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RESUMO 

 

O ensino da humanização permeia as discussões no campo da formação dos 
profissionais da saúde, principalmente, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais 
que no perfil do egresso contempla a formação humanística. Esta pesquisa teve 
como objetivo geral analisar como a temática da humanização é abordada nos 
cursos de graduação em saúde da Universidade Federal do Acre – UFAC, e como 
específicos buscou-se caracterizar o ensino sobre a humanização (inserção 
curricular, dinâmica das atividades, carga horária, docentes) a partir dos projetos 
políticos pedagógicos - PPP e mapear as concepções de humanização que 
permeiam os cursos de graduação da UFAC, a partir das óticas de coordenadores e 
docentes. A abordagem qualitativa foi utilizada para o desenvolvimento desta 
pesquisa e a produção de dados se deu em duas fases: análise documental dos 
projetos político-pedagógicos dos cursos e entrevistas semiestruturadas com quatro 
coordenadores e dez docentes, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal de São Paulo. Durante a análise documental não foi 
possível confirmar a dispersão e pluralidade de concepções sobre humanização 
presentes nos cursos da área da saúde, especificamente, na UFAC. No entanto, as 
entrevistas trouxeram como resultado que as concepções estão marcadamente 
baseadas na vivência do(a) docente, que a partir de seus referenciais teóricos-
conceituais define como e quando trabalhar a temática da humanização. Ao 
abordarem a sua inserção e como é trabalhada nas disciplinas percebe-se um 
ensino fundamentalmente tradicional, focado na técnica e procedimentos, no qual a 
humanização é abordada teoricamente, sem relação com outras disciplinas. 
Embora, os docentes e autores consultados apontem para a transversalidade desse 
ensino e a necessidade de inclusão de metodologias ativas de aprendizagem; além 
da mudança na relação professor/aluno e da necessidade de aproximação da 
universidade com os serviços de saúde. Em relação às concepções de humanização 
foram identificadas as seguintes categorias: acolhimento, respeito ao outro e sem 
imposição do conhecimento científico, dimensão pessoal e familiar, relação de ética 
e confiança e constituída por e nas ações humanas, e sobre a formação humanística 
foram mapeadas as seguintes categorias: acolhimento, política institucional e 
movimentos pessoais, abordagem integral e relação essencial. No núcleo 
direcionador política nacional de humanização e a formação em saúde, a maioria 
dos sujeitos afirmou não conhecer a política. Os sujeitos apontaram como desafios a 
ruptura com o trabalho centrado em técnicas e procedimentos, colocando ênfase 
nas atitudes; a mudança nos currículos, além da necessidade de investimentos em 
processos de formação docente, por meio de estratégias metodológicas 
diversificadas. A humanização trabalhada não como uma aula/disciplina específica, 
mas como um tema transversal que perpassa todas as disciplinas, nos diferentes 
momentos. Foi possível identificar os referenciais apresentados pelas políticas 
educacionais, principalmente as diretrizes estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos da área da saúde. No entanto, não visualizamos, na 
prática, as políticas definidas pelo Ministério da Saúde, exceto em alguns casos, 
quando os docentes referiram uma aproximação com os serviços de saúde ou em 
áreas específicas como é o caso da atenção à saúde da mulher e da criança. 
Destaca-se a necessidade de aprofundamento desse estudo, com a inclusão de 
mais docentes, bem como daqueles cursos que não foi possível trabalhar nesse 
momento efetivamente, além dos discentes.  



 
Palavras chave: Humanização. Projeto político pedagógico. Formação humanística. 
Ensino na saúde. Política nacional de humanização. 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The teaching of humanization permeates discussions in the field of training health 
professionals, mainly based on the National Curriculum Guidelines in which the 
egress´s profile includes the humanistic education. The aim of this study was to 
analyze how the theme of humanization is approached in undergraduate courses in 
health, at the Federal University of Acre – UFAC. The specific objectives tried to 
characterize the teaching on the humanization ( curricular integration , dynamic  
activities , workload and academic staff ) based on the political-pedagogical project - 
PPP and to map the concepts of humanization that permeate the undergraduate 
courses of the UFAC , from the coordinators and teachers „point of view. A qualitative 
approach was used to develop this research and data collection was performed in 
two moments: documentary analysis of the political- pedagogical projects of the 
courses and semi-structured interviews with four coordinators and ten teachers, after 
approval by the Federal University Research Ethics Committee of São Paulo. It was 
not possible to confirm in the documentary analysis process, the dispersion and 
plurality of conceptions present in the humanization of healthcare courses, 
specifically in UFAC. However, the interviews showed that concepts are markedly 
based on the teaching experience, whose theoretical and conceptual frameworks 
define how and when to work the theme of humanization. When addressing their 
integration and how it is handled in the discipline, a traditional teaching, focused on 
technique and procedures, in which humanization is theoretically addressed and 
unrelated to the other disciplines. The interviewed teachers and authors emphasize 
the transversal proposal of this teaching and the need of including active learning 
methodologies; besides the changes in the teacher / student relationship and the 
necessity to approach the university with health services. In relation to humanizing 
conceptions, the following categories were identified : acceptance, respect for others, 
without imposing the scientific knowledge , personal and family life dimension , ethics 
and trust relationship constituted by and in human actions and in the humanistic  
formation. Regarding humanistic formation the following categories were found: 
acceptance, institutional polices and personal movements, holistic approach and 
essential relationship. Regarding the orienting nucleus, national policy of 
humanization and health training, most of the subjects mentioned lack of knowledge 
related to the policies. They indicated as challenges :the rupture with the work-
centered methods and procedures, placing emphasis on attitudes, change in the 
curriculum, besides the need to invest in teaching training processes through 
different methodological strategies. Humanization not as  specific discipline/class but 
as a transversal theme that permeates all disciplines, at different moments. It was 
possible to identify the benchmarks provided by the educational policies, especially 
the guidelines established by the National Curriculum Guidelines for courses in the 
health area. However, it was not possible to observe the policies established by the 
Ministry of Health in the practice, except in some cases when teachers reported an 
approach to health services or in specific areas such as the health care of women 
and children. Further studies are needed, with the inclusion of more teachers and 
students as well as those courses in which it was not possible to work effectively at 
that at that time. 
 
Keywords: Humanization. Political pedagogical project. Humanistic education.   
Education in health. National policy of humanization. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Ministério da Saúde, no ano de 2003, lança a Política Nacional de 

Humanização da Gestão e da Atenção à Saúde – HUMANIZASUS, tendo como 

princípios norteadores: a valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão do SUS, fortalecendo o compromisso com os 

direitos dos cidadãos; fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, 

fomentando a transversalidade e a grupalidade; apoio à construção de redes 

cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a 

produção de sujeitos; fortalecimento do controle social com caráter participativo em 

todas as instâncias gestoras do SUS; compromisso com a democratização das 

relações de trabalho e valorização dos trabalhadores a saúde, estimulando 

processos de educação permanente (PASSOS; BENEVIDES, 2006). 

A implantação da humanização nas unidades/serviços de saúde no Estado do 

Acre teve início com o Programa Nacional de Humanização da Assistência 

Hospitalar – PNHAH (2000), onde cinco unidades hospitalares estaduais 

participaram, e, a partir de 2003, da Política Nacional de Humanização da Gestão e 

Atenção à Saúde (PNH) – HUMANIZASUS, onde, além dos hospitais, participaram 

os serviços e as secretarias municipais de saúde, assim como as instituições 

formadoras. 

