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Saber Viver 

 

“Não sei… se a vida é curta 

ou longa demais para nós, 

mas, sei que nada 

do que vivemos tem sentido, 

se não tocamos o coração das 

pessoas. 

Muitas vezes basta ser: 

o colo que acolhe, 

o braço que envolve, 

a palavra que conforta, 

o silêncio que respeita, 

a alegria que contagia, 

a lágrima que corre, 

o olhar que acaricia, 

o desejo que sacia, 

o amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, 

é o que dá sentido à vida. 

É o que faz com que ela não 

seja nem curta, nem longa demais, 

mas que seja intensa, verdadeira, 

pura enquanto ela durar…” 

Cora Coralina 
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“O homem deve adquirir o conhecimento para 

elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito 

detentor da consciência. Não lhe bastará 
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ser o objeto conhecido. Não somente conhecer 

de fora para dentro, porém, vivenciar o que é 

conhecido, incorporando-o à sua realidade.” 
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RESUMO 

 

O Instituto Regional FAIMER-Brasil (FRI-BR) é uma estratégia de capacitação docente 

híbrida na área da saúde que estimula a cooperação favorecida por uma comunidade de 

práticas. A presente tese é constituída por três capítulos que tem como objetivo, 

respectivamente: 1 - verificar os resultados formativos do FRI-BR; 2 - conhecer a percepção 

dos participantes sobre a formação vivenciada no FRI-BR; 3 - identificar a relação entre a 

comunidade de práticas online com os processos de desenvolvimento docente dos 

participantes. No capítulo 1, foi realizada uma revisão integrativa da literatura a partir das 

evidências disponíveis sobre o FRI-BR utilizando pesquisas em bases de dados e literatura 

cinzenta. A amostra foi constituída de 10 estudos que demonstraram que as temáticas do FRI-

BR de maior predomínio estão relacionadas às políticas de saúde do Sistema Único de Saúde, 

o que difere de outros países que não possuem cobertura universal de saúde e apontam para a 

necessidade de desenhos metodológicos de maior nível de evidência, com ênfase no 

acompanhamento longitudinal dos participantes do programa. No capítulo 2, foi realizada 

uma análise das percepções de participantes sobre o processo formativo por meio de uma 

entrevista semiestruturada por vídeo conferência realizada com 20 sujeitos (fellows e 

faculties). Foi realizada uma análise de conteúdo utilizando o software WebQDA. Os 

resultados demonstraram que o FRI-BR exerce uma influência positiva no desenvolvimento 

docente nos participantes, com ênfase na formação que diferencia os profissionais docentes e 

que os ressignifica como referência na área da educação das profissões da saúde. A 

descontinuidade dos momentos presenciais do programa no Brasil provoca a discussão de 

mecanismos de sustentabilidade e financiamento do FRI-BR. No Capítulo 3, foi realizada 

uma netnografia das comunicações realizadas na comunidade de práticas do FRI-BR (listserv) 

junto com entrevistas com os mesmos participantes do capítulo anterior sobre a comunidade e 

o processo de desenvolvimento docente. Foram analisados 577 e-mails de 2018 a 2019. Os 

dados foram analisados no modelo de Kirkpatrick que demonstrou que o desenvolvimento 

docente dos participantes se complementa nesse ambiente por meio do apoio emocional, o 

compartilhamento e a solicitação de informações e o diálogo interativo no ambiente virtual, 

assim como possibilidade de aplicação dos conhecimentos na realidade educacional do 

docente. Os processos de mudança no fazer profissional dos participantes partem da 

problematização das informações trocadas entre os membros na qualificação das propostas de 

inovação educacional  

Palavras-chave: Educação interprofissional. Capacitação de professores. Saúde 



 

 

ABSTRACT 

 

The FAIMER-Brasil Regional Institute (FRI-BR) is a hybrid teacher training strategy in the 

area of health that encourages cooperation favored by a community of practices. The present 

thesis consists of three chapters that aim, respectively: 1 - to verify the formative results of 

FRI-BR; 2 - know the participants' perception about the training experienced at FRI-BR; 3 - 

identify the relationship between the community of online practices and the teacher 

development processes of the participants. In chapter 1, an integrative literature review was 

carried out based on the available evidence on the FRI-BR using searches in databases and 

gray literature. The sample consisted of 10 studies that demonstrated that the most prevalent 

FRI-BR themes are related to the health policies of the Unified Health System, which differs 

from other countries that do not have universal health coverage and point to the need for 

methodological designs with a higher level of evidence, with an emphasis on longitudinal 

monitoring of program participants. In chapter 2, an analysis of the participants' perceptions 

about the training process was carried out through a semi-structured video conference 

interview conducted with 20 subjects (fellows and faculties). A content analysis was 

performed using the WebQDA software. The results showed that FRI-BR has a positive 

influence on teacher development in the participants, with an emphasis on training that 

differentiates teaching professionals and that resignifies them as a reference in the area of 

education for health professions. The discontinuity of the face-to-face moments of the 

program in Brazil provokes the discussion of FRI-BR's sustainability and financing 

mechanisms. In Chapter 3, a netnography of the communications carried out in the FRI-BR 

practice community (listserv) was carried out, together with interviews with the same 

participants from the previous chapter about the community and the teacher development 

process. 577 emails were analyzed from 2018 to 2019. The data were analyzed using the 

Kirkpatrick model that demonstrated that the teaching development of the participants is 

complemented in this environment through emotional support, information sharing and 

request and interactive dialogue in the environment virtual, as well as the possibility of 

applying knowledge in the educational reality of the teacher. The change processes in the 

participants' professional activities start from the problematization of the information 

exchanged between the members in the qualification of the educational innovation proposals. 

Keywords: Interprofessional education. Teacher training. Health 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Aproximação com o objeto de estudo  

A conexão entre as temáticas Educação Permanente em Saúde e a Pesquisa 

Qualitativa durante a minha formação no mestrado me aproximou profundamente da área do 

ensino. Inquietações surgiam em minhas reflexões para buscar entender como os profissionais 

da saúde podem estar estimulados a um constante aprendizado alinhado às necessidades do 

Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo quando a saúde, como política pública, passa por 

incontáveis desafios. Esses momentos sempre acabavam por me levar até a reflexão de como 

eu, enquanto docente da área de Saúde Coletiva e defensor do SUS, poderia melhorar o meu 

desempenho docente a ponto de realizar essa (trans)formação nos discentes e nos 

profissionais egressos.  

Foi nesse ambiente de pensamentos que tive meu primeiro contato com o termo 

FAIMER no ano de 2015 durante um evento científico em Goiânia, em que tive a 

oportunidade de ouvir o relato de um professor sobre o êxito de sua estratégia docente e da 

boa adesão de alunos através de metodologias ativas que estimulavam a aplicabilidade de 

ciências básicas da formação em saúde nos contextos profissionais. Esse “êxito” vinha do que 

segundo ele: “depois que o FAIMER apareceu na minha vida”.  

Posteriormente, em outro evento científico no Piauí, participei de uma oficina de 

Educação Permanente em Saúde em que a facilitadora possuía uma formação docente no 

FAIMER e utilizava metodologias ativas de ensino-aprendizagem extremamente interativas e 

que estimulavam o público-alvo da oficina a exercer capacidades de liderança e gestão para 

resolver problemas oriundos dos nossos próprios processos de trabalho. Durante a vivência, 

conheci um pouco mais dessa sigla e da magnitude que ela tinha ao interligar docentes de 

diferentes contextos geográficos e de trabalho por meio de uma comunidade de práticas e de 

uma “carreira FAIMER”. 

Ao aprofundar meus estudos sobre esse programa de desenvolvimento docente, o 

compreendi como uma potencialidade frente às necessidades de formação profissional quando 

eu questionava o alcance da Educação Permanente. No entanto, uma grande curiosidade 

crescia em mim na busca pelo entendimento de como essa comunidade funcionava, como ela 

se fortalecia e de onde esse fortalecimento tinha suas primeiras sementes, assim como o 

enfrentamento de desafios que se apresentavam ao grupo.     

Cronologicamente eu acabava de ingressar no curso de Doutorado em 2017 e 

estava em processo de decisão sobre o objeto de trabalho a ser desenvolvido, assim como me 
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candidatava pela segunda vez a uma vaga de participante no programa de desenvolvimento 

docente do Instituto Regional FAIMER Brasil. O cenário que mais favorecia à minha 

necessidade de entendimento que transpassasse aos números e que focasse na subjetividade 

dos processos e atores envolvidos no desempenho dessa comunidade de práticas.  

Como nem tudo são flores, deparei-me com uma notícia inesperadamente 

negativa: o momento presencial que eu participaria como ingressante havia sido cancelado em 

virtude de ausência de financiamento. Esse contexto me estimulou ainda mais para 

comprovar, agora com um olhar teórico-científico, os mecanismos que faziam o Instituto 

Regional FAIMER Brasil estabelecer uma comunidade de práticas, que possuía um contato 

entre seus membros de forma online na maior parte do tempo, um disparador de agentes de 

mudança que poderiam contribuir com o Ensino na Saúde e a transformação social. A partir 

dessa aproximação, utilizo-me da impessoalidade no próximo subitem para contextualizar este 

objeto de estudo frente à literatura científica e às lacunas que provocam e fomentam a 

construção desta pesquisa.   

 

Contextualização do Objeto de estudo  

A formação de recursos humanos para a saúde está presente desde a criação e 

regulação do SUS, com a “ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde” 

entendida como uma das atribuições incluídas no campo de atuação de uma política universal 

de saúde no Brasil. Deste modo, com as constantes transformações na prestação de cuidados, 

na prática clínica e na educação médica, é fundamental que os docentes estejam preparados 

para lidar com as rápidas mudanças paradigmáticas (VENDRUSCOLO, PRADO; KLEBA, 

2014). 

Acreditando na importância do protagonismo docente para mobilizar e efetivar 

mudanças na educação médica e das demais profissões da saúde, diversas ações e políticas 

formativas foram instituídas com vistas a fomentar o desenvolvimento docente no Brasil, tais 

como: o Curso de Especialização em Ativação de Processos de Mudanças na Formação 

Superior de Profissionais da Saúde, o Curso de Especialização em Docência na Saúde, 

Programa Nacional de Desenvolvimento Docente em Saúde (Pró-Ensino), e o Instituto 

Regional FAIMER-Brasil da Foundation for Advancement of International Medical 

Education and Research (FAIMER). 

O Curso de Especialização em Ativação de Processos de Mudança na Formação 

Superior de Profissionais de Saúde foi promovido pelo Ministério da Saúde por meio da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) em parceria com a Escola 
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Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) e a Rede Unida. Foi um curso de pós-

graduação lato sensu, modalidade semipresencial, ofertado pelo Programa de Educação a 

Distância da ENSP e realizado de maio de 2005 a julho de 2006 (LIMA; FEUERWERKER; 

PADILHA et al., 2015) 

O Curso de Especialização em Docência na Saúde (2014-2016) foi destinado a 

professores, com função de coordenação e/ou docência em cursos de graduação universitária 

na área da saúde e que foram criados a partir do Programa de Apoio aos Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) ou da Política Nacional de 

Expansão das Escolas Médicas; professores, com função de coordenação e/ou docência em 

cursos de graduação universitária na área da saúde, criados em universidades estaduais, 

privadas sem fins lucrativos ou comunitárias, no mesmo período e sob o mesmo escopo de 

reestruturação e expansão; e preceptores (profissionais da rede de saúde) envolvidos com o 

apoio ao ensino e formação nas graduações em saúde. Trata-se de uma iniciativa do 

Ministério da Saúde, fruto da articulação do Departamento de Gestão da Educação na Saúde 

(DEGES), da SGTES, com o Núcleo de Educação, Avaliação e Produção Pedagógica em 

Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EducaSaúde/UFRGS) 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2014). 

Com a parceria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) com a SGTES foi lançado em 2010, o Programa Nacional de 

Desenvolvimento Docente em Saúde (Pró-Ensino na Saúde). Esta iniciativa compôs uma série 

de políticas e ações indutoras, realizadas pelo Ministério da Saúde em parceria com o 

Ministério da Educação, com vistas à consolidação do SUS. Nesse caso específico, buscava-

se estimular e ampliar a formação de professores e o desenvolvimento de pesquisas sobre 

ensino nas diferentes áreas da saúde no interior dos programas de pós-graduação existentes e 

consolidados. O programa objetivava possibilitar a produção de pesquisas científicas e 

tecnológicas e a formação de mestres, doutores e pós-doutores na área de ensino na saúde. 

A ideia era contribuir para desenvolver essa formação, considerada estratégica para o 

desenvolvimento do SUS (CYRINO; PINTO; OLIVEIRA et al., 2015). 

A combinação de metodologias ativas de ensino aprendizagem, a abordagem 

semipresencial por meio do blended learning (b-Learning), avaliação formativa e critério-

referenciada e a elaboração de projetos de intervenção voltados à transformação de práticas 

são características comuns a essas experiências. A blended learning ou aprendizagem híbrida 

é considerado como um programa de educação formal ou abordagem pedagógica, no qual o 

aluno aprende, em parte, por meio do ensino on-line e educação à distância (EaD), em parte, 
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em uma localidade física supervisionada por docentes, fora da sua residência 

(CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013; VALENTE, 2014). Para Moran (2015), a mescla 

entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola para o mundo e para 

trazer o mundo para dentro da escola. Além disso, possibilita a mescla de processos de 

comunicação formais com outros mais abertos, como os que acontecem nas redes sociais, 

onde há uma linguagem mais familiar, uma espontaneidade maior, uma fluência de imagens, 

ideias e vídeos constantes (VAN ZANTEN, 2013). 

No contexto atual, discute-se como a educação sofre influência de distintos países. 

Na formação em saúde, a internacionalização da educação requer a promoção de uma 

consciência crítica mediada pelo diálogo intercultural que escape ao âmbito do Estado 

Nacional (FRENK; CHEN; BHUTTA, 2010).  

Esta internacionalização fornece uma oportunidade para que os alunos e 

professores desenvolvam uma consciência para conter a hegemonia cultural e evitar a 

distribuição desigual de poder e privilégio na sociedade global (VAN ZANTEN; NORCINI; 

BOULET, 2008).  

No campo da formação de docentes na saúde, estratégias de educação enfatizam 

não apenas metodologias de ensino e avaliação, mas também desenvolvimento pessoal e 

profissional, liderança, planejamento e gestão de programas, essenciais para iniciar e sustentar 

a mudança na formação de recursos humanos em saúde (BURDICK; AMARAL; CAMPOS et 

al., 2011; CRISP; CHEN, 2014). 

Dentro dessa perspectiva, a Fundação FAIMER apresenta-se como uma estratégia 

de capacitação docente na área da saúde que demonstra potencial para desempenhar papéis-

chave na melhoria da educação das profissões da saúde por meio da cooperação global entre 

diferentes realidades (EZEQUIEL; CAMPOS; RIBEIRO et al., 2016).  

A Fundação constitui-se de um programa fellowship, modalidade de curso de 

capacitação/aperfeiçoamento destinado a professores em que se assegura a isenção de taxas, 

alojamento, alimentação e anuidades do curso (caso houver). O termo fellowship é utilizado 

em processos formativos de países de língua inglesa com ou sem parceria com Instituições de 

Ensino Superior no Brasil, onde os fellows (alunos) recebem a isenção total ou parcial em 

troca de serviços prestados à instituição que o beneficiou (MAZZA, 2009).  

A Fundação FAIMER surgiu na Filadélfia (Estados Unidos da América) no ano de 

2001 e posteriormente obteve expansão para outras regiões do mundo, no intuito de formar 

uma rede de colaboração global entre os participantes, ou seja, o crescimento da 

interdependência de todos os povos e países da superfície terrestre (BURDICK; MORAN; 
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NORCINI, 2007). 

 O programa de estudos da Fundação FAIMER inclui dois momentos presenciais, 

que totalizam 24 dias, entremeados por atividades de educação à distância preparadas e 

coordenadas pelos grupos, com a supervisão de facilitadores. Neste programa, os participantes 

recebem treinamento, ferramentas e apoio profissional para se tornarem agentes de mudanças 

institucionais - criadores de avanços significativos e duradouros na educação das profissões 

de saúde que, em última análise, levam melhorias na saúde de suas comunidades (AMARAL; 

CAMPOS; FRIEDMAN et al., 2012).  

Atualmente, existem Institutos Regionais da FAIMER na Índia, China, Chile, 

África Subsaariana, Egito, Indonésia e Brasil, este último fundado em 2007 em parceria com a 

Universidade Federal do Ceará (UFC), a qual regulamenta o processo formativo como um 

curso de pós-graduação lato-sensu, especialização em Educação das Profissões da Saúde. Os 

Institutos Regionais adaptam o currículo, modelo e conteúdo da proposta de formação docente 

às necessidades de regiões específicas e contam com a parceria de universidades localizadas 

nas regiões dos Institutos (FAIMER, 2017). 

Os participantes do Programa são provenientes de instituições de educação de 

profissões da saúde na região. Esta concentração regional facilita o desenvolvimento de uma 

forte comunidade profissional através da colaboração e apoio de pares. Em seus primeiros 

anos, esteve focalizada para docentes dos cursos de Medicina, posteriormente expandiu-se 

para outras profissões da saúde, após iniciativa do Instituto Regional FAIMER-BRASIL no 

ano de 2007 (AMARAL; CAMPOS; FRIEDMAN, 2012; BURDICK, 2014). 

Essa estratégia de formação docente foi projetada para superar desafios inerentes 

às colaborações globais em saúde, incluindo o alinhamento com as necessidades locais e 

desenvolvimento de confiança entre os atores envolvidos. A FAIMER possui um currículo que 

compartilha objetivos de fortalecimento de conhecimentos e habilidades em liderança 

educacional, métodos de educação e gerenciamento e avaliação de projetos (BURDICK; 

DISERENS; FRIEDMAN, 2010). Oferece formação em métodos de educação e investigação 

em todas as profissões da saúde; desenvolve habilidades de liderança e gestão e promove a 

colaboração com educadores de diversas partes do mundo; enfatiza a aplicação prática do 

conhecimento através de um projeto individual de inovação educacional que assegura a 

relevância para a instituição ou região do participante, constituindo assim, uma comunidade 

de práticas (Figura 1) de atuação permanente (AMARAL; CAMPOS; FRIEDMAN, 2012). 
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Figura 1: Estrutura Curricular FAIMER, Fortaleza (CE), 2019. 

 

Fonte: Adaptado de www.faimer.org  

O modelo da FAIMER reforça intencionalmente os laços entre os participantes 

por meio da comunidade de práticas, estabelecida e fortalecida durante os momentos de 

formação presencial. Dessa forma, o Instituto Regional FAIMER-Brasil também tem esse 

foco e inclui exercícios de criação de equipe e dinâmica de grupo, interação intensa e diálogo 

durante as sessões residenciais, "círculos de aprendizagem" noturnos para compartilhar 

histórias pessoais, ênfase contínua no desenvolvimento de um ambiente de aprendizado 

"seguro", criação de Equipes de módulos de e-learning on-line, contato eletrônico contínuo 

durante a sessão não residencial e encorajamento da "presença social" através de Listserv 

(lista de correio eletrônico) e incentivo à participação em eventos científicos. 

A ligação entre a capacitação de recursos humanos e a melhoria da saúde pode ser 

demonstrada de maneiras como, alinhar o currículo com as necessidades locais de saúde, 

inserir alunos em contextos clínicos comunitários, formar profissionais de saúde generalistas, 

envolver-se no desenvolvimento de políticas nacionais e promover um fortalecimento global 

por meio das redes de apoio que integrem os profissionais do campo da educação na saúde, 

além de ensinar profissionais de saúde a conectarem-se com demais educadores por meio de 

comunidades de práticas docentes (DALMODAR; LINGARAJ; KUMAR et al., 2012). 

Em estudo de Amaral, Campos e Friedman (2012) sobre o Instituto Regional 

FAIMER-BRASIL foram relatados os benefícios sustentados do Listserv do programa 

enquanto ferramenta de comunicação e suporte, incluindo amplitude de conhecimentos, 

estabelecimento de colaboração de pesquisa e recebendo apoio emocional. Mais do que o 

conteúdo trocado, o ambiente de aprendizagem interpessoal facilitou o aprendizado efetivo e 

http://www.faimer.org/
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rejuvenesceu as experiências de aprendizagem e a rede estabelecida durante as sessões 

presenciais.  

Tendo em conta a sua relação custo-eficácia e as escolhas flexíveis que oferece, o 

desenvolvimento de professores online-centrado, moderado e interativo deve ser considerado 

seriamente como um meio que oferece oportunidades aos educadores médicos e outros 

profissionais. Os participantes em diferentes contextos sociopolíticos podem unir-se no 

desenvolvimento da consciência crítica por meio das tecnologias de informação e 

comunicação. Participantes de diferentes realidades relatam suas experiências e trocam 

histórias interculturais, tornando-se mais propensos a desenvolver redes ad hoc para se 

apoiarem mutuamente na abordagem dessas questões do que explorar questões relacionadas 

ao desenvolvimento da consciência crítica (BURDICK; DISERENS; FRIEDMAN, 2010). 

As práticas de colaboração docente a partir das bem-sucedidas experiências dos 

Institutos Regionais FAIMER possuem alcance em nível global. Estas incluem o uso de 

projetos de educação autêntica para manter o alinhamento com as necessidades locais e 

aplicar conhecimentos e habilidades adquiridos e que ensine liderança entre culturas com uma 

comunicação cuidadosa e adaptação de conceitos para ambientes locais. Estas estratégias 

permitirem que os Institutos Regionais FAIMER continuem alinhados com as necessidades 

locais e fortaleça a confiança entre os atores envolvidos por meio de projetos de mudança 

institucional, em que os quais merecem ser melhor analisados por meio de seus resultados em 

contextos distintos (GOUDOURISI; STRUCHINER, 2015). 

 Nesse contexto, observou-se a necessidade de investigações científicas que 

analisem as percepções de participantes e docentes do Instituto Regional FAIMER-Brasil 

sobre o impacto longitudinal da proposta e vivência que este tem sobre o fazer docente em 

distintos contextos; assim como a compreensão em profundidade acerca do ambiente de 

colaboração entre participantes nos processos de aprendizagem, e a influência que as 

ferramentas metodológicas curriculares constituintes do programa de desenvolvimento 

docente possuem na formação profissional de educadores das profissões da saúde.   

Entender o mecanismo pelo qual o desenvolvimento do corpo docente é realizado 

por meio de uma comunidade de práticas que torne instituições de ensino socialmente 

responsáveis pela melhoria da saúde de suas comunidades pode ser útil para estabelecer um 

panorama conformado por estratégias que melhorem essa conexão, além de avaliar a 

efetividade do programa em contexto real. A avaliação de programas transnacionais, ou seja, 

programas ou políticas comuns a várias nações integradas na mesma união política e/ou 

econômica para professores de países em desenvolvimento por intermédio da internet, ainda é 



24 

 

limitada, porém observa-se uma tendência crescente reportada na literatura.  

O modelo FAIMER de colaboração por parte dos participantes do programa pode 

oferecer a integração das ferramentas de educação/liderança/gestão necessárias para 

programar a mudança e fornecem conhecimentos e habilidades que são úteis em contextos 

culturais e transnacionais e resulta no fortalecimento da rede de apoio, o que justifica a 

escolha por esta temática.  

Dentro dessa perspectiva do referencial de Netnografia (KOZINETS, 2014), cabe 

a seguinte questão: Quais os pilares do Instituto Regional FAIMER-Brasil e em que medida as 

comunidades de prática contribuem para o desenvolvimento docente?   

Assim, a presente tese é fundamentada no pressuposto de que o Instituto Regional 

FAIMER-Brasil é um Programa de Desenvolvimento Docente que permite preparar uma Rede 

de Educadores das Profissões da Saúde como agentes de mudanças para contribuir com o 

fortalecimento do SUS e com a melhoria da saúde das pessoas, mediado pela educação. Esta 

tese foi desenvolvida a partir das proposições a seguir. 
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2. PROPOSIÇÃO  

 

Os objetivos da pesquisa foram:  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

• Analisar o processo formativo de educadores das profissões da saúde do Instituto 

Regional FAIMER-Brasil  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

● Verificar os resultados formativos do programa de desenvolvimento docente do 

Instituto Regional FAIMER-Brasil a partir da identificação das evidências disponíveis; 

● Conhecer a percepção dos participantes sobre o programa de desenvolvimento docente 

do Instituto Regional FAIMER-Brasil;                          

● Identificar a relação entre a comunidade de práticas online com os processos de 

desenvolvimento docente dos participantes do Instituto Regional FAIMER-Brasil. 
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3. CAPÍTULOS 

 

 

A presente tese está baseada no Artigo 46 do Regimento Interno do Programa de Pós-

graduação em Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que regulamenta o formato 

alternativo para dissertações de Mestrado e teses de Doutorado e permite a inserção de artigos 

científicos de autoria ou coautoria do candidato (ANEXO A e B). Por se tratar de pesquisa 

envolvendo seres humanos, o projeto de pesquisa referente ao trabalho desenvolvido no 

capítulo 2 e 3 foi submetido à anuência do Instituto Regional FAIMER-Brasil (ANEXO C) e 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal do 

Ceara, tendo sido aprovado (Parecer número 376.752) (ANEXO D) e conduzido de acordo 

com as resoluções nº 466 de 2012 e nº 510 de 2016, ambas do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012; 2016). Desta forma, a tese é composta por três capítulos, conforme descrito 

abaixo:  

 

Capítulo 1: Desenvolvimento interprofissional de docentes das profissões da saúde: uma 

revisão integrativa do Instituto Regional FAIMER-Brasil. 

