de ensino superior que ofertam o curso de graduação em Medicina Veterinária.
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Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

O gráfico 6 aponta os dados referentes às 8 (oito) disciplinas que mais ocorrem nas grades
curriculares das instituições de ensino. Num total de 275 disciplinas dispostas, essas 8 disciplinas
isoladas aparecem 93 vezes nas grades curriculares, o que equivale a 31,88% do total de
disciplinas contabilizadas. A disciplina de Clínica Médica aparece 13 vezes, equivalendo a 4,72%
do total de disciplinas.
Presuntivamente, isso ocorre devido a Lei 9.131/95 que trata das Diretrizes Curriculares
Nacionais do curso de Graduação em Medicina Veterinária definir em seu artigo sexto que,
disciplinas de cunho técnico próprio da profissão devem figurar entre as demais, pois somente
estas asseguram que o graduando receberá aporte didático pedagógico incorporando
conhecimentos de clínica, cirurgia e fisiopatologia da reprodução com ênfase nos aspectos
semiológicos e laboratoriais, visando a determinação da etiopatogenia, do diagnóstico e dos
tratamentos médico ou cirúrgico das enfermidades de diferentes naturezas (CFMV, 2015).
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Em concordância com os dados acima apresentados, Pfuetzenreiter e Wanzuita (2007)
assinalam que em trabalho sobre os campos de atuação da Medicina Veterinária nos currículos
dos cursos da região Sul do Brasil, o campo da Clínica Veterinária, além de apresentar elevada
carga horária em todos os cursos analisados, começa a ser apresentado mais cedo e se mantém
muito forte até o final do curso.
Não obstante, além de ressaltar sobra a realidade do ensino na Medicina Veterinária, a
próxima seção aborda assuntos correlatos ao processo de ensino e de aprendizagem como um
todo, apresentando noções de didática voltadas para a docência e as principais teorias de ensino e
aprendizagem que permeiam o campo da educação.

2.5 PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
O processo de ensino e de aprendizagem em qualquer nível educacional envolve a
compreensão de distintas dimensões que virão intervir e reorientar o ato de ensinar tendo em vista
as dimensões sociopolíticas, econômicas e culturais desejadas, de modo a atingir um objetivo
único: o ensino.
Este processo
investiga os fundamentos, condições e modos de realização da instrução e do ensino. A
ele cabe converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos em objetivos de ensino,
selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos, estabelecer os vínculos
entre ensino e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades mentais
dos alunos (LIBÂNEO, 1994, p. 26).

Para que se atinjam os objetivos do processo de ensino e de aprendizagem, a didática fazse imprescindível. É por meio dela que se torna possível promover a aprendizagem dos alunos.
Assim, a didática se relaciona aos objetivos de ensinar, instruir, orientar e acompanhar todo este
processo. Para Masetto (1997), a didática visa a reflexão sistemática sobre o estudo das teorias de
ensino e de aprendizagem aplicadas ao processo educativo que se realiza na academia, tanto
quanto os resultados obtidos.
Contemporaneamente, cabe a didática incorporar as temáticas concernentes ao saber
sistematicamente organizado e ao capital pedagógico docente, assim como as novas linguagens e
metodologias de ensino. Assim, o caráter interdisciplinar e contextualizado da didática determina
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que ela seja, sucessivamente, repensada tendo em vista os novos desafios que a sociedade de
modo geral, e, mais particularmente a educação apresentam para a constituição da democracia e
de uma cidadania integral, consciente, reflexiva e crítica.
Para Candau (2011), a didática pode ser entendida como o pensamento sistemático e a
busca de opções para os problemas do fazer docente. Para entender tal ideia, a autora sugere ser
indispensável pensá-la em seu conjunto que envolve professor; aluno; conteúdo; contexto da
aprendizagem e estratégias metodológicas.
A elaboração do conceito de trabalho docente para Azzi implica:
 O trabalho docente é uma práxis em que a integração teoria e prática se caracteriza
pela ação-reflexão-ação;
 O trabalho docente só pode ser compreendido se considerado no contexto da
organização escolar e da organização do trabalho no modo de produção, no caso, o
capitalista;
 a compreensão do trabalho docente só pode ocorrer no processo de elaboração de seu
conceito, que emerge após o estudo de sua gênese, de suas condições históricas gerais
(o trabalho como forma histórica) e particulares (o cotidiano da ação docente) (AZZI,
2000, p. 41).

Deste modo é possível perceber que o fazer docente se desenvolve em distintos períodos
históricos se constituindo e se transformando no cotidiano da sociedade em busca da
transformação da realidade posta.
De acordo com Alves (2012), foi ao findar da década de 90 do século passado que a
organização do trabalho didático, enquanto uma categoria de análise começou a tomar forma.
Alves (2006) também faz uma releitura da Didáctica Magna de Comênio1, em que analisa a
persistência da escola moderna comeniana e o seu pleno domínio até a contemporaneidade.
De acordo com Alves, verificou-se que “uma proposta educacional pensada no século
XVII, assentada sobre a base material constituída pela manufatura, cristalizou-se em seguida e
resistiu aos avanços propiciados pela revolução industrial, pela automatização, pela informática”
(ALVES, 2012, p. 170).

1

A organização do trabalho didático inicia-se no século XVII em Amsterdam, no ano de 1657, quando Comenius,
pioneiro na aplicação de métodos que buscasse averiguar o interesse do aluno pela aprendizagem, publicou o livro
Didática Magna: a arte de ensinar tudo a todos. Essa obra foi pilar da educação para a vitória protestante.
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Alves (2012, p. 170), alerta também que “para realizar-se, a relação educativa dominante
na escola moderna, tal como foi pensada por Comenio, associou-se à precisa forma histórica de
‘organização do trabalho didático’, igualmente proposta por ele”.
Alves (2009, p. 472), conclui que seus três elementos constitutivos podem ser analisados
do seguinte modo:
a) a relação educativa então concebida colocou, de um lado, o professor e, de outro, um
coletivo de alunos organizado como classe; b) os procedimentos didáticos do professor e
os conteúdos programados para a transmissão do conhecimento passaram a ter como
fundamento uma precisa tecnologia educacional, o manual didático; e c) a sala de aula
ascendeu à condição de espaço privilegiado dessa relação, pois a formação intelectual
das crianças e dos jovens, à época, esgotava a função da educação escolar.

Para a organização do trabalho didático numa época em que a base técnica era a
manufatura, a ênfase era dada ao material didático, pois este era o instrumento do docente e este
começa a se subordinar a didática. Alves (2009), complementa analisando que a organização do
trabalho didático se solidificou e chegou “incólume ao nosso tempo”. (ALVES, 2009, p. 472)
Souza (2008) emprega a expressão organização do trabalho escolar para ponderar sobre o
desenvolvimento das atividades escolares. Souza acrescenta ainda a esta categoria, o currículo,
pois é ele que determina que tipo de cidadão que se pretende formar para determinada sociedade.
Não obstante, uma preocupação sempre presente na pesquisa sobre educação é a da
compreensão do processo de ensino e de aprendizagem do aluno, nomeadamente em contexto
formal de ensino. Nessa linha, o ensino das ciências recorre a essa área de conhecimento para
fundamentar teoricamente concepções e práticas de ensino e de aprendizagem, no contexto e
ecologia de sala de aula específicos (VASCONCELOS, 2003).
De acordo com Messeder (2014), as teorias de aquisição de conhecimento, ou seja, a
explicação de como o ser humano aprende, se dividem em dois principais grupos: ambientalismo
e racionalismo.
As de natureza ambientalista, também denominadas em algumas literaturas como
empirista ou associacionista, define que o ser humano constroe o conhecimento através da sua
interação com o ambiente mediado pelos cinco sentidos: visão, audição, olfação, tato e paladar.
Por sua vez, as teorias de aprendizagem se subdividem em conexionismo e behaviorismo ou
comportamentalismo, tendo esta última como principal pensador o norte-americano Burrhus
Frederic Skinner melhor abordado na sessão 2.5.2.1.
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Ainda segundo Messeder (2014), as teorias de natureza racionalista também se
subdividem em inatismo (também denominado nativismo ou apriorismo) e construtivismo
(também chamado de interacionismo). Esta última classificação possui como principais
representantes os pensadores Jean Piaget (cognitivismo) e Lev Seminovitch Vygotsky
(cognitivismo social).
Dentre as variadas teorias de ensino e de aprendizagem, abordou-se nessa pesquisa, três
conceitos bem definidos na literatura, a saber: comportamentalismo ou behaviorismo, o
cognitivismo e o construtivismo.

2.5.1 Comportamentalismo
O comportamentalismo, também denominado Behaviorismo, é uma postura filosófica que
se ocupa de comportamentos observáveis e mensuráveis do sujeito, ou seja, de respostas que dá a
estímulos externos. Contrapõe-se ao mentalismo, ao estudo do que as pessoas pensam e sentem:
ocupa-se do que as pessoas fazem. Supõe que o comportamento inclui respostas que podem ser
observadas e relacionadas com eventos que as precedem (estímulos) e as sucedem
(consequências). Busca estabelecer relações funcionais, ou leis, entre estímulos e consequências
(boas ou más) (MOREIRA, 2016, p.07).
Ainda de acordo com Moreira (2016), essa linha de pensamento filosófico teve como um
pensadores mais expoentes, Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), norte-americano, que se
preocupou em estudar o que ocorre após a resposta, ou seja, da consequência que pode ser
reforçadora ou não. Para ele, são três as principais variáveis de "entrada": o estímulo, o reforço
positivo e as contingências de reforço. A primeira é o evento que afeta os sentidos do sujeito, a
segunda é aquilo que resulta no aumento da frequência da resposta e as contingências de reforço
se referem ao momento e à quantidade de reforço, ao arranjo de situações reforçadoras.
Segundo Baquero (1983), o enfoque skinneriano aplicado ao processo instrucional leva de
imediato à ideia de objetivos operacionais, ou seja, comportamentos que o aprendiz deve
apresentar, ou respostas que deve dar, ao longo do processo (comportamentos intermediários) e
ao final dele (comportamentos terminais). É preciso definir tais objetivos de maneira muito clara,
precisa, para que se possa observar, e medir, sua consecução pelo aluno.
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Além disso, “é preciso reforçar positivamente a emissão de tal comportamento, por
exemplo, através da nota ou de um comentário ou elogio. É necessário também programar o
esquema de reforço (como dar o reforço positivo, quando dá-lo e em que quantidade), até que,
eventualmente, a aprendizagem, ou seja, a resposta correta, funcione como estímulo reforçador”
(GIUSTA, 2013, p.23).
Os recursos didáticos, as aulas, os materiais programados funcionam como estímulos
para as respostas desejadas, isto é, aquilo que está, explícita e precisamente, definido nos
objetivos de ensino. A instrução é programada tecnologicamente. O professor atua
tecnicamente, procurando modificar ou implantar comportamentos através de
condicionamentos, procedimentos de extinção, modelagens, reforçamentos diferenciais,
ainda que implicitamente ou inconscientemente (MIZUKAMI, 1992, p. 46).

Aparentemente, não há nada de errado no enfoque comportamentalista, pois definir
objetivos, organizar o ensino, ensinar e avaliar o alcance dos objetivos parecer ser o cotidiano da
escola. No entanto, na prática, o enfoque comportamentalista acaba promovendo o treinamento
ao invés da educação, a aprendizagem mecânica ao invés da aprendizagem significativa (a
abordagem estímulo-resposta-reforço não entra na questão do significado). Talvez por isso seja,
atualmente, tão rejeitado por educadores e pesquisadores em educação, embora ainda muito
presente na sala de aula (MOREIRA, 2016, p. 11).

2.5.2 Cognitivismo: a teoria da aprendizagem baseada no construtivismo
Contrapondo-se ao behaviorismo que centra a sua atenção no comportamento humano, o
cognitivismo propõe analisar a mente, o ato de conhecer; como o homem desenvolve seu
conhecimento acerca do mundo, analisando os aspectos que intervém no processo
“estímulo/resposta”. Seguindo esse modo de compreensão Moreira (2004, p. 3) ratifica que “a
psicologia

cognitiva

preocupa-se

com

o

processo

de

compreensão,

transformação,

armazenamento e utilização das informações, envolvida no plano da cognição.”
Em outras palavras,
a assimilação cognitiva consiste na incorporação, pelo sujeito, de um elemento do
mundo exterior às suas estruturas de conhecimento, aos seus esquemas sensório-motores
ou conceituais. Na assimilação, portanto, o sujeito age sobre os objetos que o rodeiam,
aplicando esquemas já constituídos ou já solicitados anteriormente (GIUSTA, 2013, p.
29).

