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RESUMO:

CENÁRIO: a estrutura neurobiológica de homens e mulheres foi e continua a ser 

fortemente moldada por influências insígnes da história, cultura e sociedade que até 

hoje continuam processando mudanças. Os cérebros de ambos os sexos possuem 

habilidades próprias, operam de maneiras diferentes e tais particularidades podem 

influenciar os processos de percepção, aprendizagem e avaliação de cada gênero. \

OBJETIVO: identificar prováveis disparidades gênero-dependente nos escores de 

aprendizagem concedidos por tutores e tutoras ao estudante, durante o grupo tutorial.  

Evidenciando-se assim, se determinado gênero docente apresenta maior tolerabilidade 

no momento de  realizar uma avaliação subjetiva  do desempenho estudantil. 

MÉTODOS: trata-se de um estudo observacional retrospectivo, realizado a partir da 

coleta dos escores da avaliação do tutor e dos subitens da mesma, referentes as turmas  

de medicina dos anos entre 2006 a 2011, da base eletrônica institucional da Faculdade 

Pernambucana de Saúde. Incluíram-se no estudo 66 tutores e 729 alunos, gerando um 

total de 19.048 médias e 1.061.846 notas de subcompomentes desta avaliação 

(pontualidade, conhecimentos prévios, desempenho em determinada função do grupo, 

etc). Para avaliação estatística, foram utilizados os testes de Mann Whitney, Kruskal 

Wallis, t Student e Kolmogorov-Smirnov.

ASPECTOS ETICOS: O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da FPS e somente teve início após a sua aprovação. Por ser uma análise 

retrospectiva de dados armazenados em um banco digital, não foi confeccionado termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE), após dispensa pelo CEP. A investigação 

não levou  qualquer dano aos indivíduos e as informações obtidas serão guardadas em 

sigilo, sendo usadas apenas para fins científicos.  

RESULTADOS: observou-se que de um modo geral, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as notas concedidas por tutores e tutoras no quesito “avaliação do 

tutor”.  Estas últimas atribuíram um coeficiente menor aos seus estudantes quando 

comparados aos colegas tutores do sexo masculino (♀-8,81 DP±0,93 ♂-8,83 DP±0,77). 

No entanto, em determinados módulos, os tutores homens parecem ser mais rígidos na 

concessão dos escores avaliados (anatomia sistêmica aplicada; ♂-8,81 DP±0,63 ♀-9,06 



DP±0,62, sistema neurológico: ♂-8,50 DP±0,63 ♀8,71 DP±1,0, farmacologia ♂-8,81 

DP±0,61 ♀-8,95 DP± 0,67).

CONCLUSÃO: o gênero do tutor foi evidenciado nesta pesquisa como uma importante 

variável interferente do escore discente do grupo tutorial. Tal achado auxilia na 

compreensão acerca do impacto desta variável na metodologia do aprendizado baseado 

em problemas.

Palavras-chave: Educação médica, aprendizagem baseada em problemas, abp 

estudantes de medicina, gênero, estudo de gênero, avaliação.



ABSTRACT

BACKGROUND: the neurobiological structure of men and women was and continues 

to be strongly molded by notorious social, historical and cultural influences that until 

today continues to process a variaty of changes. Both sex brains have unique habilities, 

working in different ways that can influence de the process of perception, learning e 

evaluation of each gender. 

OBJECTIVES: this study searches to discuss the probable differences between male 

and female tutors on the moment that they give a learning score to the student, based on 

his perkiness during tutorial debate. In other words, it is studed  the possible gender bia 

of the so called “tutor’s evaluation”. It is intended to show if some docent sex shows 

more tolerability while realizes a subjective evaluation of a student performance. 

METHODS: a observational retrospective study was conducted, involving 66 tutors and 

527 students, generating a total of 5,988 averages and 1,061,846 subcomponents scores. 

Those datas were collected from an institutional eletronic database from Faculdade 

Pernamucana de Saúde installations. The statistical analyses were made with the 

utilization of the Mann Whitney, Kruskal Wallis, t Student and Kolmogorov-Smirnov 

tests. 

ETHICAL ASPECTS: This study was subimited to the FPS Research Ethics Committee 

(REC) and it has only begun after its approval. For being a retrospective analysis of 

digital data  base the informed consent form was not confeccionated, after the REC 

authorization . The investigation did not cause any harm to the subjects envolved and 

the information obtained were kept in secret, only being used for scientifical purposes.

RESULTS: it was observed that there was a significant statistic difference between the 

scores conceeded by male and female tutors (♀-8,81 SD±0,93 ♂-8,83 SD±0,77), these 

last ones were responsable for a higher coefficient. However, in some disciplines, male 

tutors seemed to be more rigid in concessing the same score (sistemic anatomy ♂-8,81 

DP±0,63 ♀-9,06 DP±0,62).



CONCLUSION: the study show the tutor’s sex as an important influenciator of the 

student score perfformace in the tutorial group. 

Key-words: Medical education, problem based learning, pbl, medical students, 
gender, gender studies, evaluation.
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1.INTRODUÇÃO

 O ensino médico brasileiro vem se deparando, nas últimas décadas, com um 

turbilhão de mudanças em seu cerne. Tais debates, findaram em culminar na 

homologação, por parte do Ministério da Educação em 2001, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para os cursos médicos, enfatizando desta maneira a suma 

importância de uma graduação comprometida com a formação do profissional dotado de 

conhecimento interdisciplinar necessário para o exercício de sua atividade laborativa e  

ao mesmo tempo, capaz de negociar intervenções a partir da escuta atenciosa das 

perspectivas de pacientes, famílias e comunidades. Buscando o cumprimento de tais 

premissas, iniciou-se a introdução de metodologias de ensino outrora pouco utilizadas 

no país 1,2

 A implemetação do ABP (aprendizado baseado em problemas) nas escolas 

médicas nacionais evidenciou a superação do chamado modelo Flexneriano, no qual a 

fragmentação do conhecimento imperava e observava-se a negligência de importantes 

aspectos culturais e biopsicossociais  que permeiam a prática médica .2  A ABP, com sua 

abordagem descentralizada no conhecimento docente e focada na problemática médica 

cotidiana, tem originado profissionais mais seguros e habituados com a tomada de 

decisão clínica.3,4,5 

 Neste contexto de implantação de uma nova filosofia pedagógica nas faculdades 

de medicina do território nacional, ratificou-se a importância de repensar-se os métodos 

avaliatórios envolvidos com o método em questão.6  Na ABP, a avaliação não é centrada 

em um único instrumento ou momento, e sim na existência de vários recursos para a 

análise do desempenho estudantil, tais como: relatórios, bancas de debate, auto-
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avaliações e teste cognitivo. De modo que o coeficiente de rendimento acadêmico seja 

constituído por todas estas partes.7 8 

 No entanto, nesta abordagem, a ampla interação tutor - estudante, parece sofrer 

algumas variações individuais no que diz respeito à análise da performance discente. 