O presente artigo será submetido a publicação na revista “BMC Medical Education” (ISSN 

1472-6920; Qualis CAPES_A2; fator de impacto 2,317) – ANEXO E 

Capítulo 2: Desenvolvimento docente a partir da vivência no Instituto Regional FAIMER-

Brasil: percepções dos participantes 

O presente artigo será submetido a publicação na revista “Medical Teacher” (ISSN 1466-

187X; Qualis CAPES_A2; fator de impacto 2.579) – ANEXO F 

Capítulo 3: Netnografia do desenvolvimento docente interprofissional da saúde em 

comunidade de práticas do Instituto Regional FAIMER-Brasil 

O presente artigo será submetido a publicação na revista “Medical Education” (ISSN  1365-

2923; Qualis CAPES_A1; fator de impacto 4.619) – ANEXO G 
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 29 

RESUMO 30 

Contexto: O Instituto Regional FAIMER-Brasil é um programa de formação de educadores 31 

das profissões da saúde que promove capacitação docente através de ensino híbrido e de 32 

estímulo a projetos de inovação educacional.  33 

Objetivos: Analisar o aspecto formativo do programa educacional do Instituto Regional 34 

FAIMER Brasil a partir da identificação das evidências disponíveis. 35 

Métodos: Trata-se de um estudo bibliográfico do tipo revisão integrativa a partir de busca 36 

realizada em bases de dados PubMED, BVS, SciELO, Science Direct, ERIC, BDTD, 37 

Catálogo de Teses e Dissertações da USP, Portal de Periódicos da CAPES, Google Scholar, 38 

Repositório Institucional da UFC e  literatura cinzenta utilizando os termos FAIMER e Brasil 39 

compreendendo estudos entre os anos de 2007-2019 sem restrição de linguagem que 40 

tratassem na temática geral do Instituto Regional FAIMER-Brasil, resultando em 580 estudos. 41 

Dentro dos critérios de elegibilidade e após o fluxo PRISMA de seleção de artigos, a amostra 42 

final foi constituída por 10 publicações.  43 

Resultados: O Instituto Regional FAIMER-Brasil desenvolve projetos de inovação 44 

educacional que impactam na transformação curricular e da práxis pedagógica, alinhados às 45 

políticas de saúde no Brasil. Entretanto, há poucos dados de acompanhamento longitudinal de 46 

docentes e instituições participantes, por meio de metodologias avaliativas que contemplem 47 

estrutura, processo e resultado.  48 

Conclusões: O Instituto Regional FAIMER-Brasil apresenta-se como um programa potente 49 

para a formação de docentes que pode repercutir na melhoria da saúde das comunidades por 50 

meio da educação interprofissional das profissões da saúde e da educação continuada com sua 51 

comunidade de práticas colaborativas, integrativas e transculturais.  52 
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Palavras-chave: Educação Interprofissional; Capacitação de Professores; Assistência à Saúde.  53 

 54 

INTRODUÇÃO 55 

 A Fundação para o Avanço da Educação e Pesquisa Médica Internacional, do inglês 56 

Foundation for Advancement of International Medical Education and Research  (FAIMER), 57 

iniciada em 2001, na Filadélfia, estado da Pensilvânia nos Estados Unidos da América (EUA), 58 

promove um programa de desenvolvimento docente de dois anos direcionado a educadores 59 

das profissões da saúde que tem como objetivo melhorar o campo docente em regiões em 60 

desenvolvimento (1).  Tal instituto é fruto de um processo de globalização que teve início na 61 

educação da área médica e do crescimento da interprofissionalidade que se expandiu para 62 

outras profissões da saúde através da parceria com diferentes países (2).  63 

  Os participantes selecionados (intitulados fellows) para o programa são convidados a 64 

dois encontros presenciais de curta duração (1-3 semanas), intercalados por um período de 65 

educação à distância (EaD) (3), sendo imersos em um contexto globalizado pelo contato com 66 

profissionais de várias partes do mundo. O ensino a distância é organizado por atividades de 67 

mentoria em grupo e comunicações em uma lista de discussão por e-mail, onde os 11 68 

Institutos Regionais FAIMER, na Índia, China, Indonésia, Chile, Egito, África Subsaariana e 69 

Brasil trocam, em cada um de seus contextos, conhecimentos com a participação ativa dos 70 

integrantes (1). 71 

O contato com EaD é uma proposta da FAIMER para aproximação com as 72 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), definidas como recursos tecnológicos 73 

utilizados de forma conjunta, que estimulam e disseminam conhecimento pelo uso de 74 

ferramentas simultâneas de sons, imagens e textos promotores de criações, avaliações e 75 

arquivamentos digitais (4). As TICs acompanham a rapidez do mundo moderno, com 76 

informações se disseminando cada vez mais rápido, permitindo aperfeiçoar técnicas e 77 
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conceitos em pequenos períodos de tempo. Assim, durante as sessões de ensino à distância, o 78 

grupo em formação participa de uma série de discussões na Internet com outros professores 79 

(faculties) do Instituto enquanto implementam seus projetos de inovação educacional em suas 80 

instituições de origem. Os participantes podem interagir para além da comunicação formal no 81 

servidor de listas para fortalecimento intragrupo e recebem treinamento e orientação 82 

individuais de especialistas internacionais durante todo o programa (5). 83 

A cada instante surgem importantes inovações para as práticas em saúde, o que obriga 84 

os profissionais desse campo a se manterem atualizados e preparados para lidar com as 85 

rápidas mudanças nas posturas e padrões a serem seguidos, e o Intituto FAIMER tem uma 86 

grande importância na viabilização dessa preparação (6). O aparecimento desses novos 87 

métodos de formação impacta para as mudanças no modelo de atenção e nas práticas de 88 

saúde, implicando na necessidade de uma reestruturação curricular e acadêmica da criação de 89 

novas metodologias e em um adequado preparo à docência, já que grande parte dos 90 

professores de ensino superior não tiveram em sua formação os aspectos pedagógicos que 91 

efetivam o processo ensino-aprendizagem oferecido pelas novas tecnologias (7).  92 

 O conceito de educação médica globalizada, presente no FAIMER, é caracterizado 93 

pelo processo onde profissionais da saúde de qualquer região do mundo têm acesso a 94 

oportunidades de treinamento internacional de forma eletrônica ou presencial. Tal processo 95 

está em transformação à medida que incorpora outras áreas e constitui uma educação 96 

interprofissional em saúde, repercutindo práticas colaborativas, sejam elas dos docentes por 97 

meio de uma comunidade de práticas, sejam por meio das mudanças curriculares que 98 

integram diversas graduações na saúde e refletem na melhoria do cuidado ao paciente, com 99 

embasamento de evidências advindas de outras instituições que proporcionam melhorias 100 

imediatas em alguns resultados (8). Tal fato leva a avanços na qualidade de tratamento à 101 

população de países em desenvolvimento e com informações mais atualizadas, 102 
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consequentemente, promovendo a melhoria da qualidade de vida. 103 

 No Brasil, o Instituto Regional FAIMER-Brasil iniciou suas atividades em 2007 com o 104 

apoio da Universidade Federal do Ceará (UFC) dentro de uma proposta interprofissional que 105 

serviu de guia para outros institutos no mundo. Estudiosos brasileiros da área da educação na 106 

saúde vêm, há alguns anos, propondo relações de parceria e troca de conhecimentos entre 107 

diferentes profissionais da saúde, universidades e serviços, garantindo de forma efetiva esse 108 

progresso. Isso exige uma reestruturação acadêmica, que deve ser apoiada em relações de 109 

parceria da universidade com os diversos setores da sociedade civil, envolvendo docentes, 110 

discentes, gestores das Instituições de Ensino Superior (IES) e do Sistema Único de Saúde 111 

(SUS), profissionais e a população (9).  112 

 Nesse sentido, os educadores do Instituto Regional FAIMER-Brasil recebem 113 

treinamento, ferramentas e apoio que os tornam agentes de mudança, criadores de avanços 114 

significativos e sustentáveis na educação das profissões de saúde. O currículo tem foco nos 115 

conhecimentos e habilidades de gerenciamento e avaliação de projetos, liderança e gestão, 116 

métodos de ensino e pesquisa em educação. A aplicação prática desses conhecimentos 117 

adquiridos é demonstrada durante o processo de candidatura, onde os participantes propõem 118 

projetos educacionais individuais inovadores que são endossados pelas suas instituições de 119 

origem, para serem desenvolvidos e implementados ao longo dos dois anos. Com base nas 120 

discussões dos projetos propostos, os participantes têm a oportunidade de aprender novas 121 

metodologias pedagógicas eficazes para aplicar em sua prática docente, contribuindo para o 122 

processo ensino-aprendizagem em nível institucional e melhorando a qualidade educacional 123 

das profissões de saúde (10).  124 

 Além disso, esse método traz consigo, em maior parte do tempo, a facilidade de estudo 125 

à distância, que proporciona ao profissional a aquisição de conhecimento, permitindo que o 126 

mesmo demonstre capacidade crítico-reflexiva, habilidades e competências para o 127 
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desenvolvimento de suas funções (11), isso tudo na comodidade de ter acesso em qualquer 128 

lugar, diminuindo os custos e flexibilizando e otimizando o tempo para o aprendizado de 129 

acordo com as particularidades de cada participante do projeto.  130 

 Pode-se entender, a partir deste contexto, que programas de desenvolvimento docente 131 

contínuos demonstram qualificação de educadores das profissões da saúde em suas 132 

Instituições de Ensino Superior (IES). O Instituto Regional FAIMER-Brasil é um programa 133 

interprofissional de desenvolvimento docente, que integrou os profissionais de Odontologia, 134 

Enfermagem e Farmácia e demais categorias das profissões da saúde aos da Medicina, 135 

utilizando mecanismos das políticas de saúde em suas temáticas de intervenção que 136 

qualifiquem a organização do atendimento nas equipes de saúde. 137 

 Esse trabalho tem como objetivo verificar os aspectos formativos do programa 138 

educacional do Instituto Regional FAIMER Brasil, a partir da identificação das evidências 139 

disponíveis. 140 

 141 

MÉTODOS 142 

Tipo de estudo 143 

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura para determinar o conhecimento 144 

atual sobre uma temática específica, já que este método é conduzido de modo a identificar, 145 

analisar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto, sendo 146 

apropriada para investigar áreas emergentes. Nesse sentido, o processo de elaboração de uma 147 

revisão integrativa ocorre pelas seguintes fases: elaboração da pergunta norteadora; busca ou 148 

amostragem na literatura; coleta de informações; análise crítica dos estudos incluídos; 149 

discussão dos resultados; e apresentação da revisão integrativa (12).  150 

Para guiar a revisão integrativa, elaborou-se a seguinte questão: “Quais as evidências 151 

científicas acerca do desenvolvimento docente proposto pelo Instituto Regional FAIMER-152 
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Brasil?”. 153 

 154 

Coleta de informações 155 

A busca dos estudos primários foi executada conforme os critérios e manuais de cada 156 

base de dados. Utilizaram-se o descritor Brasil na língua portuguesa e inglesa e o termo 157 

“FAIMER” combinados com operadores booleanos (AND e OR). Os descritores foram 158 

pesquisados no período compreendido entre janeiro de 2007 a dezembro de 2019 sem 159 

restrição de linguagem. A pesquisa foi realizada usando os bancos de dados PubMed, bases de 160 

dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), 161 

Science Direct, Education Resources Information Center (ERIC), Biblioteca Digital de Teses 162 

e Dissertações (BDTD), Catálogo de Teses e Dissertações, Portal de Periódicos da CAPES, 163 

Google Scholar e Repositório Institucional da UFC. Depois da identificação dos estudos, as 164 

referências foram selecionadas por título e resumo por dois revisores, de forma independente. 165 

A busca dos estudos selecionados nas referidas bases de dados ocorreu de forma 166 

manual. Os descritores foram combinados de diferentes formas para garantir uma busca 167 

ampla, em ambiente com protocolo IP reconhecido pelo portal de periódicos CAPES, cujas 168 

combinações estão descritas na Tabela 1. 169 

 170 

Tabela 1. Fonte de dados, combinação de termo de busca e referências identificadas. 171 

Fortaleza, Ce, Brasil, 2019-2020. 172 

Fonte Combinação  Resultados  

PubMed FAIMER AND Brazil 

"FAIMER" AND ("Brasil" OR "Brazil") 

11 

0 

BVS "FAIMER" AND ("Brasil" OR "Brazil") 4 

SciELO "FAIMER" AND ("Brasil" OR "Brazil") 1 
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Science Direct  "FAIMER" AND ("Brasil" OR "Brazil") 8 

ERIC  FAIMER 

"FAIMER" AND ("Brasil" OR "Brazil") 

2 

0 

BDTD "FAIMER" AND ("Brasil" OR "Brazil") 14 

Catálogo de Teses e 

Dissertações da USP 

"FAIMER" AND ("Brasil" OR "Brazil") 1 

Portal de Periódicos 

da CAPES 

"FAIMER" AND ("Brasil" OR "Brazil") 94 

Google Scholar  "FAIMER" AND ("Brasil" OR "Brazil") 446  

Repositório 

Institucional da UFC 

"FAIMER" AND ("Brasil" OR "Brazil") 0 

TOTAL 580 

 173 

Na segunda parte da busca bibliográfica, o que corresponde na metodologia às outras 174 

fontes, uma busca foi realizada na literatura cinzenta. Segundo o estudo de Botelho e Oliveira 175 

(2015) (13), diz respeito a publicações não convencionais e não comerciais, semipublicadas, 176 

difíceis de encontrar em canais tradicionais de distribuição, com controle bibliográfico 177 

ineficaz (não recebem numeração internacional e não são objeto de depósito legal em muitos 178 

países), sendo pouco incluídas bibliografias e catálogos. São produzidas em número limitado 179 

de cópias, possuem normas variáveis de produção e edição (desde as mais simples, como um 180 

trabalho encadernado em espiral que não apresenta qualidade gráfica, até formas mais 181 

elaboradas, em microfilmes, microfichas e capas duras). Apesar das limitações citadas, a 182 

literatura cinzenta apresenta informação e conhecimento altamente atualizado e mais 183 

detalhado, alcança um público reduzido e não é determinada apenas por interesses comerciais, 184 

o que a torna atrativa em uma revisão integrativa para atingir o estado da arte de uma dada 185 
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temática (13).  186 

A busca por literatura cinzenta digital e manual objetivou selecionar arquivos do tipo 187 

acadêmicos, os quais poderiam se enquadrar em um dos seguintes tipos: memórias e 188 

monografias de graduação e especialização; dissertações de mestrado; teses de doutorado, 189 

livre-docência e para professor titular; relatórios de pós-doutorado; relatórios de pesquisa e 190 

científicos; preprints; relatórios preliminares e avançados; relatórios institucionais, internos, 191 

técnicos e estatísticos; memorandos; relatórios de pesquisas de mercado; relatórios do estado 192 

da arte; relatórios de comissões e grupos de estudo etc.; anais de congressos, livros de 193 

resumos e comunicações em eventos científicos. Apesar de extensa busca, a leitura na íntegra 194 

dos 14 primeiros estudos selecionados demonstrou que os mesmos não possuíam temática 195 

central relacionada ao Instituto Regional FAIMER-Brasil.  196 

 197 

Critérios de elegibilidade 198 

Os critérios de inclusão dos estudos primários e de literatura cinzenta delimitados 199 

foram os artigos que retratassem características da estrutura, processo formativo e resultados 200 

do Instituto Regional FAIMER-Brasil, publicados no período de janeiro de 2007 a dezembro 201 

de 2019, e com as seguintes classificações: estudo individual com delineamento experimental, 202 

estudo com delineamento não experimental, como pesquisa descritiva correlacional e 203 

qualitativa ou estudos de caso, relatório de casos, editoriais, opinião de especialista ou dados 204 

obtidos de forma sistemática, de qualidade verificável ou dados de avaliação de programas 205 

publicados nos idiomas português, inglês e espanhol. Os critérios de exclusão estabelecidos 206 

foram: estudos exclusivos de intervenção com metodologia de ensino-aprendizagem oriundos 207 

da formação FAIMER que não abordassem a formação no programa como temática principal. 208 

Uma estratégia de apoio de pares era que os estudos elegíveis incluíssem qualquer, mas não 209 

necessariamente, todos os seguintes elementos: informações; observação; discussão ou 210 
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discussão e reflexão. 211 

 212 

Fluxo de seleção  213 

 214 

A partir dos resultados encontrados após a busca dos estudos e obedecendo aos 215 

critérios de inclusão e exclusão apresentados, foi realizada a leitura do título e do resumo de 216 

cada artigo científico a fim de verificar a sua adequação com a questão norteadora da presente 217 

investigação. Os estudos foram selecionados através de diagramas de fluxo Preferred 218 

Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses (PRISMA) e apresentados na 219 

figura 1. 220 

 221 

Figura 1. Processo de seleção dos artigos científicos nas bases de dados PubMED, BVS, SciELO, Science 222 
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Direct, ERIC, BDTD, Catálogo de Teses e Dissertações da USP, Portal de Periódicos da CAPES e Google 223 

Scholar e Repositório Institucional da UFC. Fortaleza/CE, Brasil, 2007-2019. 224 

O processo de seleção e método de concordância dos estudos foi desenvolvido por 225 

dois revisores de forma independente, os quais selecionaram os estudos conforme os critérios 226 

de elegibilidade. 227 

 228 

Análise e tratamento das informações  229 

 A extração das informações dos dez estudos selecionados foi executada por meio de 230 

um formulário contendo a caracterização dos estudos científicos de acordo com as 231 

informações: título do artigo, ano de publicação, local do estudo, base de dados, delineamento 232 

metodológico e nível de evidência. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva, o 233 

que permitiu a avaliação do nível e qualidade das evidências disponíveis acerca do Instituto 234 

Regional FAIMER Brasil, além de identificar as lacunas do conhecimento para o 235 

desenvolvimento de futuras pesquisas. Todas as citações identificadas por pesquisas 236 

eletrônicas em bancos de dados e pesquisas manuais em páginas de conteúdo foram 237 

transferidas para o gerenciador de referências Mendeley® Desktop - Reference Manager 238 

(RELX Group, Londres, Reino Unido) e as duplicatas removidas. 239 

Dois pesquisadores extraíram independentemente as informações dos estudos 240 

incluídos, usando um quadro de dados padronizado no qual constassem as seguintes 241 

informações: ano e autores do estudo, título, objetivos, metodologia e desenho do estudo, 242 

principais resultados e o nível de evidência do estudo (APÊNDICE A). Também se observou 243 

quaisquer resultados da análise qualitativa ou comentários dos autores sobre o processo, tais 244 

como limitações e lacunas de conhecimentos, as quais foram inseridas em uma coluna com o 245 

tópico resultados principais. 246 

Os 07 (sete) artigos de texto completo excluídos não abordavam como temática 247 

central a formação oferecida pelo Instituto Regional FAIMER-Brasil, o que resultou na 248 
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amostra final de 10 estudos. Para realizar a classificação do nível de evidência dos trabalhos 249 

selecionados foi empregada a categorização pela qualidade das evidências em seis níveis, a 250 

saber: Nível 1: evidências resultantes da metanálise de múltiplos estudos clínicos controlados 251 

e randomizados; Nível 2: evidências obtidas em estudos individuais com delineamento 252 

experimental; Nível 3: evidências de estudos quase-experimentais; Nível 4: evidências de 253 

estudos descritivos (não-experimentais) ou com abordagem qualitativa; Nível 5: evidências 254 

provenientes de relatos de caso ou de experiência; e Nível 6: evidências baseadas em opiniões 255 

de especialistas (12). 256 

 257 

RESULTADOS 258 

Dos dez artigos selecionados, dois (20%) foram publicados no ano de 2012 e quatro 259 

(40%) em 2016, os demais foram publicados no período de 2011-2015 (40%). O maior 260 

predomínio de publicações no ano de 2016 deveu-se a comemoração dos dez anos do Instituto 261 

Regional FAIMER-Brasil, o que resultou em uma edição do Caderno da Associação Brasileira 262 

de Educação Médica (ABEM) sobre os principais resultados do programa de desenvolvimento 263 

docente.  264 

Com a finalidade de facilitar a exposição dos estudos incluídos nesta revisão, eles 265 

foram agrupados inicialmente na Tabela 2, considerando autor e ano de publicação, título, 266 

objetivo e base de dados de disponibilidade do estudo, ordenadamente em sequência 267 

cronológica. 268 

 269 

Tabela 2. Caracterização dos artigos selecionados conforme autor (ano de publicação), título, 270 

objetivo e base de dados de disponibilidade do estudo (n=10). Fortaleza/CE, Brasil, 2020. 271 

Autor (Ano) Título Objetivo Base de dados 
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Burdick W, Amaral E, 

Campos H, Norcini J. 

(2011)(14)  

A model for linkage between health 

professions education and health: 

FAIMER international faculty 

development initiatives 

Descrever o modelo do Instituto Regional 

FAIMER Brasil para desenvolvimento de 

docentes das profissões da saúde para a 

melhoria da situação de saúde da 

comunidade. 

PubMed 

Google 

Acadêmico 

Portal de 

Periódicos da 

CAPES 

Amaral E, Campos 

HH, Friedman S, 

Morahan PS, Araujo 

MNT, Carvalho 

Júnior PM, et al. 

(2012)(11)  

An Educational international 

partnership responding to local 

needs: Process evaluation of the 

Brazil FAIMER Regional Institute 

Avaliar o Instituto Regional FAIMER Brasil 

por meio de resultados relacionados ao 

alcance no país, temas de projetos de 

intervenção e percepções dos participantes 

sobre o ganho de conhecimento e impacto no 

programa 

 

PubMed 

Science Direct 

Portal de 

Periódicos da 

CAPES 

BVS 

Garcia VL, Carvalho 

Junior PM. (2012)(15) 

Formação de recursos humanos em 

saúde: tecnologias de informação e 

comunicação como recurso 

didático no Programa FAIMER 

Brasil. 

Descrever o módulo de educação a distância 

no Programa de Desenvolvimento Docente 

para Educadores das Profissões da Saúde: 

Instituto Regional FAIMER Brasil. 

Google 

Acadêmico 

 

Friedman SR, Loh 

LC, Burdick WP 

(2013)(16)  

Educator perceptions of the 

relationship between education 

innovations and improved health 

Examinar as percepções de participantes dos 

Institutos Regionais FAIMER Brasil e Índia 

sobre a relação dos projetos de inovação com  

inovação em educação e saúde.  

 

Science Direct 

Portal de 

Periódicos da 

CAPES 

BVS 

Bollela VR, Machado 

VMP, Carvalho 

Junior PM de, Araújo 

MNT, Ribeiro MGF, 

Amaral E, Campos 

HH.(2014)(17)  

Princípios de ensino-aprendizagem 

significativos na pós-graduação da 

saúde 

Abordar e discutir um modelo de formação 

em pós-graduação na área da saúde 

vivenciada pelos autores, que privilegia o 

envolvimento ativo daquele que aprende, 

individualmente e em grupo, tanto na forma 

presencial quanto à distância.  

Google 

Acadêmico 

Ladhani Z, Shah H, Global Leadership Model for Descrever o desenho, implementação, PubMed, 
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 272 

Do total da amostra de estudos selecionados, 04 constituíram publicações fora do 273 

Wells R, Friedman S, 

Bezuidenhout J, van 

Heerden B, et al. 

(2015)(18)  

Health Professions Education – A 

Case Study of the FAIMER 

program 

avaliação e evolução do componente de 

liderança e gestão do Instituto FAIMER 

Global   

 

Science 

Direct, Google 

Acadêmico 

Portal de 

Periódicos da 

CAPES 

Roberto V, Paulo B, 

Carvalho M, Maria J, 

Torres N, Goretti M, 

et al. et al. (2016)(19)  

Instituto Regional de Educação 

para as Profissões da Saúde: o 

currículo FAIMER Brasil 

Apresentar as características essenciais do 

currículo deste programa de 

desenvolvimento docente 

Google 

Acadêmico 

(Cadernos da 

ABEM) 

Ezequiel O da S, 

Campos H de H, 

Ribeiro MGF, Araújo 

MNT, Carvalho 

Júnior PM, Bollela 

VR, et al (2016)(20)  

Tendência dos projetos de 

intervenção realizados no Programa 

FAIMER Brasil 2007 a 2016:10 

anos de história 

Comparar a tendência dos temas de projetos 

de intervenção educacional em dois 

diferentes quinquênios do programa 

FAIMER. 

Google 

Acadêmico 

(Cadernos da 

ABEM) 

Peixoto RAC, Ribeiro 

MGF, Araújo MNT, 

Campos H de H, 

Carvalho Júnior 

PMC, Bollela VR, et 

al. (2016)(21)  

Instituto Regional de Educação 

para as Profissões da Saúde 

FAIMER Brasil: Avaliação das 

sessões presenciais de 2010 a 2015 

Avaliar a percepção dos participantes do 

Instituto FAIMER Brasil no período de 2010 

a 2015, sobre a aquisição de conhecimento e 

o impacto educacional. 

Google 

Acadêmico 

(Cadernos da 

ABEM) 

Teixeira LA, Ribeiro 

MGF, Araújo MNT, 

Campos H de H, 

Carvalho Júnior PM, 

Bollela VR, et al. 

(2016)(22)  

Instituto Regional de Educação 

para as Profissões da Saúde 

FAIMER Brasil: Perfil dos 

Participantes de 2007 a 2016 

Descrever o processo seletivo para inserção 

dos participantes no Programa FAIMER 

Brasil e analisar o perfil dos participantes do 

programa ao longo dos 10 anos de sua 

existência no país. 

Google 

Acadêmico 

(Cadernos da 

ABEM) 
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Brasil em parceria com integrantes do FAIMER Institute. Em uma análise geral dos objetivos, 274 

os estudos se propuseram a apresentar a proposta do Instituto Regional FAIMER-Brasil, 275 

características essenciais, seu currículo, modelo de organização, processo de trabalho, 276 

características das estratégias educacionais utilizando TIC em EaD e singulares do processo 277 

de trabalho do programa no Brasil. Dois dos estudos de abrangência internacional 278 

diferenciaram-se pelos objetivos relacionados às percepções de participantes (11) (16).  279 

Organizados em ordem cronológica de publicação, os estudos foram classificados 280 

pelos autores da presente revisão de acordo com o nível de qualidade de evidência, assim 281 

como apresentados os principais resultados, conforme visualizado na Tabela 3.    282 

 283 

Tabela 3. Caracterização dos artigos selecionados conforme autor (ano de publicação), nível 284 

de evidência e principais resultados (n=10). Fortaleza/CE, Brasil, 2020. 285 

Autor (Ano) Nível Principais resultados 

Burdick W, Amaral E, Campos 

H, Norcini J. (2011)(14)  

4 O Brasil obteve participação do setor público por meio do financiamento 

da SGTES no Instituto Regional FAIMER-Brasil. 