Na concepção de Santos (2005), nesse enfoque encontra-se o caráter interacionista entre
sujeito e objeto, e o aprendizado é decorrente da assimilação do conhecimento pelo sujeito e
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também da modificação de estruturas mentais já existentes. Pela assimilação o indivíduo explora
o ambiente, toma parte dele, transformando-o e incorporando-o a si. Sendo assim, continua o
autor, o pensamento é a base da aprendizagem, que se constitui de um conjunto de mecanismos
que o indivíduo movimenta para se adaptar ao meio ambiente; o conhecimento é adquirido por
meio de uma construção dinâmica e contínua.
A abordagem cognitivista, de acordo com Moreira (2016), apesar de ter surgido quase no
mesmo período que o behaviorismo, teve grande efervescência nos anos de 1990, resgatando
estudos teóricos da Psicologia Cognitiva como aqueles desenvolvidos por Piaget e Vigotsky.
Estes teóricos não desenvolveram propriamente uma teoria da aprendizagem, mas seus estudos
serviram de pressuposto para teóricos do campo educacional, que se apropriando desse
referencial elaboraram e desenvolveram a teoria da aprendizagem denominada de
Construtivismo. A próxima sessão vislumbra uma concisa abordagem aos principais pontos
característicos dos pensadores citados e suas contribuições.
2.5.2.1 Principais teóricos do Construtivismo
Dentre os principais pensadores da época, o francês Jean Piaget (1896 - 1980) é o pioneiro
e mais conhecido autor construtivista do século XX. Sua teoria é a do desenvolvimento cognitivo;
seu sujeito é epistêmico e científico, ou seja, constrói seu conhecimento e conhece o mundo
cientificamente. Este sujeito possui uma arquitetura cognitiva variável (que aprende) e se
desenvolve através de funções gerais invariantes: adaptação e organização (MOREIRA, 2016, p.
13).
Em Santos (2005), verifica-se que, de acordo com o pensamento de Piaget o indivíduo
explora e assimila o ambiente, toma parte dele, incorpora-o e o transforma. Desta forma, o
pensamento é a base da aprendizagem que, por sua vez, se constitui de mecanismos operados
pelo indivíduo a fim de adaptar-se ao meio ambiente. Por contrapartida, o conhecimento é
adquirido por meio de uma construção dinâmica e contínua. Adaptação, organização,
assimilação, acomodação e equilibração majorante são conceitos chave da teoria piagetiana. Eles
se referem aos processos envolvidos no desenvolvimento cognitivo.
Conforme menciona Moreira (2016), na interação com o mundo, o sujeito tende a integrar
suas estruturas psicológicas em sistemas coerentes. Essa tendência de integrar estruturas em
sistemas ou estruturas mais ordenadas é o que Piaget chama de organização. A mente é uma
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estrutura (cognitiva) que tende a funcionar em equilíbrio, aumentando, permanentemente, seu
grau de organização e de adaptação ao meio.
Quando este equilíbrio é rompido por experiências não assimiláveis, a mente tende a se
reestruturar através da construção de novos esquemas de assimilação e atingir novo estado de
equilíbrio. Esta reestruturação corresponde ao que Piaget chama de acomodação.
Observando o pensamento de Piaget é possível inferir que:
a assimilação e a acomodação são mecanismos que operam juntos de modo que o meio é
sempre interpretado à luz de estruturas cognitivas existentes (assimilação), porém estas
estruturas são modificadas pelas estruturas do meio (acomodação). São mecanismos
lentos e contínuos através dos quais o novo é assimilado pelo conhecido, mas a estrutura
do conhecido não permanece intacta em seu encontro com o novo (MOREIRA, 2016,
p.25).

Para Díaz (2011), no processo de equilibração majorante concebido por Piaget,
assimilação e acomodação constituem uma unidade dialética presente no percurso do
desenvolvimento intelectual humano, na sua evolução cognitiva, na construção de conhecimentos
durante sua aprendizagem, na qual encontramos constantes e intermináveis sequências de
assimilação-acomodação.
A teoria de Piaget é interacionista. O desenvolvimento cognitivo resulta da interação
entre fatores internos e externos. A equilibração majorante é, então, o processo autoregulador que leva a sucessivas melhoras no equilíbrio cognitivo. Cada novo equilíbrio
torna o sujeito mais poderoso na habilidade de compreender as características físicas e as
relações dos eventos e objetos do meio e também de atribuir propriedades causais,
lógicas e matemáticas a eles (GINSBURG; OPPER, 1988, p. 223).

Concluindo sobre esse assunto, Moreira (2016) aponta que o processo equilibrador que
Piaget chama de equilibração majorante é o responsável pela evolução cognitiva, pelo
desenvolvimento mental e pela aprendizagem (aumento de conhecimento, na óptica de Piaget) do
sujeito. É através da equilibração majorante que o conhecimento humano é totalmente construído
em interação com o meio físico e sócio-cultural.
Por outro lado, segundo as teorias de Lev Seminovitch Vygotsky (1896-1934) e conforme
aponta Queiroz (2008), a proposta acima é insatisfatória, embora Vygotsky reconheça que
desenvolvimento e aprendizagem são fenômenos distintos e interdependentes. Ele vê a
inteligência como habilidade para aprender e desconsidera teorias que concebem a inteligência
como resultante de aprendizagens prévias, já realizadas. Ou seja, para ele, o processo de
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desenvolvimento nada mais é do que a apropriação ativa do conhecimento disponível na
sociedade em que a criança nasceu.
Moreira corrobora dizendo que:
Para Lev Vygotsky o desenvolvimento cognitivo não pode ser entendido sem referência
ao contexto social, histórico e cultural no qual ocorre. Os processos mentais superiores
(pensamento, linguagem, comportamento volitivo) do indivíduo têm origem em
processos sociais (MOREIRA, 2016, p. 19)

O desenvolvimento desses processos no ser humano é mediado por instrumentos e signos
construídos social, histórica e culturalmente no meio social em que ele está situado. Não se trata,
no entanto, de apenas considerar o meio social como uma variável importante no
desenvolvimento cognitivo. Na perspectiva de Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo é a
conversão de relações sociais em funções mentais. Não é através do desenvolvimento cognitivo
que o indivíduo torna-se capaz de socializar, é através da socialização que se dá o
desenvolvimento dos processos mentais superiores (DRISCOLL, 1995).
Desde o momento em que o desenvolvimento das funções mentais superiores exige a
internalização de instrumentos e signos em contextos de interação, a aprendizagem se converte
em condição para o desenvolvimento dessas funções, desde que se situe precisamente na zona de
desenvolvimento potencial do sujeito (RIVIÈRE, 1987, p. 96). Em outras perspectivas teóricas, o
desenvolvimento cognitivo tem sido interpretado como necessário para a aprendizagem, ou
tomado quase como sinônimo. Na de Vygotsky, a aprendizagem é que é necessária para o
desenvolvimento.
A interação social que provoca a aprendizagem deve ocorrer dentro da zona de
desenvolvimento proximal, mas, ao mesmo tempo, tem um papel importante na
determinação dos limites dessa zona. O limite inferior é, por definição, fixado pelo nível
real de desenvolvimento do aprendiz. O superior é determinado por processos
instrucionais que podem ocorrer no brincar, no ensino formal ou informal, ou no
trabalho. Independentemente do contexto, o importante é a interação social
(DRISCOLL, 1995, p. 233).

Para Vygotsky (2005), a zona de desenvolvimento proximal representa o espaço entre o
nível de desenvolvimento real e potencial. A referência da zona de desenvolvimento proximal
implica a compreensão de outras ideias que completam a ideia central.
Conforme postula Lopes (2013), existirá um agente que mediará os estudos e,
posteriormente, irá verificar se houve uma melhoria no aprendizado. Na virtualidade, ocorre desta
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forma, existem pré-conceitos que o indivíduo traz pelo contato social com os amigos, meios de
comunicação etc., porém ainda não tem o conhecimento sobre o meio no qual estará interagindo,
ou seja, o objeto com que terá sua atuação direta. Para isso, há um mediador que irá instruí-lo
para que apreenda os conteúdos e, a partir daí, se espera que seja capaz de operacionalizar esse
aprendizado. Não basta apenas ter vontade de aprender, deve existir uma mediação externa, ou
seja, dos conhecimentos que se tem do meio onde vive ou ainda por um incentivo por parte de
adultos, professores ou ainda outros alunos, além do próprio ambiente de aprendizagem.
Assim, no contexto construtivista, Vygotsky e Piaget, acredita que todo produto mental,
principalmente o conhecimento, é inerente a uma autoconstrução do próprio sujeito, que adquire
dados oferecidos pelos outros ou pelos fenômenos do meio natural e social. Também concluem
que pela sua própria experiência de relação com o meio (o qual ele reorganiza e reelabora
segundo sua capacidade, suas motivações e interesses), o sujeito adiciona informação de sua
própria experiência para construir determinado conhecimento, habilidade, afeto ou valorização
(DÍAS, 2011).
Na sequência, trata-se as questões que envolvem os procedimentos metodológicos
utilizados no trabalho.

57

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Busca-se nessa sessão descrever a forma pela qual deu-se a metodologia deste trabalho,
ressaltando os caminhos percorridos, os procedimentos utilizados e as formas de coleta e de
apresentação de dados obtidos.
Considera-se que a metodologia científica é o caminho pelo qual a ciência trata as
questões reais, práticas e teóricas, que envolvem os fenômenos sociais e, que por meio dos
procedimentos metodológicos é possível ordenar os dados obtidos em uma pesquisa dando
contexto lógico e possibilitando a formação de inferências cognitivas a partir do que é posto.
O método científico é
um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos utilizados para atingir o
conhecimento. Para que seja considerado conhecimento científico, é necessária a
identificação dos passos para a sua verificação, ou seja, determinar o método que
possibilitou chegar ao conhecimento (GIL, 1999, p. 35).

Segundo Richardson (1999), o método científico é a forma encontrada pela sociedade
para legitimar um conhecimento adquirido empiricamente, isto é, quando um conhecimento é
obtido pelo método científico, qualquer pesquisador que repita a investigação, nas mesmas
circunstâncias, poderá obter um resultado semelhante.

3.1 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO
Com a intenção de clarificar ao leitor quanto às características metodológicas que
compuseram este trabalho, o Quadro 5 traz uma síntese das delimitações dos processos
metodológicos constituintes da pesquisa:
Quadro 5 – Classificação das características metodológicas do trabalho.
Tipo de Pesquisa

Descritiva/Explicativa

Natureza da Pesquisa

Qualitativa/Quantitativa

Estratégia da Pesquisa

Revisão Bibliográfica e Estudo de Caso

Técnica de coleta de dados

Observação Sistemática e Questionário

Técnica de análise de dados

Estatística descritiva e Análise de Conteúdo

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.
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Quanto ao tipo de pesquisa, Gerhardt; Silveira (2009), postulam que a pesquisa descritiva
exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo
pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade,
Da mesma forma, a pesquisa explicativa preocupa-se em identificar os fatores que
determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Ou seja, este tipo de pesquisa
explica o porquê das coisas através dos resultados oferecidos. Portanto, uma pesquisa explicativa
pode ser a continuação de outra descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam
um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado (GIL, 1999).
Tendo em vista o caráter descritivo/explicativo desta pesquisa, convém classificá-la como
sendo de natureza quali-quantitativa, pois além do estudo ter buscado a compreensão detalhada
dos significados e características situacionais do objeto de estudo, entendendo seu mecanismo de
funcionamento e processos, também se trabalhou com dados numéricos recolhidos com o auxílio
de instrumentos (questionários) padronizados e que recorreram à linguagem matemática para
descrever as causas de um fenômeno a partir das relações entre variáveis. Segundo Gerhardt;
Silveira (2009), a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais
informações do que se poderia conseguir isoladamente.
Como estratégia de pesquisa foi instituída a revisão bibliográfica das obras relacionadas
aos temas GC, ensino e aprendizagem, medicina veterinária e hospital veterinário, utilizando base
de dados específicas dos temas, leitura e síntese de dissertações, teses, anais de eventos,
periódicos, vídeos, gravações de aula, artigos de revista científica impressa e on-line, bem como
de livros e apostilas condizentes com o objeto de estudo.
Para Lakatos (2010) a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de
referências teóricas já publicadas por meio de escritos e eletrônicos, como artigos científicos,
páginas de web sites dentre outras fontes. Para tal pesquisa ocorrer, alguns elementos necessitam
estar presentes, tais como: escolha do tema, levantamento bibliográfico preliminar, formulação
do problema, elaboração de plano provisório do assunto, busca de fontes, leitura do material,
fichamento, organização lógica do assunto e redação do texto.
Corroborando com o intuito da pesquisa bibliográfica, desenvolveu-se um estudo de caso,
tendo como objeto o HV-E de um centro universitário do estado do Paraná, BR. O estudo teve
como foco a realização das aulas práticas da disciplina de Clínica Médica de Pequenos Animais
(CMPA), que está vinculada ao quarto ano do curso de Medicina Veterinária. As aulas ocorrem
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todas as segundas-feiras, das 8h às 18h, e configuram-se pelo atendimento clínico de animais de
pequeno porte pelos alunos da referida série e curso, acompanhados, orientados e avaliados pelo
professor responsável da matéria e demais docentes de outras especialidades e, também
amparados por um corpo de colaboradores do HV-E
Conforme assinala Cezar (2005), o método do Estudo de Caso enquadra-se como uma
abordagem qualitativa e é frequentemente utilizado para coleta de dados na área de estudos
organizacionais, apesar das críticas que ao mesmo se faz, considerando-se que não tenha
objetividade e rigor suficientes para se configurar enquanto um método de investigação científica.
Para Almeida (2012) o estudo de caso auxilia para o entendimento dos fenômenos, sejam
eles individuais, processos organizacionais ou ainda políticos de uma sociedade. É um
instrumento utilizado para compreender as formas e os motivos que levaram à determinada
tomada de decisão. Neste sentido, Yin (2001) corrobora dizendo que o estudo de caso é utilizado
em muitas situações, para contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais,
organizacionais, políticos e relacionados.
No entendimento de Ventura (2007), o estudo de caso como modalidade de pesquisa é
considerado como uma metodologia ou como a escolha de um objeto de estudo definido pelo
interesse em casos individuais. Visa à investigação de um caso específico, bem delimitado,
contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca circunstanciada de
informações.
De acordo com Yin (2001) se poderia utilizar o método de estudo de caso quando
deliberadamente quisesse lidar com condições contextuais – acreditando que elas poderiam ser
altamente pertinentes ao seu fenômeno de estudo. O autor discute ainda que a adoção do estudo
de caso é adequada quando são propostas questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”, e nas
quais o pesquisador tenha baixo controle de uma situação que, por sua natureza, esteja inserida
em contextos sociais.
Com o exposto, esclareceu-se portanto que a estratégia de pesquisa adotada foi a
observação sistemática e o estudo de caso e que, para tal se faz necessária a caracterização
minuciosa do objeto de estudo.
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3.1.2 Descrição do Objeto de Estudo
Nessa sessão realiza-se a descrição do objeto de estudo a partir de informações coletadas
durante a observação sistemática, bem como de informações disponibilizadas on line no site da
instituição de ensino onde está inserido o HV-E, bem como são dispostas informações a respeito
do corpo docente, colaboradores e dos alunos que atuam no HV-E.