Alguns estudos, por exemplo, citam que tutores especialistas do módulo ministrado 

tendem a ser mais rigorosos com seu respectivo grupo tutorial durante a avaliação, 

quando comparado  a colegas generalistas naquele mesmo assunto.9, 10  Influências 

semelhantes parecem ser também observadas quando levados em consideração a idade 

do avaliador e o ambiente sócio-cultural em que o mesmo está inserido.11 E quanto ao 

gênero? Estaria ele também implicado em uma possível interferência no processo 

avaliativo do grupo tutorial?

 Homens e mulheres são diferentes: não são melhores ou piores quando 

comparados entre si, apenas singulares em sua natureza. Regras, valores, filosofias e 

comportamentos próprios são reflexos deste produto lapidado pela interação entre 

herança genética e condicionamento social.12 Os cérebros masculino e feminino 

evoluíram, durante os milhares de anos de desenvolvimento da humanidade, com 

potencial, talento e capacidades diferenciadas.13 Uma vez que a estrutura de tal órgão 

apresenta ímpar influência para determinação de interesses, ações e personalidade de 

um indivíduo, é possível reconhecer que as estruturas psíquicas de homens e mulheres 

funcionam de maneira original e portanto processam as informações de maneiras 

distintas. 13, 14

 O cérebro masculino por exemplo, por anos foi programado para essencialmente 

três responsabilidades: caçar (ou na interpretação atual, resolver problemas), guerrear e 

proteger, sempre apresentando traços de competitividade e busca pelo poder. 12,15 A 
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assimilação dessas habilidades ocorreu concomitantemente com o desenvolvimento da 

melhor visão espacial à distância (particularmente útil na caça), pela conquista de um 

porte físico mais eficaz e pela maior capacidade na elaboração de táticas que o 

possibilitassem atingir seu alvo ou objetivo.13 Para tanto,  poderia esconder sentimentos 

próprios e menosprezar àqueles de terceiros, afim de manter a liderança e o controle da 

situação.16,17 Trata-se de uma mente altamente compartimentalizada, com 4% de 

neurônios a mais quando comparados a mulheres 18 e uma maior atividade do 

hemisfério direito, particularmente do lobo infra-parietal (área relacionada a melhor 

capacidade de orientação espacial, pensamento matemático e  habilidade mecânica). 13,14 

 Em contrapartida, as mulheres sempre apresentaram a responsabilidade de 

garantir o cuidado e a sobrevivência da prole.12,15 Deste modo os cérebros femininos 

desenvolveram funções que as capacitaram a cumprir os deveres cabíveis, apresentando 

assim uma melhoria de suas habilidades sensoriais, que tornaram-se bastante aguçadas.

16 Embasando-se nesta perspectiva evolucional, as mulheres adquiriram uma apurada 

capacidade de notar detalhes e alterações mínimas de aparência e comportamento de 

outras pessoas18 (como por exemplo, mudanças sutis no tom de voz) que poderiam 

indicar dor, fome, agressividade ou doenças. Por consequência também passaram a 

apresentar boa visão periférica 13 (afim de obter um melhor monitoramento do 

ambiente), além de apresentar melhores habilidades comunicativas e interpessoais, o 

que justifica o maior desenvolvimento das áreas cerebrais de Wernick e Broca 

(responsáveis pela coordenação da fala) e o maior tamanho do sistema límbico (unidade 

cerebral responsável pelas emoções).14 

 A estrutura neurobiológica de ambos os sexos foi e continua a ser fortemente 

moldada por estas influências insígnes da história, cultura e sociedade que até hoje 
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continuam processando mudanças.19 Os cérebros de homens e mulheres possuem 

habilidades próprias, operam de maneiras diferentes e tais particularidades podem 

influenciar os processos de aprendizagem de cada gênero 13,14 Evidência disto é o fato 

de que mesmo em locais onde há equidade na oportunidade educacional para ambos os 

sexos, observa-se predominância de um deles em determinadas profissões, como por 

exemplo pilotos de avião e matemáticos.20

 Em alguns países da Europa, já verifica-se algum empenho, ao menos em 

escolas de ensino primário, de incluir a equidade de gênero como tópico ou tema 

interdisciplinar nos currículos. Embora o mesmo empenho não seja observado no 

desenvolvimento de métodos ou guias de ensino gênero-específico.20

 Nas escolas de nível superior, alguns estudos já abordaram o tema.21-28 Um 

estudo realizado na Universidade de Direito da Pensilvânia,21 concluiu que mulheres 

tendem a ficar mais intimidadas e a falar menos quando encontram-se em uma sala de 

aula predominantemente masculina, embora a presença de professoras mulheres tenham 

um  efeito inspirador nas mesmas estudantes. Um outro estudo, realizado na 

Universidade de Yale,22 verificou a existência de distintos padrões de participação 

estudantil em dinâmicas de aprendizagem envolvendo pequenos grupos exclusivamente 

masculinos, femininos ou mistos. Os grupos compostos apenas por mulheres possuíam 

um padrão democrático de participação entre as estudantes, onde todas tinham a mesma 

oportunidade de se expressar. Em contraste, os grupos compostos apenas por homens 

possuíam um padrão mais hierárquico de acesso à discussão, apresentando uma desigual 

distribuição no tempo de fala entre os componentes do grupo. Nos grupos mistos, o 

estilo masculino anteriormente citado era predominante.
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 Uma vez que aprendizagem baseada em problemas (ABP), metodologia 

largamente utilizada nas escolas médicas, utiliza a dinâmica de pequenos grupos de 

discussão e promove uma ampla interação entre tutor e  estudante, tal interação pode 