O modelo de aprendizagem em comunidade de práticas do Instituto 

Regional FAIMER-Brasil e da elaboração de projetos de inovação 

educacional contextualizados pela situação locorregional são potenciais 

para exercer efeitos diretos na saúde das comunidades a partir de resultados 

a curto prazo por meio de atividades de ensino realizada em serviços de 

saúde, porém necessitam de acompanhamento longitudinal.  

Amaral E, Campos HH, 

Friedman S, Morahan PS, 

Araujo MNT, Carvalho Júnior 

PM, et al. (2012)(11)  

4 De 98 projetos analisados, 34% (n=32) abordavam necessidades do SUS, 

27% (n=26) sobre currículos e 24% (n=23) sobre métodos de ensino. 

Em relação à comunidade de práticas, metade dos 41 entrevistados das 

turmas de 2007 a 2009 lia o listserv três ou mais vezes por mês (58%) e um 

terço contribuiu na lista mais de três vezes por mês (33%).  
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Em relação às motivações para participação na comunidade de práticas, a 

maioria relatou aprofundar seus conhecimentos (98%) e obter novas ideias 

sobre educação médica (90%). Cinquenta por cento ou mais relataram 

receber conselhos para gerenciar conflitos (63%), beneficiando da ampla 

experiência (54%), pesquisa colaboração (50%) e apoio emocional (63%). 

Dos participantes, 20 foram convidadas para atuar como faculties. 

Observou-se necessidade de acompanhamento a longo prazo dos 

participantes.  

Garcia VL, Carvalho Junior 

PM. (2012)(15) 

5 A atividade de EaD no Instituto Regional FAIMER Brasil foi denominada 

dentro do programa por Mentoring and Learning at Web (ML-WEB), pois 

organizava a fase não presencial do curso para os processos de educação e 

orientação (de projeto) através da web (internet). 

Cada participante do programa escolhe um tema dentre os seis propostos 

anualmente para compor o grupo que executará o curso para os demais 

participantes. Naquele mês os participantes terão o papel de professores do 

módulo EaD. Nos demais meses o participante terá o papel de aluno nos 

módulos em EaD. 

Este processo de avaliação dos participantes e dos processos dos módulos 

ML-Web é gerenciado por uma equipe de facilitadores específicos dentro 

do programa, denominado de “facilitadores on-line” 

Friedman SR, Loh LC, Burdick 

WP (2013)(16)  

4 Os participantes indianos focaram a maior parte das temáticas de seus 

projetos relacionadas a conteúdo instrucional e na melhoria dos métodos 

educacionais, com pouca ênfase na mudança institucional.  

Por outro lado, as respostas dos professores brasileiros relacionaram seus 

projetos igualmente às mudanças institucionais e instrucionais. Os fatores 

institucionais identificados estavam relacionados à capacidade dos projetos 

de melhorar a saúde das populações por meio do apoio de políticas de 

saúde e o trabalho em rede com diferentes profissões. 

Bollela VR, Machado VMP, 

Carvalho Junior PM de, Araújo 

5 Os facilitadores do Instituto Regional FAIMER Brasil destacam os 

componentes essenciais do programa que devem estar contidos em 
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MNT, Ribeiro MGF, Amaral E, 

Campos HH.(2014)(17)  

qualquer formação continuada: Exigência de um projeto (de intervenção) 

como elemento central do programa; Currículo composto: componentes 

educacionais e de gestão de processo de mudança; Coerência entre o que se 

ensina e o que se pratica; Valorização do conhecimento e experiências 

prévias; Respeito à diversidade; Ambiente seguro de aprendizagem; 

Formação de redes de aprendizagem; Desenvolvimento docente; Avaliação 

de programa.  Muitos egressos deste programa estão assumindo 

progressivamente posições de liderança em suas instituições e no contexto 

nacional da educação para as profissões da saúde.  

Ladhani Z, Shah H, Wells R, 

Friedman S, Bezuidenhout J, 

van Heerden B, et al. (2015)(18)  

4 A carreira de egressos do Instituto Regional FAIMER Brasil engloba 

participação nas políticas de educação na saúde com caráter 

interprofissional, ampliação e acreditação de escolas médicas, revalidação 

de diplomas, posições de liderança em associações de ensino das profissões 

da saúde (medicina, odontologia, farmácia, enfermagem e fisioterapia).  

O modelo FAIMER Global apresenta desafios de sustentabilidade 

relacionados à continuidade e financiamento do programa e manutenção da 

comunidade de práticas.  

Roberto V, Paulo B, Carvalho 

M, Maria J, Torres N, Goretti 

M, et al. et al. (2016)(19)  

4 O Currículo do Instituto Regional FAIMER Brasil se estrutura em: 

encontro presencial de 13 dias (Sessão 1); período de atividade à distância 

de 11 meses (Sessão2); nova sessão presencial de 11 dias (Sessão 3); 

período de 11 meses de trabalho à distância (Sessão 4); e concluindo com a 

elaboração de um trabalho de conclusão do curso.  

As atividades presenciais estruturam-se nos eixos: educacional, 

discussão/revisão de projetos, liderança e gestão educacional, operacional 

do curso, educação na comunidade e políticas públicas ligadas ao SUS. 

Busca a formação de redes de aprendizagem por meio de comunidades de 

práticas como elemento-destaque. 

Ezequiel O da S, Campos H de 

H, Ribeiro MGF, Araújo MNT, 

Carvalho Júnior PM, Bollela 

4 O Instituto Regional FAIMER Brasil estimula o envolvimento de outras 

profissões da saúde. 

Observou-se predomínio dos projetos de ações ligados diretamente aos 
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VR, et al (2016)(20)  estudantes entre os docentes-médicos e projetos mais ligados a ensino na 

comunidade entre docentes não-médicos.  

Há um predomínio dos projetos ligados ao programa nos projetos dos 

estados do Sul-Sudeste (S-SE) e de ensino na comunidade nos projetos dos 

estados do Norte-Nordeste-Centro-Oeste (N-NE-CO) 

Peixoto RAC, Ribeiro MGF, 

Araújo MNT, Campos H de H, 

Carvalho Júnior PMC, Bollela 

VR, et al. (2016)(21)  

4 As atividades temáticas classificadas como muito avançadas por mais de 

30% da turma foram relacionadas à avaliação do estudante e metodologias 

avaliativas. 

Quanto ao nível de envolvimento com a atividade, as mais bem avaliadas 

(mais de 80% de concordo fortemente ou muito fortemente) foram 

“Exercício de Trabalho em Equipe”, “Discussão de projetos”, 

“Profissionalismo”, “Educação a Distância (EaD)”, e “Círculos de 

aprendizagem”. As sessões com mais de 80% de concordo fortemente ou 

muito fortemente de aquisição de conhecimentos foram: “Exercício de 

equipe”, “Discussão de projetos”, “Comunicação verbal e não-verbal” e 

“MBTI”.  Potencialidades foram identificadas nos momentos de discussão 

dos projetos em grupos, o poder da comunidade de práticas e as atividades 

voltadas ao processo avaliativo de alunos e de programas. O processo 

avaliativo permanente do Instituto Regional FAIMER Brasil possibilitou a 

inclusão de novas ferramentas de EaD e metodologias ativas de ensino, 

ajustes de cronograma, aumento de tempo para algumas sessões para 

propiciar maior discussão e abertura de espaço de área verde e aumento 

progressivo do número de participantes, de 25 para 40. 

Teixeira LA, Ribeiro MGF, 

Araújo MNT, Campos H de H, 

Carvalho Júnior PM, Bollela 

VR, et al. (2016)(22)  

4 Foram oferecidas 25 vagas ao ano, até 2010, 30 vagas até 2014 e 40 vagas 

nos anos de 2015 e 2016. Entre 2007 e 2016, houve 651 candidatos que 

completaram todas as etapas de inscrição. Um total de 301 docentes foram 

classificados e chamados para iniciar o programa entre 2007 e 2016. O 

perfil dos participantes do Instituto Regional FAIMER Brasil nos primeiros 

10 anos, foi sendo modificado. Inicialmente, havia predomínio da faixa 

etária acima de 50 anos, observando-se redução da média de idade com o 
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 286 

A pesquisa exploratória descritiva utilizando dados transversais foi base para oito 287 

(80%) publicações, tendo nível de evidência 4. Os resultados formativos demonstraram a 288 

caracterização do programa, a associação das atividades de desenvolvimento docente em 289 

consonância com as políticas de saúde do SUS por meio da educação baseada na comunidade 290 

e a participação de outras categorias das profissões da saúde. 291 

A caracterização dos resultados descritos apresentou como componentes diferenciais 292 

de um programa de desenvolvimento docente os aspectos relacionados à gestão e liderança, a 293 

existência de projeto de inovação (intervenção) educacional, ferramentas de ensino e de 294 

trabalho em grupo, com apoio e suporte emocional e construção de vínculos. 295 

 296 

DISCUSSÃO  297 

O presente estudo agregou evidências sobre o Instituto Regional FAIMER-Brasil e o 298 

delineamento metodológico mais prevalente foram de oito estudos descritivos e relatos de 299 

experiências. Os dois estudos transversais realizados não aprofundaram associações 300 

estatísticas entre variáveis. Há uma carência de estudos que avaliem o Instituto Regional 301 

passar do tempo. Em 2007, o Programa foi oferecido somente para 

professores de cursos de medicina, seguindo o modelo inicial do FAIMER 

Institute (Filadélfia-EUA). Ao longo dos anos, foram admitidos 

profissionais docentes de todos os outros cursos da área da saúde no Brasil, 

o que influenciou o programa norte-americano a modificar seus critérios a 

ter abordagem interprofissional da saúde. 

O Brasil apresenta o predomínio da Medicina, seguida por Enfermagem, 

Odontologia, Farmácia e Fisioterapia destacando-se progressivamente.  A 

distribuição dos participantes mostra maior número proveniente da Região 

Sudeste, seguida pela Região Nordeste e menor da região Norte e Centro-

Oeste.  
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FAIMER-Brasil utilizando modelos de avaliação de programas educacionais, assim como não 302 

foram encontrados estudos com caráter longitudinal e do tipo experimental.  303 

Desde o ano de 2007, o Instituto Regional FAIMER-Brasil promove uma estrutura 304 

híbrida (blended-learning), por meio da alternância entre momentos presenciais e a distância, 305 

colocando os participantes em contato com ferramentas de EaD, como citado nos achados dos 306 

estudos selecionados, especialmente por atividades da Mentoring and Learning at Web (ML-307 

Web) e a participação no listserv.. Em uma revisão sistemática realizada não se identificou 308 

diferenças estatísticas significantes entre grupos usando e-learning e sistemas tradicionais 309 

relacionados ao conhecimento, habilidades e satisfação de enfermeiros ou estudantes de 310 

enfermagem. Uma modalidade importante de educação à distância é o mobile learning (m-311 

learning), no qual o aluno interage com outros participantes no espaço de conectividade 312 

eletrônica e móvel (23).  313 

A maioria dos dispositivos móveis (por exemplo: telefones celulares, notebooks, 314 

tablets) possui tecnologias que permitem a interação social e com isso a transmissão de 315 

informações. A conexão wireless (sem fio) permite acessar informações, compartilhar 316 

informações e conhecimentos de qualquer lugar, a qualquer momento. O professor tem seu 317 

papel ampliado de simples transmissor de informações para outros como: gestor do processo, 318 

criador de material instrucional, facilitador do processo, conselheiro, guia etc. O aluno passa 319 

de um receptor de informações para um agente ativo da construção e reelaboração de 320 

conhecimento, com autonomia dos sujeitos. A interação entre estes atores (professor e aluno) 321 

passa a depender muito mais do meio (mídias utilizadas e correspondentes linguagens) e dos 322 

métodos de ensino-aprendizagem (24).  323 

No que diz respeito à expansão global do modelo FAIMER até o momento (2020), 324 

existem 11 institutos regionais, sendo quatro na Índia, dois na China, um no Brasil, um no 325 

Chile, um na África Subsaariana, um no Egito e um na Indonésia. Geralmente, são 326 
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hospedados por escolas médicas locais, formando uma rede global de cooperação na formação 327 

docente. Esta descentralização facilita o desenvolvimento de uma forte comunidade 328 

profissional regional para colaboração de pares com suporte curricular centrado no modelo 329 

FAIMER de formação (25).  330 

A seleção de candidatos deve ser acompanhada de proposta de projetos de intervenção 331 

educacional com potencial para melhorar a saúde de comunidade, país ou região do 332 

requerente e que possua apoio institucional (5).  333 

Os resultados desta revisão integrativa demonstraram que o Brasil possui destaque na 334 

vocação do FAIMER em melhorar a saúde das populações. Isso se deve ao fato de o país 335 

possuir um sistema universal de saúde pública (SUS) e o financiamento das atividades do 336 

Instituto Regional FAIMER-Brasil pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na 337 

Saúde (SGTES), Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) e Secretaria de Educação 338 

Superior (SESU) do Ministério da Educação entre 2007 e 2018.  339 

A temática dos projetos dos achados deste estudo varia conforme o foco, que pode 340 

ser nos estudantes, currículo, de ação no programa e de ação na comunidade. Em publicação 341 

sobre os 297 projetos avaliados de 2007 a 2016, as quatro temáticas mais utilizadas nos 342 

projetos de inovação educacional são: desenvolvimento de competências (15,8%), avaliação 343 

do estudante (13,8%), desenvolvimento docente (12,1%) e educação baseada na comunidade 344 

(11,4%), este último relacionado ao foco de ação na comunidade, o que demonstra a 345 

capilaridade do programa de desenvolvimento docente em integração com o SUS. Fato a esse 346 

que se soma ao crescimento percentual da interprofissionalidade como temática de projeto, 347 

que ao final de 2011 possuía 2,4% de participação nas temáticas e ao final de 2016 aumentou 348 

para 9,4% (20).   349 

A proporção de projetos de inovação educacional com temáticas abrangendo ações 350 

com foco na comunidade relaciona-se com o desenvolvimento docente contextualizado com 351 
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as políticas de saúde no Brasil. A integração ensino-serviço-comunidade na perspectiva da 352 

colaboração interprofissional com apoio governamental fomenta as percepções dos 353 

educadores das profissões da saúde sobre relação entre seu trabalho e melhorias na saúde da 354 

sociedade. (26).  355 

Pode-se referir como exemplo, o projeto elaborado por um participante do Instituto 356 

Regional FAIMER-Índia que envolveu estudantes do ensino médio e de Medicina para 357 

complementar os cuidados prestados pelos profissionais de saúde pública através de projetos 358 

de aprendizado de serviço em quatro diferentes comunidades do Paquistão. Este projeto de 359 

intervenção submetido foi desenvolvido ao longo dos dois anos de vivência formativa (1). 360 

Seu foco principal era elevar conscientização sobre as causas, efeitos e prevenção de 361 

anemia ferropriva, uma condição comum entre mulheres em idade reprodutiva no 362 

Paquistão. O projeto foi apoiado por instituições e ONGs locais, mas dentro de alguns anos, 363 

atraiu parceiros internacionais incluindo a Universidade Flinders na Austrália e a ONG 364 

americana Saúde Global por meio de Educação, Trabalho e Serviço (GHETS), que permitiu 365 

adicionar componentes de teste e tratamento no ponto de atendimento que produziu resultados 366 

positivos mensuráveis para a saúde(1). 367 

Assim, uma sugestão proposta pelos autores é uma investigação mais aprofundada de 368 

como os contextos e políticas nacionais influenciam na formação, na relação da inovação da 369 

educação com a melhoria da saúde. Esta última sugestão é conhecida como educação baseada 370 

na comunidade, que envolve educar a cabeça (cognitiva), o coração (afetivo) e a mão 371 

(prática), utilizando ferramentas que nos permitem ampliar e interrogar nossos sistemas de 372 

valores. Em sua busca para desenvolver e implementar programas eficazes de educação 373 

baseada na comunidade, a maioria das IES está cada vez mais se voltando para programas de 374 

aprendizado socialmente responsáveis. Os agentes de mudança devem possuir outras virtudes, 375 

como perseverança e responsabilidade, em sua missão de servir. Ou seja, eles devem ter um 376 
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senso de responsabilidade para com a comunidade e estar dispostos a continuar, apesar dos 377 

desafios que possam enfrentar (27). 378 

A caracterização do modelo de estrutura curricular originado do FAIMER Institute na 379 

Filadélfia tem sido estudada. Em um estudo com participantes do Programa Lee Jong-Wook 380 

para Educação das Profissões da Saúde (LJWF- HPE) na Coreia do Sul, observou-se que 381 

diferente do modelo FAIMER Institute no qual as sessões presenciais ocorrem por meio de 382 

imersão, a realização de atividades educativas no limite de cinco horas diárias foi associado a 383 

um maior nível de aprendizagem.de docentes das profissões da saúde em virtude da maior 384 

participação de docentes que possuíam outros vínculos empregatícios, já que foi percebido 385 

que os docentes com baixos salários nas universidades não poderiam dedicar-se a atividades 386 

mais extensas, tornando-se ainda mais desafiador incentivar a participação nos programas de 387 

formação docente. (28) 388 

Neste estudo, os fellows reconheceram que a maioria dos facilitadores manteve uma 389 

abordagem participativa e centrada no aluno durante todo o curso do programa. No que diz 390 

respeito aos métodos de ensino, o uso de várias atividades de aprendizagem com palestras 391 

didáticas em uma proporção adequada também contribuiu para o aprendizado efetivo. A 392 

maioria dos fellows afirmou que o aprendizado e a satisfação melhoraram quando os 393 

instrutores estavam cientes da situação dos fellows em relação às necessidades de redução da 394 

carga horária (28). 395 

Em um estudo que avaliou uma sequência de quatro cursos em um programa-piloto 396 

online para educadores de profissões da saúde nos EUA, evidenciou o papel vital que os 397 

componentes interacionais do curso podem desempenhar na obtenção de pensamento 398 

crítico. Acredita-se que ele tenha aplicação à medida que mais programas online são 399 

distanciados. O aumento do uso do pensamento crítico pelos participantes indica que esses 400 

formatos podem realmente ocasionar aprendizado profundo que é de valor para os educadores 401 
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das profissões da saúde, que procuram aprimorar habilidades de ensino. Muitos educadores 402 

médicos passaram pela escola sem ter que experiência de ensino e seus principais referenciais 403 

serão suas próprias experiências como estudantes (29).       404 

A comunidade de práticas proposta como parte da estrutura curricular do Instituto 405 

Regional FAIMER-Brasil promove cooperação entre diversas categorias profissionais. Essa 406 

cooperação é estruturada a partir dos encontros presenciais vivenciados pelos participantes, 407 

com uma aproximação favorecida pela troca de experiências pessoais e profissionais, com 408 

compartilhamento de experiências que fortalecem as relações e possibilitam aos espaços 409 

mediados por computador, uma dinamicidade nas comunicações, um processo formativo 410 

permanente e um apoio e suporte emocional. Há em sua espinha dorsal o referencial da 411 

cibercultura, uma forma sociocultural que modifica os hábitos sociais, práticas de consumo 412 

cultural, ritmos de produção e distribuição da informação, ao criar relações no trabalho e no 413 

lazer, novas formas de sociabilidade e de comunicação social(30).    414 

Esse ambiente propicia formação e difusão do conhecimento, assim como um novo 415 

modelo de produzir saúde por meio da criação de espaços de troca e reflexão sobre as práticas 416 

ou a constituição de dispositivos para a educação permanente dos profissionais na perspectiva 417 

de uma inteligência coletiva (30). 418 

 Essa comunidade pode funcionar como dispositivo para a formação em saúde, para a 419 

produção de acervo de experiências/conhecimentos, para a colaboração clínica, para a 420 

difusão, para a indução e, especialmente, para a criação colaborativa de espaços de 421 

compartilhamento das experiências que emergem do processo de implementação e 422 

desenvolvimento das políticas públicas de saúde (31)(32). 423 

A combinação da natureza assíncrona e interativa do ambiente de aprendizado on-424 

line incentiva os participantes a se envolverem em aprendizado e reflexão colaborativas.  A 425 

qualidade da discussão on-line permite aos participantes o tempo para uma reflexão mais 426 
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cuidadosa do que é possível em ritmo acelerado nas salas de aula. O tempo entre ler 427 

mensagens e responder, permite que os participantes reflitam e interpretem o que os outros 428 

disseram antes de construir sua resposta. Além disso, a discussão online é interativa, o que 429 

lhes dá a chance de colaborar e negociar significado em um contexto em que múltiplas 430 

perspectivas podem ser expressas à medida que os participantes buscam entender (33).  431 

Essa alternância de ferramentas de comunicação é mais bem usada como ponto de 432 

partida para discussão de aspectos importantes, em vez de uma ferramenta definitiva para 433 

decisões sobre atuação colaborativa, já que existem muitos aspectos das parcerias 434 

internacionais que são difíceis de capturar ou podem mudar rapidamente, dependendo de 435 

fatores externos, como rotinas de trabalho, características de cada cotidiano e estilos de vida 436 

de cada país (34). 437 

Neste contexto, inúmeros grupos de interesse especial também atuam por outros 438 

mecanismos de formação na modalidade EaD, como o Special Interest Group(SIG), 439 

desenhado pela FAIMER, cujo objetivo é aprofundar o conhecimento e estabelecer a 440 

colaboração entre grupos e que foram desenhados para possibilitar tal forma de iniciativa. 441 

Posteriormente surgiu o SIG em Educação Médica (SIGEM), expandido para as demais 442 

profissões da saúde, com a missão de promover a integração colaborativa entre educadores da 443 

saúde para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem no Sistema Único de Saúde 444 

(SUS).  445 

O SIGEM representa atualmente uma estratégia exitosa de troca de experiência em 446 

ensino na saúde com amplitude nacional. Este exemplo de aprendizagem colaborativa 447 

utilizando novas tecnologias e ferramentas de e-learning pode permitir, além da capacitação 448 

docente/preceptores e favorecimento da educação permanente, o desenvolvimento de 449 

pesquisas colaborativas nacionais (35). 450 

Observou-se pelos resultados da pesquisa de Teixeira et al. (2016), presente neste 451 
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estudo, que ainda há uma baixa participação da região norte do Brasil, no Instituto Regional 452 

FAIMER-Brasil. As desigualdades regionais na expansão de Instituições de Ensino Superior 453 

da área da saúde podem estar relacionadas à baixa procura neste programa de formação de 454 

educadores das profissões da saúde (36). 455 

 Ainda assim, tendo em vista o aspecto continental e diverso do Brasil, a competência 456 

cultural é um dos aspectos vivenciados na estrutura formativa, com foco na capacidade de 457 

interagir respeitosamente com colegas de qualquer cultura e exige consciência 458 

crítica. Segundo os autores, os participantes do processo formativo sugeriram que questões 459 

relacionadas à competência transcultural sejam alojadas dentro do currículo em vez de serem 460 

abordadas fora de contexto (36). 461 

Em 2015, a Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado da Universidade Federal de 462 

Minas Gerais (EPSM/UFMG) desenvolveu um Índice de Escassez de Profissionais de Saúde 463 

na Atenção Primária e demonstrou que as regiões Norte e Nordeste eram as mais afetadas por 464 

escassez grave de médicos (37). Em se tratando da distribuição geográfica de cursos e vagas 465 

da área da saúde, é perceptível a iniquidade da oferta das graduações em saúde. 466 

 Dados de 2017 apontam uma concentração de 45,4% (n=2.910) de cursos, de 51,5% 467 

(n=555.477) de vagas e de 45,2% (n=84.560) de formandos em saúde na região Sudeste; ao 468 

passo que a região Norte, mais carente de força de trabalho em saúde, é a que abriga o menor 469 

percentual de oferta: 7,3% (n=467), 5,9% (n=63.240) e 7,2% (n=13.525), nesta ordem. No 470 

entanto, já se observa diminuição da desigualdade na distribuição regional. O cálculo das 471 

taxas de crescimento aponta que, enquanto a região Sudeste cresceu 195%; 330% e 101% em 472 

número de cursos, vagas e egressos; a região Norte se configurou como a que mais ampliou as 473 

possibilidades de acesso aos cursos da saúde (408%, 957% e 543% respectivamente) (38). 474 

A Região Sudeste abrigava a maioria das escolas (41,8%), enquanto Norte (6,8%) e 475 

Centro-Oeste (10,5%), a menor parte Entre as regiões do país, a implantação das escolas de 476 
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medicina tem sido maior no Sudeste e menor na Região Norte. No entanto, ao longo dos 477 

governos federais, progressivamente, aumentou a implantação dessas escolas nas regiões 478 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Na Região Norte, esse percentual aumentou de 4,5%, até 479 

1963, para 22,7% no governo Fernando Henrique Cardoso, 27,3% no governo Lula e para 480 

22,7% nos governos Dilma-Temer (39).  481 

Outro achado importante é a abrangência de diversas categorias das profissões da 482 

saúde na proposta do Instituto Regional FAIMER-Brasil. Sabe-se que as Diretrizes 483 

Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de saúde do ano de 2001 no Brasil, e para os 484 

cursos de medicina do ano de 2014 estimulam a formação de egressos que saibam trabalhar 485 

em equipe. O trabalho em equipe no SUS requer práticas colaborativas que só o trabalho 486 

interprofissional pode favorecer (40). Entretanto, essa formação em cursos na área da saúde 487 

ainda é pouco explorada nos projetos pedagógicos dos cursos no Brasil.  488 

Esse panorama pode ser modificado quando os docentes das profissões da saúde 489 

estiverem em contato permanente nos processos de capacitação destinados à formação de 490 

professores, como se propõe a experiência do Instituto Regional FAIMER-Brasil que iniciou 491 

no ano de 2007 apenas para profissionais médicos, adquirindo a categoria de especialização 492 

por meio da UFC e posteriormente, ampliou para outros profissionais da saúde que estavam 493 

envolvidos na formação, preceptoria e atividades de integração entre ensino e serviço. Essa 494 

experiência merece ser destacada por ter sido pioneira e replicada para o FAIMER Filadélfia e 495 

os demais Institutos Regionais que formam a rede Global FAIMER(41).  496 

A Educação Interprofissional em Saúde (EIP) é conceituada como uma proposta 497 

onde duas ou mais profissões aprendem juntas sobre o trabalho conjunto e sobre as 498 

especificidades de cada uma, na melhoria da qualidade ao paciente (42). 499 

 Um estudo com egressos de cursos de graduação na saúde demonstrou percepções 500 

satisfatórias quando em trabalho com profissionais de diferentes áreas, no ato de compartilhar 501 
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experiências e aprender juntos (43). Os egressos participantes do estudo relataram ganhos 502 

tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. Constata-se que diversas 503 

competências para o trabalho em equipe e para a integralidade no cuidado foram 504 

desenvolvidas a partir da formação inicial na graduação dos cursos da área da saúde, 505 

caracterizando-se como um diferencial nas diferentes profissões que integraram a amostra do 506 

estudo(44). 507 

O Instituto Internacional Manipal-FAIMER de Liderança no Ensino Interprofissional 508 