3.1.2.1 Estruturas físicas
O HV-E é composto por uma estrutura em alvenaria dividida em dois andares, sendo um
térreo e outro subterrâneo. Possui na área térrea todas as divisões que dão conta do atendimento
clínico, internamento e diagnóstico, além da ala da administração que engloba a recepção de
proprietários e pacientes. Por sua vez, a área subterrânea possui as mesmas medidas que a térrea,
porém, com diferenças nas disposições de espaços, pois ali se encontram as salas de cirurgia,
anestesia, técnica cirúrgica, paramentação, esterilização, vestiários e um anfiteatro.
Na área térrea as divisões de utilização exclusivamente veterinária são as seguintes: 4
ambulatórios de atendimento, 1 ambulatório de atendimento de emergência, 1 farmácia, 1
laboratório de hematologia, 1 laboratório de diagnóstico por imagem, 1 laboratório de
parasitologia, 1 sala de preparação de medicamentos antineoplásicos, banheiros, 2 salas com
gaiolas para internamentos temporários sendo 1 de utilização somente para animais com doenças
infectocontagiosas, 1 sala de professores, 1 sala de residentes, 1 almoxarifado e 1 copa para
preparo de alimentos dos colaboradores.
Ainda na parte superior consta 1 sala de recepção e 1 anexo onde se encontra o
administrador do HV-E, e ao lado uma outra sala onde fica o coordenador do curso e diretor do
hospital.
Na ala inferior destinada às cirurgias, as divisões são: 2 centros cirúrgicos de pequenos
animais equipados com mesa cirúrgica eletrônica, foco cirúrgico de teto e aparelho de anestesia
inalatória; 2 salas de medicação pré-anestésica, 1 sala de técnica operatória equipada com mesas,
focos e aparelhos de anestesia; 2 salas de paramentação, 2 vestiários (masculino e feminino) com
armários particulares, 1 centro cirúrgico de grandes animais, 1 sala de medicação pré-anestésica
para animais de grande porte, 1 sala de lavagem de roupas cirúrgicas e esterilização de materiais
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cirúrgicos. Além disso, o espaço inferior ainda abriga uma sala de aula/anfiteatro, 2 salas para
anestesista e cirurgião e 1 almoxarifado.

3.1.2.2 Corpo docente atuante no HV-E

São seis (6) os docentes que atuam diretamente nos atendimentos e coordenação dos
alunos durante as aulas práticas, sendo: um médico veterinário com doutorado em clínica médica
de pequenos animais, um médico veterinário com mestrado em farmacologia veterinária, uma
médica veterinária com doutorado em anestesiologia veterinária, um médico veterinário com
mestrado em clínica e cirurgia de animais pequenos, um médico veterinário com mestrado em
clínica e cirurgia de animais de grande porte e uma médica veterinária especialista em clínica de
pequenos animais.
Os (as) docentes desempenham o papel de direção, coordenação e avaliação dos alunos
durante e após os atendimentos à sociedade nas aulas práticas de Clínica Médica de Pequenos
Animais.

3.1.2.3 Colaboradores atuantes no HV-E

Os colaboradores realizam o serviço especializado de apoio a manutenção e
funcionamento das partes do HV-E, uma vez que a higienização de espaços, contenção física de
animais, atendimentos durante os outros dias da semana, recepção e gerenciamento financeiro são
peças que devem ter congruência entre si para que flua bem a prestação de serviços veterinários.
Os mesmos estão divididos em três diferentes categorias, a saber: (1) área técnica possui
dois seguradores de animais, um técnico em radiologia, um atendente de farmácia, um
responsável por enfermagem e esterilização, um técnico de laboratório, um médico veterinário
contratado para atendimentos durante a semana; (2) área administrativa conta com dois
recepcionistas/secretárias e um gestor financeiro (3) limpeza dispõe de dois zeladores
responsáveis pela limpeza e desinfecção dos espaços, totalizando um quadro com 12 (doze)
colaboradores.
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3.1.2.4 Discentes que atendem pacientes não-humanos durante as aulas práticas

Trata-se de alunos do quarto ano de Medicina Veterinária que estão matriculados

na

disciplina de Clínica Médica de Pequenos Animais. Uma das exigências é o cumprimento de
carga horária realizando atendimentos no Hospital Veterinário todas as segundas-feiras, das
08h00 às 17h00. São 73 alunos que se dividem em grupos de aproximadamente 5 pessoas por
ambulatório de atendimento. Esses alunos são responsáveis por recepcionar, examinar, realizar
triagem, diagnosticar, tratar e realizar procedimentos em animais de companhia que chegam ao
HV-E à procura de atendimento especializado, obviamente que, todos os procedimentos são
obrigatoriamente orientados pelos docentes e médicos veterinários residentes.

3.1.2.5 Sistema de fatores componentes do processo de ensino e aprendizagem
O fluxograma exposto na figura 6 visa delinear a ideia geral e a função dos alunos no
momento do atendimento

Figura 6 - Fatores concorrentes ao processo de ensino e aprendizagem

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.
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Para coletar os dados pertinentes utilizou-se de duas técnicas: observação sistemática e
aplicação de questionários. A observação sistemática ocorreu durante quatro aulas práticas de
atendimento da turma do quarto ano de graduação em Medicina Veterinária da referida
instituição de ensino superior. A intenção foi extrair informações pertinentes ao aspecto do grupo
que contribuíram na confecção das questões que figuraram nos questionários aplicados aos
discentes, docentes e demais colaboradores envolvidos nas aulas práticas de atendimento.
De acordo com Gil (1998), a técnica de Observação Sistemática é utilizada em situações
de campo ou laboratório e quando se necessita descrever de maneira precisa os fenômenos
pertinentes ao processo a ser estudado. Neste modelo pretendido, o pesquisador tinha
conhecimento sobre quais os aspectos do grupo que eram significativos para alcançar os objetivos
esperados. A partir disso, foram desenvolvidas as ações para a aplicação de questionários
(Apêndices A, B e C) contendo perguntas abertas e fechadas aos alunos, professores e
colaboradores do HV-E de onde se obteve subsídios para elaboração da análise e discussões dos
resultados.

3.2 INTRUMENTO DE LEVANTAMENTO DE DADOS

Os questionários geralmente cumprem duas funções primordiais: descrever características
e medir determinadas variáveis de um dado grupo. Uma descrição adequada das características de
um grupo não apenas pode trazer benefícios à análise que está sendo feita, como também pode
auxiliar outros especialistas que queiram se ater de dados a respeito do objeto de estudo. Por
outro lado, a aferição de variáveis individuais ou grupais auxilia na compreensão de opiniões
diversas, também chamadas de fenômenos atitudinais, acerca de um tema gerando uma nova
informação (RICHARDSON, 2015. p. 189).
Para a confecção do questionário que foi aplicado, optou-se pelo método da Escala de
Likert, pois sua utilização é facilitada, de baixo custo e de fácil compreensão ao respondente.
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3.2.1 Escala Likert
O autor Richardson em sua obra Pesquisa Social: métodos e técnicas, de 2015, discorre
sobre o método que faz entender a escala Likert. Para o autor, a escala Likert é construída por
meio de técnicas de análise de itens e começa com a coleta de uma quantidade importante de
itens que indicam atitudes negativas ou positivas sobre um objeto, instituição ou tipos de pessoas.
O conjunto de itens é administrado a um grupo de sujeitos e cada item se classifica ao longo de
um contínuo de 5 pontos que varia entre “muito bom“ a “ruim”.
Após, cada item é relacionado com o escore total, que indica o grau no qual o item mede a
mesma atitude que se supõe estão medindo os outros itens. Assim, os itens que apresentam baixo
coeficiente de correlação com o escore total são pouco confiáveis ou mensuram fatores estranhos.
O método Likert determina diretamente a existência de uma ou mais atitudes no grupo de itens
considerados, e a escala construída a partir desses itens mede o valor mais geral. O uso de uma
escala de 5 pontos proporciona maior informação que uma simples dicotomia como “em acordo”
ou “em desacordo”.
Em uma escala Likert os sujeitos marcam cada item em uma das categorias seguintes:
(MB) Muito Bom; (B) Bom; (I) Indeciso; (R) Ruim e (MR) Muito Ruim. Se o sujeito que marca
MB em um item positivo recebe um escore 5, se marca B recebe um escore 4, e escore 1 se
marcar MR. Para itens negativos o escore se inverte, uma resposta MB se codifica com 1 e uma
resposta MR com 5.
A variação no número de itens da escala surgida após a criação de Likert tem fomentado
inúmeras discussões sobre a escolha da escala a ser utilizada. O problema da escolha de escalas
está relacionado à forma como o entrevistado as interpretará. Ao analisar um objeto, o
respondente processa mentalmente as informações disponíveis e suas respostas podem estar
sujeitas às influências que comprometem a validade das medidas utilizadas. A complexidade na
escolha do tamanho da escala surge em virtude de que conforme aumenta o número de pontos na
escala, aumenta a complexidade de escolha do respondente e a discriminação entre cada opção de
respostas (VIEIRA, 2008).
De acordo com Lima (2000), a forma de construção de uma escala de Likert segue o
seguinte roteiro:
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A) Elaboração de uma lista de frases que manifestem opiniões radicais (claramente
positivas ou negativas) em relação à atitude que se está a estudar tendo o cuidado de
cobrir as diferentes vertentes que se relacionam com o assunto; B) Para validar a escala
usa-se uma amostra representativa da população em que se pretende aplicar a escala de
atitude. É pedido aos sujeitos que manifestem o seu grau de concordância com cada uma
das frases numa escala de 3, 4, 5, 7 ou 11 pontos. O estudo que se fará destes resultados
conduzirá à eliminação de itens. Começam por se eliminar os itens que não apresentem
distribuição aproximadamente Normal o que conduz também à eliminação dos itens que
não descriminam a opinião. Posteriormente eliminam-se os itens que não estão
relacionados com a atitude, o que na prática consiste em eliminar os itens que não
garantem boa consistência interna da escala. O conjunto final de itens deve ser sempre
analisado para se perceber se as diferentes vertentes da atitude que se queriam avaliar
continuam presentes. A escala só está pronta para ser aplicada quando está garantida a
objetividade, a fidelidade, a validade e a consistência da escala (LIMA, 2000, p. 26).

Segundo Vieira (2008), desde o desenvolvimento da escala de 5 pontos por Likert,
inúmeros autores questionaram qual seria o número ideal de pontos para uma escala, empregando
até mesmo modelos matemáticos para a decisão. No entanto, obtiveram-se resultados diferentes
independentemente do método utilizado. Logo, é possível encontrar disposto na literatura
corrente, artigos que defendam o uso de diferentes tamanhos de escala. Posto isso, o que se tem é
que existam indicadores que sugerem os aspectos a serem levados em consideração na escolha do
número “x” de pontos.
Algumas limitações à Escala Likert são encontradas na literatura, pois Alexandre et al.,
(2003) afirmam que o método Likert pode ter ponto negativo o fato de que quando há a categoria
do meio (numa escala de 1 a 5), o respondente tende a marca-la quando não sabe ou não tem
experiência a respeito do assunto abordado ou a própria inexperiência do pesquisador em
construir a escala ideal para o tema pesquisado podendo resultar em uma escala imprecisa ou
tendenciosa.
Por outro lado, Richardson (2015) postula que a utilização da escala Likert é mais
vantajosa do que limitada, pois é de fácil confecção e distribuição, não despende grandes
investimentos, é de fácil compreensão para o respondente desde que bem elaborada além de
possibilitar acesso rápido e preciso a informações desconhecidas.
3.2.2 Divisão das questões por eixos de assuntos e formulação dos questionários
Pautado nas necessidades e interesses do tema em estudo realizou-se a confecção de
questionários valendo-se do método Likert que foi aplicado aos graduandos, docentes e
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colaboradores. O questionário direcionado aos alunos foi composto por perguntas divididas em
três eixos, que compreendem, assuntos variados (Figura 7).

Figura 7 - Esquema das divisões por eixos e categorias que compõe o instrumento de coleta de
dados aplicado aos discentes.

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

O questionário direcionado aos discentes possuía trinta e duas perguntas de dois tipos
básicos: a) perguntas objetivas (fechadas - 28) onde o respondente deveria assinalar uma opção; e
(b) perguntas dissertativas (abertas - 4) cujas respostas consideraram a percepção do entrevistado
em relação a um fato. No total foram aplicados setenta e três questionários questionários.
O questionário aplicado aos docentes, também utilizando a escala Likert, possuía dois
eixos compostos também por questões distintas (Figura 8).
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Figura 8 - Esquema das divisões por eixos e categorias que compôs o instrumento de coleta de
dados aplicado aos docentes.