sofrer influência de outros inúmeros fatores, que por fim podem gerar uma variabilidade  

no que diz respeito a análise da performance discente.23-27 Mulheres tendem a ser mais 

sensíveis às dinâmicas interpessoais. Os homens mais comumente são individualistas e 

buscam alcançar a liderança e/ou domínio do grupo. 28

 Com ênfase nesta temática, este estudo buscou discorrer sobre as prováveis 

disparidades de tutores e tutoras no momento em que atribuem determinado escore de 

aprendizagem ao estudante, mediante  desenvoltura deste  no debate tutorial. Ou seja  

analisar as possíveis vicissitudes  da denominada “avaliação do tutor”. Através desta 

pesquisa, pretende-se evidenciar se determinado gênero docente apresenta maior 

tolerabilidade no momento de  realizar uma avaliação subjetiva  do desempenho 

discente.
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2. JUSTIFICATIVA

 A avaliação, parte integrante do processo ensino/aprendizagem, ocupa 

importante espaço na análise de qualquer método de ensino, uma vez que é a partir 

deste instrumento que determina-se o sucesso ou fracasso na captação do conhecimento 

por parte do aluno. Dada  a relevante importância deste recurso, é essencial que busque-

se o aperfeiçoamento do mesmo, por meio da identificação e correção dos elos mais 

frágeis deste método. Afinal, as consequências para o aluno, de um rendimento 

educacional inferior  (quando comparado com outros estudantes) pode persistir por um 

longo período  e prejudicar a aceitação do mesmo no mercado de trabalho.

 Embasando-se nesta premissa, esta dissertação visa reconhecer a existência de 

um possível fator de interferência no momento avaliação. E, uma vez identificada tal 

disparidade, elaborar e propor uma solução para o obstáculo encontrado.
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3. OBJETIVOS

 3.1 OBJETIVO GERAL

 Identificar se durante a avaliação do rendimento discente, o gênero do avaliador 

correlaciona-se com o melhor ou pior desempenho acadêmico do aluno, ao analisar  

apenas o instrumento “avaliação do tutor”.

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Traçar um perfil  dos tutores que compõem o corpo docente da graduação em 

medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) no período correspondente   ao  

primeiro até o quarto ano da graduação;

- Identificar se existe correlação entre o gênero destes tutores e o escore de rendimento 

do aluno no instrumento “avaliação do tutor”.

- Observar a existência de possíveis diferenças, de acordo com o sexo tutor, na 

avaliação dos subitens que compõem a “avaliação do tutor” (assiduidade, 

pontualidade, exposição de idéias de maneira organizada, interação harmonica com 

outros membros do grupo, participação no fórum, utilização de conhecimentos prévios 

e desempenho em determinada função no grupo: membro, secretário ou coordenador)

-  Evidenciar as possíveis variações no escore correspondente a “avaliação do tutor” nas 

seguintes interações:

-  Tutor do sexo masculino ao avaliar estudante do sexo masculino

-  Tutor  do sexo masculino ao avaliar estudante do sexo feminino

-  Tutora de sexo feminino ao avaliar estudante do sexo masculino

- Tutora de sexo feminino ao avaliar estudante do sexo feminino 
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4. METODOLOGIA 

 4.1 DESENHO DO ESTUDO

 Trata-se de um estudo observacional retrospectivo que foi desenvolvido a partir 

da coleta dos coeficientes avaliatórios realizadas pelos tutores em cada aluno. Para este 

estudo, foi levado em consideração a média por módulos da chamada “avaliação do 

tutor” (expressa em valor numérico, de 1 a 10, atribuída ao aluno, pelo tutor a partir do 

julgamento da desenvoltura discente durante o debate de um tema pré-determinado no 

grupo tutorial). Tal nota reflete, portanto,  o desempenho do aluno e é alcançada após a 

análise de determinados aspectos das atitudes estudantis durante o decorrer da discussão  

por parte do tutor: assiduidade, pontualidade, exposição de idéias de maneira 

organizada, interação harmônica com outros membros do grupo, participação no fórum, 

utilização de conhecimentos prévios e bom desempenho de função no grupo (seja como 

membro ou como coordenador da discussão). Os  coeficientes correspondentes a cada 

item desta avaliação também são objetos de estudo desta pesquisa. Não foram estudados 

outros métodos avaliatórios também utilizadas na instituição como as avaliações 

referentes ao teste cognitivo (prova escrita tradicional), teste de habilidades e auto-

avaliação.

 4.2 LOCAL DO ESTUDO 

  O estudo foi realizado no campus da Faculdade Pernambucana de Saúde 

(FPS), onde atuam os tutores cujas avaliações serão analisadas nesta pesquisa. 

 A FPS foi criada em 2005  a partir de uma parceria entre a Fundação Alice 

Figueira e o grupo educacional da Faculdade Boa Viagem, com o apoio do 
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Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). Atualmente 

possui programas de graduação nas áreas de farmácia, psicologia, fisioterapia,  

nutrição, enfermagem e medicina, tendo como hospital escola o maior complexo 

de ensino em saúde do norte-nordeste: o IMIP. Utiliza como metodologia de 

ensino a aprendizagem baseada em problemas (ABP), marcado pela abordagem 

construtivista e pela participação ativa dos estudantes envolvidos. 

 4.3 DURAÇÃO DO ESTUDO

 O estudo foi realizado entre julho de 2012 e agosto de 2013. Esclarecendo-se 

que as atividades nos meses anteriores à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), corresponderam apenas à adequação metodológica do projeto e revisão literária 

do tema em questão.  

 4.4 POPULAÇÃO DO ESTUDO

 A população foi composta pelos tutores que lecionaram na FPS em qualquer 

momento dos anos letivos de 2006 até o ano de 2011 nas turmas do primeiro ao quarto 

ano do curso de Medicina.     

 4.5 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 Todos os tutores do curso de medicina do primeiro ao quarto ano da Faculdade 

Pernambucana de Saúde que estiveram em atividade nos anos supracitados da 

graduação médica estiveram aptos a fazê-lo.

          4.6 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

 Ser tutor de medicina do primeiro ao quarto ano da Faculdade Pernambucana de 

Saúde durante o anos de 2006 a  2011.
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 4.7 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

 Não foram consideradas as notas dos estudantes do quinto e do sexto ano, uma 

vez que estes períodos correspondem aos anos de internato do curso médico. Também 

foi excluída da análise as notas da avaliação do tutor iguais a zero, pois correspondem à 

alunos que não cursaram o módulo em questão. 