(M-FIILIPE), na Academia Manipal de Ensino Superior (MAHE) na Índia, organiza desde o 509 

ano de 2015 um programa de bolsas de estudo em colaboração com a FAIMER Filadélfia, 510 

para o desenvolvimento de competências de liderança para a EIP.  511 

Inicialmente, o M-FIILIPE concentrou-se na construção e promoção da comunicação 512 

entre os principais grupos de partes interessadas na administração da universidade, faculdade 513 

acadêmica e governo local, a fim de estabelecer a necessidade de tal evento. As faculdades de 514 

Medicina, Saúde pública, Administração, Arquitetura e Engenharia se uniram para atividades 515 

em grupo e recomendaram reformas ambientais orientadas para a saúde e construídas para a 516 

administração cívica local. Este evento ilustra como grupos interprofissionais de acadêmicos 517 

envolventes podem facilitar o desenvolvimento orientado ao conhecimento para promover a 518 

equidade na saúde, por meio de ações sobre os determinantes sociais da saúde. No entanto, o 519 

escopo da consulta foi limitado apenas aos acadêmicos, com necessidade de envolvimento dos 520 

serviços de saúde (26). 521 

   O presente estudo apresentou uma amostra pequena de produções científicas, 522 

motivo pelo qual foi eleita a modalidade de revisão integrativa para identificação das lacunas 523 

de conhecimento relacionadas ao Instituto Regional FAIMER-Brasil. Os achados orientam 524 

futuras pesquisas que possibilitem o acompanhamento longitudinal dos participantes. 525 

 O entendimento do mecanismo de como o processo formativo ocorre para além do 526 
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processo formal propiciado nas sessões presenciais e à distância do Instituto Regional 527 

FAIMER-Brasil é também importante pelo entendimento de que se tem a “carreira FAIMER” 528 

como status de permanência no grupo que se estrutura como comunidade, e há necessidade de 529 

maior seguimento dos profissionais após os dois anos de programa, em suas instituições e 530 

comunidades, visto que o indicador de maior relevância ainda é o impacto sobre a qualidade 531 

da prática docente do profissional e sobre a saúde da população (21). 532 

Observou-se que local e regionalmente programas de desenvolvimento de 533 

professores iniciados pelo Instituto Regional FAIMER-Brasil possuem a potencialidade de 534 

fomentar concentrações de educadores no Brasil, no entanto tem havido pouco incentivo 535 

intencional das políticas globais nas redes profissionais para educadores (11). 536 

 Uma revisão sistemática com metanálise endossa enfaticamente a eficácia e o 537 

impacto positivo dos programas de desenvolvimento docente nas instituições de saúde. 538 

Demonstrou-se que os programas de desenvolvimento docente promovem o ensino, a 539 

avaliação, a pesquisa, a liderança e as habilidades administrativas nos cargos de gestão, 540 

contextualizados com as necessidades institucionais. Os resultados incentivam os educadores 541 

a desenvolver uma estrutura educacional que possa atender com precisão às necessidades e 542 

conhecimentos do corpo docente. Os principais recursos do desenvolvimento do corpo 543 

docente que equipam os educadores com ferramentas para ensinar e consolidar seu 544 

conhecimento principal devem ser incorporados aos programas de apoio institucional (45). 545 

Entretanto, há a necessidade de acompanhamento longitudinal de docentes e 546 

instituições participantes, por meio de modelo lógico, donabediano ou outras metodologias 547 

avaliativas que contemplem estrutura, processo e resultado (46). Aspectos gerenciais no 548 

FAIMER necessitam ser publicizados por meio de estudos avaliativos, pois também merecem 549 

atenção e fazem toda a diferença para o sucesso e a continuidade deste programa educacional. 550 

A sustentabilidade de programas educacionais de formação docente é considerada 551 
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um desafio. Apesar da administração governamental e rede interdisciplinar considerarem a 552 

relação entre educação e inovações na melhoria da saúde da sociedade, não foram 553 

identificadas evidências de mecanismos de sustentabilidade a longo prazo. O Instituto 554 

Regional FAIMER-Brasil é estabelecido nacionalmente por meio de termo de cooperação 555 

internacional entre o Instituto FAIMER Filadélfia e a Universidade Federal do Ceará (47). 556 

Diante da forte dependência de verba pública e da crise político-econômica instalada 557 

no país, urge a necessidade de discussão sobre estratégias de gestão para evitar a paralisação 558 

de suas atividades. Um caminho a seguir é a exploração de recursos interinstitucionais e 559 

alavancas para conectar inovações em educação à melhoria da saúde social.  Redes e 560 

parcerias, incluindo empresas e instituições de outros países, podem servir como condutas 561 

para o intercâmbio de boas práticas, conhecimento de desafios de saúde e inovação (16).  562 

O consolidado de evidências da presente revisão integrativa pode contribuir para a 563 

necessidade de se pensar mecanismos de sustentabilidade viáveis de acordo com o contexto 564 

político do Brasil, visto que, os resultados da amostra de estudos selecionados demonstram 565 

que o Instituto Regional FAIMER-Brasil é um mecanismo formativo que garante resultados 566 

positivos, entende a saúde das comunidades como resultados de práticas colaborativas 567 

oriundas de educação interprofissional que podem ser replicadas nos currículos de graduação 568 

e pós-graduação dos educadores das profissões da saúde e que não pode estar dissociado das 569 

políticas de educação na saúde do Brasil. 570 

Um fator que limitou esta revisão foi o gerenciamento da avaliação crítica dos 571 

estudos selecionados e a organização das informações extraídas. Essa dificuldade foi 572 

intensificada pela amostra final conter distintos desenhos metodológicos em um conjunto 573 

heterogêneo de estudos. Para minimizar o impacto dessas limitações, aplicaram-se técnicas 574 

comparativas entre os pesquisadores responsáveis pela seleção de estudos, a extração, a 575 

análise e síntese dos resultados.  576 
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Outra limitação foi a restrição da estratégia de pesquisa relacionada aos artigos 577 

publicados entre 2007 e 2019 e o tempo de existência do Instituto Regional FAIMER-Brasil 578 

(12 anos), o que estreitou o alcance da revisão. No entanto, isso foi compensado pela 579 

consideração cuidadosa na abrangência da busca bibliográfica. 580 

Ademais, os resultados desse estudo apontam para a necessidade de metodologias 581 

avaliativas que mensurem estrutura, processo e resultado com ênfase no acompanhamento 582 

longitudinal dos participantes do programa, com metodologia definida e que eleve o nível de 583 

evidência das publicações.  584 

 585 

CONCLUSÃO 586 

As evidências encontradas apresentam principalmente, a definição do Instituto 587 

Regional FAIMER-Brasil como um processo formativo descentralizado de uma rede global de 588 

formação de educadores das profissões da saúde que atua através de blended-learning com 589 

momentos de imersão presenciais alternados por momentos de educação à distância utilizando 590 

ferramentas de Tecnologias de Informação e Comunicação, com ênfase na elaboração de 591 

projetos de inovação educacional. Os estudos publicados internacionalmente apresentaram 592 

desenho metodológico sistematizado que possibilitou avaliar de forma abrangente os 593 

resultados do programa de desenvolvimento docente no Brasil. 594 

As temáticas do Instituto Regional FAIMER-Brasil relacionadas com foco nas ações 595 

de saúde na comunidade são uma das mais predominantes, o que difere de outros países que 596 

não possuem cobertura universal de saúde. Esse fato pode favorecer a capacitação de docentes 597 

para uma atuação mais contextualizada com a realidade sanitária de inserção da instituição e a 598 

formação de egressos comprometidos com uma atuação profissional centrada no paciente e na 599 

melhoria da situação de saúde das comunidades. 600 

Destaca-se que o Brasil foi precursor da inclusão de outras categorias das profissões 601 
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da saúde como participantes do Instituto Regional FAIMER-Brasil garantindo educação 602 

interprofissional e prática colaborativa. 603 

Sugere-se que as interações entre os participantes com formações diversas podem ser 604 

campo de estudo para o entendimento de como o desenvolvimento docente acontece nesse 605 

contexto.  606 

Pode-se concluir que o Instituto Regional FAIMER-Brasil apresenta-se como 607 

estratégia educacional potente para a formação de docentes contextualizados socialmente por 608 

meio da educação interprofissional das profissões da saúde e práticas colaborativas mediadas 609 

pela comunidade de práticas formada pelos participantes. 610 

Observou-se uma necessidade de fortalecer a sustentabilidade, ainda que o 611 

financiamento governamental impacte em projetos de mudança institucional alinhadas às 612 

políticas de saúde no Brasil. 613 

 614 
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RESUMO  

Introdução: O Instituto Regional FAIMER-Brasil (FRI-BR) é um programa de 

desenvolvimento docente que busca desenvolver em docentes das profissões da saúde 

qualificação nos mecanismos de ensino, gestão e liderança. O estudo objetivou analisar a 

percepção dos participantes sobre a formação vivenciada no (FRI-BR) e a relação dos 

produtos de projetos intervenção no (FRI-BR) com mudanças institucionais.  

Métodos: Trata-se de um estudo qualitativo realizado através de entrevistas semiestruturadas 

com 20 integrantes, alunos ou facilitadores em distribuição paritária, do (FRI-BR) de diversos 

estados. As falas dos participantes foram organizadas e analisadas por meio do software de 

apoio à pesquisa qualitativa WebQDA. 

Resultados: As categorias de análise encontradas foram o primeiro contato, a influência e o 

resultado dos projetos de inovação educacional oriundos da formação do Instituto. Categorias 

adicionais foram aquelas relacionadas à importância da formação docente oferecida pelo 

programa, a insatisfação pela descontinuidade dos encontros presenciais e a necessidade de 

maiores discussões sobre a sustentabilidade e financiamento. (FRI-BR) promoveu interesse 

em educadores das profissões da saúde com vocação para qualificação no ensino, com 

influência positiva no desempenho profissional e com melhorias de competências de gestão e 

liderança. Os projetos de intervenção obtiveram sucesso a longo prazo quando incorporados 

às políticas institucionais. Os participantes da pesquisa perceberam um diferencial que os 

coloca em posição de referência na área da educação das profissões da saúde. 

Conclusão: A percepção positiva dos entrevistados do (FRI-BR), considerando fortalezas e 

pontos a melhorar nas categorias avaliadas, demonstra o reflexo da qualidade das ações de 

desenvolvimento docente deste programa internacional na Educação Superior em Saúde no 

cenário nacional.  

Palavras-chave: Educação Médica; Docentes; Capacitação Profissional. 
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Introdução  

 

A formação docente busca fornecer aprendizado contínuo para aprimorar e ampliar sua 

competência profissional. Os programas de desenvolvimento docente visam aumentar a 

experiência e habilidades em ensino superior, tornando-se importante na educação 

profissional e para gerenciar mudanças.  

De professores iniciantes a veteranos na academia, a prática de educar estudantes nas 

profissões da saúde exige aprendizado ao longo da vida (Onyura et al. 2017). Os programas 

de desenvolvimento de professores variam de workshops de sessão única a compromissos de 

vários anos. Alguns professores que têm pouca ou nenhuma experiência podem descobrir 

como ensinar ou adquirir as habilidades de orientação ou pesquisa por conta própria, enquanto 

outros preferem aprender ao lado de seus colegas (Burdick 2014; Behar-Horenstein et al. 

2019). 

A Fundação para o Avanço da Educação e Pesquisa Médicas Internacionais 

(FAIMER®), traduzida do inglês Foundation for Advancement of International Medical 

Education and Research é uma fundação sem fins lucrativos comprometida com a melhoria 

da saúde mundial através da educação. Foi criada em 2000 para promover a excelência na 

educação de profissões de saúde em nível internacional por meio de atividades programáticas 

e de pesquisa (Shankar 2011). A FAIMER concentra seus esforços em regiões de baixa renda 

na Ásia, África e América Latina e em três estratégias específicas: desenvolvimento do corpo 

docente, pesquisa direcionada que informa as políticas e práticas da força de trabalho em 

saúde e o desenvolvimento de dados que avançam nas decisões de melhoria da qualidade 

educacional (Ladhani et al. 2015;Amaral, Campos, Friedman, Morahan, M.N.T. Araujo, et al. 

2012).  

Essas concentrações regionais orientam a seleção de bolsistas e a alocação de recursos 

da FAIMER (Burdick et al. 2010) assim como, focam o desenvolvimento dos Institutos 

Regionais da FAIMER em centros de atividades em que o intercâmbio contínuo entre 

educadores de profissões da saúde se destina a expandir a melhoria nos sistemas locais de 

educação das profissões da saúde (Yuan et al. 2019). Até o momento, existem 11 institutos 

regionais, sendo quatro na Índia, dois na China, um no Brasil, um no Chile, um na África 

Subsaariana, um no Egito e um na Indonésia. 

O Instituto Regional FAIMER-Brasil apoia-se na Universidade Federal do Ceará como 

Instituição de Ensino Superior que chancela o desenvolvimento docente em um programa de 
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especialização em Educação das Profissões da Saúde. Foi criado em 2007 e com pioneirismo 

mundial para abrangência de participantes de diversas categorias das profissões da saúde 

(Almeida et al. 2016).  

Em uma avaliação realizada no Instituto Regional FAIMER-Brasil correspondente ao 

período de 2007-2010, observou-se o alcance positivo do programa e o êxito na conclusão dos 

participantes, com um quantitativo potente de projetos de inovação educacional correlatos às 

políticas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), que possui uma cobertura universal de 

saúde (Amaral, Campos, Friedman, Morahan, M.N.T. Araujo, et al. 2012).  

Um elemento-chave identificado nessa avaliação foi o compartilhamento de 

conhecimentos, experiências, recursos e perspectivas entre os professores nacionais e 

internacionais formando uma comunidade de práticas. A contribuição de ingressar no 

movimento global de mudanças educacionais para profissionais de saúde foi reconhecida e 

valorizada como um passo importante para aumentar o valor da carreira de educador de 

profissões da saúde nas universidades brasileiras. Ainda mais relevante, existe um corpo de 

conhecimento existente e um movimento nacional bem conhecido para melhorar a educação 

do profissional de saúde vinculada ao sistema de saúde. A experiência brasileira está alinhada 

com a direção recentemente declarada por um consenso internacional sobre responsabilidade 

social da educação das profissões da saúde e o fortalecimento dos sistemas de saúde (Burdick 

et al. 2011; Amaral, Campos, Friedman, Morahan, M.N. Araujo, et al. 2012). 

Em dados apresentados por um estudo realizado no Instituto Regional FAIMER da 

África Subsaariana, há uma confirmação da hipótese de que o programa tem um impacto 

positivo no desenvolvimento pessoal e profissional de educadores de profissões da saúde de 

uma gama diversificada de profissões, países e universidades da região. Para ter esse impacto, 

os programas voltados para educadores de profissões da saúde devem estar cientes do 

contexto local em que os participantes trabalham, ensinam e continuam seu desenvolvimento 

docente. As principais áreas de desenvolvimento pessoal e profissional identificadas neste 

estudo foram: o desenvolvimento de comunidades de prática e de capacidades como 

educadores de profissões da saúde e estudiosos da educação dessas referidas práticas. A 

pesquisa forneceu dados para apoiar o impacto positivo de programas de desenvolvimento de 

professores, como o oferecido pelo Instituto Regional FAIMER da África Subsaariana (Frantz 

et al. 2015). 

Diante dessa contextualização e do delineamento metodológico das produções 

encontradas, observou-se a necessidade de identificação das percepções de participantes do 

Instituto Regional FAIMER-Brasil sobre a formação oferecida pelo programa de forma 
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qualitativa, já que não foram identificados estudos que tivessem essa abordagem. Assim, 

constituem-se lacunas de conhecimento, o relato de participantes sobre a influência do 

processo formativo na vida profissional e as experiências oriundas em longo prazo dos 

projetos de inovação educacional. Essa avaliação social é relevante para o fortalecimento 

deste programa de desenvolvimento docente ao identificar suas potencialidades e desafios a 

partir da fala de seus atores.  

O presente estudo objetivou conhecer a percepção dos participantes sobre a formação 

vivenciada no Instituto Regional FAIMER-Brasil, assim como a influência na área de atuação 

educacional e os resultados dos projetos de inovação educacional do Instituto Regional 

FAIMER-Brasil. 

 

Métodos  

O projeto recebeu anuência institucional da coordenação do Instituto Regional 

FAIMER-Brasil (ANEXO C) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal do Ceará com parecer de número 3.262.848 (ANEXO D). 

Os princípios bioéticos das resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde 

foram cumpridos. Os participantes da pesquisa autorizaram sua participação na pesquisa por 

meio Termo de Consentimento Livre e Esclarecido online enviado via Formulários Google® 

(APÊNDICES C e D).  

 

Delineamento metodológico 

O presente estudo possui uma abordagem qualitativa que é uma aproximação de um 

fenômeno complexo, já que nenhum estudo pode capturar todas as dimensões e nuances das 

experiências sociais situadas, no entanto esta abordagem permite observar particularidades 

importantes para o entendimento de fenômenos importantes (Cristancho et al. 2018).  

A pesquisa enquadra-se como estudo de caso, caracteriza-se como uma metodologia 

que apresenta como objeto uma unidade que pode ser analisada de forma mais aprofundada 

visando, assim, o exame detalhado de um ambiente, ou de um local, ou de uma situação 

qualquer, ou, ainda, de um determinado objeto, ou, simplesmente de um sujeito ou de uma 

situação. Pode, então, ser conceituado como um modo de coletar informação específica e 

detalhada, frequentemente de natureza pessoal, envolvendo o pesquisador, sobre o 

comportamento de um indivíduo ou grupo de indivíduos em uma determinada situação e 

durante um período dado  (Meirinhos 2010). 
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Coleta de informações 

 

A coleta de informações foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas que 

consistem em uma abordagem de caráter aberto, ou seja, o entrevistado responde às perguntas 

dentro de sua concepção, mas, não se trata de deixá-lo falar livremente. O pesquisador não 

deve perder de vista o seu foco, permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, 

quando este se desvia do tema original, esforça-se para a sua retomada(Gil 1999). 

A seleção dos participantes se deu a partir de convite à participação na pesquisa 

através de vídeo-convite postado na lista de e-mail (Listserv) que constitui a comunidade de 

práticas do programa. O Listserv do Instituto Regional FAIMER-Brasil entre os anos de 2007 

e 2018 possui o total de 381 participantes, docentes de diversas categorias das áreas da saúde 

que concluíram ou que estão em processo de realização do programa de desenvolvimento 

docente (fellows), facilitadores nacionais (faculties) e facilitadores estrangeiros, além de ter 

comunicação com a FAIMER nos Estados Unidos. A comunidade permanece em 

comunicação via troca de e-mails mesmo após o encerramento do curso de cada turma. Foi 

realizado um convite via listserv pelo pesquisador principal apresentando a proposta da 

pesquisa e o mecanismo da coleta de dados, e a partir da resposta ao e-mail convite por 38 

participantes, cada um dos participantes, por ordem de interesse manifestado na resposta ao 

convite foi convidado formalmente e após o aceite, foram iniciados os procedimentos para a 

realização da entrevista.  

A coleta de informações foi feita através de entrevista semiestruturada individual por 

videoconferência utilizando o aplicativo Skype® com duração entre 20 a 30 minutos, realizada 

por um único pesquisador, tendo o áudio gravado por meio do aplicativo OBS Studio® e 

posteriormente, transcrito na íntegra. A coleta ocorreu de julho a setembro de 2019. 

O roteiro de entrevista constava de questões que buscavam investigar a percepção dos 

participantes quanto: o primeiro contato com o Instituto Regional FAIMER-Brasil e o 

interesse em participar do programa; a influência deste na vida pessoal e profissional do 

entrevistado; os resultados obtidos com o projeto de inovação educacional e demais 

considerações que o participante julgasse necessário sobre o Instituto Regional FAIMER-

Brasil (APÊNDICE B). 

 Com o objetivo de não enviesar as respostas dos participantes durante a coleta de 

informações, a amostragem na pesquisa seguiu a saturação teórica de discursos, ou seja, 

conforme as falas apresentavam elementos frequentes, optou-se por encerrar a coleta com os 

20 participantes que deram prosseguimento às instruções para participação da entrevista 
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(Kulavuz-Onal 2015) Fontanella et al. 2011). 

 

Análise de informações 

As informações foram analisadas qualitativamente com o auxílio do WebQDA, um 

software de análise de dados qualitativos num ambiente colaborativo e distribuído (Souza et 

al. 2011), o que permitiu que a análise fosse realizada pelos diferentes autores deste estudo, 

aumentando assim a confiabilidade dos dados obtidos. Ressalta-se que o WebQDA não 

enviesa a análise e deixa os investigadores com o controle total e flexível do material 

analisado. O software apresenta uma visão sucinta da organização estrutural e funcional por 

meio de elementos organizados em i) Codificação, ii) Fontes, e iii) Questionamento. (Vieira et 

al. 2013).  

Este software permite um tratamento dos dados semelhante à estrutura básica da 

análise de conteúdo de Bardin (Bardin 1977), a saber: a) pré-análise, com a organização do 

material a ser investigado; b) exploração do material, com a codificação (tratamento do 

material para se atingir uma melhor representação do seu conteúdo) e categorização 

(representação simplificada dos dados); e c) tratamento dos resultados, culminando nas 

interpretações inferenciais. Uma diferença apresentada pelo WebQDA em relação à proposta 

de Bardin (1977) é a de que no software, a codificação e categorização são realizadas de 

forma simultânea (Souza et al. 2011). 

Após registrar a proposta de pesquisa no software, foi utilizado o Sistema de Fontes 

que, consiste na inserção e organização dos dados transcritos, dispostos de acordo com o 

número de participantes da entrevista. A análise de conteúdo do material empírico seguiu uma 

pré-categorização a partir dos temas principais abordados nas entrevistas. Com esse sistema 

de codificação pré-estabelecido e a partir do bloco de perguntas da entrevista, as subcategorias 

que emergiram da fala dos entrevistados foram associadas às categorias pré-existentes por 

meio da relação. As falas adicionais não previstas por tratar-se de entrevistas semiestruturadas 

foram associadas às subcategorias da categoria “Considerações sobre o FAIMER Brasil”. 

Nesse aspecto, a interligação entre as Fontes e a Codificação disponíveis no WebQDA,  

permitiu-nos configurar as entrevistas e “codificar” os dados de forma estruturada e 

interligada conforme recomendações da literatura que orienta o uso do software (Neri de 

Souza et al. 2014; Souza et al. 2011). 

 

Resultados 

Participaram do estudo 20 docentes das profissões da saúde, divididos em 10 fellows 
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(participantes que vivenciaram o momento formativo como estudantes) e 10 faculties 

(participantes que vivenciaram o momento formativo e posteriormente, atuaram como 

docentes do Instituto Regional FAIMER-Brasil), sendo 14 do sexo feminino e 6 do sexo 

masculino. A média de idade dos participantes foi de 49 anos. De cada versão do programa, a 

seguinte quantidade de participantes foi obtida: 2007 (1), 2008 (2), 2009 (3), 2010 (2), 2011 

(3), 2012 (1), 2013 (2), 2014 (1), 2016 (3), 2017 (2). Do total de participantes, 13 exercem 

funções de gestão em suas instituições de ensino de trabalho.  

Os participantes são dos estados de Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, 

Ceará, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Bahia, assim demonstrando 

um retorno maior da região Nordeste. Participaram profissionais das categorias Medicina, 

Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Biomedicina e Ciências 

Sociais. 

Em virtude da entrevista ter sido semiestruturada, o que deu margem para abordagem 

de outras temáticas relevantes ao estudo, optou-se por estruturar os resultados qualitativos em 

duas dimensões, as quais terão suas categorias, subcategorias e falas representativas descritas 

a seguir: 

 

Dimensão 1: Percepções sobre o processo formativo vivenciado no Instituto Regional 

FAIMER-Brasil 

 

Essa dimensão originou três categorias previamente definidas, e a partir das falas dos 

sujeitos da pesquisa, emergiram as respectivas subcategorias, que podem ser visualizadas no 

Tabela 1.  

 

Tabela 1: Frequência de respostas associadas às categorias e subcategorias relacionas à 

dimensão 1. Fortaleza-CE, 2020. 

Categoria Subcategoria  n 

1 - Primeiro contato 

com o FAIMER 

Interesse em desenvolvimento docente 7 

Recomendação de outro participante 

FAIMER 

11 

Divulgação em eventos e mídias 1 

Interesse em gestão e liderança 1 

2 - Influência na Evolução docente 15 
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carreira Carreira FAIMER 5 

Senso de pertencimento 6 

Contribuição na pesquisa 1 

Evolução na gestão 2 

3 - Projeto de Inovação 

Educacional 

Dificuldade de apoio 5 

Sucesso a longo prazo da intervenção 12 

Falta de adesão do público-alvo 1 

Fonte: WebQDA® 

 

 

Categoria 1: Primeiro contato com o FAIMER 

  

Essa categoria envolve como se deu o primeiro contato com o Instituto Regional 

FAIMER Brasil e que motivações foram importantes para a participação no processo seletivo. 