É neste contexto que inicio minhas atividades profissionais na secretaria 

estadual de saúde, assumindo a recém-criada Gerência de humanização e 

desenvolvimento de pessoas. 

No primeiro ano de trabalho, identificamos a existência de diferentes 

acepções sobre o termo humanização as quais, em alguns momentos, tornavam-se 

divergentes. Por esta razão, foram realizados oficinas, cursos, seminários, “rodas de 

conversa” nas unidades e serviços de saúde com o objetivo de esclarecer conceitos 

e divulgar a PNH, para que desta forma pudéssemos avançar na sua implantação no 

Estado. 

O nosso entendimento era de que não poderíamos avançar sem que os 

atores implicados neste processo (gestores, trabalhadores e usuários) 

compreendessem a humanização como uma política transversal, e que se 

comprometessem com os seus princípios: a indissociabilidade entre a gestão e a 
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atenção, a transversalidade e a autonomia e o protagonismo dos sujeitos envolvidos 

na produção da saúde. 

Ao longo destes anos, identificamos muitas resistências por parte de alguns 

profissionais da saúde que veem a humanização como uma utopia ou como “um 

trabalho a mais a ser feito”, e apresentam pouca implicação na implantação desta 

política. 

Neste contexto, surgem muitos questionamentos quanto à atitude destes 

profissionais em relação à PNH, quando os princípios e diretrizes desta política 

deveriam nortear a sua prática profissional, uma vez que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação na área da saúde apresentam como objetivo 

levar os alunos a aprender a aprender que engloba aprender a ser, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos e aprender a conhecer, garantindo a capacitação de 

profissionais com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da 

atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, 

famílias e comunidade (BRASIL, 2001). 

Estes questionamentos e a oportunidade de ingressar no Programa de 

Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

São Paulo – UNIFESP motivaram-me a buscar compreender as razões pelas quais 

os profissionais da saúde compreendem a PNH como algo distante da sua prática 

profissional, e considerei como ponto de partida a identificação das concepções de 

humanização presentes na sua graduação, por entender que esta etapa da 

formação é determinante para a prática profissional. 
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Introdução ___________________________________________________________________________ 20 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Referencial Teórico: Incursões na Literatura 

 

No campo da saúde, é cada vez mais intenso o debate sobre a necessidade 

de humanização das práticas em decorrência dos desafios apresentados ao Sistema 

Único de Saúde que, embora passados 25 anos desde a sua criação, os seus 

princípios e diretrizes ainda não estão efetivamente consolidados. 

Deslandes (2006) esclarece que este debate não é recente e considera que a 

produção da sociologia médica norte-americana constitui uma referência histórica 

importante, com contribuições pioneiras no esforço de conceituar a humanização ou 

desumanização do cuidado em saúde, tendo ainda como ambição a expectativa de 

consolidar um modelo teórico capaz de guiar investigações. Segundo a autora, ao 

contrário dos textos das décadas anteriores que enunciavam o termo 

“desumanização” ou denunciavam eventos assim considerados, na década de 1970 

registra-se a eleição dessas relações e práticas como um objeto de estudo 

sistemático da sociologia médica. 

A dispersão e pluralidade de concepções sobre humanização inscrevem--se 

como importantes, situando desafios para a implementação das diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de graduação em saúde – DCNs e a política 

nacional de humanização, aprovadas no período de 2000 a 2003, apontarem para 

mudanças nas práticas de saúde. 

O processo de implantação e implementação das DCNs abrange toda a 

educação superior no país, incidindo de maneira particular nas IFES e nos seus 

itinerários de mudança curricular e criação de novos cursos (HADDAD et al., 2006). 

São muitos os desafios que se apresentam para a formação de profissionais 

da saúde e tornam-se maiores quando, a partir de 2003, surge a Política Nacional de 

Humanização da Gestão e da Atenção em Saúde, que aposta numa nova relação 

entre gestores, trabalhadores, usuários e sua rede social, e que apresenta como 

princípios a indissociabilidade entre atenção e gestão, a transversalidade e a 

autonomia e o protagonismo dos sujeitos. Para se conseguir avançar na 

concretização destes princípios, os processos de formação dos profissionais da 

saúde desempenham um papel essencial. 
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É importante analisar como acontece o ensino da humanização nos cursos de 

graduação em saúde das instituições de ensino superior, uma vez que nos 

remetemos a Políticas públicas e que objetivam mudar os processos de gestão e de 

atenção que interferem na produção de saúde. 

 

 

1.2 Humanização: Aproximações Conceituais 

 

O termo Humanização deriva do conceito de Humanismo, corrente filosófica 

que, segundo Rios (2009a), reconhece o valor e a dignidade do Homem – a medida 

de todas as coisas – considerando sua natureza, seus limites, interesses e 

potenciais. O Humanismo busca compreender o Homem e criar meios para que os 

indivíduos compreendam uns aos outros. 

Segundo Gomes, Holanda e Gauer (2004), o humanismo não é uma teoria, 

não é um método, não é uma filosofia, e nem é uma psicologia. É um movimento 

implícito na historicidade das ideias que aflora com maior ou menor intensidade de 

tempos em tempos. Enquanto mensagem alcança uma variedade de grupos, dos 

mais diferentes modos, em função de um estado de opressão individual e social. 

Enquanto força de mobilização, pode estar na base da busca individual por mudança 

no sentido da vida, ou na mobilização de grandes massas por justiça e reformas 

sociais. 

Minayo (2006) afirma que o humanismo que se deseja para o século XXI é o 

que restitui o ser humano ao seu lugar solidário com a natureza e que retome como 

relevâncias da vida a harmonia entre a razão e os sentimentos. É preciso humanizar 

e responsabilizar o poder cada vez maior da ciência e da técnica. 

Acrescenta ainda que na área da saúde, na atualidade, o termo “humanismo” 

entrou para a pauta de prioridades como política, como proposta, como debate, 

como tema de pesquisa, e por meio do vocábulo “humanização”. Humanização do 

setor saúde significa um movimento instituinte do cuidado e da valorização da 

intersubjetividade nas relações (MINAYO, 2006, p. 26). 

O tema da humanização na área da saúde aparece em diferentes momentos 

e contextos, apresentando designações distintas. Desde a XI Conferência Nacional 

de Saúde, que aconteceu em 2000 com o tema: “Acesso, qualidade e humanização 

na atenção à saúde com controle social”, passando pelo surgimento de programas 
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como o Programa Nacional de Humanização da Atenção Hospitalar (PNHAH), criado 

pelo Ministério da Saúde em 1999, expressam-se esforços e ações concretas no 

sentido de mudar substancialmente a qualidade e a eficácia dos serviços prestados 

pelas instituições de saúde, aprimorando as relações entre profissional de saúde e 

usuário, dos profissionais entre si e dessas instituições com a comunidade. 

Em 2003, o Ministério da Saúde lança a Política Nacional de Humanização da 

Gestão e da Atenção à Saúde – HumanizaSUS, que de acordo com Benevides e 

Passos (2005a) como política de saúde funda-se na inseparabilidade entre atenção 

e gestão e na transversalidade. Estes fundamentos indicam o “como fazer” desta 

política que se concretiza como “tecnologias relacionais”. É a partir da transformação 

dos modos de os sujeitos entrarem em relação, formando coletivos, que as práticas 

de saúde podem efetivamente ser alteradas. 