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

O questionário aplicado aos docentes possuía quinze perguntas de dois tipos básicos: (a)
perguntas objetivas (fechadas - 10) onde o respondente deveria assinalar uma opção; e (b)
perguntas dissertativas (abertas - 5) cujas respostas consideraram a percepção do entrevistado em
relação a um fato. O questionário foi aplicado a 06 professores.
Já aos colaboradores foi aplicado um questionário constituído por um único eixo, com
perguntas relacionadas às percepções dos mesmos sobre sua área de atuação profissional, sobre
os processos de atendimento ambulatorial realizado pelos alunos de Medicina Veterinária durante
as aulas de CMPA às segundas-feiras, bem como sobre a relação interpessoal dos indivíduos
atuantes nas aulas práticas. Este questionário foi composto por cinco questões objetivas e foi
aplicado a 12 colaboradores
Todos os questionários eram compostos das seguintes partes: apresentação, metodologia,
justificativa, contextualização e as questões em si. Os questionários aplicados estão disponíveis
ao leitor na sessão apêndices (A, B e C).
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3.2.2.1 Validação dos questionários: pré-teste

Conforme explica Yin (2001), é importante a realização de um pré-teste porque é
provável que não se consiga prever todos os problemas e/ou dúvidas que podem surgir durante a
aplicação do questionário. Sem o pré-teste, pode haver grande perda de tempo, dinheiro e
credibilidade caso se constate algum problema grave com o questionário já na fase de aplicação.
Nesse caso o questionário terá que ser refeito e estarão perdidas todas as informações já colhidas.
Para este trabalho realizou-se a aplicação de um pré-teste com as questões elaboradas
para os três grupos estudados, a saber: alunos, professores e colaboradores. Em todas as ocasiões
foi apresentado o escopo da pesquisa, ou seja, o contexto onde está inserido o âmago do estudo,
permitindo que os respondentes se apropriassem de informações que lhes serviram de subsídio às
perguntas.
Para a aplicação do pré-teste aos discentes preconizou-se o número máximo de 10
indivíduos da população de um total de 73, totalizando aproximadamente 13,7% do grupo
pesquisado, bem como a 3 colaboradores, totalizando 25% da população pesquisada.
Em seguida, o autor reuniu os alunos e colaboradores em uma sala que compõe a
estrutura do HV-E onde foi distribuída uma cópia individual dos distintos e respectivos
instrumentos de avaliação e após foram determinadas, por meio de leitura em voz alta, as
intenções da realização do pré-teste bem como foram expostas a justificativa, metodologia e
contextualização dos assuntos a serem abordados nas questões.
Aos docentes, a aplicação do pré-teste se deu em momentos distintos devido aos
compromissos acadêmicos, todavia, o procedimento também seguiu as mesmas normas utilizadas
para discentes e colaboradores.
O autor atestou que a maioria dos respondentes não apresentaram dúvidas quanto à
compreensão das questões uma vez que ao final do pré-teste foi inserido um quadro com 7
questões baseadas na escala de satisfação de Likert interpelando os entrevistados quanto a clareza
do instrumento e possíveis dificuldades de interpretação, bem como se haveria necessidade de
inserção de mais questões (Figura 7). A tabela que compõe as questões para a avaliação do préteste pode ser apreciada em sua íntegra na sessão apêndices (E).
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Figura 9 - Imagem da ficha de avaliação e sugestão do pré-teste dos questionários.

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

3.2.3 Submissão dos questionários ao Conselho de Ética em Pesquisa

Atendendo a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sob o número 466/12
(Anexo C) que estabelece diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres
humanos foi submetido o presente trabalho à apreciação do CEP (Conselho de Ética em
Pesquisa) da instituição de ensino que abriga o Programa de Mestrado em Gestão do
Conhecimento nas Organizações.
O CEP tem composição multidisciplinar com participação de pesquisadores, estudiosos de
bioética, juristas, profissionais de saúde, das ciências sociais, humanas e exatas e representantes
de usuários. Este instrumento responde ao CONEP (Conselho Nacional de Ética em Pesquisa),
que por sua vez consulta e delibera junto ao Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.
No dia 23 de fevereiro de 2017 foi deferida a liberação (Anexo D) para aplicação dos
questionários aos alunos, professores e colaboradores.
Dá-se sequência aos demais itens da pesquisa descrevendo a técnica de análise dos dados
coletados.
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3.3 ANÁLISE DOS DADOS: ESTATÍSTICA DESCRITIVA E ANÁLISE DE CONTEÚDO
Para dar conta da abrangência da pesquisa, optou-se por trabalhar a análise dos dados em
duas frentes: a análise estatística (quantitativa) e a análise de conteúdo (qualitativa).

3.3.1 Estatística Descritiva
No que se refere à análise dos resultados referentes ao grau de satisfação dos
entrevistados nas diferentes categorias e eixos dispostos nos questionários, foi desenvolvida uma
tabela de parâmetros para graduar as respostas, agrupando os dados em três níveis: a) nível baixo;
b) nível médio e c) nível alto.
Como se trata da opinião dos respondentes quanto ao processo de ensino e de
aprendizagem, materiais e estruturas físicas, bem como a relação interpessoal do corpo discente,
docente e demais colaboradores que compõe o ambiente de aprendizagem, optou-se por nomear
cada intervalo de classe como nível de aprovação ao invés de grau de satisfação.
No que se refere à análise dos resultados referentes ao nível de aprovação dos
respondentes quanto aos quesitos abordados, foram apenas examinadas as respostas relacionadas
aos níveis satisfeitos e totalmente satisfeitos da escala de satisfação de Likert, pois apenas as
respostas desses níveis refletem aprovação/satisfação dos respondentes quanto ao tema.
Desta forma, para a análise do nível de aprovação dos processos de ensino e de
aprendizagem, materiais e estruturas físicas e relação interpessoal entre discentes, docentes e
demais colaboradores do HV-E, foi desenvolvida uma escala (Tabela 2) com parâmetros criados
de forma arbitrária.

Tabela 2 - Escala para análise do nível de aprovação dos processos de ensino e de aprendizagem,
qualidade de materiais e estruturas físicas e relação interpessoal (discentes, docentes, demais
colaboradores)
Nível de aprovação

S + TS

Nível baixo

Entre 0 a 39%

Nível médio

Entre 40% a 60%

Nível alto

Fonte: Adaptado de Urpia (2017).

Acima de 60%
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Para a análise dos resultados coletados pelo questionário, uma abordagem quantitativa foi
aplicada. Os resultados foram apurados através de técnicas de estatística descritiva, tais como a
análise de distribuição de frequência relativa dos dados e média. A organização dos dados foi
realizada por meio do Programa Microsoft Excel (2010).
A sessão seguinte aborda a técnica da análise de conteúdo, suas contribuições para a
pesquisa e também suas inferências a partir de sua aplicação.

3.3.2 Análise de Conteúdo

As abordagens qualitativas em pesquisas e estudos ganharam notoriedade, principalmente
na área da administração, levando-se em conta temas emergentes correlatos a subjetividade no
trabalho, comportamento organizacional e demais temas pouco consolidados e que merecem
maior dedicação de estudos exploratórios, que em sua maioria necessitam serem visualizados
pela abordagem qualitativa (SHAH; CORLEY, 2006).
Desta forma, Silva; Fossá (2013), postulam que os dados que advém das pesquisas de
abordagem qualitativa, precisam ser analisados, de forma diferente dos dados provenientes de
estudos de abordagem quantitativa, que se valem de softwares estatísticos, teste de hipóteses,
estatística descritiva e multivariada. Desse modo, a análise de conteúdo tem sido amplamente
difundida e empregada, a fim de analisar os dados qualitativos.
As autoras defendem que:
a análise de conteúdo (AC) é uma técnica de análise das comunicações, que irá analisar
o que foi dito nas entrevistas ou observado pelo pesquisador. Na análise do material,
busca-se classificá-los em temas ou categorias que auxiliam na compreensão do que está
por trás dos discursos. O caminho percorrido pela análise de conteúdo, ao longo dos
anos, perpassa diversas fontes de dados, como: notícias de jornais, discursos políticos,
cartas, anúncios publicitários, relatórios oficiais, entrevistas, vídeos, filmes, fotografias,
revistas, relatos autobiográficos, entre outros (SILVA; FOSSÁ, 2013, p. 02).

Conforme assinala Caregnato e Mutti (2006), a análise de conteúdo ganhou destaque com
as aplicações e trabalhos de Laurence Bardin em meados dos anos 70 na área de enfermagem,
onde a autora postulava que
a AC é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos
às condições de produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47).
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Laurence Bardin (2011) relata em seus escritos que a técnica de análise do conteúdo já era
utilizada desde as primeiras tentativas da humanidade de interpretar os livros sagrados, tendo sido
sistematizada como método apenas na década de 20, por Leavell. Segundo ela, a definição da
técnica surge no final dos anos 40-50, com Berelson, auxiliado por Lazarsfeld, mas somente em
1977, foi publicada a obra de Bardin intitulada “Analyse de Contenu”, na qual o método foi
configurado nos detalhes que são conhecidos e desenvolvidos nos trabalhos atuais.
Se faz importante ater-se ao rigor quando da utilização da técnica de análise de conteúdo,
almejando a necessidade de ultrapassar as incertezas e elucidar de fato o que é perguntado. A
técnica tem sido utilizada de maneira crescente em trabalhos nas últimas décadas, no entanto, o
conceito de seu uso parece estar longe de enriquecer a prática de análise, uma vez que utilizandose da técnica sem os rigores metodológicos exigidos, especialmente por pesquisadores iniciantes,
os resultados são sempre muito subjetivos e não sistematizados (OLIVEIRA, 2008).
A sessão seguinte trata do método de análise em si e suas contribuições para a presente
pesquisa.

3.3.2.1 Análise de Conteúdo de Bardin: descrição do método

Para Câmara (2013) a análise de conteúdo, segundo a perspectiva de Bardin, consiste em
uma técnica metodológica que se pode aplicar em discursos diversos e a todas as formas de
comunicação, seja qual for à natureza do seu suporte. Na análise aplicada neste trabalho em
questão, o pesquisador busca expor e compreender as características e sistematizações que
compõe fragmentos de mensagens derivados de questões dissertativas aplicadas aos docentes e
discentes participantes.
Bardin (2011) postula que a utilização da análise de conteúdo prevê três fases
fundamentais, conforme o esquema apresentado na Figura 10, sendo essas a pré-análise,
exploração do material e tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação.

73

Figura 10 - Fases fundamentais para aplicação da análise de conteúdo.

Fonte: Adaptado de Bardin (2011).

A primeira fase, pré-análise, é desenvolvida para sistematizar as ideias iniciais colocadas
pelo quadro referencial teórico e estabelecer indicadores para a interpretação das informações
coletadas. A fase compreende a leitura geral do material eleito para a análise e, de forma geral,
efetua-se a organização do material a ser investigado, tal sistematização serve para que o analista
possa conduzir as operações sucessivas de análise (SILVA; FOSSÁ, 2013).
Comumente, segundo Bardin (2011), a pré-análise envolve a leitura flutuante, ou seja, um
primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise, a escolha deles, a
formulação das hipóteses e objetivos, a elaboração dos indicadores que orientarão a interpretação
e a preparação formal do material. Inicia-se o trabalho escolhendo os documentos a serem
analisados. No caso de entrevistas, elas serão transcritas e a sua reunião constituirá o corpus da
pesquisa.
Observando as regras desta primeira fase descritas na técnica original, Câmara (2013)
ressalta que é preciso obedecer às regras de a) exaustividade (deve-se esgotar a totalidade da
comunicação, não omitir nada); b) representatividade (a amostra deve representar o universo); c)
homogeneidade (os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem obtidos por técnicas iguais e
colhidos por indivíduos semelhantes); d) pertinência (os documentos precisam adaptar-se ao
conteúdo e objetivo da pesquisa) e) exclusividade (um elemento não deve ser classificado em
mais de uma categoria).
Após concluir a primeira fase, tem início a fase de exploração do material, que consiste na
formação de operações de codificação, transformando os recortes de textos em unidades de
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registro a definição de regras de contagem e a classificação e agregação das informações em
categorias simbólicas ou temáticas (SILVA; FOSSÁ, 2013).
Bardin (2011) define codificação como a transformação, por meio de recorte, agregação e
enumeração, com base em regras precisas sobre as informações textuais, representativas das
características do conteúdo.
No entendimento de Câmara (2013), codificação compreende a escolha de unidades de
registro ou recorte de classes que reúnem um grupo de elementos (unidades de registro) em razão
de características comuns; classificação é o mesmo que agrupar pelo sentido das palavras, ou
seja, agrupar as perturbações da linguagem tais como perplexidade, hesitação, embaraço, dentre
outras; e a categorização que permite reunir maior número de informações à custa de uma
esquematização e assim correlacionar classes de acontecimentos para ordená-los.
Por este processo indutivo ou inferencial, procura-se não apenas compreender o sentido
da fala dos entrevistados, mas também buscar-se-á outra significação ou outra mensagem através
ou junto da mensagem primeira (FOSSÁ, 2003).
Com a unidade de codificação escolhida, o próximo passo será a classificação em blocos
que expressem determinadas categorias (no exemplo dado, foram retiradas das entrevistas apenas
as falas que se referiam às condições de trabalho), que confirmam ou modificam aquelas,
presentes nas hipóteses, e referenciais teóricos inicialmente propostos. Assim, num movimento
continuo da teoria para os dados e vice-versa, as categorias vão se tornando cada vez mais claras
e apropriadas aos propósitos do estudo (CÂMARA, 2013).
No intuito de exemplificar de maneira elucidativa a codificação das unidades de registros
e códigos, bem como a formação das categorias, desenvolveu-se um esquema explicativo que
pode ser apreciado no Quadro 6:
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Quadro 6 - Síntese da disposição das categorias a partir da formação de unidades de registro
representadas pelas letras alfabéticas.
Categoria