Está subdividida nas subcategorias abaixo: 

 

Subcategoria: Interesse em desenvolvimento docente 

 

O primeiro contato com o Instituto Regional FAIMER-Brasil e o interesse em 

submeter a candidatura se deu com o interesse de docentes que já possuíam o perfil de 

interesse relacionado à educação médica e posteriormente, com o ingresso de outras 

categorias dos profissionais da saúde, a educação profissional da saúde. Alguns docentes já 

tinham a experiência ou interesse em aspecto da educação das profissões da saúde, conforme 

pode ser visto nas falas abaixo: 

  

Começou com o interesse em preceptoria de residentes internos, o que me levou ao 

mestrado e ao doutorado (Faculty 4.)  

 

Desde que eu entrei na universidade, eu participo dos programas de orientação da 

formação, programa de residência multiprofissional em saúde da família e a época 

eu recebi um e-mail do ministério da saúde falando sobre o curso de especialização 

do FAIMER, achei a proposta interessante... (Faculty 8). 

 

Bem, eu não sabia que existia FAIMER, certo? E aí o que aconteceu foi que eu já 

tinha uma trajetória, uma passagem pela educação, mas muito pela saúde coletiva, 

a saúde coletiva trabalha a questão da educação né? E existe muita informação na 

área de formação de profissionais da saúde e na saúde coletiva a importância da 

informação, as medidas de fiscalização de saúde. E a minha atuação estava focada 

nisso, mas com foco muito na parte do sanitarista (Fellow 1).  
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Subcategoria: Recomendação de outro participante FAIMER 

 

O interesse para alguns sujeitos foi fortalecido pela recomendação de outros 

participantes do Instituto Regional FAIMER-Brasil que já haviam iniciado ou concluído o 

processo formativo formal e conseguiam enxergar o perfil necessário para participar do 

programa em outros docentes das profissões da saúde, e assim os instigando a conhecerem e 

participarem da formação. 

 

Quando eu entrei, a minha coordenadora já tinha sido FAIMER no ano anterior, 

isso foi em 2012, acho que ela foi em 2011. E aí ela viu que eu tinha potencial, que 

eu tinha interesse, e ela foi uma grande aliada na construção de um currículo, na 

época, para a nossa graduação (Fellow 1). 

 

Em 2007, uma das nossas professoras daqui que na época era coordenadora do 

curso, ela entrou como fellow. E em 2008, ela virou para mim e falou assim: “Você 

deveria se candidatar porque é um perfil que combina com você.” Só que eu não 

pude me candidatar para 2008. Ai no final de 2008, eu me candidatei para entrar 

como fellow em 2009, e consegui (Faculty 9).  

 

Subcategoria: Divulgação em eventos e mídias 

 

É importante ressaltar que à medida que o Instituto Regional FAIMER-Brasil foi se 

desenvolvendo, a divulgação do programa foi aumentando em congressos de educação 

médica, de saúde coletiva e nas mídias sociais. 

 

Na verdade, eu considero o primeiro contato de uma forma indireta. A primeira vez 

que eu ouvi falar sobre esse grupo FAIMER foi num congresso de saúde coletiva 

[...] e achei muito interessante por ter participado de um Hands-on sobre 

metodologias ativas com uma ex-aluna, uma ex-fellow, e eu achei muito aplicável 

dentro de uma realidade que eu já tinha como docente, e queria saber mais. Então, 

na verdade eu fiquei sabendo do FAIMER via esse congresso, num curso de 

metodologias ativas por uma ex-participante, e estudei um pouquinho mais no site 

que eles têm disponível (Fellow 6). 

 

Subcategoria: Interesse em gestão e liderança 

 

Com a evolução do programa a ampliação do escopo para aspectos relacionados à 

gestão, pesquisa, gerenciamento de processos de trabalho e liderança, mais docentes puderam 

identificar-se com a proposta e submeter inscrições.  

 

Eu também vi que o programa (FAIMER) não só se destinava a metodologias ativas 

ele tinha também um foco na liderança, na gestão de carreiras e a época eu era 

coordenador do curso de graduação, então foi assim na verdade um encontro de 
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ideias (Faculty 8). 

 

Categoria 2: A influência na carreira 

 

Nessa categoria foram analisadas as falas que retratam a influência do 

desenvolvimento docente vivenciado no Instituto Regional FAIMER-Brasil na vida pessoal e 

profissional dos participantes, de acordo com as seguintes subcategorias. 

 

 

Subcategoria: Evolução docente 

 

A categoria de análise mais recorrente foi a evolução docente, ou seja, a qualificação 

do entendimento de como os processos de ensino-aprendizagem se dão nos ambientes 

escolares, com a ressignificação do ensinar e do aprender, sob a égide de marcos teórico-

legais e subsidiado por evidências científicas que orientam os mecanismos pedagógicos. Isso 

se reflete nas falas relacionadas a melhoria do ensino, a utilização de metodologias ativas de 

ensino, estratégias de avaliação e melhoria dos currículos.  

 

O FAIMER me proporcionou o reencontro com meu fazer docente. Eu já vinha 

compreendendo novas formas de fazer docência, mas eu acho que o FAIMER me 

inspirou a produzir docência criativa. Nos momentos presenciais eles me colocaram 

em contato com outros docentes que me fizeram esse ser criativo evoluir (Fellow 9).  

 

Eu acho que uma influência enorme, e difícil de você medir isso [...] e modificou a 

forma como eu faço, como eu pensando as coisas. como eu penso o programa de 

residência, como eu penso quando eu recebo um aluno de graduação no serviço, 

como eu encaro isso, e como eu planejo isso, mudou minha forma de pensar 

(Faculty 4). 

 

Outras falas, ainda dentro desta subcategoria relatam que junto com a evolução 

docente, houve a construção de uma identidade docente adquirida no processo formativo, 

antes desconhecidas e/ou não-reconhecidas, com mudanças na forma de olhar para o 

estudante e a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

E aí quando eu fiz o FAIMER, eu me encontrei. Como eu já estudava esses processos 

pedagógicos, eu tinha leitura, mas eu não tinha noção de aplicar, e eu achava que o 

pessoal da área de pedagogia não conseguia se conectar com o pessoal da área de 

saúde, e eu acho que ele faz isso muito bem, estabelece contato mesmo, eu me sinto 

muito mais segura como docente, foi um divisor de águas. Depois que eu fiz o 

FAIMER, na verdade eu me senti docente (Fellow 8). 

 

Ah, eu acho que o FAIMER foi um divisor de águas para minha vida profissional. 
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Para mim o FAIMER foi como se tivesse sido o meu acolhimento como docente. Eu 

aprendi a ser docente a partir de então, isso foi o que me ensinou a ser docente 

(Faculty 3). 

 

Subcategoria: Carreira FAIMER 

 

O desenvolvimento docente proposto pelo Instituto Regional FAIMER-Brasil constrói, 

por meio de seu currículo, uma identidade docente que possibilita aos participantes atuarem 

como socializadores de outros espaços necessários aos conhecimentos oriundos do modelo 

FAIMER. É possível perceber nos relatos a possibilidade de tornar-se referência e 

conhecimento no que diz respeito aos aspectos pedagógicos de ensino-aprendizagem, e isto é 

evidenciado quando se observa a participação destes docentes em eventos científicos, em 

funções de lideranças em suas instituições de origem, ministrando cursos formativos para 

outros educadores de outras instituições e fornecendo assessoria pedagógica a cursos e 

instituições de ensino superior no Brasil e no mundo. Podem-se verificar esses aspectos nos 

seguintes relatos: 

 

No âmbito profissional, e aí profissional tanto pelas possibilidades que a partir dali 

apareceram para eu trabalhar fora da minha instituição, então eu tive algumas 

oportunidades no FAIMER de outros países [...]. Então assim, e eu tive a 

oportunidade de conhecer gente do Brasil inteiro, oportunidade de ir em várias 

instituições como colaboradora para prática de desenvolvimento docente (Faculty 

2).  

 

Então os colegas começam a me convidar pra compartilhar com eles algumas 

experiências, e eu tenho sido convidada pra ministrar oficinas, palestras sobre 

metodologias, então sempre que tem oficina pedagógica eles sempre me convidam 

pra abordar algum tipo de metodologia ativa porque é notório a falta de preparo de 

todos os docentes, não só do nosso curso, mas de toda a universidade nessa 

perspectiva de metodologia ativa (Fellow 3).  

 

Quando eles querem alguma coisa eles me procuram. Então é bacana porque agora 

eu vou como convidado, para fazer treinamento né? Porque eu estou aposentada, 

dando aula voluntária... (Faculty 1) 

 

 

Subcategoria: Senso de pertencimento 

  

Ainda que se tenha observado um grande esforço do Ministério da Educação e da 

Saúde no Brasil nos últimos anos por meio dos diversos editais e programas voltados para 

fortalecer o ensino na saúde, as estratégias educativas têm sido trabalhadas um pouco 

descontextualizadas da realidade local, e ainda há um distanciamento de temáticas sobre 

educação das profissões da saúde, não produzindo o efeito desejado na docência e na 
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assistência em saúde. 

Dessa forma, há a necessidade de avançar para potencializar mudanças efetivas na 

formação docente e preparar projetos de integração do ensino com o serviço. É nesse cenário 

que o Instituto Regional FAIMER-Brasil se insere numa relação dialógica de diversos saberes 

em que o ensino-aprendizagem tem efeito transformador das práticas em saúde, e da docência 

em si.  Considerando que os profissionais de saúde tiveram graduação do tipo bacharelado e 

em suas pós-graduações, são insuficientes os níveis de aprofundamento pedagógico obtido na 

formação para docentes.  

As falas relacionadas à esta categoria ainda entendem o pertencer ao Instituto Regional 

FAIMER-Brasil como o momento de encontro com um coletivo que pensa e executa com 

base no interesse do ingressante. Muitos participantes relatam não possuírem em suas 

instituições de origem uma colaboração de seus pares e níveis hierárquicos superiores na 

execução de ações que propiciem melhoria da formação docente e qualificação da assistência 

aos estudantes.  

 

Fora isso eu acho que é muito importante a comunidade de prática, participo até 

hoje e vejo a potência que a comunidade tem, o que se refere a apoio, solidariedade, 

atualização, acesso à informação, então é uma rede que se forma nessa perspectiva, 

solidária, participativa, dialógica, com acesso à informação, isso é realmente muito 

presente, eu acho muito importante esse movimento de nos sentirmos parte dessa 

rede, contribuindo e participando ativamente (Faculty 8). 

 

Um divisor de águas. Uma coisa que mudou muito, e ao mesmo tempo que me fez 

dizer que eu tô no caminho certo. E é o que eu quero, e eu tenho pessoas que 

pensam como eu, e que estão nesse caminho como eu. Eu me senti suportada por 

encontrar um grupo que possa compartilhar, estudar e produzir. Foi realmente, e dá 

um embasamento teórico e um suporte humano que é fantástico. Foi fundamental 

(Faculty 9). 

 

Subcategoria: Contribuição na pesquisa 

 

As contribuições na pesquisa também foram vistas como influência do Instituto 

Regional FAIMER-Brasil na formação docente. Isso se deve ao fato de o participante planejar 

e desenvolver uma proposta de intervenção para sua instituição de origem, tendo por suporte 

estratégias de aprendizagem baseada em projetos e mentoria de faculties do programa. Nas 

falas a seguir, pode-se perceber a importância da pesquisa no cotidiano do trabalho em saúde, 

pois é nesse lócus que os desafios são enfrentados e requer reflexões constantes sobre estes. 

 

Acho que até hoje ainda tem uma contribuição muito grande na parte de pesquisa 

também (Faculty 5).  
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Tive muitos projetos aprovados para financiamento na área educacional, isso tudo 

fruto do que vivenciei no FAIMER, se eu não tivesse participado, não lograria êxito 

(Faculty 1). 

 

Subcategoria: Evolução na gestão 

 

O desenvolvimento de competências relacionadas à liderança e gestão tornam-se 

importantes de serem percebidas na compreensão de que o docente do ensino superior assume 

essas atribuições, ainda que não sejam percebidas a curto prazo. Esse aperfeiçoamento não só 

qualifica o docente para o ensino, como também para a gestão e promove espaços 

democráticos que envolvam os demais atores na construção de melhores ambientes de ensino-

aprendizagem.   

 

Vi muitos elementos relacionados não só a aprendizagem de jovens e adultos, o que 

diz respeito às metodologias de ensino aprendizagem, a avaliação desse processo, 

de qualificação de cenários mas também a questão de gestão, porque na 

universidade a gente se envolve com pesquisa, ensino e extensão... E aí eu vejo 

influência na parte de gestão, eu fui coordenador da graduação, de um mestrado 

profissional e atualmente sou professor da pós, então esse aporte ele é muito 

importante pra mim (Faculty 8).  

 

Então eu acho que o FAIMER me trouxe uma assim, seu eu tivesse feito o FAIMER 

enquanto eu era coordenadora de curso eu teria feito uma gestão mais tranquila 

com muita mais facilidade do que depois que eu fiz o FAIMER. Eles têm uma 

capacidade de trabalhar com a gente, claro que conhecimento, mas muito é a visão, 

uma visão de processo de mudança, de sustentabilidade das mudanças e de 

desenvolvimento de projetos, que poucas vezes eu vi (Faculty 7). 

 

 

Categoria 3: Projetos de Inovação Educacional 

 

Nessa categoria, são obtidos resultados relacionados ao sucesso ou insucesso dos 

projetos de inovação educacional executados durante a formação docente e as subcategorias 

revelam alguns desafios enfrentados e dados do processo de execução. 

 

Subcategoria: Dificuldade de apoio 

 

Os insucessos dos projetos de intervenção realizados ocorreram com base nas 

dificuldades de apoio encontradas nas Instituições de ensino, conforme descritos nos 

seguintes relatos: 
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O meu projeto foi interrompido por uma dinâmica interna e os meus stakeholders 

meio que sabotaram o projeto, eu estou querendo retornar, teve algumas mudanças 

aqui, meio que sabotaram o projeto, agora meio que tenho condições de retomar e 

vou retomá-lo agora, se eu conseguir apoio institucional (Fellow 7). 

 

Sobrevive durante um tempo, por vontade, por insistência dos docentes que estão 

envolvidos, indireta ou diretamente, mas só os projetos desenvolvidos pelos os 

educadores que passaram pelo FAIMER, só os projetos que são absorvidos pelas 

instituições sobrevivem, porque senão, não adianta, fica só a experiência 

interessante, pontual, algumas até publicáveis, mas se a instituição não assumir 

como seu, a coisa não vai adiante (Fellow 10).  

 

 

Subcategoria: Sucesso a longo prazo da intervenção 

 

Os casos de sucesso de projeto de intervenção ocorreram a longo prazo, possuindo 

força para o envolvimento de outros atores e para a incorporação como parte do curso ou até 

mesmo da própria instituição do participante FAIMER. 

 

Dentro da minha instituição eu desenvolvi um projeto no FAIMER, o projeto foi 

implementado em 2010 e ele está até hoje em andamento, já muito sem a 

necessidade da minha presença. A gente conseguiu organizar de uma forma que 

hoje as pessoas têm um domínio da estratégia que foi estabelecida (Faculty 2). 

 

O meu projeto FAIMER já era uma realidade, já era um curso de desenvolvimento 

de competências pedagógicas na pratica da preceptoria voltada pra residência 

medica, era uma das ênfases dessa direção de ensino do hospital, já estava 

concebido, planejado, com seus módulos, seu processo mais operacional de 

trabalho e esse foi o projeto que eu apresentei para ir ao FAIMER. A gente já 

realizou 45 cursos no país, considerando os 2 originais também, 1144 participantes, 

tituláveis concluíram o curso, a gente tem centros formadores pela oferta desse 

curso em todas as regiões do país (Faculty 10) 

 

Ainda relacionado a última subcategoria, alguns casos de sucesso são resultantes de 

um diálogo que a universidade estabelece com os serviços numa perspectiva mais dialógica, 

participativa, democrática, enfim, de construção, juntos em prol de uma formação para à 

saúde e da melhoria dos serviços de saúde. 

 

Eu fiz uma intervenção muito baseada na disciplina que eu estava envolvida na 

época. A gente trabalhou do ponto de vista de ter um Wiki, de ter um Wiki onde a 

comunidade construiu, divulgou o que ela tinha para conhecer e decidiu, isso do 

ponto de vista educacional pros nossos alunos foi muito potente, né? [...] A gente 

chegou a publicar a experiência. Então a gente tem experiência publicada. Eu acho 

que a gente conseguiu sucesso, eu não tô mais nessa disciplina, mas ainda é usada 

como recurso educacional pros alunos. E essa questão da inteligência coletiva 

(Faculty 7). 

 

Eu já tive boas e ruis experiências, com o TBL eu achei que foi uma resposta muito 
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interessante, a curto prazo. Em termos de avaliação, eu não posso afirmar que 

realmente tenha melhorado o desempenho no sentido performance-nota, que 

também não é o intuito máximo do TBL, mas numa avaliação formativa, eu percebi 

que o interesse dos alunos realmente aumentou (Fellow 6) 

 

 

Subcategoria: Falta de adesão do público-alvo 

 

A falta de adesão do público-alvo do projeto de inovação educacional do fellow nos 

cursos, dos quais este é vinculado, é também considerada uma causa para o insucesso, muitas 

vezes relacionada à dificuldade na aceitação de novas tecnologias de informação e 

comunicação, como a educação à distância, ou mesmo as dificuldades na operacionalização 

da ação.  

 

Eu trabalhava já desde 2008 com o telessaúde fazendo cursos na área de 

envelhecimento, com a equipe da geriatria, porque eu continuava com a ideia de 

que eu precisava capacitar os profissionais de saúde para lidar com o 

envelhecimento, uma coisa que eu acreditava, acredito até hoje. E eu queria estudar 

o impacto que o telessaúde poderia ter nesse trabalho, na capacitação. Só que 

assim, eu não consegui avaliar e não consegui ter a resposta do telessaúde que me 

satisfizesse, porque as pessoas não acessavam, você tinha muito pouco interação, 

muito pouco resultado, começava o curso, parava, abandonava. Então eu não 

consegui com o telessaúde o resultado que eu esperava, foi um pouco frustrante, 

apesar de uma enorme abrangência internacional, uma coisa inacreditável, você 

tinha contado com gente do brasil inteiro, mas era muito pouco perto do que 

poderia ser (Faculty 4). 

 

 

Dimensão 2: Aspectos gerais sobre o Instituto Regional FAIMER-Brasil 

 

 

Os entrevistados revelaram outras questões importantes sobre o Instituto Regional 

FAIMER-Brasil: a importância da formação oferecida pelo programa no desenvolvimento 

docente, e a interrupção das atividades presenciais ocorrida no ano de 2018, em virtude de 

dificuldades no financiamento, após o presidente Michel Temer assumir o Governo Federal. 

Esse fato paralisou o ingresso de mais turmas e a conclusão da turma de 2017, conforme pode 

ser visto na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Frequência de respostas associadas às categorias e subcategorias relacionas à 

dimensão 2. Fortaleza-CE, 2020. 
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Categoria Subcategoria n 

Considerações sobre 

o FAIMER Brasil  

Importância do FAIMER como ferramenta de 

educação na saúde 

1 

Interrupção das atividades 8 

Financiamento próprio 5 

Fonte: WebQDA® 

 

Subcategoria: Importância do FAIMER como ferramenta de educação na saúde  

 

A importância desse programa de desenvolvimento docente se relaciona com a 

ressignificação profissional pela qualidade oferecida nos momentos presenciais e à distância e 

o fortalecimento pessoal advindo das relações interpessoais da comunidade de práticas 

inicializada pelos participantes no primeiro encontro presencial. Essa situação está 

evidenciada nas falas: 

 

Assim, as vezes você vai pro FAIMER e pensa ``por que que eu vou? ``, porque me 

alimenta. Então isso, conhecer as novas turmas, rever as pessoas antigas, era uma 

questão de retroalimentar a sua vida naquele ano. E achava engraçado que as 

pessoas que trabalham comigo dizem que você volta diferente, você volta com outro 

gás, e outra pessoa que volta pro serviço, você vem cheio de ideias novas de como 

incrementar alguma coisa, como pensar alguma coisa, então acho que isso é 

extremamente resolutivo, pra minha vida sempre foi muito positivo (Faculty 4) . 

 

É tão bom ter presencial, são 15 dias de imersão. Assim, o despertar do FAIMER é 

esses 15 dias de imersão que a gente passa, é o diferencial que acontece. Porque a 

gente não consegue, no dia a dia a gente não se tranca lá e fica nessa imersão, um 

curso que a gente faz, a gente volta para casa, faz outra coisa, não, lá é 24h ensino. 

Então isso dá um diferencial muito grande (Fellow 4). 

 

Eu acho que o FAIMER é realmente uma comunidade prática que faz você mudar 

seus referenciais e saber que você tem essa comunidade digital de suporte. Eu acho 

que é muito importante. De troca, de crítica, de análise. Então eu acho que é 

fundamental para gente, para a gente não se sentir muito só (Faculty 9). 

 

Subcategoria: Interrupção das atividades 

 

 A interrupção nos momentos presenciais da formação docente se revela nas falas dos 

sujeitos, através da lamentação pela não-continuidade da formação oferecida pelo Instituto 

Regional FAIMER-Brasil, do comprometimento do vínculo na comunidade de práticas que é 

afetado e da dificuldade de conduzir a metodologia estabelecida pelo programa. Esses fatos 

podem ser vistos nas seguintes falas:  
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A ausência de novas edições com certeza compromete o vínculo dessa comunidade, 

porque o ambiente virtual é fundamental, mas o presencial é indiscutível em termos 

de potência. Eu percebo que a gente tem menos participação já como consequência 

da falta de encontros presenciais, menos pessoa tem participado ativamente, 

trazendo demandas ou oferecendo sua experiência, isso pra minha percepção, já 

reduziu desde os últimos 2 anos. O presencial tem um impacto muito significativo na 

manutenção dessa comunidade virtual. (Faculty 10). 

 

E o presencial é isso, é uma pena registrar na sua pesquisa o quanto se perde 

quando a gente não tem o presencial, porque e a gente tá falando de processos 

formativos potentes, eu acredito muito no olho no olho, por isso que é até difícil 

falar, eu estou aqui gesticulando né, eu acho que pelo áudio a gente aprende, a 

comunicação verbal é uma parte pequena, tem uma coisa da educação que é muito 

do contato, fundamental pra mim (Faculty 5).  

 

Só sabe o que é a formação do FAIMER quem realmente participou do presencial. 

Então a gente faz uma parte online anterior, faz uma parte online durante, mas é no 

presencial onde toda a transformação ela é feita, então eu acho que o prejuízo não 

tem como mensurar mesmo e é uma lástima que o pais não se preocupe com a 

formação do professor...o presencial nunca vai substituir o online, por mais que 

exista essa tendência mundial, e de economia de custos pra fazer tudo online, mas 

se eu tivesse feito o FAIMER online, eu acho que não teria nem 1/3 da formação que 

eu tenho hoje por ter feito o presencial, não tem como comparar (Fellow 3). 

 

 

Subcategoria: Financiamento próprio  

 

A possibilidade de financiamento com recursos próprios emergiu a partir da 

interrupção do curso por falta de recursos financeiros com o intuito da realização dos 

encontros presenciais por meio do auto custeamento de cada participante, e dessa forma, 

superar esse problema. 

 

Então eu fico pensando se a gente realmente tem interesse, por exemplo, a tua 

turma, se ela quer ir, se não pede para instituição a passagem e a própria pessoa 

assume a hospedagem. Porque se não dá para ser gratuito, mas que seja, que 

aconteça, que se tente recursos individuais para aqueles que... eu acho que a gente 

tem o mínimo de condição de investir (Faculty 1) 

 

Buscou-se, a partir desta categoria, verificar a demanda de fellows e os custos 

individuais, segundo as informações disponíveis nos endereços eletrônicos de cada Instituto 

Regional FAIMER pelo mundo, nos quais apenas os Institutos Regionais FAIMER de 

Manipal da Índia e do Chile apresentam custos desembolsados por docentes participantes, 

com valores respectivos de 2.000,00 e 5.551,46 dólares. Quatro institutos não 

disponibilizaram os valores de custos individuais. Os demais apresentavam o custo apenas de 

despesas de viagem.  
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DISCUSSÃO 

 

Os Institutos Regionais FAIMER surgiram com base no currículo do Instituto 

FAIMER da Filadélfia, porém resguardando individualidades relacionadas ao contexto do país 

de implantação. O presente estudo traz falas que comprovam essa equivalência. Estas incluem 

sessões residenciais, bem como sessões de ensino à distância. Cada participante também é 

obrigado a propor e implementar um projeto de inovação educacional que seja apoiado pela 

instituição de origem (Afolabi & Olapade-Olaopa 2006). A duração e o número de sessões 

residenciais, bem como o número de fellows aceitos a cada ano, variam entre os Institutos 

Regionais (Yuan et al. 2019).  

Neste estudo, o primeiro contato dos participantes foi através do interesse em 

educação médica e pela indicação de colegas que já haviam passado pelo processo formativo, 

os quais identificavam outros profissionais, com perfil adequado para a proposta do FAIMER.  

O educador interessado no desenvolvimento docente possui uma vocação que 

extrapola a categoria e assume uma identidade interprofissional, com  dilemas de uma prática 

docente e do ensino em saúde que não são meramente instrumentais: exigem que se trabalhe 

no sentido de criar, ampliar e diversificar modelos, técnicas, conhecimentos e práticas 

formativas que levem ao estabelecimento de distintas relações entre o saber pedagógico, o 

saber científico e o saber oriundo da experiência no e para o trabalho (Mattos et al. 2015).  

 Para isso, há uma necessidade de estudos, fortemente vinculados às práticas 

educativas realizadas por meio de projetos de intervenção, com mecanismos claros de 

disseminação de seus achados para sua rápida apropriação e uso (Mattos et al. 2015) . 

O docente que atua no ensino superior tem como especificidade profissional o fato de 

ter constituído sua identidade profissional vinculada à sua área de formação, sem 

conscientizar-se, muitas vezes, da importância de se apropriar de competências próprias ao 

seu fazer docente (Xavier et al. 2019). 