A humanização reconhece o campo das subjetividades como instância 

fundamental para a melhor compreensão dos problemas e para a busca de soluções 

compartilhadas. Participação, autonomia, responsabilidade e atitude solidária são 

valores que caracterizam esse modo de fazer saúde que resulta, ao final, em mais 

qualidade na atenção e melhores condições de trabalho. Sua essência é a aliança 

da competência técnica e tecnológica com a competência ética e relacional (RIOS, 

2009a, p. 10). 

Para Morin (2005), o ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, 

cultural, social, histórico. Esta unidade complexa da natureza humana é totalmente 

desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado impossível 

aprender o que significa ser humano. É preciso restaurá-la, de modo que cada um, 

onde quer que se encontre, tome conhecimento e consciência, ao mesmo tempo, de 

sua identidade complexa e de sua identidade comum a todos os outros humanos. 

Desse modo, a condição humana deveria ser o objeto essencial de todo o ensino. 

Mas como trabalhar essa condição humana com a fragmentação dos 

currículos? Como trabalhar na formação de coletivos quando as práticas 

profissionais costumam ser individualistas, centradas em cada área? O que ocorre 

quando os currículos das instituições de ensino supervalorizam conhecimentos e 

habilidades, e valorizam pouco as atitudes, que nos levariam às “tecnologias 

relacionais”? Nesta direção de questionamentos, situa-se a necessidade de discutir 

e analisar as DCNs para os cursos da saúde e o lugar que a humanização como 

tema e prática tem ocupado nos processos de formação de profissionais. 
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1.3 A Formação dos Profissionais da Saúde e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação na Área da Saúde 

 

Apesar das mudanças em curso, a formação dos profissionais da saúde ainda 

tem sido marcada pelo modelo biomédico, centralizado no hospital e na 

aprendizagem centrada em técnicas, colocando como centro a doença, e não o 

processo de produção de saúde. E os sujeitos implicados no processo ainda são 

vistos como objetos de intervenção. Além disso, há uma dissociabilidade entre a 

formação e a atenção e gestão em saúde. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação da área da 

saúde, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e homologadas pelo 

Ministério da Educação em 2001 e 2002, representam a articulação entre a 

educação superior e a saúde, com ênfase na promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação. 

Segundo Ceccim e Carvalho (2005), as DCNs para as profissões de saúde 

remetem à necessidade de mudança de rumo no que se refere à formação 

profissional. Constata-se a necessidade de se voltar para os sentidos, os valores e 

os significados do que se faz e para quem se dirige nossa ação. Acrescentam os 

autores, também, que as questões de natureza ética e humana, relativas à 

formação, têm sido preteridas na sala de aula, não sendo articuladas metodologias 

de ensino que instiguem o aluno a participar, construir implicação e assumir 

responsabilidades no seu processo de formação. 

Ao inovar trazendo um perfil comum à área, as DCNs sinalizam que os 

currículos de graduação devem atentar para a questão da humanização e da ética; 

do aluno como sujeito do conhecimento; da problematização como estratégia 

metodológica privilegiada; da integração dos currículos com o Sistema Único de 

Saúde (SUS); da educação permanente como instrumento em um contexto de 

tantas e tão significativas transformações econômicas, políticas e educacionais 

(BATISTA; BATISTA, 2004, p. 21). 

Cresce a importância de que as práticas educativas configurem dispositivos 

para a análise da(s) experiência(s) locais; da organização de ações em rede/em 

cadeia; das possibilidades de integração entre formação, desenvolvimento docente, 
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mudanças na gestão e nas práticas de atenção à saúde, fortalecimento da 

participação popular e valorização dos saberes locais (CECCIM, 2005, p. 262). 

As DCNs apresentam como objetivo: levar os alunos dos cursos de 

graduação em saúde a aprender a aprender, que engloba aprender a ser, aprender 

a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, garantindo a capacitação de 

profissionais com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da 

atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, 

famílias e comunidades (BRASIL, 2001). 

Os aspectos comuns e específicos a cada um dos cursos de graduação da 

área da saúde relacionados ao perfil do egresso/profissional, assim como nas suas 

competências gerais, trazem grandes desafios às instituições de ensino superior, 

uma vez que devem formar profissionais de saúde mais reflexivos e críticos, 

humanistas, capazes de trabalhar em equipe e atuar em todos os níveis de atenção 

à saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde - SUS. 

Dentre as competências gerais, temos: 

a) Atenção à saúde: os profissionais devem estar aptos a desenvolver ações 

de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual 

quanto coletivo, bem como a realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de 

qualidade e dos princípios da ética/bioética; 

b) Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais deve estar fundamentado 

na capacidade de avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 

baseadas em evidências científicas; 

c) Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e devem manter os 

princípios éticos no uso das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral; 

d) Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais 

deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o 

bem-estar da comunidade; 

e) Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a 

tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração da força de trabalho, dos 

recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar 

aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou líderes nas equipes de 

trabalho; 
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f) Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática, e de ter 

responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento das futuras 

gerações de profissionais, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmica e 

profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e internacionais 

(BRASIL, 2001). 

Essas competências contemplam conhecimentos, habilidades e atitudes com 

potência de romper com a fragmentação dos processos formativos, bem como das 

práticas profissionais, trazendo a integralidade como eixo fundamental para a 

integração ensino/serviço, para as mudanças nas práticas profissionais e para 

consolidação dos princípios do SUS. 

Formar um profissional de saúde significa muito mais do que formar um 

aprendiz no manejo de técnicas, procedimentos e instrumentos. O dia a dia de um 

profissional não se esgota em sua natureza técnica, apresenta dimensões onde se 

expressam valores de ordem moral ou ética, ideológica ou econômica. E sua maior 

capacidade de trabalhar em equipe demonstra sua melhor compreensão da 

sociedade onde se insere (SAIPPA-OLIVEIRA; KOIFMAN; PINHEIRO, 2005, p. 213). 

Heckert e Neves (2007) afirmam que os processos de produção de saúde se 

fazem numa rede de relações que, permeadas como são por assimetrias de saber e 

de poder e por lógicas de fragmentação entre saberes/práticas, requerem atenção 

inclusiva para a multiplicidade de condicionantes da saúde que não cabem mais na 

redução do binômio queixa-conduta. 

Acrescentam ainda que envolver-se com a produção do cuidado em saúde 

“lança” os profissionais no campo da complexidade das relações, entre os sujeitos 

trabalhadores, gestores e usuários dos serviços de saúde, onde a opção excludente 

por um dos polos não se sustenta para a efetiva alteração dos modelos de atenção e 

de gestão em saúde. Desse modo, construir um processo de formação para 

trabalhadores de saúde implica estarmos atentos a essa complexidade e fazermos 

escolhas teórico-metodológicas que expressem um campo de interlocução, entre os 

saberes, indissociado de um método, de um modo de fazer a formação (HECKERT; 

NEVES, 2007, p. 146). 