Categoria

Categoria

Inicial

Intermediária

Final

A
B

A

C

C

A

D
E
F

F

G

G

G

H
I
J

I

K

K

K

L
M
N

O

O

P

P

P
Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

Na sequência, conforme abordam Silva e Fossá (2013), dá-se início à terceira fase, que
compreende o tratamento dos resultados por inferência e interpretação. A mesma consiste em
captar os conteúdos manifestos e latentes contidos em todo o material coletado (entrevistas,
documentos e observação). A análise comparativa é realizada através da justaposição das diversas
categorias existentes em cada análise, ressaltando os aspectos considerados semelhantes e os que
foram concebidos como diferentes.
Para Bardin (2011), a inferência na análise de conteúdo se orienta por diversos polos de
atenção, que são os polos de atração da comunicação. É um instrumento de indução (roteiro de
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entrevistas) para se investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos (variáveis de
inferência ou indicadores, referências).
A interpretação deverá ir além do conteúdo manifesto dos documentos, pois, interessa ao
pesquisador o conteúdo latente, o sentido que se encontra por trás do imediatamente apreendido
(CÂMARA, 2013).
Com a intenção de esclarecer e demonstrar todos os caminhos a serem percorridos pelo
método de análise de conteúdo de Bardin, apresenta-se na Figura11 um fluxograma desenvolvido
por Laurence Bardin (1977) que resume a sistematização da técnica em todas as suas esferas.

Figura 11 - Desenvolvimento da análise de conteúdo

Fonte: Bardin (2011, p. 102).
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Independentemente da opção pela metodologia, se isoladamente quantitativa ou uma
mescla de qualitativa e quantitativa, a obtenção dos dados deve ser a preocupação do
pesquisador, pois serão as percepções dos respondentes que irão imperar. Portanto, a ética e a
rigorosidade da metodologia científica devem ser mandatórias em todo o percurso da pesquisa.

3.3.3 Abordagem Quali-Quantitativa: sinergismo ou limitações?
Desde a gênese do projeto que concebeu essa pesquisa houve a intenção de direcionar a
metodologia para forma mista de tratamento dos dados, ou seja, que misturasse as duas principais
formas de se analisar e inferir interpretações de um dado fenômeno: objetiva e subjetivamente.
Não é a intenção dessa pesquisa discutir sobre qual é a melhor forma de abordagem
metodológica, mas sim, elucidar que esta foi a melhor forma do ponto de vista científico para
contribuir com informações concretas e mais abrangentes.
Enquanto os positivistas defendem a ideia de se optar pela abordagem metodológica
quantitativa por esta permitir tomar a medida exata dos fenômenos humanos e do que os explica,
na busca da objetividade e da validade dos saberes construídos (LAVILLE; DIONNE, 1999,
p.43), por outro lado a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica,
mas sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização
(GOLDENBERG, 1997, p.34).
A pesquisa qualitativa enfatiza o processo e seu significado, enquanto a quantitativa
preocupa-se em medir (quantidade, frequência e intensidade) e analisar as relações causais entre
as variáveis. A crítica dos pesquisadores quantitativos à abordagem qualitativa baseia-se nos
seguintes pontos: a investigação não seria confiável, pois introduziria o viés do pesquisador; seus
resultados não seriam reprodutíveis; mesmo que houvesse certo grau de reprodutibilidade, a
interpretação seria suscetível a mudanças. Os pesquisadores qualitativos relatam que a
abordagem quantitativa é restritiva, representando um retrato reducionista da complexidade
social, não conseguindo captar o ponto de vista do indivíduo, por utilizar grandes amostras, e
afastando o pesquisador do dia-a-dia do objeto. No campo dos estudos organizacionais, podem-se
utilizar abordagens metodológicas de acordo com o propósito da investigação, individual ou
simultaneamente, aliando-se o qualitativo ao quantitativo (TERENCE; FILHO, 2006, p. 7).
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Conforme postula Ferreira (2015), o debate entre as abordagens quantitativa e qualitativa
é antigo nas ciências. Sua diferença básica é a forma como os cientistas representam o real,
percebendo a realidade social através de números (para os quantitativistas) ou de aspectos
subjetivos (para os qualitativistas).
Mas é de sabedoria dos estudiosos que abordagens de cunho quali-quantitativo expressam
resultados de pesquisa com excelente grau de confiabilidade dos dados e com boa prospecção
para estudos futuros, pois conforme assinalam Dal-Farra; Lopes (2013), “os estudos quantitativos
e qualitativos possuem, separadamente, aplicações muito profícuas e limitações deveras
conhecidas, por parte de quem os utiliza há longo tempo e, por esta razão, a construção de
estudos com métodos mistos pode proporcionar pesquisas de grande relevância para a educação
como corpus organizado de conhecimento, desde que os pesquisadores saibam identificar com
clareza as potencialidades e as limitações no momento de aplicar os métodos em questão.
Para tanto, prefere-se a definição que Günther (2006, p. 207) aplicou ao final de seu
trabalho observando que “enquanto participante do processo de construção de conhecimento,
idealmente, o pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, mas utilizar as várias
abordagens, qualitativas e quantitativas que se adequam à sua questão de pesquisa, pois do ponto
de vista prático existem razões de ordens diversas que podem induzir um pesquisador a escolher
uma abordagem, ou outra. Assim como é difícil ser fluente em mais de uma cultura e língua, é
igualmente difícil aproximar-se de um tema de pesquisa a partir de paradigmas distintos”.
Concluindo a presente seção, se faz importante realizar a significação de termos não
usuais utilizados nesse trabalho. Para tanto, a seção a seguir traz um conjunto de palavras e seus
significados no contexto dessa pesquisa para contribuir e facilitar a assimilação do leitor.

3.4 DEFINIÇÃO DE TERMOS
Considerando que, segundo Tatto (2005), a definição de termos tem por função esclarecer
e indicar o emprego dos conceitos utilizados na pesquisa, para torná-los claros, compreensivos,
objetivos e adequados, tanto para o autor do trabalho de pesquisa quanto para o público que passa
a ter acesso e conhecimento de seu conteúdo. Em trabalho de natureza científica, é importante
que o leitor tenha acesso e conhecimento de termos utilizados na interpretação particularizada de
seu sentido. Para isso, na seção Glossário, que encontra-se ao final deste trabalho, todas as
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palavras com distintos conceitos ou que não sejam comumente utilizadas, estão devidamente
arranjadas em ordem alfabética.
Na sequência, passa-se à explanação e descrição dos resultados obtidos a partir da
pesquisa realizada.
4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Esta seção apresenta o resultado do esforço interpretativo advindo das análises estatística
e de conteúdo do presente trabalho. Para tanto, divide-se em dois momentos: a) apresentação e
discussão dos dados quantitativos (estatística descritiva) e b) apresentação e discussão dos dados
qualitativos (análise de conteúdo).

4.1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE ESTATÍSTICA
Conforme descrito no item procedimentos metodológicos, os dados coletados dos
questionários passaram por tratamento estatístico de onde se obteve a distribuição de frequência
relativa dos dados e a média. A organização dos dados foi realizada por meio do programa
Microsoft Excel (2013). Na sequência, apresenta-se tais resultados em forma de gráficos e tabelas
seguidos da interpretação e discussão dos mesmos.
Faz-se necessário ressaltar que para a interpretação dos dados foi utilizado um parâmetro
pré-estabelecido que analisa o nível de aprovação do respondente quanto aos variados temas
propostos pelo questionário. A formação do parâmetro (Quadro 2) deriva do trabalho de Urpia
(2017) e é composto apenas pelo exame das respostas relacionadas aos níveis satisfeitos e
totalmente satisfeitos da escala de Likert utilizada nos questionários, pois apenas as respostas
desses níveis refletem aprovação/satisfação dos respondentes quanto ao que lhes foi perguntado.
Por fim, é válido assinalar ainda que, para termos de interpretação, as siglas contidas nos
gráficos e tabelas representam pela ordem: TS (totalmente satisfeito), S (satisfeito), NS (não
soube opinar), I (insatisfeito) e TI (totalmente insatisfeito), bem como, N/R representa os
questionados que não responderam às perguntas.
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4.1.1 Interpretação e discussão dos dados derivados da aplicação de questionário aos
discentes

Para possibilitar uma interpretação efetiva dos dados extraídos da análise aplicada aos
questionários, é importante deixar claro sobre os temas tratados em cada um dos três eixos
dispostos, a saber:
Quadro 7 - Grandes eixos que compuseram o instrumento de coleta de dados dos discentes.

EIXO 1

EIXO 2

EIXO 3

As questões do eixo 1 estão ligadas a avaliação dos alunos em relação ao corpo docente e
são correlatas a assuntos de cunho didático-pedagógico, abordando temas referentes aos
processos de ensino-aprendizagem ocorridos em aula. As questões buscam elucidar se
existem possíveis incompatibilidades que possam afetar a maneira com a qual os alunos
aplicam o conhecimento prático durante os atendimentos clínicos.
As questões do eixo 2 estão ligadas a avaliação dos alunos quanto à infraestrutura física do
HV-E e das partes que o compõe, tais como: ambulatórios de atendimento, laboratórios,
farmácia, bem como os materiais e medicamentos. As questões buscam elucidar se existem
possíveis inconsistências nesses espaços que, em algum grau, dificultem a aplicação do
conhecimento prático durante os atendimentos.
As questões do eixo 3 estão ligadas a avaliação dos alunos quanto ao corpo social e são
correlatas à relação interpessoal entre alunos, médicos veterinários residentes e
colaboradores do HV-E. As questões buscam elucidar se existe fluência e clima
organizacional que favoreça ao aluno exercer atendimentos clínicos de modo a facilitar a
apropriação do conhecimento.

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

Após distribuir os dados estatisticamente é possível observar que os discentes/alunos do
quarto ano de Medicina Veterinária que responderam ao questionário aprovam os métodos de
ensino e aprendizagem atualmente utilizados no curso, uma vez que analisando as médias de
respostas para TS+S (Gráfico 7A) obtêm-se o valor de 68% (49,64 alunos do total de 73
questionados), o que, de acordo com o parâmetro, significa um alto nível de aprovação.
Quando se analisa os resultados do eixo 2 (Gráfico 7B), infere-se que os alunos também
estão de acordo com o que lhes é oferecido em termos de estrutura física e materiais, pois
somados os TS e S chega-se ao valor de 80% (58,4 alunos do total de 73 questionados), o que de
acordo com o parâmetro representa alto nível de aprovação.
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Gráfico 7 - Grandes eixos que compuseram o questionário dos discentes/alunos.
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Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

Analisando o gráfico 7C é possível presumir que, segundo os discentes, existe boa relação
entre os alunos, colaboradores e médicos veterinários residentes no HV-E uma vez que somados
os TS e S equivalem a 65% (47,45 alunos do total de 73 questionados) dos respondentes,
representando um alto nível de aprovação por parte dos discentes.
Notoriamente, mesmo comprovando-se existir um nível alto de aprovação por parte dos
alunos quanto aos temas questionados, realizou-se uma avaliação in loco das questões de cada
eixo que mais representaram opiniões negativas dos discentes questionados. Ao contrário do que
se fez para chegar ao parâmetro dos níveis de aprovação somando os indivíduos que responderam
TS e S, aqui se considerou aqueles que responderam consequentemente, TI e I.
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Tabela 3 - Grau de insatisfação dos discentes/questão/eixo.