 A influência do Instituto Regional FAIMER-Brasil pode fornecer aos participantes 

essa consciência e apropriação das competências necessárias para qualificar o trabalho 

docente por meio do uso de estratégias pedagógicas diversas com base nos diferentes estilos 

de aprendizagens, com metodologias ativas de ensino-aprendizagem, distintos tipos de 

avaliações e ênfase no desenvolvimento de habilidades de gestão, liderança e resolução de 

problemas (Xavier et al. 2019). 

Essa capacitação torna o egresso do programa formativo uma referência na área da 

educação das profissões da saúde, sendo este convidado para participação em eventos 
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científicos e realização de capacitações docentes em outras instituições ou mesmo assumindo 

cargos de gestão em órgãos relacionados à educação na saúde (Amaral, Campos, Friedman, 

Morahan, M.N. Araujo, et al. 2012). O participante dedicado ao programa pode tornar-se 

faculty (docente) das edições seguintes, o que constitui uma carreira FAIMER. 

Dados do estudo de Drendall & J. Norcini (2019) sugerem que o treinamento de 

liderança que os fellows recebem, melhore sua confiança, o que contribui para o progresso 

profissional e lhes permite maior impacto e influência nas práticas e políticas de educação em 

saúde, institucional, regional e internacionalmente, conforme pode ser identificado na fala de 

participantes. 

Essa capacitação desenvolvimento faz com que o docente esteja envolvido em uma 

comunidade de membros participantes do Instituto Regional FAIMER-Brasil que fornece um 

suporte e solidariedade, uma realidade com vocação para a educação na saúde que não condiz 

com as vivências em cursos de graduação na saúde, nos quais os docentes (sem uma formação 

pedagógica continuada) não buscam interessar-se por educação das profissões da saúde. 

O modelo do Instituto FAIMER reforça intencionalmente os laços entre os 

participantes. O Instituto Regional FAIMER-Brasil também tem esse foco e inclui exercícios 

de dinâmicas de grupo e de equipe, intensa interação e diálogo durante as sessões residenciais, 

“círculos de aprendizado” noturnos para compartilhar histórias pessoais, ênfase contínua no 

desenvolvimento de um ambiente “seguro” de aprendizagem, criação de equipes de módulos 

de e-learning (aprendizagem mediada por internet), contato eletrônico contínuo durante a 

sessão não residencial e incentivo à "presença social" através de listserv e eventos científicos 

(Amaral, Campos, Friedman, Morahan, M.N. Araujo, et al. 2012). 

Esses momentos de encontro entre profissionais que trazem a história de vida 

correlacionada com a prática são importantes para o exercício docente que busca integrar 

teoria e prática no ambiente universitário. Os participantes de um estudo desenvolvido em 

uma universidade pública de Minas Gerais apontam a importância de se utilizarem, nas ações 

de programas de desenvolvimento docente, estratégias de ensino-aprendizagem que 

possibilitem maior reflexão sobre a própria prática, maior integração entre a teoria e a prática 

e maior interação entre os pares e, assim, proporcionar um aprendizado mais significativo 

(Almeida et al. 2019). 

Alguns resultados dos projetos de inovação educacional se mostraram satisfatórios a 

longo prazo conforme relatado pelos entrevistados nesse estudo, abordando temáticas como o 

uso de metodologias ativas, mudança curricular, integração ensino-serviço no SUS e aplicação 

de ferramentas de avaliação. Este êxito pode ser atribuído ao envolvimento institucional na 
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execução do projeto e à continuidade das ações, mesmo após a saída do autor do projeto da 

ação, sendo a inovação incorporada como política institucional do curso de envolvimento do 

participante ou mesmo da instituição de ensino (Almeida et al. 2019). 

Entretanto, outros não obtiveram sucesso devido às dificuldades de apoio 

institucional, ou seja, desafios que ainda persistem para a concretização plena dos 

pressupostos pedagógicos de formação interprofissional nas intervenções educacionais. 

Destacam-se como nós críticos a resistência à mudança por parte dos docentes ainda presos 

em um modelo de ensino tradicional, a impossibilidade de implantação imediata de uma 

política de unidades curriculares eletivas, as formas de avaliação do processo ensino-

aprendizagem e as práticas dos estágios profissionalizantes fragmentadas (Poletto & Jurdi 

2018).  

Diante disso, propõe-se que o insucesso se deve principalmente às dificuldades de 

estabelecer parcerias com apoiadores institucionais ou mesmo à não adesão do público-alvo. 

Também, pode-se supor que existem desafios que estão relacionados à estrutura do projeto, às 

estratégias de fortalecimento com stakeholders (partes interessadas) e à flexibilidade 

estrutural das ações planejadas, com necessidade de reconhecimento do participante para a 

dinamicidade do planejamento. Essas dificuldades e desafios podem ser minimizados com 

programas de desenvolvimento profissional concebidos de maneira institucional, revelando a 

intencionalidade e o compromisso com a formação docente, assumidos como percursos 

permanentes de aprimoramento formativo (Xavier et al. 2019).  

A resistência de professores e supervisores à mudança e desenvolvimento 

educacional é, em grande parte, baseada em questões de identidade - sua identidade como 

especialistas em assuntos pode ser ameaçada por mudanças e eles também costumam se 

identificar mais com ser um clínico ou pesquisador do que ser um professor / supervisor. A 

identidade também é uma característica fundamental no dilema do poder - criar uma 

legitimidade indireta que não se concentre na liderança educacional parece ser uma estratégia 

de sobrevivência desenvolvida em um ambiente não amigável para criar os melhores 

resultados em um processo de mudança e desenvolvimento educacional (Sundberg et al. 

2017). 

No contexto desta pesquisa, os relatos exemplificaram ações de inovação 

educacional relacionadas a melhorias dos serviços de saúde, por meio da qualificação da 

assistência ao paciente e da integração ensino-serviço. Reconhece-se também a indução 

promovida pelo Instituto Regional FAIMER-Brasil no que se refere a capacitação de 

preceptores, do ensino pelo trabalho, de aprendizagem colaborativa utilizando tecnologias de 
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informação e comunicação no âmbito do SUS.  

Os achados deste estudo mostraram que na formação em saúde, todos os participantes 

receberam treinamento, ferramentas e apoio que lhes permitiram se tornar agentes de 

mudança - criadores de avanços significativos e sustentáveis na educação das profissões da 

saúde. A aplicação prática do conhecimento e das habilidades adquiridas é demonstrada por 

meio de projetos educacionais individuais relevantes localmente, propostos durante o 

processo de inscrição, endossados pelas instituições de origem dos bolsistas e desenvolvidos e 

implementados ao longo dos dois anos (Drendall & J. Norcini 2019). 

Ressalta-se a importância do Instituto Regional FAIMER-Brasil pelos participantes 

deste estudo (fellows e faculties) que colocaram o modelo FAIMER como “divisor de águas” 

na vida do docente. Sabe-se que docentes de Instituições de Ensino Superior desempenham 

diversas atividades profissionais que, sobrepostas e alinhadas ao modelo produtivista, acabam 

por representar fonte de sofrimento e angústia.  

Não obstante, a possibilidade de promover à saúde e ressignificar as relações 

humanas com o trabalho é fonte de prazer para o docente, conforme a experiência de 

participantes da formação proporcionada pelo Instituto Regional FAIMER-Brasil. Estratégias 

inovadoras, dinâmicas, ativas e participativas que atendam melhor às necessidades 

contemporâneas e complexas em educação e promoção da saúde devem ser maximizadas no 

ambiente universitário (Leite & Nogueira 2017). 

O reconhecimento dessa importância é um ponto-forte a ser ressaltada em virtude do 

cancelamento das sessões presenciais, a partir do ano de 2018 devido à ausência do 

financiamento, e que foi uma preocupação expressa nos relatos dos entrevistados deste 

estudo, constituindo uma crise com impacto na formação continuada e interprofissional de 

docentes da saúde no Brasil. Diante dessa realidade, a sustentabilidade do programa deve ser 

pensada junto à comunidade de práticas com a participação do Ministério da Saúde e da 

Educação, já que não há uma política de educação na saúde voltada para profissionais 

docentes da saúde vinculada à Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 

(SGTES) do Ministério da Saúde e Ministério da Educação. 

Um exemplo de apoio já existente é o do Programa Nacional de Desenvolvimento 

Docente na Saúde (Pró-Ensino), compreendido entre 2011 e 2016 que objetivava apoiar a 

formação docente na pós-graduação na área ensino na Saúde. Em estudo que buscou 

compreender Pró-Ensino, revelou com nitidez a necessidade da continuidade e 

sustentabilidade, ampliando editais e induzindo processos avaliativos e a avaliação com 

métricas adequadas ao campo da formação na saúde. O programa também enfrentou desafios 
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postos pela sustentabilidade, continuidade e reconhecimento científico-institucional, 

confrontando-se com o desafio de instaurar-se como efetivo constituinte de uma política 

pública de formação e trabalho em saúde e consequente descontinuidade  (Bahia et al. 2018).  

Observou-se também que sistema brasileiro de pós-graduação, que se liga de modo 

quase universal à universidade, cria dificuldades para o desenvolvimento de atividades 

eminentemente universitárias, como é o caso da formação de educadores e a investigação 

científica (Troncon et al. 2018).  

A análise relacionada ao financiamento no processo formativo do Instituto Regional 

FAIMER Brasil, nesta investigação, revelou um relato que propunha ser de responsabilidade 

do próprio docente, tal como ocorre no Instituto Regional FAIMER Chile (FRILA) em que o 

docente desembolsa com o processo formativo, o total de 4.322.500 pesos chilenos, 

equivalente a aproximadamente, 23.334 reais brasileiros, de acordo com o orientações de 

inscrição disponibilizados no site da Pontifícia Universidad Catolica de Chile, Instituição de 

Ensino Superior que abriga o programa (Martinez 2020).  

Questões relacionadas ao financiamento e sustentabilidade e continuidade desse tipo 

de ação educativa no contexto brasileiro devem ser discutidas na atual situação de restrições 

orçamentárias, onde a baixa remuneração dos docentes do ensino superior inviabiliza o 

pagamento do referido curso, como também a falta de investimentos e de políticas públicas 

que desassiste essa demanda dos profissionais para essa área do ensino na saúde.  

Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa que representa o contexto social de 

participantes do Instituto Regional FAIMER-Brasil com resultados subjetivos para cada 

participante, no entanto, a estruturação metodológica do presente estudo não cria vieses nos 

resultados, com consistência interna relevante para a realidade investigada que demonstra por 

meio de resultados potentes, a importância da formação ofertada pelo Instituto e da 

necessidade de inclusão da política de educadores das profissões da saúde como eixo de ação 

nas políticas de educação na saúde do Brasil. 

Nesse contexto, há uma necessidade de entendimento e discussões de como o 

financiamento e a sustentabilidade do Instituto podem ser discutidos junto às partes 

interessadas: docentes, universidades, rede FAIMER Global e Ministérios da Educação e da 

Saúde. Esse diálogo interinstitucional urge pela interrupção nas atividades do programa que 

demonstra qualificar docentes engajados com processos de mudança que poderão repercutir 

em profissionais atuantes no SUS que atuem na melhoria da saúde da comunidade e na 

qualidade da formação superior. 
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CONCLUSÃO 

 

As análises realizadas no presente estudo revelaram que a percepção dos entrevistados 

explicitou um perfil docente que manifesta o interesse no programa por meio de vocação na 

área da educação das profissões da saúde. Pode-se perceber uma influência positiva deste 

programa de desenvolvimento docente nos participantes deste estudo, com ênfase na evolução 

como docente, capacitação que diferencia os profissionais docentes e que os ressignifica como 

referência na área da educação das profissões da saúde; e ênfase na condução de pesquisas 

educacionais e um fortalecimento do senso de pertencimento à comunidade de práticas na 

qual o Instituto Regional FAIMER-Brasil se estabeleceu.  

Os projetos de intervenção executados mantiveram sustentabilidade a longo prazo, 

sendo incorporados a políticas institucionais e divulgados em artigos científicos e os 

insucessos dos projetos reportados estão relacionados a dificuldade de apoio entre pares e/ou 

instituições.  

A formação ofertada pelo modelo FAIMER é trazida como diferencial na função 

docente, entretanto, é inaceitável o fato deste programa ter sido suspenso no Brasil. Essa 

descontinuidade propõe que todos os atores envolvidos discutam os mecanismos de 

sustentabilidade e financiamento do Instituto Regional FAIMER-Brasil. 
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CAPÍTULO 3 

 

Netnografia do desenvolvimento docente interprofissional da saúde em comunidade de 

práticas do Instituto Regional FAIMER-Brasil 

 

Resumo 

Contexto: A educação mediada por computador está presente nos programas de 

desenvolvimento docente sendo utilizadas para a formação de comunidades de prática online 

e aprendizado permanente. O Instituto Regional FAIMER-Brasil possui em seu currículo 

formativo a constituição e o fortalecimento de uma comunidade online de participantes.  O 

estudo objetivou identificar a relação entre a comunidade de práticas online com os processos 

de desenvolvimento docente dos participantes. 

Métodos: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e do tipo netnográfico, uma 

etnografia especializada em ambientes mediados por computador. A comunidade de escolha 

foi o Listserv (lista de compartilhamento de e-mails) do Instituto Regional FAIMER-Brasil. A 

coleta de dados deu-se em etapas, usando dados arquivais, registros de e-mails de 2018 a 

2019, interação comunal com apresentação da proposta e registro de notas de campo com 

observações e reflexões da comunidade no período de análise. Os dados coletados foram 

processados no software WebQDA com análise de conteúdo com o referencial de avaliação de 

Kirkpatrick na predefinição de categorias de análise.  

Resultados: Foram analisados 577 e-mails e respostas, e 20 participantes (10 cursistas e 10 

facilitadores). Na avaliação dos níveis de Kirkpatrick, o nível reação obteve uma boa 

percepção dos participantes em relação à comunidade relacionada ao apoio e suporte 

emocional dado aos participantes; o nível aprendizado demonstrou que a aquisição de 

conhecimentos resulta de um fluxo de compartilhamento e solicitação de material constante 

no listserv; o nível comportamento está relacionado à atuação docente a partir da vivência no 

programa formativo e; o nível resultados está relacionado aos resultados das intervenções 

realizadas como frutos dos projetos de inovação educacional da formação, onde foi verificado 

um baixo número de evidências a longo prazo nos resultados educacionais e de melhoria da 

saúde da comunidade. Ainda, observou-se sazonalidade de interações online, diminuídas em 

consequência da ausência dos momentos presenciais entre os membros da comunidade. Foi 

elaborado um modelo teórico-lógico de aprendizagem em comunidade de práticas a partir das 

observações vivenciadas contemplando os seguintes níveis: apoio/suporte emocional, 

solicitação e compartilhamento de informações, discussões e aplicação na realidade.  
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Conclusão: A comunidade de práticas online do Instituto Regional FAIMER-Brasil pode 

contribuir com o desenvolvimento de competências docentes na Saúde, contextualizado a 

diferentes realidades educacionais. O apoio dessa rede, verificada nos domínios reação, 

aprendizado e comportamento, fortalece os processos de mudança na práxis docente, com 

base na problematização comunal e na aceleração da inovação educacional no país. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

As redes sociais podem funcionar como dispositivos para a formação em saúde, para a 

produção de materiais relacionados a experiências ou conhecimentos, para a colaboração 

clínica, para a difusão, para a indução e, especialmente, para a criação colaborativa de espaços 

de compartilhamento das experiências que emergem do processo de implementação e 

desenvolvimento das políticas públicas de saúde1. Esse é um contexto no qual os programas 

de desenvolvimento docente têm constituído uma estratégia efetiva de profissionalização da 

docência em saúde que oferece oportunidades e perspectivas adicionais de fortalecimento de 

docentes e da própria escola, representando, adicionalmente, uma valiosa contribuição para a 

promoção acadêmico-científica da educação das profissões da saúde2. 

A análise dos distintos momentos destacados no percurso temporal da política nacional 

de reorientação da formação profissional em saúde evidencia conexões que fomentam o 

desenvolvimento dos programas e projetos implementados numa perspectiva de continuidade 

dos eixos norteadores da reorientação da formação para o Sistema Único de Saúde (SUS). O 

fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade e a centralidade na Atenção Primária 

à Saúde são alguns dos componentes presentes nos objetos preconizados pelas iniciativas, 

bem como norteiam as principais estratégias e instrumentos delineados que compõem alguns 

currículos de programas de desenvolvimento docente3. 

Um desses programas é a Fundação para o Avanço da Educação e Pesquisa Médicas 

Internacionais (FAIMER®), do inglês Foundation for Advancement of International Medical 

Education and Research. Trata-se de uma fundação sem fins lucrativos criada no ano 2000 

comprometida com a melhoria da saúde mundial através da promoção de excelência na 

educação de profissões de saúde internacionais por meio de atividades programáticas e de 

ensino, pesquisa e inovação educacional por meio de colaboração interprofissional4.  

A FAIMER possui sede nos Estados Unidos e concentra seus esforços em regiões da 

Ásia, África e América Latina e em três estratégias específicas: desenvolvimento do corpo 

docente, pesquisa direcionada que informa as políticas e práticas da força de trabalho em 
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saúde e o desenvolvimento de dados que avançam nas decisões de melhoria da qualidade 

educacional5. Essa descentralização é representada pela constituição de Institutos Regionais 

da FAIMER, centros de atividades de desenvolvimento docente que promove o intercâmbio 

contínuo entre educadores de profissões da saúde e se destina a expandir a melhoria nos 

sistemas locais de educação das profissões da saúde6. Existem 11 institutos regionais, sendo 

quatro na Índia, dois na China, um no Brasil, um no Chile, um na África Subsaariana, um no 

Egito e um na Indonésia. 

O Instituto Regional FAIMER-Brasil é conveniado com a Universidade Federal do 

Ceará como Instituição de Ensino Superior que chancela o desenvolvimento docente por meio 

de um programa de especialização tipo lato sensu em Educação das Profissões da Saúde. Foi 

criado em 2007 com possibilidade de participação interprofissional, realidade até então não 

vista em nenhum instituto, reformulando o enfoque de educação médica para educação das 

profissões da saúde7-8.  

Alguns dados revelaram o alcance positivo do programa, como o êxito na conclusão 

dos participantes, com um quantitativo significativo de projetos de inovação educacional 

alinhados às políticas de saúde do SUS. Pode-se perceber que o desenvolvimento docente se 

dá de forma mais efetiva por meio de práticas colaborativas, compartilhamento de 

conhecimentos, experiências, recursos e perspectivas entre os participantes e docentes, o que 

constitui a comunidade de práticas9. 

As comunidades de prática são grupos de pessoas que compartilham uma 

preocupação, um conjunto de problemas, ou uma paixão a respeito de algum tópico, e que 

aprofundam seu conhecimento e expertise nesta área, interagindo numa forma permanente. As 

comunidades de prática, então, são formadas por pessoas que têm um tema, um assunto 

específico em comum. O específico das comunidades de prática está no interesse de alargar e 

de aprofundar seus conhecimentos. Os membros ou participantes das comunidades de prática 

estão interessados e, de certo modo, comprometidos em aprender juntos na empreitada de 

melhorar ou de adquirirem novos conhecimentos, melhor dito, de obter e de compartilhar 

mais informações10.  

São caracterizadas por ter um tema em comum em que os participantes querem 

aprender mais por meio de compartilhamentos de conhecimentos ou de informações ou de 

vivências das práticas que possuem ou adquiriram durante o exercício de suas profissões ou 

por meio de seus estudos11.  

Para que haja uma comunidade de prática são necessárias três condições estruturais: 1. 

O Domínio, o meio em que a comunidade está constituída. 2. Comunidade, os participantes. 
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3. A Prática, o principal tema abordado. Essas comunidades se estabelecem por um tempo 

muito mais do que o esporádico, havendo uma espécie de compromisso de estar 

continuamente interagindo para construir conhecimentos a partir das contribuições de uns 

para com os outros. Dessa forma, não devem ficar no simples intercâmbio de informação, mas 

precisam que elaborem documentos que seja a memória dos progressos conhecidos, 

escrevendo relatórios, artigos e, por que não, publicações dos mais diversos tipos sobre os 

temas tratados na comunidade11.  

Através dessas comunidades, os membros se tornam capazes de realizar projetos 

colaborativos em que os conhecimentos são produzidos conjuntamente12. O ambiente que 

mantém viva uma comunidade agrega três valores: o acesso ao conhecimento existente; a 

troca de conhecimentos; a criação de novos conhecimentos. O mecanismo de construção de 

uma comunidade de práticas se dá por meio da teoria da aprendizagem social, uma concepção 

social do conhecimento de Vygotsky que explica que os mecanismos formativos nesses 

ambientes ocorrem por meio do sóciointeracionismo10. Essa concepção é compreendida 

quando se observam as comunidades estabelecidas online, que podem ser definidas como uma 

unidade social baseada em uma plataforma da internet, que reúne indivíduos com interesses e 

objetivos similares, que desejam construir atividades coletivas relacionadas ao cuidado e à 

educação em saúde13 

A partir da necessidade de compreensão de como o processo de desenvolvimento 

docente do Instituto Regional FAIMER-Brasil ocorre em uma comunidade de práticas, 

levando em consideração as interações estabelecidas nas comunicações mediadas por 

computador, o estudo objetivou identificar a relação entre a comunidade de práticas online 

com os processos de desenvolvimento docente dos participantes, assim como os processos de 

mudança no fazer em docência dos participantes. 

 

2 MÉTODOS   

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, ciência que objetiva o estudo da 

experiência humana, entendendo que as pessoas interagem, interpretam e constroem 

sentidos14. 

 Este estudo é considerado uma netnografia, forma especializada de etnografia e utiliza 

comunicações mediadas por computador como fonte de dados para chegar à compreensão e à 

representação etnográfica de um fenômeno cultural na Internet. Sua abordagem é adaptada 

para estudar fóruns, grupos de notícias, blogs, redes sociais etc15. 

 Uma investigação etnográfica permite um entrosamento entre o pesquisador e o grupo 
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pesquisado através de uma relação de confiança, construtiva de aproximação gradativa. O 

relatório etnográfico deve buscar descrever, segundo aspectos mais relevantes para o grupo 

participante da pesquisa, os lugares, as pessoas, as situações vivenciadas e observadas, as 

atitudes das pessoas no cotidiano, suas falas, narrativas coletadas através de diversos 

instrumentos utilizados pelo pesquisador, considerando sempre os aspectos éticos na pesquisa.  

É prudente, por conseguinte, ressaltar, nas escritas finais que compreendem este 

encaminhamento conclusivo, a importância da sensibilidade, da inteligência científica e da 

curiosidade do pesquisador na realização de uma pesquisa etnográfica. É seu olhar atento e 

sensível que fará com que a observação e o registro revelem o outro da forma como este quer 

ser revelado, interpretado, compreendido, narrado. É a curiosidade científica que provocará 

um enxergar holístico do ser humano, nas suas mais minuciosas relações e ações localizadas, 

interrelacionadas com os contextos mais amplos de suas vivências16. 

  

 

2.1 Identificação e seleção da comunidade  

A comunidade a ser investigada do Instituto Regional FAIMER-Brasil é a comunidade 

de práticas abrigada no Listserv. O termo Listserv (escrito pelo licenciado de marca registrada, 

L-Soft International, Inc., como LISTSERV) foi usado para se referir a aplicativos de software 

de lista de discussão eletrônica em geral, mas é mais adequadamente aplicado a algumas 

instâncias iniciais desse software, que permite que um remetente envie um e-mail para a lista 

e depois o envie de forma transparente para os endereços dos assinantes da lista.  

O Listserv do Instituto Regional FAIMER-Brasil entre os anos de 2007 e 2018 possuía 

o total de 381 participantes (fellows), facilitadores nacionais (faculties) e facilitadores 

estrangeiros, além de ter comunicação com a FAIMER nos Estados Unidos. 

 

2.2 Coleta das informações 

Durante a coleta e análise de informações, três tipos de capturas foram utilizados: 

dados arquivais, dados extraídos e dados de notas de campo. A primeira coleta consistiu em 

copiar diretamente de comunicações mediadas por computador dados da página, blog, site da 

comunidade ou grupo observado, assim como fotografias, trabalhos de arte e arquivos de som, 

dados cuja criação e estimulação o pesquisador não estivesse diretamente envolvido. Todos os 

e-mails correspondentes aos dias 16 de janeiro de 2018 a 16 de janeiro de 2019 foram salvos 

em arquivos individuais. 

 A segunda coleta referiu-se aos dados extraídos que o pesquisador criou por meio da 
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interação com os membros, tais como dados levantados por meio de entrevistas por correio 

eletrônico, bate-papo, mensagens instantâneas etc. Um desses dados é a interação comunal, na 

qual o pesquisador interage com os participantes da comunidade para discussão de casos e 

assuntos correlacionados à pesquisa, ou mesmo para uma apresentação, como no caso do 

presente estudo, em que esta interação foi realizada como forma de recrutar participantes para 

a realização de uma entrevista semiestruturada por videoconferência. 

 

Figuras 1 e 2. Vídeo-convite e mensagem no lisertserv de convite à participação na pesquisa 

como mecanismo de interação comunal. Fortaleza/CE, 2020. 
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Uma entrevista semiestruturada por videoconferência foi realizada utilizando o 

aplicativo Skype® com duração entre 20 a 30 minutos, tendo o áudio gravado por meio do 

aplicativo OBS Studio® e posteriormente, transcrito na íntegra (APÊNDICE B). 

O terceiro tipo de coleta considerou as notas de campo experienciadas pelo 

pesquisador, sobre as práticas comunicacionais dos membros das comunidades, suas 

interações, bem como a própria participação e o senso de afiliação do pesquisador etc. A 

sistematização dessa coleta foi orientada pelos eventos observados que mais chamavam a 

atenção do pesquisador. 

 

2.3 Análise das informações 

A análise do conteúdo das entrevistas, dos dados arquivais e das notas de campo foi 

realizada por meio da Análise de Conteúdo utilizando o software WebQDA. Os dados foram 

analisados qualitativamente com o auxílio do WebQDA, um software de análise de dados 

qualitativos num ambiente colaborativo distribuído17, o que permitiu que a análise fosse 

realizada pelos diferentes autores deste estudo, aumentando assim a confiabilidade dos dados 

obtidos. Ressalta-se que o WebQDA não enviesa a análise e deixa os investigadores com o 

controle total e flexível do material analisado 18.  