Este movimento nem sempre está presente nos processos de formação, 

especialmente no campo da saúde. É comum a fragmentação dos saberes e 

práticas, a centralização dos processos de ensino-aprendizagem em conteúdos e 
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técnicas, deixando-se de lado a dimensão atitudinal, que envolve, entre outros 

aspectos, as relações entre sujeitos envolvidos. 

As DCNs para os cursos de graduação em saúde trazem, no perfil do 

egresso, a referência à formação humanística. Como “formação humanística” 

entende-se a preparação do futuro profissional para estabelecer relações 

essencialmente humanas com seus pares e, sobretudo, com seus pacientes (MAIA, 

2005, p. 45). 

Este autor afirma que (...) podemos considerar que a formação para o cuidado 

humanizado perpassa um conjunto de políticas institucionais e governamentais, no 

sentido do desenvolvimento individual do profissional e da sociedade como um todo. 

Entretanto, a inserção curricular da formação humanística é peculiarmente complexa 

se considerarmos que a humanização, mais do que um conjunto de conhecimentos 

e habilidades, constitui uma postura a ser construída ao longo de todo um processo 

de desenvolvimento profissional voltado para o respeito à identidade e à alteridade 

do paciente (p. 47). 

No processo de formação dos profissionais da saúde, é comum encontrarmos 

referência à humanização e à formação humanística em momentos pontuais do 

processo ensino-aprendizagem. 

 
A dimensão humanística do desenvolvimento profissional deve 
representar, para as escolas, não apenas um conjunto de conteúdos 
curriculares, mas um valor de formação, perpassando 
longitudinalmente o conjunto do currículo, como um eixo horizontal 
intimamente relacionado a todas as atividades e todos os atores 
responsáveis pela formação (MAIA, 2005, p. 50). 

 

Cenci e Fávero (2008) destacam que a formação humanística, para ser 

efetiva, tem que estar integrada organicamente a cada currículo. Do contrário, vira 

um arranjo de disciplinas isoladas – por vezes confusas e estranhas – dentro da 

grade curricular dos cursos. Sem dúvida, há conteúdos humanísticos específicos 

que podem ser levados à sala de aula, o que significa postular a necessidade de 

disciplinas próprias para dar conta desta dimensão, as quais possuem certas 

especificidades, e, ao mesmo tempo, entrosá-las com os currículos dos cursos onde 

são ministradas. 
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1.4 O Ensino da Humanização e a Política Nacional de Humanização da Gestão 

e da Atenção à Saúde 

 

Como a humanização vem sendo trabalhada/abordada nas graduações em 

saúde? E a PNH, como política transversal, é trabalhada em atividades curriculares 

que integram a estrutura curricular dos cursos? Como acontece o ensino da 

humanização e a sua contribuição para o desenvolvimento do perfil profissional 

apresentado pelas DCNs? 

Na busca por configurar respostas a estas questões, é importante 

compreender o que significa ensinar. Para Batista (2004), ensinar, sendo uma 

prática social, compreende processos de intervenção marcados por apropriação do 

conteúdo a ser trabalhado, planejamento, intencionalidade, conhecimento do sujeito 

que aprende e reflexão sobre o que, por que e como se aprende. São mais do que 

dimensões. São constituintes da profissão docente, configurando o desafio de 

investir na apropriação de diferentes saberes fundamentais para o trabalho do 

professor. 

O ensino da humanização deve pautar-se no reconhecimento dos sujeitos 

implicados no processo de ensino-aprendizagem, que promove o desenvolvimento 

de uma consciência crítica sobre si mesmo e as relações estabelecidas, uma vez 

que as aprendizagens significativas nos levam a perceber e refletir sobre a realidade 

e nos comprometermos com as transformações necessárias. 

Mendonça (2008) remete a Paulo Freire, que defende radicalmente a ideia de 

que os seres humanos, pelo fato de serem humanos e pelo seu compromisso 

histórico, são chamados a transformar o mundo para vivenciar a sua felicidade. 

Segundo o autor, para Freire, uma educação que se ocupa de desenvolver a 

consciência crítica das pessoas passa a ser uma ação cultural que liberta e não 

domestica, e isso possibilita aos homens e mulheres atuarem em seu contexto, 

refletindo sobre ele e transformando-o. 

A Política Nacional de Humanização aposta no reposicionamento dos 

sujeitos, ou seja, no seu protagonismo, na potência do coletivo, na importância da 

construção de redes de cuidados compartilhados: uma aposta política. Pasche e 

Passos (2008) destacam os “direitos das pessoas” usuários e trabalhadores de 

saúde, com a potencialização da capacidade de criação que constitui o humano, 

valorizando sua autonomia em uma configuração coletiva dos processos de atenção 
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e gestão. Os autores acrescentam, também, que a transversalização das práticas; a 

inseparabilidade entre a gestão e a atenção; e a inclusão de sujeitos, coletivos e 

analisadores, são os elementos centrais que conformam o modo como a PNH 

compreende a ação transformadora da política pública de saúde. 

Neste sentido, o ensino da humanização tem um importante significado nas 

transformações das práticas de produção da saúde. Por esta razão, é importante 

compreender qual a concepção de humanização que fundamenta a prática docente. 

O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, juntamente com os 

respectivos Conselhos, estabeleceram diretrizes que podem nos orientar nos 

processos de formação dos profissionais da saúde para que, de fato, o perfil do 

egresso apresentado nas DCNs, respeitadas as especificidades de cada curso, 

possa se concretizar na prática. Todos, gestores, trabalhadores e usuários do 

Sistema de saúde, se beneficiarão dessas transformações. 

 

 

1.5 As Questões de Pesquisa 

 

Diante desse cenário, articulando a trajetória da pesquisadora, as políticas de 

humanização e de ensino na saúde, bem como o debate teórico instituído no campo, 

emergem como questões orientadoras deste estudo: 

Quais concepções de humanização estão presentes em atividades 

curriculares?  

Como tem se dado o ensino da humanização na Universidade Federal do 

Acre? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar como a temática da humanização é abordada nos cursos de 

graduação em saúde da UFAC. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Caracterizar o ensino sobre a humanização (inserção curricular, dinâmica das 

atividades, carga horária, docentes), a partir dos projetos político-pedagógicos - PPP 

dos cursos de graduação em saúde da UFAC. 

Mapear as concepções de humanização que permeiam os cursos de 

graduação da UFAC, a partir das óticas de coordenadores e docentes. 

Apreender os desafios e as sugestões de coordenadores e docentes para o 

ensino da humanização. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Contextualização do Cenário de Pesquisa 

 

A Universidade Federal do Acre surge a partir da criação da Faculdade de 

Direito, no ano de 1964, e tem o seu processo de federalização concretizado no dia 

5 de abril de 1974. Trata-se da única instituição de ensino superior pública no estado 

do Acre, razão pela qual foi escolhida para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

Atualmente, conta com seis Centros acadêmico-administrativos, que são: 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas; Centro de Educação, Letras e Artes; 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas; Centro de Ciências Biológicas e da 

Natureza; Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas; e Centro de Ciências da 

Saúde e do Desporto. 

O primeiro curso de graduação na área da saúde a ser criado foi Enfermagem 

(licenciatura plena), no ano de 1976. Seguido do curso de Educação Física 

(Licenciatura e Bacharelado), no ano de 1989. 