 4.8 TAMANHO DA POPULAÇÃO

 A amostra foi composta por 66 tutores que estiveram atuantes durante os quatro 

primeiros períodos dos anos discorridos entre 2006 e 2011. Durante este tempo foram 

coletados 19.048 coeficientes referentes a médias por módulos da avaliação do tutor.  

Posteriormente, para avaliação dos subitens que compõem este escore, foi obtido  um 

total de 1.061.846 notas, referentes a pontuação atribuída a cada elemento 

(anteriormente detalhado) constituinte da avaliação do tutor. 

 4.9  COLETA DE DADOS

 Os dados foram coletados pelos pesquisadores através de um banco de dados 

digital já existente na instituição de ensino e  organizados posteriormente em um 

arquivo do Word Excel 2007 para Windows.

  

 4.10 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 Após organização dos dados, os mesmos foram analisados com auxilio do 

programa SPSS 13.0 para Windows. O estudo dos dados foi realizado com a 

colaboração de um estatístico, que contribuiu para este trabalho indicando a utilização 

de testes mais apropriados para análise das variáveis, especificados com mais detalhes 

no decorrer da seção “Resultados”. 
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 4.11 ASPECTOS ÉTICOS 

 O presente projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da FPS e somente teve início após a sua aprovação. Tratando-se de uma análise 

retrospectiva de dados previamente armazenados em um banco digital, não foi 

confeccionado termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), tendo sido solicitado 

a dispensa do mesmo ao comitê.

 Em todas as etapas da realização da pesquisa, foi mantida a confidencialidade da 

fonte de dados envolvida, como prezado pelos postulados internacionais de ética em 

pesquisa médica. A investigação não trouxe dano algum aos indivíduos e as informações 

obtidas serão guardadas em sigilo, sendo usadas apenas para fins científicos.  

 4.12 CONFLITO DE INTERESSES

 A pesquisadora envolvida neste estudo não recebe incentivo financeiro de 

nenhuma empresa interessada nos possíveis resultados deste trabalho.

 4.13 VIABILIDADE DO PROJETO

 O projeto em questão foi realizado na FPS e não acarretou nenhum ônus à esta 

instituição.  

 4.14 TCLE

 Os pesquisadores responsáveis solicitaram aos membros do CEP da FPS a 

dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), uma vez que a 

metodologia deste projeto baseia-se em uma análise retrospectiva de dados previamente 

armazenados em um banco digital (parecer favorável, número: 03-2012,  em 06 de 

dezembro de 2012).
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5. RESULTADO

 5.1 ARTIGO:

 

 Coeficiente de rendimento discente no grupo tutorial:  existe variação de 

 acordo com o sexo do avaliador? 

 A experiência de uma escola médica no nordeste brasileiro

 

 A ser submetido a Revista Brasileira de Educação Médica
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Resumo:

! Os cérebros de homens e mulheres possuem habilidades próprias, operam de 

maneiras diferentes e tais particularidades podem influenciar os processos de percepção, 

aprendizagem e avaliação de cada gênero. Este estudo busca discorrer sobre as 

prováveis disparidades de tutores e tutoras no momento em que atribuem determinado 

escore de aprendizagem ao estudante, mediante sua desenvoltura no debate tutorial, ou 

seja  analisar as possíveis vicissitudes  da denominada “avaliação do tutor”. Através 

desta pesquisa, pretende-se evidenciar se determinado gênero docente apresenta maior 

tolerabilidade no momento de  realizar uma avaliação subjetiva  do desempenho 

discente. O estudo foi realizado a partir da analise retrospectiva de um banco de dados  

previamente existente na instituição de ensino, composto pelos escores concedidos aos 

alunos pelos tutores durante o grupo tutorial, a partir do julgamento da desenvoltura 

destes estudantes, no curso de medicina de uma faculdade particular no nordeste 

brasileiro, durante 2006 a 2011, o que envolveu 527 alunos e 66 tutores. Dando origem 

a 5,988 avaliações e 1.061.846 scores dos subitens componentes desta avaliação.  Como 

resultado, observou-se que de um modo geral, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as notas concedidas por tutores e tutoras no quesito “avaliação do 

tutor”.  Estas últimas atribuíram um coeficiente menor aos seus estudantes quando 

comparados aos colegas tutores do sexo masculino (♀-8,81 DP±0,93 ♂-8,83 DP±0,77). 

No entanto, em determinados módulos, os tutores homens parecem ser mais rígidos na 

concessão dos escores avaliados (anatomia sistêmica aplicada; ♂-8,81 DP±0,63 ♀-9,06 

DP±0,62, sistema neurológico: ♂-8,50 DP±0,63 ♀8,71 DP±1,0, farmacologia ♂-8,81 

DP±0,61 ♀-8,95 DP± 0,67).Como conclusão, evidenciou-se o gênero do tutor como um 

importante fator influenciador do escore discente do grupo tutorial.

Palavras-chave: Educação médica, aprendizagem baseada em problemas, abp, 
estudantes de medicina, gênero, estudo de gênero. 
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Abstract:

 The neurobiological structure of men and women was and continues to be 

strongly molded by notorious social, historical and cultural influences that until today 

continues to process a variaty of changes. Both sex brains have unique habilities, 

working in different ways that can influence de the process of perception, learning e 

evaluation of each gender. This study searches to discuss the probable differences 

between male and female tutors on the moment that they give a learning score to the 

student, based on his perkiness during tutorial debate. In other words, it  is studed  the 

possibles bias of the so called “tutor’s evaluation”. It is intended to show if some docent 

gender shows more tolerability while realizes a subjective evaluation of a student 

performance. A observational retrospective study  was conducted, involving 66 tutors 

and 527 students from Faculdade Pernambucana de Saúde medical course, between 

2006 and 2011, generating a total of 5,988 averages and 1,061,846 tutor evaluation 

subcomponents scores. Those datas were collected from an institutional eletronic 

database from Faculdade Pernamucana de Saúde installations As result, we observed 

that there was a significant statistic difference (of low intensity - p<0,01) between the 

notes conceeded by male and female tutors, these last ones were responsable for a 

higher coefficient. This association was stronger (p<0,001) when we observed the male 

tutor/ female student and the female tutor/female student relation. In conclusion, our 

study show the tutor’s sex as an important influenciator of the student score perfformace 

in the tutorial group

Key-words: Medical education, problem based learning, pbl, medical students, 
gender, gender studies
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Introdução