Este software permite um tratamento dos dados semelhante à estrutura básica da 

análise de conteúdo de Bardin 19, a saber: a) pré-análise, com a organização do material a ser 

investigado; b) exploração do material, com a codificação (tratamento do material para se 

atingir uma melhor representação do seu conteúdo) e categorização (representação 

simplificada dos dados); e c) tratamento dos resultados, culminando nas interpretações 

inferenciais. Uma diferença apresentada pelo WebQDA em relação à proposta de Bardin 

(1977) é a de que no software, a codificação e categorização são realizadas de forma 

simultânea17. 

Foram pré-estabelecidas 4 categorias de análise tendo por base o referencial de 

programas educacionais de Kirkpatrick. Segundo o modelo de Kirkpatrick, podemos avaliar o 

significado desta intervenção no currículo da escola analisando quatro níveis: 1 – Reação: 

busca entender a satisfação e aprovação com o programa, buscando compreender percepções 

de cada um após vivenciar esta experiência; 2 – Aprendizado: aquisição de conhecimento e 

habilidades que resultem em capacidade e/ou competência para atuar profissionalmente. 

Observações diretas são importantes para avaliar este nível; 3 – Comportamento: neste nível 

procura-se compreender se após a intervenção e/ou treinamento, existe transferência do que 

foi aprendido para a prática profissional e para o ambiente de trabalho; 4 – Resultados 
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(impacto): neste nível, as análises sempre são feitas a longo prazo. Ainda, requerem 

“medidas” nem sempre simples e fáceis de serem operacionalizadas20,21,22. 

A apresentação dos resultados foi realizada por meio da triangulação de dados. No que 

tange à coleta de dados, a Triangulação permite que o pesquisador possa lançar mão de três 

técnicas ou mais com vistas a ampliar o universo informacional em torno de seu objeto de 

pesquisa, utilizando-se, para isso, por exemplo, do grupo focal, observação, entrevista, 

aplicação de questionário, dentre outros.   

Nesse sentido, a técnica prevê dois momentos distintos que se articulam 

dialeticamente, favorecendo uma percepção de totalidade acerca do objeto de estudo e a 

unidade entre os aspectos teóricos e empíricos, sendo essa articulação a responsável por 

imprimir o caráter de cientificidade ao estudo.  

O primeiro momento diz respeito à preparação dos dados empíricos coletados, 

mediante diversos procedimentos a serem adotados. Esses procedimentos são representados 

por etapas sumárias que visam à organização e o tratamento das narrativas.  

O segundo momento se refere à análise propriamente dita que implica na necessidade 

de se refletir sobre: primeiro, a percepção que os sujeitos constroem sobre determinada 

realidade; segundo, sobre os processos que atravessam as relações estabelecidas no interior 

dessa estrutura e, para isso, a recorrências aos autores que se debruçam sobre tais processos e 

sobre a temática trabalhada na pesquisa é imprescindível; e terceiro, sobre as estruturas que 

permeiam a vida em sociedade23,24. 

O texto final foi organizado em duas sessões, a avaliação seguindo o referencial de 

Kirkpatrick e a proposta de um modelo teórico-lógico de aprendizagem em comunidade de 

práticas online a partir dos achados do presente estudo. 

  

2.4 Considerações éticas   

O projeto recebeu anuência institucional da coordenação do Instituto Regional 

FAIMER-Brasil (ANEXO C) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal do Ceará com parecer de número 3.262.848 (ANEXO D). 

Os princípios bioéticos das resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde 

foram cumpridos. Os participantes da pesquisa autorizaram sua participação na pesquisa por 

meio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido via Google Formulários 

(APÊNDICE D). A coleta de dados arquivais foi conduzida mediante assinatura de termo de 

compromisso da utilização de dados em documentos (APÊNDICE E). 
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3 RESULTADOS 

Em relação aos dados arquivais, foram analisados 577 e-mails e suas respostas 

compreendendo o período de 16 de janeiro de 2018 a 16 de janeiro de 2019. Foram 

selecionados trechos representativos para cada categoria da avaliação de Kirkpatrick sem 

identificação do emissor, apenas com a identificação “Listserv” seguida do ano de publicação 

na lista de e-mail.  

A realização das entrevistas netnográficas se deu a partir do vídeo-convite da interação 

comunal, no qual obteve-se a resposta de 38 integrantes da comunidade virtual interessados 

em participar da pesquisa, sendo estes contactados por ordem de manifestação do interesse. 

 Após o contato realizado pelo pesquisador, obteve-se a resposta de 20 participantes, 

divididos em 10 fellows (participantes que vivenciaram o momento formativo como 

estudantes) e 10 faculties (participantes que atuaram como docentes do Instituto Regional 

FAIMER Brasil).  

Na caracterização demográfica da amostra, 14 participantes eram do sexo feminino e 6 

do sexo masculino, com média de idade de 49 anos. De cada versão do programa, a seguinte 

quantidade de participantes foi obtida: 2007 (1), 2008 (2), 2009 (3), 2010 (2), 2011 (3), 2012 

(1), 2013 (2), 2014 (1), 2016 (3), 2017 (2). Somada às atividades laborais docentes, 13 

participantes exercem funções de gestão em suas instituições de ensino de trabalho. A 

pesquisa abrangeu docentes das profissões da saúde dos seguintes Estados: Santa Catarina, 

Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Ceará, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte e Bahia. Participaram profissionais das categorias Medicina, Enfermagem, Odontologia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Biomedicina e Ciências Sociais. 

A frequência de contribuições da amostra no listserv durante o período analisado (1 

ano) variou entre os grupos, com os faculties apresentando uma mediana de 38 e amplitude de 

0 a 73 contribuições, enquanto os fellows exibiram mediana de 2 e amplitude de 0 a 30 

contribuições.   

O material arquival extraído do listserv analisado sofreu previamente uma pesquisa das 

palavras mais frequentes encontradas que guiaram a análise dos dados e a correlação com os 

níveis de avaliação educacional de Kirkpatrick, tendo o suporte dos participantes por meio de 

palavras de apoio emocional evidenciado, além dos demais componentes do currículo do 

programa de desenvolvimento docente, conforme observado na figura 3. 

 

Figura 3. Nuvem das 50 palavras mais frequentes encontradas nos dados arquivais analisados 

do listserv do Instituto Regional FAIMER Brasil. Fortaleza/CE, 2020. 
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Fonte: Elaborado pelos autores com o auxílio do WebQDA. 

 

3.1 Avaliação de Kirkpatrick 

1ª fase: Reação (satisfação e aprovação, compreender as percepções após vivenciar a 

prática) 

A reação do participante é resultante de um processo construído a partir do ingresso no 

Instituto Regional FAIMER-Brasil com a inserção deste no listserv que abriga a comunidade 

de práticas. O contato inicial é mediado por computador e já constitui o início do alinhamento 

formativo prévio ao momento de formação presencial. Essa inserção é anual, o quantitativo de 

uma turma inteira é inserido no grupo e para realizar uma organização, os faculties são 

organizados em grupos de cuidadores da ambientação no grupo, inicialmente com a 

apresentação de cada um, contando um pouco de sua história pessoal e profissional, além de 

suas expectativas com o a participação no programa de desenvolvimento docente e detalhes 

importantes do projeto de inovação educacional proposto na candidatura, assim como as 

referências utilizadas para a sua construção, como pode ser observado na mensagem de boas-

vindas abaixo: 

 

Um passarinho da Philadelphia nos contou que já estão na Listserv. Bem-vindos a 

essa comunidade de prática que está sempre alerta [...]. Não assustem com a 

enxurrada de “Olás” e “Bem-vindos”! Estão todos excitados esperando vocês 

chegarem. E querendo saber mais sobre seus projetos (Listserv, 2018). 
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Em seguida, os momentos formativos iniciais acontecem também com a 

responsabilidade de grupo de faculties que compartilham materiais de leitura básicos da 

educação das profissões da saúde, temáticas iniciais como ensino, aprendizado e avaliação, 

que se constituem os ciclos de leitura 1, 2 e 3. Essa atividade é organizada semelhante a 

fóruns de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), na qual os participantes, após a leitura 

do material, comentam sobre suas impressões e entendimento a partir da leitura de forma a 

estabelecer uma corrente de comunicação entre os participantes, mediada pelos faculties 

cuidadores.  

O ambiente e o acolhimento transmitem uma sensação importante de encorajamento 

para o ingressante, dando a impressão de que se adentra em um grupo fortemente relacionado, 

em que todos aparentam ter uma relação extremamente forte de convivência pessoal e 

profissional. O acolhimento se estende aos novatos que possam sentir-se deslocados ou ainda 

em processo de adaptação. Essas impressões percebidas justificam as falas de participantes 

entrevistados sobre o significado da listserv como núcleo da comunidade de práticas. 

 

A listserv ela é maravilhosa, muito importante, [...]ele não só serve como apoio e 

momento solidário, mas também como acesso a informações importantes, tudo isso 

é postado no listserv, então é uma comunidade prática extremamente viva e eu vejo 

isso como uma potência (Faculty 8). 

...É um meio de comunicação que está todo mundo ao mesmo tempo juntos, é muito 

eficiente né? porque você faz a solicitação de ajuda, compartilha uma opinião para 

determinada questão que você quer desenvolver ou que você solicita e tem uma 

resposta muito rápida das pessoas (Faculty 7). 

 

Na percepção de outros participantes, a vivência na Listserv é muito relacionada ao 

momento presencial do processo de desenvolvimento docente, dando ao ambiente virtual um 

pouco de humanidade fruto das relações interpessoais construídas no presencial, assim como 

o sentido das interações relacionadas ao processo de aprendizado à distância. 

Tenho que dizer que antes de ter passado pelo presencial, para mim a listserv era 

muito intensa, como um repositório de materiais, mas depois da experiência eu 

consegui ressignificar. Porque realmente há uma troca, é impressionante o volume 

de materiais... (Faculty 5).  

 

O suporte fornecido pelos participantes da comunidade também pode ser considerado 

como resultante do que é construído nos presenciais, entendendo o afeto e amorosidade como 

aspectos a serem considerados no processo de educativo.  
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Eu acho bárbaro, quando um precisa o outro está ali pra dar a mão e avançar no 

conhecimento do outro né? eu acho que é saber o que que está sendo feito e eu acho 

que tem uma coisa no FAIMER que é muito bacana que é essa coisa de você tá 

divulgando o que que as pessoas tão fazendo, tá estimulando né? e também ajuda 

online que um dá ao outro quando pode ajudar (Faculty 3). 

Depois de tudo isso eu acho que trouxe a mim uma questão muito pessoal, talvez 

muito minha né? Assim, eu me encontrei um pouco com a comunidade do FAIMER. 

São pessoas muito diferentes, muito heterogenias e exatamente por essa 

heterogeneidade, porque nós temos um objetivo em comum, eu me fortaleci muito 

enquanto pessoa mesmo, assim... de ter segurança do que faço, de cumprir bem 

melhor como fazer a educação ser um mérito acadêmico (Faculty 2).  

[...]isso tem uma potência na sua vida enorme, você nunca está sozinho, você faz 

uma pergunta, você tem alguma resposta, se alguém precisa de alguma coisa, você 

responde, o outro já fala. Então é uma rede de colaboração muito potente e que 

acaba se multiplicando, como se fosse uma pedra que caiu no lago e vai fazer um 

monte de ondinhas e essas ondinhas vão aumentando (Faculty 4). 

...aqui a gente bate palma e reconhece o esforço da pessoa e o mérito dela (Faculty 

1). 

No que pode ser encontrado nas falas sobre as percepções da comunidade prática, 

também se observou a necessidade de repensar o conceito de comunidade de práticas pela 

diminuição das comunicações ao longo do final do ano de 2018 e início de 2019, fruto da 

crise vivenciada pelo grupo a partir da suspensão dos encontros presenciais. 

Então eu sinto falta...falta da continuidade desses diálogos, eu acho que os diálogos 

pulverizaram um pouco. Eu acho que a gente tem que retomar a essência do que que 

é uma comunidade de práticas, apontando pros nossos acertos e compartilhando as 

nossas limitações, livre de julgamentos, a nossa comunidade, eu acho que todos nós 

somos professores brasileiros de norte a sul do pais, com limitações dadas pelo 

atual governo e governos anteriores (Fellow 6). 

A comunidade hoje diminuiu o seu ritmo né?! Pelo fato de não ter atividades nos 

últimos 2 anos, a tendência das pessoas é se mobilizar, eu acho que no começo eles 

se mobilizavam, eu acho que diminuiu bastante o ritmo. Que hoje o listserv está 

muito mais envolvido com as respostas, com pessoas que trocam artigos e eventos 

do que era antes, deu uma esmaecida, sim. (Faculty 6). 

 

Observa-se, no entanto, que ainda com essa diminuição de interações, os membros da 

comunidade ficam atentos aos êxitos, conquistas e desafios compartilhados pelos colegas. 

Uma atenção exemplificada por meio de palavras e frases de incentivo, um suporte emocional 

que observando as relações e cultura do grupo, estimula os participantes a enxergarem na 

comunidade um espaço de compartilhamento do caminhar, assim como fomento para as 

ferramentas de enfrentamento aos desafios encontrados. 

 

É muito importante não deixar um caminho pela metade! Com uma boa dose de 

resiliência e muitas parcerias que você encontrará no FAIMER, você poderá 

avançar com seus pares na sua escola. Você nos fala de uma resistência conhecida e 

a experiência e o conhecimento de outros colegas será muito importante para você 

(Listserv, 2018). 

Gente, felicidade existe! Para mim, felicidade é fazer parte deste grupo! 
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#aprendemosmaisumpouquinho. E assim sustentamos nossa rede, nossa comunidade 

de prática [...] muito bom participar deste espaço de encontro, reflexões, 

crescimento e afeto (Listserv, 2019). 

Que bom ver esses sorrisos felizes! Vamos em frente, vamos em frente. Faltou gás e 

gasolina? Temos pernas e abraços (Listserv, 2019). 

Que esses espaços e encontros aconteçam a cada dia mais para que mesmo em 

tempos de crise essa rede continue a caminhar em seus propósitos de justiça social 

que é construída pelo diálogo e respeito (Listserv, 2019). 

Obrigada a todos vocês! Com certeza a comunidade do FAIMER nos apoia a seguir 

motivados, criando soluções para as dificuldades do dia-a-dia na formação dos 

profissionais de saúde. E agora, compartilhando com os pares. Estamos felizes! 

Abraços (Listserv, 2019). 

 

2ª Fase: Aprendizado (aquisição de conhecimentos e habilidades) 

 

Para compreender o aprendizado na comunidade, o compartilhamento das informações 

tem uma função importante no sentido de dar à comunidade de práticas um caráter 

permanente, com constante troca de informações (artigos, materiais educativos, oportunidade 

de emprego, editais de fomento à pesquisa) a partir da solicitação dos membros.  

Esse fluxo distingue a comunidade no sentido de que a torna um celeiro de obtenção 

“primeira mão” materiais inéditos. Percebe-se que esse compartilhamento é relacionado às 

grandes quantidades de solicitações, observadas as interações que ocorrem no listserv, nas 

quais a solicitação é prontamente atendida por qualquer pessoa que possua a resposta ou a 

indicação de uma possibilidade de apoio de quem possua a resposta, conforme pode ser visto 

na figura 4. 

 

Figura 4: Fluxo de compartilhamento de informações a partir da solicitação dos membros do 

listserv. Fortaleza, CE, 2020. 

           

Fonte: elaboração própria. 
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Essa observação nas relações estabelecidas na comunidade é exemplificada por falas 

dos seguintes participantes:  

Ali é um espaço de troca, de interação, de compartilhamento de informações sobre 

cursos, atividades, oficinas, congressos, estar ali oportuniza pra mim saber o que 

está acontecendo de forma mais ampla, com muita frequência há alguma demanda 

de algum colega ou mesmo minha né, alguém sabe algo sobre determinada questão 

que está acontecendo e há uma solidariedade muito grande a partir das 

solicitações, tanto no compartilhamento de experiências quanto no 

compartilhamento de materiais relacionados a questão da educação (Faculty 10). 

E assim que o e-mail chegou, eu já leio, já vejo se eu posso ajudar, se eu posso 

participar, ou se eu preciso de ajuda eu lanço com muita frequência. Eu sempre 

brinco que se você pedir uma ajuda no listserv e for lá na cozinha beber água, 

quando você voltar alguém já pôs alguma coisa que possa te ajudar... (Faculty 2). 

Então precisa fazer um curso, alguma coisa, é só ir lá e você sabe sobre tal coisa, 

ou pesquisar sobre isso, se não tem lá, eu peço na comunidade (listserv) e consigo 

(Fellow 7).  

 

O fornecimento de informações e mecanismos de ação necessários às demandas dos 

participantes geralmente tem assumido um protagonismo pelos faculties, o que pode estar 

relacionado ao papel docente que estes assumem e a experiência nos processos formativos do 

Instituto Regional FAIMER-Brasil.  

Percebe-se nas observações realizadas que essas relações despertam nos demais 

participantes incentivo para o amadurecimento educativo, ou seja, estimular a autoformação 

para o entendimento das temáticas abordadas. No entanto, há relatos dos entrevistados que 

muitas vezes ocorrem dificuldades nos processos de educação permanente que podem estar 

relacionado ao mecanismo de solicitação-compartilhamento, quando não há de feedback sobre 

o material compartilhado, impactando na aplicabilidade deste na resolução de problemas 

enfrentados pelos educadores.  

 

Não existe um processo de educação permanente literal, no sentido de que não há 

uma sistematização do que se compartilha a partir de devolutiva sobre a ajuda que 

o material fornece a quem solicita, o que pode instigar outros membros para 

discussões coletivas. Talvez seja porque o FAIMER agora houve essa 

descontinuidade. Com a interrupção disso, isso meio que se esvaiu. (Fellow 1). 

Mas muitas vezes eu acho que a comunicação não é tão formativa do listserv, eu 

acho que poderia ser mais, que poderia ser um pouco melhorado nesse sentido [...] 

porque eu acho o listserv mais informativo... (Fellow 3).  

 

 

3ª fase: Comportamento (transferência do que foi aprendido para a prática e ambiente 

de trabalho) 

As práticas docentes presente na cibercultura da comunidade online (Listserv) podem 

ser identificadas por meio da observação da interação entre os fellows e faculties tendo como 
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exemplo o compartilhamento de ações desenvolvidas nos ambientes de trabalho dos docentes 

participantes da comunidade. Isso pode ser explicitamente percebido com os resultados dos 

projetos de inovação educacional desenvolvidos durante e após a formação promovida pelo 

Instituto Regional FAIMER-Brasil e que são narrados nos seguintes depoimentos: 

Pretendo realizar, juntamente com demais professores que concluíram o curso 

FAIMER, uma capacitação para tutores e preceptores. Nosso curso ainda trabalha 

de maneira muito fragmentada, com visão de especialistas por área de atendimento 

e sem integração com os demais profissionais e a necessidade da comunidade. O 

que dificulta muito os estágios nas Unidades Básicas de Saúde e em outras 

localidades que temos possibilidade de atuar, e com isso dificulta as ações dos 

alunos e a formação deles também acaba sendo prejudicada (Listserv, 2018). 

Trabalho com mapas conceituais no ensino e a resposta foi excelente. Os alunos 

faziam o mapa antes da aula, que na verdade nem precisou de aula expositiva [...], 

foi trabalhoso, mas valeu a pena (Listserv, 2019). 

A partir do que se vivenciou na formação do FAIMER, um grupo de faculties 

sensíveis e atentos ao sofrimento dos estudantes organizou mais que uma MLWeb, e 

sim uma inovadora Oficina na Web para formação de docentes da nossa instituição 

(Listserv, 2018).      

 

A comunidade de práticas no listserv possui a característica de ser fechada, as 

discussões são restritas ao âmbito da comunidade online, sem abertura para a entrada de 

outros docentes das profissões da saúde que não os selecionados pelo Instituto Regional 

FAIMER-Brasil, no entanto as discussões e temáticas que possam surgir nesse âmbito pode 

ser socializada pelos participantes em suas IES de origem, conforme pode ser observada na 

fala abaixo:  

 

Olha, lá no FAIMER tão discutindo isso e isso, aqui já está discutindo isso?”, eu 

faço muito esse intercambio. Ou então um assunto que eu não tô trabalhando, tem 

uma colega com avaliação de programas, e aí sai alguma coisa e eu lembro dela... 

“oh fulaninha, lá no FAIMER saiu isso aqui, isso é bom pra ti?”. Então eu faço um 

pouco um intercambio das mensagens do FAIMER com alguns colegas que 

trabalham os temas, ou o assunto de interesse (Fellow 4).  

 

4ª fase: Resultados (Impacto, repercussão na melhoria da saúde, do desempenho) 

Na análise das comunicações da comunidade de práticas do Instituto Regional 

FAIMER-Brasil, pode-se observar que os registros do desenvolvimento docente ainda são 

tímidos, com ênfase em relatos de ações educativas.  

Há poucas evidências encontradas na análise netnográfica dizem respeito às ações de 

educação para a melhoria da saúde das comunidades por meio da docência na saúde que 

podem também estar relacionadas à continuidade do projeto de inovação educacional, 

conforme relato abaixo.  
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Gostaria de compartilhar a construção de um vídeo/documentário acerca do projeto 

de intervenção que iniciei no FAIMER Os encontros tinham o propósito de ofertar 

espaço de acolhimento das demandas subjetivas no intuito de poder criar espaço 

para falar sobre a morte e morrer, precisamente acerca dos cuidados paliativos. 

Percebemos que as carências acerca da sensibilidade no trato humano podem, 

também, prejudicar a proximidade dos nossos acadêmicos perante o tema da 

finitude humana (Listserv, 2018). 

 

A atuação docente como disseminadora das ideias oriundas da formação pode estar 

presente também na orientação de alunos de graduação e em projetos que beneficiem as 

comunidades com ações de extensão. 

 

Orientei uma aluna a fazer uma intervenção artística no nosso Hospital que consiste 

em colocar tecidos nas redes de proteção que existem para evitar suicídios, mas que 

estão rasgadas. Para além da necessidade de prevenção de suicídios, o impacto que 

uma obra artística como essa provoca nos que circulam nesse espaço tão árido e 

inóspito, ameniza a dor de todos que aqui estão (pacientes, estudantes, 

profissionais) (Listserv, 2018) 

Este é um relato de experiência, a partir da vivência dos docentes da disciplina, 

durante a realização das atividades de ensino e extensão realizadas em uma 

comunidade remanescente de quilombo (Listserv, 2019) 

 

Não foram identificadas nas falas dos entrevistados e na análise dos dados arquivais 

evidências sobre a relação dos projetos de inovação educacional a longo prazo com relação às 

melhorias da saúde da comunidade, assim esses debates ainda são escassos nas comunicações 

realizadas no listserv. 

 

 

3.2 Modelo teórico-lógico para a aprendizagem em comunidades de prática 

 

A partir dos dados encontrados na caracterização e análise netnográfica da 

comunidade de práticas do Instituto Regional FAIMER-Brasil pensou-se um modelo teórico-

lógico de como o aprendizado contínuo pode ocorrer em processos de desenvolvimento 

docente tendo por base comunidades de prática em modelos de ensino híbrido (blended-

learning). O modelo pode ser visualizado graficamente através da figura 5. 

 

Figura 5. Modelo teórico-lógico de aprendizagem em comunidades de prática online 

(Catavento de aprendizagem). Fortaleza/CE, 2020. 
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Fonte: Criado pelos autores. 

 

Este modelo influi exclusivamente nas interações mediadas por computador, como 

AVA e listas de e-mail. O modelo é desenvolvido em etapas que se retroalimentam pela 

constante necessidade de seus membros em percursos cíclicos, na qual a mais básica é 

considerada o Suporte emocional em que o participante recebe dos demais ao compor a 

comunidade de práticas, tanto por meio do acolhimento ao ingressar, como por meio de 

palavras e frases de incentivo e de apoio quando necessitar de alguma ajuda ou mesmo no 

compartilhamento de algum feito.  

A etapa seguinte é a mais prevalente nas comunidades, que é a solicitação e o 

compartilhamento de informações, materiais educativos, relatos, produções científicas, 

oportunidades de carreira docente e outras aquisições importantes no desenvolvimento 

docente que mereçam ser expostas e que criem a possibilidade de estabelecer diálogos entre 

os membros.  

A etapa das discussões dá sentido à etapa anterior, pois estimula a problematização das 

informações no intuito de promover a interlocução na comunidade, fazendo com que seus 



109 

 

membros estejam provocados a complementar esses diálogos com suas experiências de vida e 

situações semelhantes já vivenciadas.  

A última etapa é a aplicação na realidade profissional do participante daquilo que se 

produz de informação e inovações na comunidade. Essas ações devem ser descritas e 

contextualizadas como fruto do aprendizado no desenvolvimento docente, que por sua vez 

reiniciarão o ciclo de aprendizado no modelo de comunidade de práticas.    

Para a garantia de aprendizagem utilizando este modelo teórico-lógico, é importante 

salientar que as etapas elencadas partem dos níveis da avaliação de programas educacionais 

utilizando o referencial de Kirkpatrick, organizadas a partir da análise netnográfica do 

presente estudo.  

Observando este modelo, pode-se entender que o funcionamento adequado e 

equilibrado de cada etapa na comunidade de práticas online do Instituto Regional FAIMER-

Brasil promove interações entre os membros que possibilita esta comunidade ser uma 

ferramenta de educação permanente após o término do processo de desenvolvimento docente 

formal. Ainda assim, há uma importante sustentação da comunidade na realização periódica 

de momentos presenciais, em que os laços afetivos podem ser construídos com mais solidez 

para desencadear relações que possibilitem as discussões formativas.  

 

4. DISCUSSÃO  

O presente estudo estruturou uma avaliação do método educacional promovido pela 

comunidade de práticas do Instituto Regional FAIMER-Brasil utilizando a netnografia, com 

aplicações de abordagens etnográficas ao comportamento online, baseando-se em interações 

sociais online acessíveis ao público, da mesma maneira que um etnógrafo observa o 

comportamento humano em campo25. Dessa forma, os resultados apresentaram um elevado 

nível de colaboração entre os participantes do listserv. 