No ano de 2004, inicia o curso de graduação em Medicina. E em 2006, é 

criado o curso de Enfermagem (Bacharelado), no Centro de Ciências da Saúde e do 

Desporto do Campus de Cruzeiro do Sul. Em 2008, são criados os cursos de 

graduação em Saúde Coletiva e Nutrição, ambos no Campus de Rio Branco. 

Esta pesquisa foi desenvolvida junto aos cursos de graduação da saúde do 

Campus de Rio Branco, buscando fazer uma análise dos projetos pedagógicos e 

concepções dos coordenadores e docentes, tendo como contexto institucional a 

história do Campus sede da UFAC. 

 

 

3.1.1 CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

O curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Acre, 

Campus Rio Branco, foi criado pela Resolução nº 2, de 13 de janeiro de 1976, sendo 

reconhecido pelo Ministério da Educação por meio da Portaria Ministerial nº 74, de 

15 de janeiro de 1980. A sua duração é de quatro anos, e a habilitação é em 

bacharelado, com um número de 30 vagas por semestre e uma carga horária total 
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de 4.140 horas. 

Atualmente, o curso está vinculado ao Centro de Ciências da Saúde e do 

Desporto e conta com um quadro de 35 (trinta e cinco) docentes. 

O projeto político-pedagógico do curso de graduação em Enfermagem foi 

construído por meio de um processo de debate conjunto que envolveu docentes e 

discentes do curso e profissionais enfermeiros com atuação na atenção básica e na 

assistência hospitalar. Os debates aconteceram a partir de 2003 baseados na 

Resolução nº 3/2001, que estabelece as diretrizes curriculares para os cursos de 

graduação em Enfermagem, bem como as orientações da Reestruturação e 

Expansão das Universidades federais (REUNI), sendo concluído no ano de 2009 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, 2009, p. 6). 

 

 

3.1.2 CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

O curso de graduação em Educação Física da Universidade Federal do Acre 

foi criado em novembro de 1990, por meio da Resolução n° 10/1990 do CEPEX e 

autorizado pela Resolução n° 12, de 09 de Novembro de 1990, do CONSU, nas 

modalidades de Bacharelado e Licenciatura Plena, posteriormente, reconhecidos 

pela Portaria Ministerial n° 914, de 06 de Agosto de 1997. A sua duração é de, no 

mínimo, quatro e no máximo sete anos, com oferta de 40 (quarenta) vagas. 

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico, o perfil do Licenciado em 

Educação Física, proveniente da UFAC, diferenciar-se-á do Bacharel pela formação 

das competências e habilidades voltadas exclusivamente ao âmbito escolar. Logo, a 

estrutura curricular deste Projeto capacitará o futuro docente em Educação Física na 

efetiva inserção da realidade escolar, no conhecimento didático para o ensino da 

cultura corporal do movimento, na valorização da profissionalização docente da 

educação inclusiva, na fomentação de cidadania e da consciência dos direitos do 

lazer (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, 2005, p. 5). 
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3.1.3 CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

 

Idealizado em 1999, o curso de Medicina da Universidade Federal do Acre 

teve a oportunidade de ser projetado no contexto das mudanças de diretrizes 

curriculares dos cursos de medicina no Brasil. Desta forma, o currículo tem uma 

proposta inovadora de ensino-aprendizagem na área médica (SILVEIRA; LEAL; 

LOFEGO, 2006, p. 19). Segundo estes autores, no ano de 2001 foi realizado o 

primeiro vestibular para a área, que atraiu candidatos de todas as regiões do país. E 

seu reconhecimento aconteceu por meio da Portaria nº 763, de 20 de março de 

2002. 

O currículo pleno do curso médico está estruturado em disciplinas, de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina 

devendo sua programação ser realizada de forma integrada, visando à 

interdisciplinaridade e a compatibilidade com a organização dos serviços de saúde 

do sistema de saúde local e regional, garantidos no Currículo através das disciplinas 

da área de Saúde da Família e Saúde Comunitária presentes desde o primeiro 

momento do curso e se constituindo em eixo articulador da formação, com 1.560 

horas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, 2001, p. 4). 

A carga horária total do curso é assim distribuída: matérias básicas, 

profissionalizantes e complementares: 4.605 horas; estudo optativo 720 horas e 

estágio curricular 3.330 horas, totalizando uma carga horária de 8.655 horas. 

 

 

3.1.4 CURSO DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

O curso de graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Acre 

tem como área de concentração gestão e vigilância em saúde, e foi criado no ano de 

2008. A habilitação é bacharelado, e tem regime semestral. O número é de 50 vagas 

por semestre, e tem uma carga horária total de 3.060 horas. 

Apresenta como objetivo geral: formar profissionais, em nível de graduação, 

com conhecimentos técnico-científicos capazes de identificar e propor ações, 

considerando as necessidades sociais de saúde, bem como organizar e coordenar 

ações essenciais à implementação de serviços e sistemas regionais e municipais de 

saúde, no âmbito do SUS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, 2008a, p. 18). 
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3.1.5 CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

 

O projeto político-pedagógico do curso de graduação em Nutrição da 

Universidade Federal do Acre foi elaborado em agosto de 2009. A habilitação é 

bacharel em nutrição e tem regime semestral. O número é de 40 vagas por 

semestre, e tem uma carga horária total de 3.870 horas. 

O objetivo deste curso é contribuir para o desenvolvimento de habilidades e 

atitudes que consolidem a capacidade crítica e reflexiva para a formação de um 

profissional com percepção da realidade social, econômica, cultural e política, capaz 

de desenvolver atividades técnico-científicas específicas no campo da saúde, 

nutrição e alimentação, visando aos fatores de promoção, manutenção e 

recuperação da saúde em sua dimensão individual e coletiva, com ênfase nas ações 

preventivas do processo gerador de saúde/doença (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ACRE, 2008b, p. 16). 

 

 

3.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

A partir do desenho metodológico assumido nessa pesquisa, tinha-se um total 

de seis coordenadores para a realização das entrevistas, incluindo a diretora do 

Centro de Ciências da Saúde e do Desporto. 

No processo de contato, quatro coordenadores aceitaram participar do 

estudo. 

Os docentes foram identificados a partir da análise dos projetos político-

pedagógicos e das entrevistas com coordenadores. Apenas três dos docentes 

contatados não responderam ao convite para participar do estudo. 

 

 

3.3 Produção de Dados 

 

Esta pesquisa abrangeu duas fases de produção de dados: análise 

documental e entrevistas semiestruturadas. 
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3.3.1 A ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Lüdke e André (2012) afirmam que a análise documental pode se constituir 

numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema. 

O processo de análise documental tem um desenvolvimento concatenado. 

Depois de obter um conjunto inicial de categorias, a próxima fase envolve um 

enriquecimento do sistema mediante um processo divergente, incluindo as seguintes 

estratégias: aprofundamento, ligação e ampliação. Baseado naquilo que já obteve, o 

pesquisador volta a examinar o material no intuito de aumentar o seu conhecimento, 

descobrir novos ângulos e aprofundar a sua visão. Pode também explorar as 

ligações existentes entre os vários itens, tentando estabelecer relações e 

associações e passando então a combiná-los, separá-los ou reorganizá-los. 

Finalmente, o investigador procurará ampliar o campo de informações identificando 

os elementos emergentes que precisam ser mais aprofundados (LUDKE; ANDRÉ, 

1986 apud SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p.13). 