 Homens e mulheres são diferentes: não são melhores ou piores quando 

comparados entre si, apenas singulares em sua natureza. Regras, valores, filosofias e 

comportamentos próprios são reflexos deste produto lapidado pela interação entre 

herança genética e condicionamento social.1 Os cérebros masculino e feminino 

evoluíram, durante os milhares de anos de desenvolvimento da humanidade, com 

potencial, talento e capacidades diferenciadas.2 Uma vez que a estrutura de tal órgão 

apresenta ímpar influência para determinação de interesses, ações e personalidade de 

um indivíduo, é possível reconhecer que as estruturas psíquicas de homens e mulheres 

funcionam de maneira original e portanto processam as informações de maneiras 

distintas. 2,3

 O cérebro masculino por exemplo, por anos foi programado para essencialmente 

três responsabilidades: caçar (ou na interpretação atual, resolver problemas), guerrear e 

proteger, sempre apresentando traços de competitividade e busca pelo poder. 1,4 A 

assimilação dessas habilidades ocorreu concomitantemente com o desenvolvimento da 

melhor visão espacial à distância (particularmente útil na caça), pela conquista de um 

porte físico mais eficaz e pela maior capacidade na elaboração de táticas que o 

possibilitassem atingir seu alvo ou objetivo.2 Para tanto,  poderia esconder sentimentos 

próprios e menosprezar àqueles de terceiros, afim de manter a liderança e o controle da 

situação.5,6 Trata-se de uma mente altamente compartimentalizada, com 4% de 

neurônios a mais quando comparados a mulheres 7 e uma maior atividade do hemisfério 

direito, particularmente do lobo infra-parietal (área relacionada a melhor capacidade de 

orientação espacial, pensamento matemático e  habilidade mecânica). 2,3 

 Em contrapartida, as mulheres sempre apresentaram a responsabilidade de 

garantir o cuidado e a sobrevivência da prole.1,4 Deste modo os cérebros femininos 

desenvolveram funções que as capacitaram a cumprir os deveres cabíveis, apresentando 

assim uma melhoria de suas habilidades sensoriais, que tornaram-se bastante aguçadas.5 

Embasando-se nesta perspectiva evolucional, as mulheres adquiriram uma apurada 

capacidade de notar detalhes e alterações mínimas de aparência e comportamento de 

outras pessoas7 (como por exemplo, mudanças sutis no tom de voz) que poderiam 

indicar dor, fome, agressividade ou doenças. Por consequência também passaram a 
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apresentar boa visão periférica 2 (afim de obter um melhor monitoramento do ambiente), 

além de apresentar melhores habilidades comunicativas e interpessoais, o que justifica o 

maior desenvolvimento das áreas cerebrais de Wernick e Broca (responsáveis pela 

coordenação da fala) e o maior tamanho do sistema límbico (unidade cerebral 

responsável pelas emoções).3 

 A estrutura neurobiológica de ambos os sexos foi e continua a ser fortemente 

moldada por estas influências insígnes da história, cultura e sociedade que até hoje 

continuam processando mudanças.8 Os cérebros de homens e mulheres possuem 

habilidades próprias, operam de maneiras diferentes e tais particularidades podem 

influenciar os processos de aprendizagem de cada gênero.2,3  Evidência disto é o fato de 

que mesmo em locais onde há equidade na oportunidade educacional para ambos os 

sexos, observa-se predominância de um deles em determinadas profissões, como por 

exemplo pilotos de avião e matemáticos.9

 Em alguns países da Europa, já verifica-se algum empenho, ao menos em 

escolas de ensino primário, de incluir a equidade de gênero como tópico ou tema 

interdisciplinar nos currículos. Embora o mesmo empenho não seja observado no 

desenvolvimento de métodos ou guias de ensino gênero-específico.9

 Nas escolas de nível superior, alguns estudos já abordaram o tema.10-17 Um 

estudo realizado na Universidade de Direito da Pensilvânia,10 concluiu que mulheres 

tendem a ficar mais intimidadas e a falar menos quando encontram-se em uma sala de 

aula predominantemente masculina, embora a presença de professoras mulheres tenham 

um  efeito inspirador nas mesmas estudantes. Um outro estudo, realizado na 

Universidade de Yale,11 verificou a existência de distintos padrões de participação 

estudantil em dinâmicas de aprendizagem envolvendo pequenos grupos exclusivamente 

masculinos, femininos ou mistos. Os grupos compostos apenas por mulheres possuíam 

um padrão democrático de participação entre as estudantes, onde todas tinham a mesma 

oportunidade de se expressar. Em contraste, os grupos compostos apenas por homens 

possuíam um padrão mais hierárquico de acesso à discussão, apresentando uma desigual 

distribuição no tempo de fala entre os componentes do grupo. Nos grupos mistos, o 

estilo masculino anteriormente citado era predominante.
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 Uma vez que aprendizagem baseada em problemas (ABP), metodologia 

largamente utilizada nas escolas médicas, utiliza a dinâmica de pequenos grupos de 

discussão e promove uma ampla interação entre tutor e  estudante, tal interação pode 

sofrer influência de outros inúmeros fatores, que por fim podem gerar uma variabilidade  

no que diz respeito a análise da performance discente.12 Mulheres tendem a ser mais 

sensíveis às dinâmicas interpessoais. Os homens mais comumente são individualistas e 

buscam alcançar a liderança e/ou domínio do grupo. 13

 No entanto, é importante ressalvar que o gênero não é o único fator capaz de 

influenciar a performance discente e docente. 12 Alguns estudos,18-19 por exemplo, citam 

que tutores especialistas do módulo ministrado tendem a ser mais rigorosos com seu 

respectivo grupo tutorial durante a avaliação, quando comparado  a colegas generalistas 

naquele mesmo assunto.  Além destes, outros fatores (que no momento não são objetos 

deste estudo) podem exercer influência na desenvoltura de alunos e professores, tais 

como idade e contexto sócio-cultural e econômico em que ambos estão inseridos.12, 20-23

 Com ênfase nesta temática, este estudo busca discorrer sobre as prováveis 

disparidades de tutores e tutoras no momento em que atribuem determinado escore de 

aprendizagem ao estudante, mediante sua desenvoltura no debate tutorial, ou seja  

analisar as possíveis vicissitudes  da denominada “avaliação do tutor”. Através desta 

pesquisa, pretende-se evidenciar se determinado gênero docente apresenta maior 

tolerabilidade no momento de  realizar uma avaliação subjetiva  do desempenho 

discente.