EIXO
1
2
3

QUESTÃO
5
11
28

I + TI
41,10%
26,03%
31,50%

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

De acordo com a tabela 3, no eixo 1 a questão que obteve maior score de respostas
negativas foi a de número 5 (vide Apêndice A), que perguntava qual era o grau de satisfação do
aluno quanto à carga horária dispensada para os atendimentos clínicos das segundas-feiras. No
total, 41,10% dos alunos disseram estar totalmente insatisfeitos ou insatisfeitos com a carga
horária dispensada, sendo que esse nível de insatisfação verificado refere-se à baixa carga
horária.
Em relação ao eixo 2 (tabela 3), a questão em que os alunos mais demonstraram
insatisfação foi a de número 11 (Apêndice A), que questionava quanto ao grau de satisfação em
relação ao prédio onde se encontra o HV-Escola atualmente (estrutura física, tamanho dos
cômodos, laboratórios, salas de atendimento, ambulatórios, banheiros, etc.). No total, 26,03% dos
alunos responderam que estão totalmente insatisfeitos ou insatisfeitos.
Quanto ao eixo 3 (tabela 3), a questão que mais representou a insatisfação dos alunos foi a
de número 28 (Apêndice A) que abordava em relação ao grau de satisfação do aluno quanto ao
quesito auxílio recebido dos médicos (as) veterinários (as) residentes no momento da consulta.
Do total de respondentes, 31,50% disseram sentir-se totalmente insatisfeitos ou insatisfeitos nesse
quesito.
A partir dos dados apresentados é possível inferir que apesar da maioria dos alunos
exprimirem opiniões que colocam a aprovação quanto aos temas abordados em um nível alto,
existem algumas questões mais pontuais como as apresentadas na tabela 3 que merecem
esclarecimento e debate a fim de se diagnosticar e agir sobre os possíveis problemas levantados.
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4.1.2 Interpretação e discussão dos dados derivados da aplicação de questionário aos
docentes
Para possibilitar uma interpretação efetiva dos dados extraídos da análise aplicada aos
questionários, é importante deixar claro sobre os temas tratados em cada um dos dois eixos
dispostos a saber:
Quadro 8 - Grandes eixos que compuseram o instrumento de coleta de dados dos docentes.
EIXO 1

EIXO 2

As questões deste eixo estão ligadas a avaliação dos docentes em relação ao processo de
ensino e de aprendizagem existente tanto no âmbito do atendimento ambulatorial das
segundas-feiras, durante as aulas de Clínica Médica de Pequenos Animais quanto nas
aulas teóricas e são correlatas a assuntos de cunho didático-pedagógico.
As questões deste eixo estão ligadas às percepções e observações dos docentes em relação
ao desenvolvimento dos alunos em aulas práticas a partir da aplicação das técnicas
repassadas, aliada ao conteúdo teórico da disciplina, bem como da relação interpessoal
entre alunos, docentes, médicos veterinários residentes e colaboradores.

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

Conforme é mostrado no gráfico 8A, é possível observar que os quando se questiona aos
docentes do curso de Medicina Veterinária quanto às suas avaliações em relação ao processo de
ensino e de aprendizagem existente no âmbito do HV-E, suas respostas direcionam para um baixo
nível de aprovação de acordo com o parâmetro pré-estabelecido, pois somados os TS e S o valor
que se tem é de 39%.
Gráfico 8 - Grandes eixos que compuseram o questionário dos docentes.
A

MÉDIA - EIXO 1

B

MÉDIA - EIXO 2

3%

4%

8%

8%

20%

21%

36%
29%
33%

TS

S

38%

NS

I

TI

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.
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S
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84

Não obstante, quando se analisa os resultados do gráfico 8B fica evidente que os
professores estão insatisfeitos quanto ao desenvolvimento e relação interpessoal dos alunos com
outros indivíduos durante os atendimentos, pois somados os TS e os S têm-se o número de 25%
dos respondentes, o que coloca esse quesito também em um nível baixo de aprovação.
Para este estudo de caso em particular é possível inferir que existe discordância entre os
docentes e os discentes do curso de Medicina Veterinária em assuntos correlatos como processos
de ensino e de aprendizagem e relação interpessoal.
Dando sequência às análises dos dados obtidos da aplicação do questionário aos docentes,
assim como foi feito para os discentes, aqui também se observou as questões em que os
professores exprimiram maior nível de insatisfação utilizando os mesmos critérios dos alunos.
Tabela 4 - Grau de insatisfação dos docentes/questão/eixo.
EIXO
QUESTÃO
1
2
2
8
Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

I + TI
50%
66,67%

Com pouco esforço, pode-se observar que no eixo 1 (tabela 4) do questionário dos
docentes (Apêndice B), a questão em que os mesmos apresentaram-se mais insatisfeitos foi a de
número 2 que perguntava o grau de satisfação do professor quanto a capacidade de
assimilação/compreensão de um tema/tópico pelos alunos. Do total, essa questão representou
50% dos respondentes que optaram por I e TI.
Em relação ao eixo 2 (tabela 4), a questão em que os docentes mais demonstraram
insatisfação foi a de número 8 que abordou quanto à realização de correta anamnese, diagnóstico
e tratamento realizado pelos alunos. Do total de respondentes, 66,67% dos professores disseramse insatisfeitos ou muito insatisfeitos em relação a isso.
Após analisar e ponderar os dados obtidos dos questionários direcionados aos docentes se
pode inferir que os mesmos exprimiram mais respostas tendendo à insatisfação quanto ao
processo de ensino e aprendizagem do que o contrário. Isso pode significar que existam lacunas a
serem preenchidas a fim de tornar esse processo mais efetivo.
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4.1.3 Interpretação e discussão dos dados derivados da aplicação de questionário aos
colaboradores
O questionário aplicado aos colaboradores possui eixo único e as questões que o compõe diz
respeito às percepções dos mesmos sobre sua área de atuação profissional, os processos de

atendimento ambulatorial realizado pelos alunos de Medicina Veterinária durante as aulas de
CMPA às segundas-feiras, bem como sobre a relação interpessoal dos indivíduos atuantes.
Conforme mostra o gráfico 9, os colaboradores exprimiram a maior média de satisfação
entre os respondentes (81%) quando somados os TS e os S e dadas as devidas proporções das
questões elaboradas em cada questionário. Tendo em vista o parâmetro utilizado, os
colaboradores do HV-E indicam um alto nível de aprovação a respeito dos temas abordados no
questionário respondido por eles.
Gráfico 9 – Distribuição das respostas contidas no questionário aplicado aos colaboradores.
2%

2%

3%

MÉDIAS

12%
31%

50%

TS

S

NS

I

TI

N/R

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

Todavia, é importante realizar a mesma observação feita para os discentes e docentes,
abordando qual(ais) questão(ões) esses indivíduos apresentaram grau de insatisfação mais
proeminente.
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Tabela 5. Grau de insatisfação dos colaboradores/questão/eixo.
EIXO

QUESTÃO

I + TI

ÚNICO

4e5

16,7%

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

Observando os dados dispostas na tabela 5 consegue-se perceber que as questões de
número 4 (que aborda quanto ao nível de treinamento e instrução dados ao colaborador para que
realize os afazeres de seu cargo) e de número 5 (que diz respeito ao nível de instrução e
treinamento para relação interpessoal com os clientes e alunos) do questionário aplicado aos
colaboradores (Apêndice C), são as que apresentam maior porcentagem de respostas I e TI.
Somados os dois grupos de indivíduos totalizam 16,7% dos respondentes que se dizem
insatisfeitos ou totalmente insatisfeitos com questões dessa natureza.
Traçando um paralelo entre os dados obtidos das respostas dos colaboradores e as análises
dos discentes, é possível perceber que os colaboradores observam o mesmo que os alunos em
relação a dificuldades na relação interpessoal durante os atendimentos. Eles percebem ainda que
em algum ponto de seu recrutamento houve falta de orientação no sentido de instrução quanto a
seus afazeres e na tratativa com demais indivíduos componentes de seu espaço de trabalho.
Realizada a análise e discussão dos dados quantitativos da pesquisa por meio da estatística
descritiva, a seção seguinte abarca a análise de conteúdo derivada da exploração dos dados
qualitativos obtidos com os questionários aplicados aos discentes e docentes.
4.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO

Conforme abordado no item procedimentos metodológicos, a presente seção traz a
abordagem qualitativa, cumprindo a segunda parte deste capítulo e contribuindo para a análise
dos dados qualitativos levantados a partir dos questionários aplicados. Para tanto, discorre-se sobre
a forma de captação e tratamento dos dados qualitativos obtidos por meio da aplicação da Análise de
Conteúdo de Bardin (1977). Para que se faça um efetivo aproveitamento da leitura e compreensão desse
capítulo recomenda-se a leitura antecipada da metodologia que precedeu a aplicação do método da análise
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de conteúdo de Bardin disponível no item 3.3.2.1 (Análise de conteúdo de Bardin: descrição do

método) da presente pesquisa.

4.2.1 Aplicação do método de Análise de Conteúdo de Bardin ao questionário dos discentes

Os dados coletados previamente foram analisados, por meio da análise categorial
conforme explica Bardin (2010). A técnica consiste no desmembramento do texto em categoriais
agrupadas analogicamente. A opção pela análise categorial se respalda no fato de que é a melhor
alternativa quando se quer estudar valores, opiniões, atitudes e crenças, através de dados
qualitativos. Portanto, a interpretação dos dados se deu pelo método análise de conteúdo,
respaldada pelas observações in loco.
O processo de formação das categorias se deu de acordo com a concepção de Bardin
(1977), ou seja, após a seleção do material e a leitura flutuante, a exploração foi realizada através
da codificação. A codificação ocorreu por meio da repetição das palavras, que uma vez
triangulada com os resultados observados, foram constituindo-se em unidades de registro para
então efetuar-se a categorização progressiva.
As categorias iniciais configuram-se como as primeiras impressões acerca da realidade
organizacional estudada. Resultaram do processo de codificação das respostas transcritas, um
total de treze categorias. Cada categoria constitui-se dos trechos selecionados das falas dos
respondentes e, também, conta com o respaldo da intimidade do autor com o tema. Destaca-se
que não existem regras tanto para a nomeação das categorias, quanto para a determinação do
número de categorias, pois essas questões ficam contingentes a quantidade do corpus de dados
coletados.
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Quadro 9 - Disposição das categorias iniciais codificadas do corpus da pesquisa a partir das
respostas dos discentes.
CATEGORIAS INICIAIS
1 – Aumento de carga horária dos atendimentos
2 – Instituição de provas práticas como forma de avaliação
3 – Intensificação das discussões dos casos atendidos
4 – Aumento da interação aluno-professor
5 – Aplicação de seminários com forma de avaliação parcial
6 – Avaliação do comportamento e participação individual do aluno no atendimento
7 – Aumento da carga horário de aulas práticas nas disciplinas dos anos anteriores
8 – Instituição de ala para internamento 24h
9 – Aumento no número de médicos veterinários residentes
10 – Maior compreensão e paciência por parte dos médicos veterinários residentes e colaboradores
11 – Aprimoramento da climatização do ambiente
12 – Investimento em novos equipamentos
13 – Aumento no número de ambulatórios para atendimentos

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

As primeiras categorias foram criadas e nomeadas em conformidade com os dados que as
constituíram, dando destaque à subjetividade do pesquisador ao identificar as categorias. Após a
apresentação e discussão das categorias inicias, emergiram cinco categorias intermediárias. As
categorias apresentadas nesta seção emergiram inicialmente do agrupamento das treze categorias
iniciais.

Quadro 10 - Formação das categorias intermediárias e seus conceitos norteadores.
CATEGORIAS
INICIAIS
1 – Aumento de carga horária dos
atendimentos
2 – Aumento da carga horário de
aulas práticas nas disciplinas dos
anos anteriores
3 – Intensificação das discussões
dos casos atendidos
4 – Aumento da interação alunoprofessor (sintonia fina)
5 – Aplicação de seminários como
forma de avaliação parcial

CONCEITO
NORTEADOR
Demonstra a preocupação do
aluno com a abordagem prática
inerente ao curso de Medicina
Veterinária
Denota certo despreparo do aluno
frente
aos
desafios
do
atendimento clínico naquele
momento
Evidencia a necessidade de
aprofundamento
crítico
dos
alunos frente aos casos atendidos.
Indica necessidade do apoio
didático-pedagógico que somente
a experiência e expertise do
professor pode promover
Retrata as dificuldades que alguns
alunos podem ter com a forma de

CATEGORIAS
INTERMEDIÁRIAS

APRIMORAMENTOS
NO CURRÍCULO DO
CURSO

METODOLOGIAS PARA
A APRENDIZAGEM
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6 – Avaliação do comportamento e
participação individual do aluno no
atendimento
7 – Instituição de provas práticas
como forma de avaliação

8 – Aumento no número de
médicos veterinários residentes
9 – Maior compreensão e paciência
por parte dos médicos veterinários
residentes e colaboradores
10 – Instituição de ala para
internamento 24h
11 – Aprimoramento da
climatização do ambiente
12 – Investimento em novos
equipamentos
13 – Aumento no número de
ambulatórios para atendimentos

avaliação utilizada atualmente
Relata a possibilidade de alguns
alunos terem seu desempenho
prejudicado por outro colega que
não desperta o mesmo interesse
que o seu
Evidencia a possibilidade de
existir dentro da mesma turma
diferentes
estilos
de
aprendizagem
Indica a possibilidade de haver
insegurança
ou
falta
de
habilidades técnicas por parte dos
alunos
no
momento
dos
atendimentos
Explicita a necessidade de
afinidade entres os alunos e os
demais personagens que compõe
o laboratório de aprendizagem
Relaciona-se com a necessidade
pela vivência e aprendizado
aprofundado da parte técnica da
profissão de Médico Veterinário
Ilustra a busca pelo conforto e
bem estar para um bom
desempenho
Foca
na
necessidade
de
aprimoramento dos espaços e
utensílios
para
proporcionar
melhor aprendizagem
Refere-se a necessidade de maior
espaço para alocação dos
pacientes

MÉTODOS
ALTERNATIVOS DE
AVALIAÇÃO

OTIMIZAÇÃO DO
CLIMA
ORGANIZACIONAL

APRIMORAMENTOS
PARA A OTIMIZAÇÃO
DO ESPAÇO FÍSICO

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

As categoriais iniciais e intermediárias apresentadas serviram de suporte para a confecção
das categorias seguintes, as categorias finais. Para Silva e Fossá (2013), construídas com intenção
de respaldar as interpretações e inferir os resultados, as categorias finais representam a síntese do
aparato das significações, identificadas no decorrer da análise dos dados do estudo.
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Quadro 11 - Formação das categorias finais e seus conceitos norteadores.
CATEGORIAS
INTERMEDIÁRIAS