Os documentos analisados compreenderam os Projetos Político-Pedagógicos 

dos cursos de graduação em Enfermagem, campus Rio Branco e Cruzeiro do Sul, 

Educação Física, Medicina, Saúde Coletiva e Nutrição. 

 
Para fins de pesquisa científica são considerados documentos não 
apenas os escritos utilizados para esclarecer determinada coisa, mas 
qualquer objeto que possa contribuir para a investigação de 
determinado fato ou fenômeno (GIL, 2009, p. 147). 

 

Após o acesso aos documentos, foi realizada a devida organização para início 

das leituras e releituras, buscando identificar as concepções de humanização 

presentes. Para tanto, a metodologia da análise de conteúdo foi utilizada e foram 

definidos os seguintes descritores: formação humanística, humanização e 

humanismo. 

Inicialmente foi analisado o PPP do curso de graduação em enfermagem do 

Campus de Cruzeiro do Sul, onde foi realizado o estudo piloto, o que permitiu a 

adequação do roteiro de entrevista a ser aplicado em etapa posterior da pesquisa. 
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3.3.2 ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS COM COORDENADORES E 

DOCENTES 

 

A entrevista semiestruturada ou não estruturada parte da elaboração de um 

roteiro, e suas qualidades consistem em enumerar de forma mais abrangente 

possível as questões que o pesquisador quer abordar no campo, a partir das 

hipóteses ou pressupostos, advindos, obviamente, da definição do objeto de 

investigação (MINAYO, 1994, p. 121). 

O roteiro para a entrevista com os coordenadores de curso teve como núcleos 

direcionadores: concepções de humanização; ensino da humanização em cursos da 

saúde; Política Nacional de Humanização: abordagem e características de ensino 

(Apêndice B). 

Com os docentes, a entrevista teve como núcleos direcionadores: concepções 

de humanização, ensino da Humanização: temas, momento de inserção, objetivos, 

estratégias de ensino e referências bibliográficas, Política Nacional de Humanização: 

abordagem nas disciplinas e/ou módulos (Apêndice C). 

Todos os entrevistados assinaram o termo de Consentimento livre e 

esclarecido (TCLE), apresentado no Apêndice D. 

 

 

3.3.3 O ESTUDO PILOTO 

 

Para avaliação e adequação dos instrumentos previstos para as entrevistas, 

foi realizado um estudo piloto com coordenador do curso de Enfermagem do 

Campus de Cruzeiro do Sul, da UFAC. 

Esse movimento contribuiu para o ajuste dos roteiros de entrevistas 

promovendo o alcance dos objetivos por meio da produção de dados. 

 

 

3.4 Análise de Dados 

 

A abordagem qualitativa foi utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Para Minayo (1994), a abordagem qualitativa deve ter como preocupação primeira a 

compreensão da lógica que permeia a prática que se dá na realidade. Preocupa-se 
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com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Nela, a interação entre o 

pesquisador e os sujeitos pesquisados é essencial. 

Os dados coletados, por meio de análise documental e roteiros de entrevista, 

foram submetidos à leitura sistemática e interativa, identificação de elementos 

comuns e divergentes, organização e categorização em torno das temáticas 

abordadas para tratamento, interpretação do material e elaboração de texto final. 

A interpretação exige elaboração de categorias analíticas capazes de 

desvendar as relações essenciais, mas também de categorias empíricas e 

operacionais capazes de captar as contradições do nível empírico em questão. A 

partir dos dados colhidos e acumulados, o investigador se volta para os fundamentos 

da teoria para uma reflexão sobre os conceitos iniciais, para colocação em dúvida 

das ideias evidentes (MINAYO, 1994, p. 233). 

Para análise, Minayo (1994) propõe alguns passos: 1) ordenação dos dados, 

que envolve transcrições, releituras, classificação dos dados pela leitura exaustiva e 

repetida dos textos; 2) constituição de um Corpus ou de vários Corpus de 

comunicações, se o conjunto de informações não é homogêneo, pela realização de 

uma leitura transversal  de cada corpo, recortando-se cada entrevista ou documento 

em termos de “unidade de registro”; 3)  análise final, pelo movimento incessante que 

se eleva do empírico para o teórico, e vice-versa. 

Foram analisados os seguintes núcleos direcionadores: 1) Concepções sobre 

humanização; 2) Concepções sobre formação humanística na área da saúde; 3) A 

Política Nacional de Humanização e a formação em saúde; 4) O ensino da 

humanização dos cursos da saúde; 5) Características deste ensino: disciplinas, 

momento de inserção e objetivos; 6) Desafios e sugestões para o ensino da 

humanização. 

No primeiro núcleo foram assumidas cinco categorias: acolhimento, respeito 

ao outro e sem imposição do conhecimento científico, dimensão pessoal e familiar, 

relação de ética e confiança e constituída por e nas ações humanas. 

Concepções sobre humanização 

Acolhimento 

Respeito ao outro e sem imposição do conhecimento científico 

Dimensão pessoal e familiar 

Relação ética e de confiança 
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Humanização como constituída nas e pelas ações humanas 

Relação professor-aluno; 

Resolutividade e ao cuidado; 

Humanização como política; 

Responsabilidade da Universidade e dos serviços de saúde quanto à 

humanização; 

Violência sofrida pelos usuários; 

Atendimento inadequado. 

 

No segundo núcleo direcionador foram assumidas quatro categorias: 

acolhimento, política institucional e movimentos pessoais, abordagem integral e 

relação essencial. 

Concepções sobre formação humanística na área da saúde 

Acolhimento 

Política institucional e movimentos pessoais 

Abordagem integral 

Relação essencial 

 

No núcleo direcionador a Política Nacional de Humanização e a formação em 

saúde foi possível apreender como categorias: necessidade da PNH ser trabalhada 

tanto na assistência quanto na formação, PNH trabalhada a partir dos manuais do 

Ministério da Saúde, PNH não conhecida pelos docentes. 

A Política Nacional de Humanização e a formação em saúde 

Necessidade da PNH ser trabalhada tanto na assistência quanto na 
formação 

PNH trabalhada a partir dos manuais do Ministério da Saúde 

PNH não conhecida pelos docentes. 

 

No quarto núcleo direcionador foi possível apreender as seguintes unidades 

de contexto e de registro: perfil adequado, humanização nos currículos, o foco na 

técnica, relacionamento professor/aluno, prática interdisciplinar, integração teoria e 

prática, abordagem da humanização definida por cada docente e PNH não abordada 

nas disciplinas. 
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Ensino da humanização nos cursos da saúde 

Trabalhada durante toda a formação, de maneira transversal. 

Perfil adequado 

Humanização nos currículos 

O foco na técnica 

Relacionamento professor/aluno 

Prática interdisciplinar 

Integração teoria e prática 

Abordagem da humanização definida por cada docente 

PNH não abordada nas disciplinas 

 

No núcleo direcionador características deste ensino: disciplinas, momento de 

inserção e objetivos, definiu-se pela descrição das disciplinas e ou atividades 

curriculares. 

A partir do núcleo direcionador: desafios e sugestões para o ensino da 

humanização foram apreendidas oito unidades de contexto e de registro: 

qualificação dos docentes, protagonismo dos alunos, mudanças curriculares, 

incorporação da humanização no seu cotidiano pelo futuro profissional, a 

humanização transcender a questão teórica, marginalização da ideia de 

humanidades/humanização, divulgação da humanização. 