Metodologia

 Trata-se de um estudo observacional retrospectivo que foi desenvolvido a partir 

da coleta das avaliações realizadas pelos tutores em cada aluno durante o grupo tutorial. 

Tal pesquisa, buscou verificar a existência de uma possível interferência do sexo do 

tutor no coeficiente de rendimento do estudante no debate ocorrido durante o debate 

tutorial.  Para este fim, foi levado em consideração a média por módulos da chamada 

“avaliação do tutor” - ATT (expressa em valor numérico, atribuída ao aluno, pelo tutor a 

partir do julgamento da desenvoltura discente durante o debate de um tema pré-

determinado no grupo tutorial). Tal nota é alcançada após a análise de determinados 

32



aspectos das atitudes estudantis durante o decorrer da discussão  por parte do tutor: 

assiduidade, pontualidade, exposição de idéias de maneira organizada, interação 

harmônica com outros membros do grupo, participação no fórum, utilização de 

conhecimentos prévios e bom desempenho de função no grupo (seja como membro, 

como secretário ou como coordenador da discussão). Os  coeficientes correspondentes a 

cada item desta avaliação também são objetos de estudo desta pesquisa. Não serão 

estudados outros métodos avaliatórios também utilizadas na instituição como as 

avaliações referentes ao teste cognitivo (prova escrita tradicional), teste de habilidades e 

auto-avaliação.

 A pesquisa ocorreu no campus da Faculdade Pernambucana de Saúde, em 

Recife, Pernambuco, sendo composta por uma população de tutores que lecionaram na 

instituição em qualquer momento dos anos letivos de 2006 até o ano de 2012 nas turmas 

do primeiro ao quarto ano do curso de Medicina.   Excluiu-se deste processo as notas 

dos estudantes do quinto e do sexto ano, uma vez que estes períodos correspondem aos 

anos de internato do curso médico. Também não fez parte do banco de dados da 

pesquisa as notas da avaliação do tutor  iguais a zero, pois correspondem à alunos que 

não cursaram o módulo em questão.

 Os dados foram coletados pelos pesquisadores através de um banco de dados 

digital já existente na instituição de ensino e  organizados posteriormente em um 

arquivo do Word Excel 2007, tendo sido posteriormente analisado com o SPSS 13.0 

para Windows.  Todos os testes foram aplicados com 95% de confiança. Os 

resultados estão apresentados em forma de tabela com suas respectivas frequências 

absoluta e relativa. As variáveis numéricas estão representadas pelas medidas de 

tendência central e medidas de dispersão. O teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov foi utilizado para variáveis quantitativas. Já a comparação com dois grupos foi 

analisada a partir do teste t  Student (distribuição normal) e Mann-Whitney  (não 

normal). A comparação com mais de 2 grupos foi processou-se pelo teste de Kruskal 

Wallis (não normal).

 O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da FPS e somente teve início após a sua aprovação. Por ser uma análise retrospectiva de 

dados armazenados em um banco digital, não foi confeccionado termo de 
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consentimento livre e esclarecido (TCLE), após dispensa pelo CEP. A investigação não 

levou  qualquer dano aos indivíduos e as informações obtidas serão guardadas em 

sigilo, sendo usadas apenas para fins científicos.

Resultados

 O estudo debruçou-se, nos quatro primeiros anos do curso de medicina no 

período compreendido entre 2006 e  2011. Neste intervalo de tempo observou-se o 

quadro docente era composto em sua maioria por mulheres (39 de um total de 66 

professores) e profissionais com mestrado completo, correspondendo estes a 56,2% do 

quadro geral (tabela 1).

 

 Comparando-se os coeficientes de “avaliação do tutor” - ATT de tutores e 

tutoras, observou-se que estas últimas, foram responsáveis por atribuir notas mais 

baixas, quando comparadas aos profissionais do sexo masculino.  Em relação ao grau de 

escolaridade do tutor, de uma maneira geral, observou-se que àqueles que possuíam pós 

- doutorado, concederam mais baixas notas a seus alunos. Enquanto os professores com 

doutorado conferiram as notas mais elevadas (tabela 2).
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 Procedendo-se a análise por sexo do tutor e suas inter-relações com alunos e 

alunas, percebeu-se que tutores do sexo masculino, tendem a conceder maiores 

coeficientes de ATT a estudantes do sexo feminino.  Quando, avalia-se o sexo do tutor 

em relação ao grau de formação acadêmica do mesmo, observa-se que este é 

proporcional ao valor do coeficiente outorgado. Realizando-se estudo semelhante com o 

sexo feminino, demonstrou-se que tutoras tendem a  conferir maiores valores de ATT às 

alunas. Foi também evidenciado que no caso das tutoras, a nota da ATT tende a ser 

inversamente proporcional ao grau de escolaridade das mesmas , excetuando-se o caso 

das tutoras com doutorado, que permaneceram fora deste padrão (tabela 3).    
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 Ao comparar o sexo do tutor, com os diversos módulos ministradas entre o 

primeiro e o quarto ano do curso médico, foi revelado diferença estatisticamente 

significativa de acordo com o sexo do tutor, nos módulos de anatomia sistêmica 

aplicada, epidemiologia geral, farmacologia, histologia médica, saúde mental e teologia.  

Nestes casos, a tutora atribuiu um maior coeficiente de ATT aos seus estudantes, 

excetuando-se os módulos de teologia e saúde mental, quando os tutores do sexo 

masculino atribuíram um maior coeficiente a seus alunos (tabela 4). 

 A avaliação dos subitens que compõem ATT, mostrou que nos quesitos 

exposição das idéias de maneira clara, participação no fórum, conhecimentos prévios e 
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desempenho de função, houve  diferença estatisticamente significante. Sendo que, qm 

todos estes itens, os homens foram responsáveis  por atribuir um coeficiente de menor 

valor a seus alunos (tabela 5).