APRIMORAMENTOS NO
CURRÍCULO DO CURSO

METODOLOGIAS PARA A
APRENDIZAGEM

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE
AVALIAÇÃO

MANTENÇA DO CLIMA
ORGANIZACIONAL
OTIMIZADO

APRIMORAMENTOS PARA A
POTENCIALIZAÇÃO DO
ESPAÇO FÍSICO

CONCEITO
NORTEADOR
Indica as necessidades que os
alunos sentem para que a
disciplina de Clínica Médica de
Pequenos
Animais
e
o
atendimento
clínico
sejam
aperfeiçoados
Denota as sugestões contributivas
dos alunos para o efetivo
aproveitamento dos atendimentos
clínicos
Os
diferentes
estilos
de
aprendizagem fazem com que
hajam diferentes tipos de
avaliação do aprendizado.
O bom convívio e o respeito entre
os envolvidos nos atendimentos
são necessários para que haja
efetividade dos processos de
ensino e aprendizagem
O espaço físico, bem como tudo o
que o compõe, são peças-chave
para o atendimento clínico que
satisfaça as partes

CATEGORIAS
FINAIS

ABORDAGENS
PARA
MELHORIA
DA
EFETIVIDADE
DO
PROCESSO DE ENSINO
E DE APRENDIZAGEM

QUALIDADE
DO
PROCESSO DE ENSINO
E DE APRENDIZAGEM
E DO ATENDIMENTO
PRESTADO
À
SOCIEDADE

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

Com base nos dados apresentados aqui, tem-se que a síntese das significações encontradas
nas respostas dos discentes são pela ordem: a) abordagens para melhoria da efetividade do
processo de ensino e de aprendizagem e b) qualidade do processo de ensino e de aprendizagem e
do atendimento prestado à sociedade.
Pode-se inferir a partir desses resultados que os alunos buscam por maior eficiência e
eficácia dos processos que envolvem o ensino e a aprendizagem uma vez que o aumento da carga
horária dos atendimentos clínicos, a intensificação das discussões dos casos atendidos e o
aumento da interação aluno-professor são as principais reivindicações encontradas nas respostas
às questões dissertativas dispostas nos questionários.
É possível presumir ainda que os discentes ainda preocupam-se com a qualidade do
processo de ensino e aprendizagem quando destacam haver necessidade de aumento no número
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de médicos veterinários residentes para auxiliar nos atendimentos, investimento em novos
equipamentos e aumento no número de ambulatórios para atendimentos uma vez que esses
processos devem refletir diretamente no incremento das possibilidades de aperfeiçoar e agregar
novos conhecimentos.
Por fim, as duas categorias finais que culminam da análise a todas as respostas agregadas
mostram certo grau de desconforto por parte dos alunos em relação aos atuais processos de
ensino e de aprendizagem, o que denota a necessidade de aplicação de um diagnóstico pontual
sobre os problemas detectados a fim de contribuir para uma aprendizagem efetiva em um
ambiente adequado.

4.2.2 Aplicação do método de Análise de Conteúdo de Bardin ao questionário dos docentes

Os dados coletados previamente foram analisados, por meio da análise categorial que
conforme explica Bardin (2010). A técnica consiste no desmembramento do texto em categoriais
agrupadas analogicamente. A opção pela análise categorial se respalda no fato de que é a melhor
alternativa quando se quer estudar valores, opiniões, atitudes e crenças, através de dados
qualitativos. Portanto, a interpretação dos dados se deu pelo método análise de conteúdo,
respaldada pelas observações in loco.
O processo de formação das categorias se deu de acordo com a concepção de Bardin
(1977), ou seja, após a seleção do material e a leitura flutuante, a exploração foi realizada através
da codificação. A codificação ocorreu por meio da repetição das palavras, que uma vez
triangulada com os resultados observados, foram constituindo-se em unidades de registro para
então efetuar-se a categorização progressiva.
As categorias iniciais configuram-se como as primeiras impressões acerca da realidade
organizacional estudada. Resultaram do processo de codificação das respostas transcritas, um
total de dez categorias. Cada categoria constitui-se dos trechos selecionados das falas dos
respondentes e, também, conta com o respaldo da intimidade do autor com o tema. Destaca-se
que não existem regras tanto para a nomeação das categorias, quanto para a determinação do
número de categorias, pois essas questões ficam contingentes a quantidade do corpus de dados
coletados.
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Quadro 12. Disposição das categorias iniciais codificadas do corpus da pesquisa a partir das
respostas dos docentes.
CATEGORIAS INICIAIS
1 – Intensificar discussão de casos clínicos
2 – Realizar contratação de mais docentes
3 – Aumentar a carga horária da aula prática
4 – Instituir ensino direcionado no último ano do curso
5 – Aumentar a duração do curso de 5 para 6 anos
6 – Aumentar a média do curso de 6,0 para 7,0 pontos
7 – Instituir estágios obrigatórios durante a graduação
8 – Aumentar interação aluno-professor
9 – Instituir internamento 24h
10 – Existe pouco interesse por parte dos alunos

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

As primeiras categorias foram criadas e nomeadas em conformidade com os dados que as
constituíram, dando destaque à subjetividade do pesquisador ao identificar as categorias. Após a
apresentação e discussão das categorias inicias, emergiram cinco categorias intermediárias. As
categorias apresentadas nesta seção emergiram inicialmente do agrupamento das dez categorias
iniciais.
Quadro 13 - Formação das categorias intermediárias e seus conceitos norteadores.
CATEGORIAS
INICIAIS
1 – Intensificar discussão de casos
clínicos

2 – Aumentar interação alunoprofessor
3 – Aumentar a carga horária da
aula prática
4 – Instituir ensino direcionado no
último ano do curso

5 – Aumentar a duração do curso de
5 anos para 6 anos

CONCEITO
NORTEADOR
Denota o entendimento do
docente de que debater assuntos
correlatos aos atendimentos é
essencial para o processo de
aprendizagem
Indica necessidade do apoio
didático-pedagógico que somente
a experiência e expertise do
professor pode promover ao aluno
Explicita a necessidade percebida
pelos docentes de aprofundar o
conhecimento prático e técnico da
profissão
Discute a possibilidade de existir
a questão da afinidade por área,
uma vez que o curso abrange
inúmeras áreas de formação
Dispõe sobre a necessidade de
otimizar a grade curricular, dado
que algumas disciplinas são
pouco apreciadas em relação à
sua carga horária dentro do

CATEGORIAS
INTERMEDIÁRIAS

METODOLOGIAS PARA
A APRENDIZAGEM

APRIMORAMENTOS
NO CURRÍCULO DO
CURSO
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6 – Aumentar a média do curso de
6,0 para 7,0 pontos

7 – Instituir estágios obrigatórios
durante a graduação

8 – Realizar contratação de mais
docentes

9 – Instituir internamento 24h

10 – Existe pouco interesse por
parte dos alunos

currículo do curso
Explora a possibilidade de
estimular o interesse e aplicação
dos alunos frente à matéria e os
atendimentos por meio da
exigência de nota
Explicita a aplicabilidade de
horas curriculares em estágios
como parte compositor da
nota/média e como estímulo ao
ensino e aprendizagem dos alunos
Evidencia a sobrecarga inerente
aos docentes visto a atual
distribuição do currículo e
exigências do curso e da
instituição
Caracteriza-se pela necessidade
de vivência e aprendizado
aprofundado da parte técnica da
profissão de Médico Veterinário
Denota a percepção do docente
com relação à importância dada
pelo aluno à disciplina e ao
atendimento prático, tendo em
vista que nesse quesito está em
voga ainda a questão do estilo de
aprendizagem e afinidade pela
área

MÉTODOS
ALTERNATIVOS DE
AVALIAÇÃO

SUGESTÕES PARA
AUMENTO DA
EFETIVIDADE DENTRO
AMBIENTE DE
APRENDIZAGEM

PERCEPÇÃO DO
DOCENTE QUANTO À
PARTICIPAÇÃO DO
ALUNO

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

As categoriais iniciais e intermediárias apresentadas serviram de suporte para a confecção
das categorias seguintes, as categorias finais. Para Silva e Fossá (2013), construídas com intenção
de respaldar as interpretações e inferir os resultados, as categorias finais representam a síntese do
aparato das significações, identificadas no decorrer da análise dos dados do estudo.
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Quadro 14 - Formação das categorias finais e seus conceitos norteadores.
CATEGORIAS
INTERMEDIÁRIAS
METODOLOGIAS PARA A
APRENDIZAGEM

APRIMORAMENTOS NO
CURRÍCULO DO CURSO

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE
AVALIAÇÃO

PERCEPÇÃO DO DOCENTE
QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO
ALUNO

SUGESTÕES PARA AUMENTO
DA EFETIVIDADE NO
AMBIENTE DE
APRENDIZAGEM

CONCEITO
NORTEADOR
Denota as sugestões contributivas
dos docentes para o efetivo
aproveitamento dos atendimentos
clínicos
Indica as necessidades que os
docentes identificam para que a
disciplina de Clínica Médica de
Pequenos
Animais
e
o
atendimento
clínico
sejam
aperfeiçoados
Os
diferentes
estilos
de
aprendizagem fazem com que
hajam diferentes tipos de
avaliação do aprendizado.
O docente observa que o aluno
possui debilidades na apropriação
dos temas abordados e na
afinidade pela área correlata aos
atendimentos
As questões que envolvem a
demanda por mais especialistas
para dividirem a árdua tarefa de
ensinar diariamente, bem como a
necessidade de mais espaço e
possibilidade para a vivência
prática da profissão

CATEGORIAS
FINAIS

ABORDAGENS PARA
MELHORIA DA
EFETIVIDADE DO
PROCESSO DE ENSINO
E DE APRENDIZAGEM

QUALIDADE DO
PROCESSO DE ENSINO
E DE APRENDIZAGEM
E DO ATENDIMENTO
PRESTADO À
SOCIEDADE

Fonte: OLIVEIRA, M. S.; TATTO, L., 2018.