De fato, a comunidade de prática busca estabelecer uma abordagem colaborativa. Para 

uma aprendizagem colaborativa, a escolha (ou desenvolvimento) da(s) tecnologia(s) precisa 

se centrar na interação social e na colaboração. E, se tratando da saúde, o ambiente precisa 

integrar as experiências dos usuários (na vida, na internet, no social) em vários contextos, 

conjugado aos novos paradigmas da web.  

O campo de pesquisa na formação de professores tem manifestado interesse pela 

perspectiva do trabalho e da pesquisa colaborativa em comunidades de prática voltadas para a 

aprendizagem e desenvolvimento profissional para e na docência. A concepção de 

comunidades de prática torna-se relevante para a pesquisa sobre a formação de professores, 
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voltada para processos colaborativos na interface universidade/escola, à medida que resulta de 

uma teoria de aprendizagem que desloca o foco da cognição individual para a prática social25. 

 O termo foi utilizado pela primeira vez por Lave e Wenger (1991), no início da 

década de 1990, ao divulgarem a ideia de que toda atividade, incluindo a aprendizagem, é 

situada nas interações, nos contextos das experiências e nas práticas sociais decorrentes da 

participação ativa das pessoas em comunidades com as quais se identificam26. 

O desafio seria empoderar aquele que aprende. E neste sentido, o Instituto Regional 

FAIMER-Brasil com a comunidade de práticas utiliza questões essenciais para o formato de 

uma plataforma social e de processos de aprendizagem colaborativa, tais como a comunicação 

e cooperação, com um ambiente adequado a oferecer possibilidades para que o aprendiz possa 

se comunicar de maneira distribuída um-um e todos-todos, sem necessariamente seguir a 

hierarquia imposta por outros mecanismos de educação à distância, como os fóruns de 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem e partilhar a produção da maneira que preferir e 

apoiar/participar do processo de outros aprendizes27.  

Dessa forma, com as reações e aprendizados positivos percebidos na avaliação, a rede 

permitiu o debate e a colaboração e estes serão estimulados pelos aprendizes sob orientação 

mútua. Espera-se que isso permita um ambiente favorável ao desenvolvimento da 

aprendizagem em adultos (andragogia), pois é fundamental que o conteúdo tenha um 

significado e uma necessidade pessoal ao aprendiz, em consonância com os conceitos de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, aprendizagem de adultos e aprendizagem 

significativa.  

Num formato experimental, é preciso avaliar outras questões, como esta influência 

para a autonomia do trabalhador da saúde no âmbito virtual, ou dos próprios coletivos que se 

formam na comunidade de práticas, se há de fato, uma utilização de todas as ferramentas e 

espaços oferecidos; se há uma transformação do profissional em sua prática28. 

A utilização do listserv favorece a interação entre os participantes e facilitadores, com 

a velocidade que as novas tecnologias permitem que professores e estudantes interajam 

virtualmente na solicitação e compartilhamento de informações.  

A ideia principal da aprendizagem a distância está centrada na diferença básica entre a 

localização de alunos e professores, uma vez que os mesmos, durante todo, ou grande parte do 

tempo em que aprendem e ensinam, encontram-se em locais distintos, e dependem de algum 

tipo de tecnologia para a interação entre eles. 

 A partir do entendimento de que a escola possui uma organização própria, parte-se da 

ideia de que as práticas educativas, ou cultura escolar, são o que se transformam ao longo dos 
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anos, mas a forma, ou gramática escolar, permanece a mesma. Com isso pode-se identificar 

que a metodologia do blended learning é um exemplo de que a sala de aula invertida utiliza a 

mesma forma e gramática escolar das demais modalidades presenciais de ensino. O que se 

altera, porém, são as práticas educativas dos sujeitos inseridos nesta metodologia, os quais 

constroem seu conhecimento por meio desta modalidade a distância29. 

O fato das informações disponibilizadas na listserv do Instituto Regional FAIMER 

Brasil serem fruto de vivência própria dos participantes, dinamiza e estimula a participação e 

discussões que constroem a informação de forma a qualificar a formação.  

Um estudo netnográfico que analisou uma comunidade de fãs de determinada marca 

descobriu que o conteúdo de alta qualidade de uma página da comunidade de fãs foi 

determinado por três fatores principais: aplicativos interessantes, vários benefícios e 

gerenciamento de fãs. O conteúdo do aplicativo deve ser interessante, prático, importante e 

vale a pena compartilhar. Com relação ao segundo fator, vários benefícios, os fãs se envolvem 

ativamente em uma página da comunidade de fãs quando acreditam que ela fornece conteúdo 

útil ou benéfico. O terceiro fator, gerenciamento de fãs, não se concentra apenas na 

manutenção do número de fãs. Além disso, atrai a atenção, gostos, comunicação, interações e 

cliques de clientes em potencial por meio de fãs existentes e pode até atrair clientes reais30. 

Observou-se que nos dados encontrados, apenas nos arquivais foram identificadas 

outras ferramentas de compartilhamento e colaboração dos participantes (Mentoring na Web – 

MLWeb no moodle), e nas entrevistas, o listserv foi identificado como sinônimo de 

comunidade de práticas. 

 Em um curso de desenvolvimento profissional na Universidade do Porto, um curso 

em regime e-learning, revelou-se um dos mais positivos aspectos, no qual o Moodle foi uma 

ferramenta essencial para aproximar os participantes, para a partilha de perspectivas, pontos 

de vista e opiniões, permitindo o desenvolvimento de uma comunidade pequena, mas muito 

entusiasta sobre estes assuntos na Universidade, que de outra forma não teria sido possível31. 

Um estudo em uma comunidade virtual de pacientes com Diabetes mostrou que há 

uma influência positiva das interações estabelecidas na comunidade de saúde online sobre o 

aumento da adesão por proporcionar o reconhecimento e a aceitação da enfermidade, além do 

suporte social. Fato semelhante foi observado no presente estudo, demonstrados pelas 

palavras de incentivo e de importância da comunidade. Tais informações são de grande 

relevância para orientar ações dos sistemas de saúde com vistas a aumentar a adesão dos 

pacientes13. 

A avaliação do nível comportamento demonstra que a aprendizagem em comunidades 
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de prática não se refere somente às discussões teóricas com o grupo, nem mesmo se limita 

apenas à prática. A aprendizagem em comunidades de prática se dá pelo compartilhamento de 

conhecimentos e pela aplicação de tais conhecimentos em situação de prátic32.  

A partir do baixo nível de evidências referentes à 4ª fase da avaliação de Kirkpatrick 

relacionada aos resultados a longo prazo encontrados no presente estudo, é possível perceber 

a complexidade do acompanhamento longitudinal para a geração de impactos que o presente 

estudo não conseguiu mensurar em virtude do curto período de dados analisados, sendo 

necessário um acompanhamento de resultados em um período de tempo maior ou utilizando 

métodos sistematizados que reflitam diretamente resultados relacionados às mudanças 

institucionais e na melhoria das condições de saúde da comunidade.  

O professor em formação inicial ou continuada, ao se envolver em comunidades de 

prática, adquire diversas experiências que os levam a se sentirem mais preparados para sua 

prática profissional. A prática e as discussões com o grupo auxiliaram os sujeitos a 

aprenderem questões relacionadas à prática docente, suas dificuldades e as possibilidades de 

aprimoramento do ensino32. 

Em um estudo que investigou negociações de significados envolvendo a estratégia de 

ensino Resolução de Problemas, ocorridas em um grupo de professores e futuros professores 

que ensinam Matemática, observou-se que o processo de conhecer e aprender como trabalhar 

com a estratégia de resolução de problemas em comunidade de práticas foi considerado pelo 

grupo como parte importante da prática social do professor que ensina Matemática. Ou seja, 

os membros da comunidade manifestaram o interesse não só em se apropriar de forma mais 

aprofundada da temática, mas de transformar a participação em processos educativos, no 

sentido de adotar a prática como elemento desencadeador de aprendizagens27, assim como a 

possibilidade de processos de identificação e negociação que vão construindo as identidades 

dos professores orientadores33. 

Nesse sentido, ações de formação em contextos de comunidade de práticas online 

como o listserv do Instituto Regional FAIMER Brasil incidem em provocar a interação entre 

experiências de significado, isto é, uma realização não mecânica de uma rotina ou 

procedimento envolvendo padrões dessa comunidade e um conjunto de critérios e 

expectativas pelo qual seus membros reconhecem seus modos de pertencimento a essa 

comunidade.  

Nesse sentido, a aprendizagem se dá por meio das interações das reificações que se 

originam na própria prática – situada social, histórica e temporalmente – e daqueles que 

participam da comunidade frente àquilo que se legitima como expectativa de/para suas 
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práticas. Este talvez seja o grande contributo da perspectiva de comunidades de prática para o 

desenvolvimento profissional docente, já que consideramos a referência das reflexões 

promovidas em espaços de formação um aspecto substancial34. 

A ação docente na era da cultura digital e do ciberespaço é tensionada a reconfigurar 

suas práticas, considerando as atuais formas de relacionamento pessoal e social, de 

comunicação, de acesso à informação e de construção do conhecimento na sociedade da 

conexão generalizada.  

As comunidades de prática docente podem proporcionar estes espaços, estimulando a 

reconfiguração das práticas nos processos de ensino e de aprendizagem. A proposta da 

Comunidade de Prática no Rio Grande do Sul com a realização de ações como discussões, 

palestras e oficinas por meio de tablets oferecidos aos docentes têm evidenciado que a 

aproximação dos docentes a tecnologias como essas, promovem a reflexão e desencadeiam 

melhorias no processo de planejamento de atividades de ensino e de aprendizagem utilizando 

tecnologias educacionais35.  

No contexto do SUS, o desafio permanente das práticas colaborativas e ações 

interprofissionais, que pode ser lançado aos profissionais de saúde, consistem em avaliarem e 

considerarem as comunidades de práticas não como um fim em si mesmas, mas antes como 

estratégias e metodologias poderosas que podem favorecer a realização dos planos de ação 

que materializam os compromissos assistenciais assumidos por equipes de Saúde da Família 

do SUS junto das populações que servem e considerarem ainda as comunidades de práticas 

como oportunidades de crescimento pessoal sustentável e de consolidação de equipas 

verdadeiramente inteligentes, capazes de prestarem serviços de qualidade36. 

Essas ações também podem alcançar outras categorias, como técnicos administrativos 

em educação, esperando-se que outros estudos possam ser realizados, contemplando aspectos 

de comunidades de práticas virtuais, além do intuito de incutir o desejo de criação de novos 

grupos de técnicos em instituições e/ou organizações de diferentes naturezas, sempre com a 

finalidade de discutir a diversidade de temas relacionados à vivência dos técnicos 

administrativos37. 

As pesquisas netnográficas também podem se estender para a população, com estudos 

em grupos virtuais que envolvam o aprendizado comunitário. Pode-se citar como exemplo, o 

estudo em que o objetivo de uma netnografia qualitativa foi descrever as mensagens de 

alimentação e nutrição compartilhadas entre a comunidade de transgêneros usando blogs de 

vídeo (vlogs) no YouTube. As mensagens relacionadas à nutrição foram amplamente 

compartilhadas entre a comunidade de transgêneros online pelo YouTube. Os temas 
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identificados refletiram tópicos de interesse e necessidades expressas de indivíduos trans. O 

recurso forneceu aos profissionais de saúde, uma plataforma para melhorar a educação do 

paciente e a alfabetização em saúde e os prestadores de serviços de saúde podiam participar 

ativamente de discussões online para criar confiança, responder perguntas e fornecer uma 

fonte de informações precisas e baseadas em evidências38. 

O conhecimento construído pode inclusive cumprir com o objetivo de melhorar a 

saúde das populações como, por exemplo, a netnografia de pacientes brasileiros com doença 

trofoblástica gestacional no Facebook e avaliar se suas experiências diferiam dependendo de 

terem recebido atendimento em um centro de referência de doença trofoblástica gestacional. 

 Nesta nova era da mídia social baseada na Web, médicos e outros profissionais de 

saúde devem entender que os pacientes que fazem perguntas em um ambiente da Internet 

estão tentando entender seu tratamento39. 

O desafio que se coloca para o método etnográfico nesse contexto, não seria o de 

entrar em um embate com a netnografia, mas sim, como discutido, aproveitar-se dela, de 

forma a poder triangular uma maior quantidade de dados a serem encontrados na pesquisa, em 

situações que os grupos interagem tanto online quanto offline como dimensões de uma mesma 

“realidade”.  

Isso pode promover uma riqueza em termos de dados representativos da realidade de 

determinados grupos sociais sob estudo que seria profícua no processo de construção do 

conhecimento sobre os grupos sociais específicos na medida em que permitiria a construção 

de quadros mais amplos do contexto cotidiano dos mesmos40. 

A limitação do estudo se deve ao fato de enquanto pesquisa qualitativa de cunho 

netnográfico, foi analisado um contexto inerente a uma comunidade de educadores das 

profissões da saúde, a extrapolação dos dados para outros ambientes deve ser analisada 

levando em consideração aspectos inerentes do contexto. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir a partir dos achados deste estudo que a relação entre a comunidade 

de práticas online com os processos de desenvolvimento docente dos participantes ocorreu 

por meio do apoio emocional, o compartilhamento e a solicitação de informações e o diálogo 

interativo no ambiente virtual, assim como possibilidade de aplicação dos conhecimentos na 

realidade educacional do docente.  

Os processos de mudança no fazer em docência dos participantes partiram da 
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problematização das informações trocadas entre os membros na qualificação das propostas de 

inovação educacional inerente à formação recebida no Instituto Regional FAIMER-Brasil e 

outros que surgiram a partir da capacidade que o docente entende que sempre pode estar 

inovando sua prática. Aspectos relacionados ao apoio emocional, suporte, gratidão e incentivo 

ainda são muito prevalentes nos dados arquivais quando se analisa as palavras mais frequentes 

no listserv. 

Pode-se observar também que houve uma diminuição do fluxo de comunicações no 

listserv após a suspensão das atividades presenciais do Instituto Regional FAIMER-Brasil. As 

solicitações e compartilhamento de informações ainda se mantiveram, porém em diminuição 

da frequência, assim como as respostas dos demais membros a este padrão de comunicação 

foram sem caráter propositivo da temática principal, apenas com frases de congratulação ou 

incentivo à continuidade de tais ações, discussões mais aprofundadas sobre o tema, assim 

como problematizações que caracterizem explicitamente processos formativos.  

Outra questão importante observada nas relações do listserv foi a ausência de 

discussões na lista sobre possibilidades de continuidade dos momentos presenciais do 

Instituto Regional FAIMER-Brasil, opções de financiamento e outras temáticas relacionadas à 

sustentabilidade, visto que os participantes apontam a necessidade de momentos presenciais 

para o fortalecimento das relações do grupo. 
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4. CONCLUSÃO GERAL 

 

 

A revisão integrativa acerca das evidências encontradas sobre o Instituto Regional 

FAIMER-Brasil evidenciou que os estudos realizados fora do Brasil apresentaram desenho 

metodológico sistematizado que possibilitou avaliar de forma abrangente os resultados do 

programa de desenvolvimento docente no Brasil. As temáticas dos projetos de inovação 

educacional do Instituto Regional FAIMER-Brasil encontram-se alinhadas às políticas de 

saúde do SUS e a integração ensino-serviço-comunidade. 

O Brasil foi precursor da inclusão de outras categorias das profissões da saúde como 

participantes garantindo educação interprofissional e prática colaborativa por meio de uma 

comunidade de práticas online. Sugere-se que as interações entre os participantes com 

formações diversas podem ser campo de estudo para o entendimento de como o 

desenvolvimento docente acontece nesse contexto.  

Há escassos dados sobre o impacto do programa no acompanhamento longitudinal dos 

participantes. Dentre as evidências analisadas, o Instituto Regional FAIMER-Brasil 

apresentou-se como ferramenta potente para a formação de docentes, porém há uma 

necessidade de fortalecer a sustentabilidade, ainda que o financiamento governamental 

impacte em projetos de mudança institucional alinhadas às políticas de saúde no Brasil. 

A análise das percepções dos participantes do Instituto Regional FAIMER-Brasil 

evidenciou que a motivação inicial para a participação no programa foi oriunda daqueles que 

possuem maior vocação na área da educação das profissões da saúde.  

Pode-se perceber uma influência positiva deste programa de desenvolvimento docente 

nos participantes deste estudo, com ênfase na evolução como docente, capacitação que 

diferencia os profissionais docentes e que os ressignifica como referência na área da educação 

das profissões da saúde; e ênfase na condução de pesquisas educacionais e um fortalecimento 

do senso de pertencimento à comunidade de práticas na qual o Instituto Regional FAIMER-

Brasil se estabeleceu.  

Os projetos de intervenção executados mantiveram sustentabilidade a longo prazo, 

sendo incorporados a políticas institucionais e divulgados em artigos científicos e os 

insucessos dos projetos reportados estão relacionados a dificuldade de apoio entre pares.  

A netnografia sobre a comunidade de práticas online evidenciou que os processos de 

desenvolvimento docente dos participantes ocorrem por meio do apoio emocional, o 

compartilhamento e a solicitação de informações e o diálogo interativo no ambiente virtual, 
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assim como possibilidade de aplicação dos conhecimentos na realidade educacional do 

docente, com a criação de um modelo teórico-lógico de aprendizagem em comunidades de 

prática online de programas de desenvolvimento docente em modalidade blended-learning. O 

estudo netnográfico evidenciou que houve uma diminuição do fluxo de comunicações no 

listserv após a suspensão das atividades presenciais do Instituto Regional FAIMER-Brasil.  

Conforme a questão de pesquisa e o pressuposto inicialmente apresentados, por 

meio do percurso metodológico de estudo bibliográfico, percepção de participantes e análise 

netnográfica da comunidade de práticas online, fundamenta-se a tese de que o Instituto 

Regional FAIMER-Brasil promove melhoria no exercício docente e consequentes mudanças 

institucionais positivas por meio de sua estrutura curricular, da qual a metodologia de ensino 

b-learning, a execução de projetos de inovação educacional apoiados institucionalmente e 

permanência, suporte e interação em uma comunidade de práticas online fortalecida 

necessariamente por momentos presenciais estabelece um programa de desenvolvimento 

docente exitoso com atuação global.  

O aprendizado em comunidades de prática online no qual acontece o processo de 

desenvolvimento docente ocorre através de um modelo teórico-lógico de 4 etapas criado a 

partir do presente estudo, contemplando suporte emocional, compartilhamento e solicitação 

de informações, discussões e aplicação na realidade. Este é um modelo que requer futura 

validação e aplicação em outros programas de desenvolvimento docente. 

A melhoria das condições de saúde das comunidades é um desafio a ser 

favorecido pelo currículo do Instituto Regional FAIMER-Brasil e pela composição 

interprofissional da comunidade de práticas. Os programas de desenvolvimento docente que 

objetivam melhores condições de saúde devem ser contextualizados por meio do ensino 

baseado na comunidade e pela base pedagógica da integração ensino-serviço-comunidade, 

estas fomentadas em um contexto de financiamento governamental por meio da forte 

recomendação de incorporação do Instituto Regional FAIMER-Brasil à Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS, 

FORTALEZA - CE, 2020. 

Quadro 2: Instrumento de Coleta de dados bibliográficos, Fortaleza-CE, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO AUTOR TÍTULO OBJETIVOS METODOLOGIA PRINCIPAIS 

RESULTADOS 
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APÊNDICE B: ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

NETNOGRÁFICA 

 

ENTREVISTA NÚMERO: _____ 

CATEGORIA DO(A) ENTREVISTADO(A) 

(      ) Participante     (      ) Docente 

DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

• Sexo: (  )M  (  )F   

• Idade: _____ (anos) 

• Estado Civil: Casado (  )   Solteiro (  )   União estável  (  )   

• Raça/Cor: Branco (  ) Negro(  )  Pardo (  ) Amarelo(  ) (  ) Outro:_________ 

• Graduação:___________________________________________________ 

• Pós-graduação: (   ) Mestrado (   ) Doutorado  

• Local de residência:______________________________________________ 

• Instituição de Ensino de trabalho: __________________________________ 

• Cargo ocupado:_________________________________________________ 

• Exerce funções de gestão ou de chefia no serviço?  

(   )Sim Qual? ___________________________________________   (   )Não 

• Ano de ingresso no Instituto Regional FAIMER-BRASIL: _______ 

 

Roteiro de entrevista - Data: ____/____/____ Duração:________ 

 

1-Conte como o foi seu primeiro contato com a FAIMER e como surgiu o interesse em 

ingressar no Programa? 

2- Qual a influência da FAIMER em sua vida profissional?  

3 – Comente sobre os resultados do seu projeto de intervenção oriundo da sua formação na 

FAIMER. 

4- Como você percebe a Comunidade de Práticas online na sua formação enquanto 

participante da FAIMER? 

5 – Deseja falar mais alguma coisa/Indicação de outra pessoa  
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APÊNDICE C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ONLINE 

(TCLE) – TEXTO1  

Caro(a) participante, 

Você está sendo convidado pelo aluno de Doutorado em Odontologia da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), Jacques Antonio Cavalcante Maciel como participante da pesquisa intitulada 

“O INSTITUTO REGIONAL FAIMER-BRASIL NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES DAS 

PROFISSÕES DA SAÚDE”. Essa pesquisa tem como objetivo avaliar o processo formativo online de 

educadores das profissões da saúde do Instituto Regional FAIMER-BRASIL. Você não deve participar 

contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, 

para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos.                        

Venho por meio deste termo, solicitar sua participação respondendo a uma entrevista que 

será agendada conforme a sua disponibilidade por videoconferência. A entrevista será gravada por 

meio de gravador de voz. A pesquisa não apresenta riscos diretos à saúde física do participante, os 

riscos são mínimos e se referem a possibilidade de constrangimento e/ou desconforto com algum 

questionamento, sendo dado o direito de não responder a esta, e ainda a desistência da participação na 

pesquisa, sem nenhum tipo de prejuízo. Essa pesquisa pode contribuir com o benefício indireto da 

identificação da qualidade a curto e médio prazos da formação oferecida pelo Instituto Regional 

FAIMER-BRASIL com fins de melhorias institucionais nas dimensões analisadas da comunidade de 

práticas online. 

Assumo o compromisso de que sua identidade será preservada e que, após a conclusão da 

pesquisa, apresentarei os resultados. Caso concorde em participar, serão preservados os princípios 

éticos das Resolução 466/12 do Conselho Nacional da Saúde que trata de pesquisa com seres humanos 

sendo estes: equidade e justiça, beneficência, não maleficência e autonomia. Será garantido o direito 

de retirar seu consentimento em qualquer etapa se assim o desejar e caso deseje, o manterei atualizado 

sobre os resultados parciais bem como de outras informações que julgar necessárias. 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Jacques Antonio Cavalcante Maciel       

Instituição: Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Endereço: Rua Lourenço Guimarães, 250, Paulo Ximenes do Prado, Groaíras, CE. 

Telefones para contato: +55 88 988085245 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de Melo, 

1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8346/44. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

Dados do(a) participante 

Endereço de E-mail: 

Nome: 

CPF: 

Você aceita participar da pesquisa? 

(   ) Aceito 

(   ) Não Aceito 

 

 

 
1 Versão 2 pós primeira apreciação CEP/UFC/PROPESQ                                                   28/03/2019 
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APÊNDICE D: MODELO DE TCLE ONLINE ADAPTADO AO FORMULÁRIOS 

GOOGLE2 

 

 
2 Versão 2 pós primeira apreciação CEP/UFC/PROPESQ                                                   28/03/2019 
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APÊNDICE E: TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA  

DOUTORADO EM ODONTOLOGIA 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

 

 

Os pesquisadores do projeto de pesquisa intitulado “O INSTITUTO REGIONAL 

FAIMER-BRASIL NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES DAS PROFISSÕES DA SAÚDE” 

comprometem-se a preservar a privacidade dos dados provenientes dos arquivos da lista de e-

mail (Listserv) dos participantes do Instituto Regional FAIMER-Brasil, concordam e 

assumem a responsabilidade de que estas informações serão utilizadas única e exclusivamente 

para execução do presente projeto. Comprometem-se, ainda, a fazer a divulgação das 

informações coletadas somente de forma anônima e que a coleta de dados da pesquisa 

somente será iniciada após aprovação do sistema CEP/CONEP. 

Salientamos, outrossim, estarmos cientes dos preceitos éticos da pesquisa, 

pautados na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Fortaleza, 01 de março de 2019. 

 

 

 
_______________________________ 

JACQUES ANTONIO CAVALCANTE MACIEL 

Pesquisador Principal 
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ANEXOS 
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ANEXO A – REGIMENTO INTERNO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ODONTOLOGIA 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

As cópias de artigos de minha autoria, já publicados ou submetidos para 

publicação em revistas científicas sujeitas a arbitragem, que constam da minha Tese de 

Doutorado, intitulada: “O INSTITUTO REGIONAL FAIMER BRASIL NA FORMAÇÃO 

DE EDUCADORES DAS PROFISSÕES DA SAÚDE”, não infringem os dispositivos da Lei 

N.º 9.610/98, nem o direito autoral de qualquer editora. 

 

 

 

Fortaleza, 04 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 
Jacques Antonio Cavalcante Maciel  

Autor RG n.º 97031031911 SSP-CE 
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ANEXO C: ANUÊNCIA INSTITUCIONAL DO INSTITUTO REGIONAL FAIMER 

BRASIL 
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ANEXO D: PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA COM SERES HUMANOS DA UFC 
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ANEXO E: NORMAS DE PUBLICAÇÃO DO PERIÓDICO BMC MEDICAL 

EDUCATION 
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ANEXO F: NORMAS DE PUBLICAÇÃO DO PERIÓDICO MEDICAL TEACHER 

 
 



145 

 

 



146 

 

 
 



147 

 

 
 



148 

 

 
 



149 

 

 
 



150 

 

 
 



151 

 

 
 
 



152 

 

ANEXO G: NORMAS DE PUBLICAÇÃO DO PERIÓDICO MEDICAL EDUCATION 
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ANEXO H: DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO DE PORTUGUÊS 

 