 Durante a análise destes mesmos subitens e seus possíveis vínculos com as inter-

relações tutor(a)/aluno(a), observou-se que tutoras apresentaram maior tendência em 

conceder uma maior pontuação a alunas em todos os subitens que compõem a avaliação 

do tutor, sendo tal diferença  (notas maiores) estatisticamente significativa. No caso dos 

tutores homens, observou-se uma interferência semelhante: os mesmos tendem a 

atribuir maiores notas a estudantes do sexo feminino na maior parte dos 

subcomponentes da avaliação do tutor (exposição de idéias com clareza, participação no 

fórum, conhecimentos prévios e bom desempenho da função), deixando deste modo os 

estudantes do sexo masculino com os menores escores.  (tabela 6).

37



Discussão

 O papel do tutor na metodologia de aprendizagem baseada em problemas é 

sobretudo o de conduzir seus estudantes a ressaltar o maior potencial dos mesmos em 

direção a uma aprendizagem efetiva. 24 Tal processo deve ser coordenado a partir da 

realização de perguntas abrangentes,  escuta atenciosa, estímulo ao pensamento crítico, 

dentre outras intervenções apropriadas.25-27 A maneira conforme o tutor escolhe utilizar 

estas dinâmicas, imprime neste um estilo pessoal, fruto das características próprias do 

indíviduo docente, singular em suas particularidades, moldada a partir de regras, valores 

e comportamentos, possíveis de serem observados com mais frequência em determinado 

gênero. 28 Estes diversos estilos influenciam diretamente as inter-relações pessoais 

ocorridas durante o debate tutorial, contribuindo no desempenho estudantil e como 

consequência, na avaliação do mesmo efetuada pelo docente .29-30

 Debruçando-se nesta premissa, foi realizado um aprofundado estudo desta 

interferência do gênero do tutor, evidenciando-se a existência de afinidades entre o 

gênero docente e o coeficiente de rendimento discente na ATT.

 Ao observar os resultados da pesquisa, é ressaltado que ao contrário do 

inicialmente pressuposto pelos pesquisadores deste estudo, as mulheres tendem a 

conferir coeficientes mais baixos a seus alunos. Indo assim de encontro à hipótese de 

que as tutoras seriam menos rígidas (pelo instinto maternal) do que seus pares 

masculinos. Chng e cols 27. sugerem a “congruência social” (qualidades interpessoais do 

tutor, como por exemplo a habilidade de comunicar-se informal e empaticamente, 
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respeito e atenção ao estudante, dentre outros) como fator interferente de todas as fases 

do processo na ABP. E embora tal fator esteja interligado a qualidades mais 

desenvolvidas no sexo feminino, não observou-se um coeficiente de rendimento 

discente mais elevado nos grupos coordenados por tutoras. O achado pode ser explicado 

pelo fato de que por apresentarem uma apurada desenvoltura em dinâmica interpessoal 

e comunicabilidade, 30-31 as tutoras tendem a apresentar um grau de exigência maior  

para com seus avaliados do que seus colegas tutores do sexo masculino, que por sua vez 

estariam mais centrados na conhecimento per si do aluno.  No entanto, mais estudos 

aprimorados na questão de gênero são necessários para melhor elucidar esta relação.

 Analisando-se o nexo existente entre o coeficiente conferido pelos tutores a seus 

alunos, observou-se que as estudantes do sexo feminino obtiveram um maior escore  na 

avaliação efetuada por docentes tanto do sexo masculino como por docentes do sexo 

feminino. O achado pode ser explicado por algumas razões. Kassab e cols. 32 

descreveram que grupos tutoriais femininos apresentavam melhor performance durante 

a discussão, apreciando mais os aspectos sociais da ABP (como trabalho em equipe, 

apoio e colaboração). Já os grupos masculinos prezavam por uma dinâmica com mais 

ênfase em “passar na prova”, apresentando menores escores do que as colegas mulheres 

durante o debate. Outra explicação para o resultado seria a repetição de padrões 

comportamento parental nas inter-relações professor aluno. 

 Updegraff e cols 34. relatam uma forte influência do gênero nesta atividade, 

principalmente na comunidade de origem latina, onde existe um intenso vínculo entre 

determinadas atitudes e sexo analisado. A mesma relação não é tão observada  na 

estrutura familiar euroamericana, sendo a mesma marcada por uma maior equidade 

desta dinâmica. 35 O jovem neste contexto, tende a passar mais tempo com o pai do 

mesmo sexo, afim de obter um  melhor desempenho do papel esperado para 

determinado gênero. Ainda com foco nestas relações, é observado uma maior atenção 

das mães às filhas do que aos filhos do sexo oposto , tal fato não acontece com os pais, 

uma vez que os mesmos tendem a dedicar atenção igual a filhos e filhas. 36 Todo este 

background influencia no comportamento e estilo individual de ensinar do professor.  

Extrapolando-se esta análise, podería-se hipotetizar que o maior escore concedido a 
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alunas por tutoras teria interferência deste elo, embora mais pesquisas devem ser 

realizadas para evidenciar uma associação entre os dois fatos.

 À luz da apreciação dos resultados dos escores componentes da ATT, este estudo 

evidenciou interessantes achados que corroboram para hipótese original desta pesquisa, 

na qual os tutores do sexo masculino seriam mais rígidos em conceder determinados 

escores. Como citado ao início da discussão, tal associação não foi encontrada na ATT, 

mas foi evidenciada na avaliação de seus subitens, apresentando diferença significativa 

nos itens de conhecimentos prévios, participação do fórum e desempenho de acordo 

com a função do grupo. Indicando desta maneira, uma maior ênfase do tutor do sexo 

masculino na avaliação de aspectos teóricos, proporcionando-lhes uma maior rigidez na 

concessão de escores destes aspectos.

 Achado notório desta pesquisa foi também a relação entre titulação acadêmica e 

o gênero do tutor. Tutoras tenderam a atribuir escores mais baixos conforme o grau de 

formação acadêmica, concordando de maneira geral com a literatura observada para 

este tema. 37-39 No entanto, os tutores masculinos contrariaram esta tendência observada, 

apresentando um maior escore conforme a titulação apresentada.

 É válido ressaltar ainda que todos os resultados obtidos neste estudo devem ser 

interpretados com cuidado, levando em conta as limitações apresentadas pela pesquisa. 