 

 

3.5 Implicações Éticas 

 

O projeto foi apresentado à Universidade Federal do Acre para obtenção da 

carta de anuência (Apêndice E). Em seguida, submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, com aprovação 

de acordo com o Parecer nº 132.037 (Anexo A). 

As questões éticas foram tratadas de forma específica antes, durante e 

depois do desenvolvimento do estudo, com base na Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Humanização nos Textos dos Projetos Político-Pedagógicos: uma Análise 

 

O contexto atual aponta para grandes movimentos de mudanças gerados 

pelas transformações da sociedade. A educação tem sido convocada a repensar as 

suas práticas de maneira a assegurar o desenvolvimento de competências, para 

atuar na diversificação de cenários de aprendizagem e de trabalho, de assegurar o 

exercício pleno da cidadania e democracia. 

Esse compromisso da educação, em geral, e da Universidade, em particular, 

com a construção de uma sociedade na qual a vida individual seja marcada pelos 

indicadores da cidadania, e a vida coletiva, pelos indicadores da democracia, tem 

sua gênese e seu fundamento na exigência ético-política da solidariedade que deve 

existir entre os homens. É a própria dignidade humana que exige que se garantam a 

todos eles o compartilhar dos bens naturais, dos bens sociais e dos bens culturais, 

de tal forma que, no limite, nenhum ser humano seja degradado na sua relação com 

a natureza, no exercício do trabalho, seja oprimido em suas relações sociais, no 

exercício de sua sociabilidade e seja alienado no usufruto dos bens simbólicos, no 

exercício de sua inserção na cultura (SEVERINO, 2008, p. 76). 

O projeto pedagógico deve traduzir este compromisso, porquanto: 

 
É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um 
compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto 
pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar 
intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os 
interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no 
sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de 
sociedade (VEIGA, 1995, p. 13). 

 

Segundo Hengemühle (2004), um projeto pedagógico não pode ser complexo 

e volumoso, mas deve ser prático e compreensível para todos, além de priorizar a 

qualidade nos seus fundamentos. Acrescenta ainda que 

 
[...] esse eixo orientador das ações da escola necessita hoje ter como 
referenciais e fundamentos: os cenários locais e globais; as 
potencialidades e dimensões humanas; o perfil de aluno; os 
fundamentos educacionais que norteiam o fazer pedagógico; o perfil 
do professor necessário e o perfil da instituição escolar (p. 30). 
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Estes aspectos nos remetem à necessidade de um processo de construção 

coletiva que contemple a realidade e que envolva todos os sujeitos implicados. 

 

 

4.1.1 CONHECENDO OS PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS 

 

Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem 

O projeto político-pedagógico do curso de graduação em Enfermagem foi 

construído por meio de um processo de debate conjunto que envolveu docentes e 

discentes do curso e profissionais enfermeiros com atuação na atenção básica e na 

assistência hospitalar. Os debates aconteceram a partir de 2003, baseados na 

Resolução nº 3/2001, que estabelece as diretrizes curriculares para os cursos de 

graduação em enfermagem, bem como as orientações da Reestruturação e 

Expansão das Universidades federais (REUNI), sendo concluído no ano de 2009. 

Apresenta a seguinte estrutura: fundamentação teórica que resgata a 

educação em enfermagem no contexto nacional, seguida da relação de documentos 

que orientam a proposta do projeto político-pedagógico do curso, que são: Lei de 

Diretrizes e Bases nº. 9.394, de 20/12/1996; Parecer CNE/CES nº 1.133/2001, de 

7/8/2001 – que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição; Diretrizes Curriculares Nacionais - 

CNE – Resolução nº. 03, de 07 de novembro de 2001; Anteprojeto do Fórum 

Nacional de Pró-Reitores, 2005 – sobre Estágio Supervisionado; a Lei nº. 8.859 de 

23/03/1994 que dispõe sobre Estágio Supervisionado; REUNI – Proposta UFAC 

2008 – 2012 e a Lei nº.11.788/2008, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o 

estágio de estudantes. 

Além destes aspectos, o Projeto Político-Pedagógico apresenta: justificativa, 

objetivos, competências e habilidades – gerais e específicas, perfil do profissional, 

princípios gerais que fundamentam o desenvolvimento do curso de graduação em 

enfermagem, campo de atuação profissional e organização curricular (identificação 

do curso, estrutura curricular, estrutura curricular por período letivo, estrutura 

curricular por eixos aglutinadores e estrutura curricular por disciplinas obrigatórias e 

optativas). 

Ainda apresenta na sua estrutura: princípios metodológicos, sistemática de 
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avaliação, ementário, bibliografia básica do curso, referências bibliográficas e quadro 

de docentes (35). 

Os componentes curriculares de ensino e aprendizagem foram organizados a 

partir de três eixos aglutinadores de formação: 

• Área Básica e Fundamental para o Trabalho da Enfermagem; 

• Ações Educativas, Gerenciamento e Assistência de Enfermagem em Saúde 

Coletiva; 

• Gerenciamento e Assistência de Enfermagem na Rede Hospitalar. 

 

Os eixos acima apontados envolvem três dimensões formativas: Específica da 

Formação; Complementar à Formação e Optativa. 

  

Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Educação Física  

A estrutura do projeto político-pedagógico do curso de graduação em 

Educação Física da Universidade Federal do Acre está assim descrita: princípios 

norteadores do projeto; objetivos do curso; perfil profissional; competências e 

habilidades; componentes curriculares (Disciplinas e dimensões do conhecimento 

em Educação Física; atividades de ensino, pesquisa e extensão; estágio curricular 

supervisionado; Prática como componente curricular e perspectivas 

interdisciplinares; atividades complementares), estrutura curricular que apresenta a 

relação das disciplinas obrigatórias e optativas, com seus respectivos pré-requisitos, 

cargas horárias (CH) e créditos, além das ementas das disciplinas por dimensão do 

conhecimento. 

Ainda contempla o horário de funcionamento do curso; sistemática de 

avaliação; infraestrutura física e equipamentos; quadro de professores efetivos (13); 

referências bibliográficas. 

 

Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina 

O projeto político-pedagógico do curso de graduação em Medicina apresenta 

em sua estrutura a fundamentação da proposta e a carga horária total do curso é 

assim distribuída: matérias básicas, profissionalizantes e complementares: 4.605 

horas; estudo optativo, 720 horas; e estágio curricular 3.330 horas, totalizando uma 

carga horária de 8.655 horas. 
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Apresenta ainda as competências e perfil do profissional a ser formado; 

estrutura curricular (elenco global de disciplinas, quadro de disciplinas por semestre 

e ementário das disciplinas); e codificação do elenco das disciplinas. 

 

Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Saúde Coletiva 

O curso de graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Acre 

tem como área de concentração gestão e vigilância em saúde. A proposta 

fundamenta-se na seguinte legislação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/96; Resolução CNES/CES nº 2, de 18.06.2007; Decreto nº 5.773, 

de 09.05.2006; Portaria Normativa nº 40, de 12.12.2007; Resolução CNE/CES nº 4, 

de 07.11.2001; Resolução CNE/CES nº 3, de 07.11.2001; Resolução/Reitoria nº 05, 

de 01.02.2008; Lei nº 6.494/77; Decreto nº 87.497/82 e Lei nº 8.859/94. 