Assim como os alunos, os docentes também preocupam-se com a pouca efetividade do
processo de ensino e aprendizagem. Expressões encontradas em suas respostas como a
necessidade de intensificar discussão de casos clínicos, aumentar a média do curso de 6,0 para
7,0 pontos, instituir estágios obrigatórios durante a graduação e aumentar interação alunoprofessor apontam para a percepção de processos que carecem aprofundamento de debate e
aplicação de novas metodologias visando o saneamento de tais problemas.
Outras possibilidades apontadas pelos docentes como, intensificar discussão de casos
clínicos e instituir internamento 24h, são consideradas manobras para tentar adensar a carga de
conhecimento dos alunos durante as abordagens práticas do atendimento. Todavia, existe uma
observação encontrada nas respostas dos docentes que diz respeito à falta de interesse dos alunos
que remete a reflexões mais aprofundadas, pois, como é sabido na área da educação, dentro de
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um conjunto de indivíduos pode existir diversos estilos de aprendizagens. Não obstante, por se
tratar do curso de Medicina Veterinária, que é um curso com um vasto campo de atuação, pode
existir a peculiaridade de o indivíduo ter preferência por determinada área e, por consequência,
não desenvolver-se por igual em outras áreas.
Terminada a fase de análise e discussão dos dados obtidos, na próxima sessão encaminhase para a finalização do trabalho apresentando as conclusões observadas a partir do exposto.
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5 CONCLUSÕES INDICATIVAS
As conclusões e sugestões apresentadas nas próximas sessões, mostram as contribuições
resultantes do estudo de caso dirigido nesse trabalho sobre GC em um HV-E sob a perspectiva do
processo de ensino e de aprendizagem. Optou-se por apresentarem-se inicialmente as
contribuições observadas a campo durante o acompanhamento das aulas práticas nas observações
sistemáticas. Em segundo plano, traz-se à baila as conclusões derivadas da interpretação e
inferência dos dados quali-quantitativos e, por fim, encerra-se com as limitações do estudo e
sugestões para trabalhos futuros.
5.1 APRESENTAÇÃO
O objetivo geral dessa pesquisa foi saber qual a contribuição da GC para tornar efetivo o
processo de ensino e de aprendizagem em um Hospital Veterinário- Escola.
Justifica-se a abordagem ao assunto e desenvolvimento desta pesquisa no fato de que
existe pouca ou nenhuma bibliografia a respeito da GC na perspectiva do processo de ensino e
aprendizagem em hospitais veterinários escola apresentada pela análise sistemática da literatura,
denotando, consequentemente, a necessidade do estudo acerca do tema abordado.
Essa pesquisa de cunho quali-quantitativo, foi conduzida por meio de um estudo de caso
precedido de levantamento bibliográfico tendo como fundamento e referência um olhar a partir
da GC, ensino e aprendizagem e medicina veterinária. Teve como instrumento de coleta de dados
a aplicação de questionários, análise documental e observação sistemática. Para o tratamento,
apuração e inferência dos dados aplicou-se a estatística descritiva e a análise de conteúdo.
As conclusões e contribuições apresentadas nas seções a seguir derivaram da interpretação
dos dados levantados e estão condicionadas a este estudo de caso em particular, podendo ser
tomadas como modelo em casos semelhantes, ou seja, em que os indivíduos e as condições de
pesquisa sejam iguais às aqui relatadas.
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5.2 CONCLUSÕES
Com base nos resultados advindos da inferência e interpretação dos dados qualiquantitativos, das observações realizadas a campo e a partir do que há disposto na bibliografia
concernente, pode-se concluir que fica evidente a existência de grande fluxo de informação e
conhecimento no ambiente estudado.
Ficou evidenciado que ocorre no ambiente estudado, o processo de explicitação do
conhecimento tácito, abordado por Polanyi e reutilizado por Nonaka e Takaeuchi para explicar o
fenômeno da socialização de um conhecimento de difícil transmissão ou compartilhamento e que
não se registra em documentos, livros, áudios ou vídeos. Quando uma técnica é
repassada/ensinada de uma pessoa a outra, não somente a técnica é compartilhada, mas também,
a forma específica com a qual se realiza determinada técnica. As impressões e o feeling natural
para determinadas situações são diferentes entre os indivíduos e quando há o compartilhamento
desse conjunto de informações, aquele que recebe o aporte de conhecimento, recebe também tais
predicados.
No momento em que um professor ensina um aluno a sua maneira peculiar de realizar, por
exemplo, a coleta de sangue de um animal, ele o faz baseando-se no que há disponível na
literatura, porém, a experiência adquirida ao longo dos anos de atendimento, permitiu àquele
professor/profissional veterinário desenvolver uma técnica mais eficiente e eficaz para realizar
aquele tipo de procedimento em determinada espécie animal. Então, quando se faz o
compartilhamento desse tipo de conhecimento com os alunos, estes recebem não somente as
informações didáticas de como fazer, mas também, as impressões, os insights e a forma com a
qual o professor realiza a técnica, ficando este aluno influenciado e moldado pelo método prático
ensinado pelo professor.
A própria espiral do conhecimento ou processo SECI (Socialização, Externalização,
Combinação e Internalização) de Nonaka e Takeuchi pode ser vislumbrada no contexto abordado.
Uma vez que o aluno se apropria de novas experiências e interage diretamente com outros
indivíduos para a conversão de novos conhecimentos, ele está exercendo a socialização do
conhecimento. Logo, esse conhecimento tácito se articula em explícito por meio da
externalização então, outros indivíduos podem se apropriar do conteúdo por meio de conceitos,
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imagens, documentos, pois os alunos preenchem fichas técnicas com dados e informações dos
pacientes que levarão ao diagnóstico e posterior tratamento de patologias animais.
O conhecimento explícito é coletado, compilado e armazenado em prontuários de
atendimentos, ou seja, ele é combinado e transformado em uma linguagem que fica acessível a
quem dele necessitar. A interação entre o conhecimento recém criado e o existente é, em si, a
combinação. E, por fim, ocorre a internalização quando determinado conhecimento (dosagens de
medicação, formas de diagnóstico, diagnósticos diferenciais) é aplicado em ações que levam ao
sucesso de tratamentos e que se tornam referência para próximos atendimentos.
Não obstante, observa-se que o processo de compartilhamento do conhecimento está
presente em toda a cadeia de relação. Os professores e os médicos veterinários residentes, a partir
do momento em que ensinam aos alunos os procedimentos técnicos para se realizar uma consulta,
por exemplo, desenvolvem nesse momento o compartilhamento do conhecimento propiciando
aprendizagem aos alunos que irão aplicar variadas técnicas nos pacientes.
Porém, para fins de classificação, dois modelos de compartilhamento do conhecimento
foram observados. Os docentes exercem hoje com os alunos o que na GC se conhece como
mentoria ou mentoring, que, de acordo com Justino (2014) trata-se de uma relação de trabalho
entre um membro mais experiente e um iniciante com uma agenda designada à troca de
experiência e aprendizado. No momento em que o aluno recebe orientações do professor ocorre
ali a mentoria, pois existe uma relação de transferência e compartilhamento de conhecimento de
um indivíduo que detém um grau mais elevado de conhecimento para outro com menor grau de
conhecimento, habilidades e expertises.
Foi possível observar também que a relação entre alunos, médicos veterinários residentes,
professores e colaboradores cria um layout semelhante ao que é vislumbrado nas comunidades de
prática. De acordo com Young et. al., (2010), as comunidades de prática (CoP’s) são alianças de
pessoas formadas intencional ou espontaneamente para compartilhar, criar habilidades comuns,
conhecimento e experiências. Permitem a colaboração de pessoas internas ou externas ao grupo;
propiciam o veículo e o contexto para facilitar a transferência de melhores práticas e o acesso a
especialistas, bem como a reutilização de modelos, de conhecimentos e das lições ensinadas e
aprendidas.
Neste contexto, a organização dos alunos em grupos de atendimentos supervisionados
pelos professores e médicos veterinários residentes para criar habilidades comuns, conhecimentos

99

e experiências configuram as alianças das comunidades de prática. A colaboração entre os
indivíduos observada nas CoP’s é igual às encontradas na relação entre os membros dos grupos
de atendimento e os demais colaboradores (laboratoristas, atendentes, seguradores de animais)
externos a estes grupos. Assim, estabelece-se também a transferência de melhores práticas e o
acesso a especialistas, bem como a reutilização de modelos, conhecimentos e lições apreendidas,
pois periodicamente em sala de aula os alunos e professores realizam a abordagem e discussão
dos casos atendidos nos ambulatórios.
Quando se observam os dados dispostos na análise quantitativa aplicada aos
colaboradores (12 no total), o que se pode concluir é que 50% dos pesquisados (6 colaboradores)
se mostram satisfeitos e 31% (3,72 colaboradores) se dizem totalmente satisfeitos quanto ao seu
grau de treinamento para o exercício de seu serviço, domínio de conhecimento, treinamento para
relação interpessoal e importância dada à sua função (dados constantes no gráfico 9). No entanto,
16,7% dos pesquisados se dizem insatisfeitos e totalmente insatisfeitos quanto ao grau de
instrução relacionados ao serviço que desempenham e ao treinamento para a relação interpessoal
com clientes e alunos (dados constantes na tabela 5).
Observando os dados levantados a partir do questionário dos discentes, quando
perguntados quanto à sua satisfação em relação aos processos de ensino e de aprendizagem,
infraestrutura física e materiais que compõe o HV-E e, em relação ao corpo social e interação
pessoal dos indivíduos, os mesmos demonstraram ter alto grau de aprovação (68%, 80% e 65%
respectivamente).
No entanto, foi possível observar que mais de 30 (41,10%) dos 73 discentes pesquisados
se disseram insatisfeitos quanto à carga horária da disciplina de Clínica Médica de Pequenos
Animais ofertadas pela instituição de ensino. Cruzando as informações obtidas na parte
qualitativa do questionário (análise de conteúdo), é possível observar que houve convergência
entre as opiniões, pois a categoria inicial com maior ocorrência de aparecimento é exatamente o
aumento de carga horária nos atendimentos (quadro 9).
Outro dado que chama atenção diz respeito à insatisfação dos alunos quanto ao quesito
“auxílio recebido dos médicos veterinários residentes no momento dos atendimentos” (31,5% se
dizem insatisfeitos). Novamente, há convergência com as informações obtidas da análise de
conteúdo, pois a categoria inicial de número 10 (quadro 9) aponta que os alunos solicitam maior
compreensão e paciência por parte dos médicos veterinários residentes. Levando em
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consideração que os médicos veterinários residentes são profissionais recém formados (um a dois
anos de formados) e que ainda não possuem conhecimento semelhante ou igual ao de um
professor para compartilhar boas práticas com os alunos, presume-se que esses últimos se sentem
inseguros para a realização dos procedimentos.
Quanto aos docentes, observa-se que estes se mostram com baixo grau de aprovação (39%
segundo a escala constante na tabela 2) em relação aos processos de ensino e de aprendizagem.
Observando os dados obtidos da análise de conteúdo é possível verificar que existe concordância
entre as abordagens quantitativa e qualitativa, pois os docentes apontam nas categorias iniciais da
análise de conteúdo (quadro 12) que se faz necessário “intensificar discussão de casos clínicos,
aumentar interação aluno-professor, aumentar a carga horária da aula prática, aumentar a duração
do curso de 5 anos para 6 anos e aumentar a média do curso de 6,0 para 7,0 pontos”, por
exemplo.
Em suma, pode-se inferir que por caminhos não distintos, as respostas e intenções dos
discentes e dos docentes convergem para uma mesma direção que é a busca pela efetividade dos
processos de ensino e de aprendizagem e pela qualidade das competências inerentes à profissão
de médico veterinário.

5.3 LIMITAÇÕES DO TRABALHO E SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS

Ao desenvolver uma pesquisa de campo algumas intempéries podem ser esperadas. O
instrumento de coleta de dados precisa ser bem preparado e aplicado para que seus resultados
possam trazer fidedignidade à pesquisa. Para esta pesquisa, por se tratar de um questionário,
trabalhou-se com uma população consideravelmente grande (73 alunos, 6 professores e 12
colaboradores), o que gerou massiva quantidade de dados, mesmo depois de compilados.
A opção por se trabalhar com dois tipos de análises (quantitativa e qualitativa) também foi
alvo de incansável discussão, uma vez que, aplicando um questionário de cunho qualiquantitativo se esperava por um árduo trabalho para confeccionar diferentes análises acerca do
objeto de estudo. Portanto, algo que poderia ser melhor abordado, seria a possibilidade de
unificar e condensar a forma de coleta de dados, trabalhando com somente um tipo de
instrumento de coleta de dados. Assim, apesar de menos atraente do ponto de vista científico, a
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pesquisa seria menos densa também, propiciando uma análise mais clean do ponto de vista de
quantidade de dados e possibilidades abordadas.
Do ponto de vista científico e das contribuições do objeto resultante o que se pode deixar
registrado é a limitação do tema frente ao que se encontrou disponível na bibliografia. A partir da
apresentação dos resultados da análise sistemática da literatura (encontrada no item 2.2), ficou
evidente que o tema não possui exploração científica estatisticamente considerável, somente
quando se procura os termos (chaves de busca) em separado é que se consegue algum resultado
mais proeminente. Portanto, ainda que seja uma limitação, a falta de produção acerca do tema
aqui tratado torna-se também um filão para as pesquisas vindouras, apesar da presente pesquisa
tratar-se de um estudo de caso, disponibiliza-se à comunidade acadêmico-científica contribuições
a partir dos dados levantados da pesquisa quali-quantitativa e a partir das literaturas elencadas no
referencial teórico que tratam do contexto entre GC, ensino e aprendizagem e medicina
veterinária.
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GLOSSÁRIO
A
ÂMBITO: significa campo, esfera, contorno, recinto, ambiente.
ASPECTOS SEMIOLÓGICOS: meio e modo de se examinar um organismo doente, verificando
sinais e sintomas.
ASSISTENCIALISMO: É um acesso a um bem através de doação ou de serviço prestado
individualmente;
ANTIONEOPLÁSICOS: medicamentos utilizados para destruir células cancerígenas evitando o
crescimento e disseminação de tumores.

B
BENS TANGÍVEIS: bens concretos de propriedade de uma organização como imóveis,
máquinas e estoques.

C
COMPETÊNCIA: capacidade que um indivíduo possui de expressar um juízo de valor sobre algo
a respeito de que é versado; soma de conhecimentos e de habilidades.

D
DICOTOMIA: Pares de oposições que se atraem;
DIDÁTICA: arte de transmitir conhecimentos; técnica de ensinar; parte da pedagogia que trata
dos preceitos científicos que orientam a atividade educativa de modo a torna-la mais eficiente.
DISPENDIOSO: Trabalhoso; Custoso;
DOENÇAS ZOONÓTICAS: doenças transmitidas de animais não humanos para animais
humanos.

E
ENGENDRANDO: Ato de inventar, gerar;
EFETIVO: aquilo que tem efeito, que é real, verdadeiro, legítimo. Tornar efetivo é efetivar, levar
a efeito, realizar, concretizar.
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ETIOPATOGENIA: é o que provoca uma doença ou patologia; análise especializada do que
ocasiona o desenvolvimento de uma doença.
ESTERILIZAÇÃO: destruição ou eliminação de germes em substâncias, alimentos, superfícies e
ambientes.
F
FISIOPATOLOGIA: estudo da evolução e das funções do organismo durante uma doença e das
alterações que a mesma provoca.
FRAMEWORK: estrutura; armação; aquilo que serve de sustentação a alguma coisa.

H
HIPOLOGISTA: Aquele que estuda a ciência dos cavalos;

I
INCÓLUME: que permanece igual, sem alteração, bem conservado, inalterado.
INFECTOCONTAGIOSO: que está infectado ou que poderá causar transmissão de formas
infectantes.
INSIGHT’S: intuições; faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas independente
de raciocínio ou de análise.

M
MOLÉSTIAS: disfunção orgânica manifestada por uma série de sintomas.

P
PARAMENTAÇÃO: ato ou efeito de paramentar-se com vestimentas adequadas ao ambiente de
trabalho, em geral, em centros cirúrgicos.
PATOLÓGICAS: Modificações estruturais e funcionais promovidas por doenças;
PERSCRUTAR: é o ato de examinar, investigar rigorosamente, indagar, tentar conhecer.

S
SISTÊMICO: o que é colocado ordenadamente; organizado ou disposto seguindo uma
metodologia.
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SEMÂNTICA: Estudos das palavras e seus significados através do tempo;
STRING’S: cordas, amarrilho; aquilo que está amarrado.

T
TRÍADE: conjunto de três entidades; seres ou objetos de igual natureza.
TRIAGEM: ato ou efeito de triar, separar, selecionar, escolher.

Z
ZOOTECNIA: ciência da produção criação, trato, domesticação ou manejo de animais.