Por se tratar da mera avaliação de escores, é difícil estabelecer com certeza cientifica a 

correlação dos mesmos com determinado comportamento. Ainda, por se tratar de um 

estudo retrospectivo, não foi possível a organização de grupos tutorais homogêneos, o 

que pode interferir na analise final do tutor, uma vez que o perfil dos alunos contribui 

para esta variação. A existência de docentes com backgrounds diversificados (valores, 

história e filosofia) também pode ter apresentado interferência neste processo. 26, 30, 40-43  

 Apesar destas observações, o estudo apresenta relevância pelo pioneirismo em 

analisar a influencia do sexo do tutor, como fator isolado a interferir no escore da ATT. 

Ainda são escassos os estudos que avaliam determinados aspectos do perfil docente no 

momento da avaliação, sendo a maior parte  das pesquisas voltadas para a dinâmica 

inter-estudantil do grupo tutorial, bem como para a percepção dos mesmos sobre a 

atividade, comportamento e efetividade dos tutores. Para melhor entendimento da 

dinâmica tutorial, é necessário um maior aprofundamento também nos aspectos 

40



docentes que podem afetar o processo. Conhecendo-os e entendendo a influencia de 

cada característica influenciadora, será possível o melhor manejo das mesmas, 

contribuindo na efetividade e qualidade de uma estrutura de ensino aprendizagem mais 

aprimorada, e como consequência um superior desenvolvimento estudantil, 

contribuindo assim para a formação de um profissional mais sensato.     

Conclusão

 A aprendizagem baseada em problemas foi e continua a ser objeto dos mais 

diversos estudos na área de educação. Por se tratar de uma metodologia ativa, dotada de 

ampla interação inter-pessoal, conclui-se que inúmeros aspectos individuais são capazes 

de influenciar este processo.  A dinâmica dos gêneros apresenta um importante papel 

neste contexto, uma vez que o desempenho do aluno está sujeito a interferência de suas 

relações com seus pares e tutores. 

 Com o intuito de melhor compreender esta dinâmica, a presente pesquisa 

debruçou-se acerca da figura do tutor, componente não tanto analisado individualmente 

pelas pesquisas em ABP, que apresentam uma tendência discentocêntrica, talvez como 

reflexo da própria metodologia. Este estudo evidenciou portanto, que o gênero do tutor 

atua como relevante elemento influenciador da execução na metodologia estudada. À 

luz da análise estatística foi possível provar que tutores e tutoras apresentam diferentes 

padrões de  concessão de escores a seus alunos, quer estes sejam do sexo masculino ou 

feminino. 

 Embora seja sugerido que novas pesquisas devam ser realizadas para melhor 

compreender estes achados, tais resultados per si são relevantes pois auxiliam na 

compreensão acerca do impacto do gênero do tutor nesta metodologia, bem como 

contribuem para a orientação de modelos mais justos e efetivos de distribuição discente 

no grupo tutorial, podendo impedir um futuro e eventual favorecimento de alguns  

estudantes devido a comportamentos próprios de cada gênero do tutor.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Diversos estudos na área de educação abordam a temática da aprendizagem 

baseada em problemas, devido aos fascinantes processos envolvidos com o método e a 

relevante efetividade de apreensão de conteúdos que o mesmo consegue alcançar 

naqueles sujeitos envolvidos, tanto nas disciplinas teórico-acadêmicas, quanto naquelas 

práticas e humanísticas. Tal capacidade de moldar-se a amplos objetivos, foi 

responsável pela larga utilização do ABP em todo território nacional à medida que 

buscava-se construir no aluno um perfil não só dotado de excelência no conhecimento 

técnico, mas também de sensibilidade, respeito, atenção e valores, capazes de 

diferenciar um bom de um brilhante profissional.

 Com a crescente utilização do ABP como metodologia de ensino, houve o 

natural interesse  por parte da comunidade acadêmica em conhecer as nuances, aspectos 

e interferências envolvidas nesta nova prática de tão exuberante interação inter-pessoal. 

Ambiente acolhedor, conhecimento de especialista acerca do assunto abordado por parte 

do tutor, utilização de ferramentas tecnológicas, sexo do aluno e tantos outros dados 

pareciam atuar como aspectos  influenciadores da nova  dinâmica de ensino. Mas e o 

sexo do tutor? Seria esta particularidade também um fator influenciador? 

 Sendo o ABP, uma metodologia que aproveita-se das relações entre individuos 

para alcançar resultados educacionais, e sendo homens e mulheres dotados de 

comportamentos tão singulares, a  hipótese inicial parecia irrefutável. O maior 

envolvimento feminino com os pares e o perfil voltado para a liderança dos homens, 
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levaram os pesquisadores envolvidos neste estudo a sugerir inicialmente que as tutoras 

seriam mais benevolentes na concessão de escores de ATT.

 Os resultados revelaram outra realidade: as tutoras eram - de maneira geral -  

mais rígidas na concessão de escores de ATT. No entanto na avaliação dos subitens que 

compunham esta avaliação, nos itens em que houve significancia estatística entre o 

“perfil” das tutoras em relação a tutores as mesmas, concederam um mais alto escore 

quando comparados aos pares masculinos. O que pode contribuir para a hipotese inicial 

de maior dominio do campo sócio-afetivo por parte das mulheres, porém esta mesma 

característica pode contribuir não para uma maior tolerancia e sim para uma maior 

rigidez e confiança para avaliação de determinados aspectos.   Embora, sugere-se a 

realização de estudos mais aprofundados para a devida associação entre comportamento 

do tutor e escore de desempenho. 

 A dinâmica dos gêneros apresenta-se  portanto como um importante fator 

influenciador do  contexto tutorial. mbora seja sugerido que novas pesquisas devam ser 

realizadas para melhor compreender estes achados, tais resultados per si são relevantes 

pois auxiliam na compreensão acerca do impacto do genero do tutor nesta metodologia, 

bem como contribuem para a orientacão de modelos mais justos e efetivos de 

distribuição discente no grupo tutorial, podendo impedir um futuro e eventual 

favorecimento de alguns  estudantes devido a comportamentos próprios de cada genero 

do tutor.
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8. ANEXO

               8.1 Declaração de aprovação em comitê de ética

 

  

              

  

  

52



53



54