O Projeto político-pedagógico foi elaborado em 2008 e apresenta como 

estrutura: identificação do curso; apresentação; justificativa; objetivos geral e 

específicos; legislações que fundamentam a proposta; perfil profissional. Nas 

competências e habilidades, temos as gerais e específicas. As primeiras 

apresentadas de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

A estrutura ainda contempla: campo de atuação profissional; princípios 

norteadores da organização curricular; estrutura curricular por períodos; elenco das 

disciplinas; estágio curricular; trabalho de conclusão do curso – TCC; corpo docente 

(19) e sistemática de avaliação. 

Além disso, apresenta necessidades para implantação e implementação do 

curso de graduação em saúde coletiva e referências bibliográficas. 

 

Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição 

O projeto político-pedagógico do curso de graduação em Nutrição da 

Universidade Federal do Acre foi elaborado no ano de 2009. A habilitação é bacharel 

em nutrição e tem regime semestral. O número é de 40 vagas por semestre, e tem 

uma carga horária total de 4.065 horas. 

Inicialmente, encontra-se uma caracterização da instituição de ensino, 

trazendo um histórico da Universidade. Em seguida, temos a caracterização da 

infraestrutura disponível para o curso. 

O projeto político pedagógico do curso - PPP inicia pela identificação do curso 

e apresentação que faz referência ao seu surgimento, conceito e importância para o 
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curso. Em seguida, encontra-se a justificativa para a sua criação na UFAC; os 

objetivos geral e específicos; e a base legal que fundamenta a proposta: Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96; Resolução CNES/CES nº 2, 

de 18.06.2007; Decreto nº 5.773, de 09.05.2006; Portaria Normativa nº 40, de 

12.12.2007; Resolução CNE/CES nº 05, de 07.11.2001. 

O perfil profissional proposto é profissional com formação generalista, 

humanista e crítica, capacitado para atuar na segurança alimentar, na atenção 

dietética e em todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e a nutrição 

sejam fundamentais para a promoção, manutenção, recuperação da saúde e para 

prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida, pautado em princípios éticos, com reflexão sobre a 

realidade econômica, política, social e cultural. 

Além dos aspectos já expostos, temos: competências e habilidades gerais e 

específicas, sendo as primeiras de acordo com as Diretrizes curriculares nacionais; 

campo de atuação profissional; princípios norteadores da organização curricular e 

eixos da formação; estrutura curricular organizada por semestres; sistemática de 

avaliação e necessidades para implantação e implementação do curso de graduação 

em nutrição. 

 

 

4.1.2 O ENSINO DA HUMANIZAÇÃO 

 

A partir da análise dos projetos político-pedagógicos dos cursos de graduação 

em saúde da UFAC foi possível desenvolver a seguinte caracterização sobre o 

ensino da humanização: 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DISCIPLINAS 
INSERÇÃO 

CURRICULAR 
CARGA 

HORÁRIA 
CONTEÚDOS/OBJETIVOS/ 

REFERÊNCIAS 

Enfermagem 
em 

Emergência II 

6º período 105 horas Estudo das patologias, drogas de 
emergência, conhecimento e 
utilização de equipamentos, 
tecnologias e estrutura física da 
unidade no atendimento a pacientes 
graves. Prestar assistência de 
enfermagem priorizando situações de 
emergência com base na assistência 
humanizada (p. 51). 

Enfermagem 5º período 120 horas BRASIL. Ministério da Saúde. 
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na atenção à 
mulher II 

Secretaria de Assistência a Saúde. 
Pré-natal e puerpério: 
atenção qualificada e humanizada. 
Brasília: MS, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção a Saúde. 
Atenção humanizada ao 
abortamento. Norma Técnica. 
Brasília: MS, 2005. 
BRASIL, Ministério da Saúde. 
Federação Brasileira das Sociedades 
de Ginecologia e 

Obstetrícia – FEBRASGO. Associação 

Brasileira de Obstetrizes e 

Enfermeiras Obstetras – ABENFO. 

Parto, aborto e puerpério: 
assistência humanizada a mulher. 
Brasília: MS, 2003. (p.62) 

Enfermagem 
na atenção à 

mulher III 

6º período 60 horas BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Assistência a Saúde. 
Pré-natal e puerpério: 
atenção qualificada e humanizada. 
Brasília: MS, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção a Saúde. 
Atenção humanizada ao 
abortamento. Norma Técnica. 
Brasília: MS, 2005. 
BRASIL, Ministério da Saúde. 
Federação Brasileira das Sociedades 
de Ginecologia e 

Obstetrícia – FEBRASGO. Associação 

Brasileira de Obstetrizes e 

Enfermeiras Obstetras – ABENFO. 

Parto, aborto e puerpério: 
assistência humanizada a mulher. 
Brasília: MS, 2003. (p.62) 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

DISCIPLINAS 
INSERÇÃO 

CURRICULAR 
CARGA 

HORÁRIA 
CONTEÚDOS 

Seminário de 
Humanidades – 

antropologia 
filosófica 

1º período 45 horas Oferecer ao aluno uma formação 
humanística e a oportunidade de 
conhecer outros campos do saber, 
com ênfase nos campos da filosofia 
e da antropologia. Também com o 
objetivo de reunir semanalmente o 
corpo docente, discente e técnico-
administrativo. Integrar os docentes 
de outras áreas da UFAC nas 
atividades do curso médico. 

Seminário de 
Humanidades – 
Epistemologia 

2º período 45 horas Oferecer ao aluno uma formação 
humanística e a oportunidade de 
conhecer outros campos do saber, 
com ênfase nos campos da 
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filosofia, sociologia, ética, 
antropologia, história da medicina, 
com ênfase na brasileira e 
amazônica. Também com o 
objetivo de reunir semanalmente o 
corpo docente, discente e técnico-
administrativo. Integrar os docentes 
de outras áreas da UFAC nas 
atividades do curso médico. 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

DISCIPLINAS 
INSERÇÃO 
CURRICULAR 

CARGA 
HORÁRIA 

CONTEÚDOS 

Bases 
conceituais das 

ciências 
humanas e 

sociais. 

1º período 60 horas Introdução do aluno de graduação 
às bases conceituais das Ciências 
Humanas e Sociais: Sociologia, 
Antropologia e História. Ciências 
sociais e produção do 
conhecimento. Humanismo e 
saúde. Ética do estudante em 
saúde. Ética, estética, moral e 
cidadania. 

Quadro 1 - Caracterização sobre o ensino da humanização nos projetos político-pedagógicos. 

 

Nos Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos de Educação Física e 

Nutrição, não foi identificada uma sinalização explícita sobre o ensino da 

humanização nos conteúdos das disciplinas, ementas ou referências bibliográficas 

específicas por disciplina. 

No curso de Educação Física a referência à humanização situa-se no perfil e 

nas referências bibliográficas gerais. 

 

 

4.2 Achados a Partir das Entrevistas 

 

4.2.1 COORDENADORES 

 

No processo de produção de dados foi possível entrevistar 04 coordenadores 

de curso, cuja caracterização encontra-se no quadro abaixo: 

Gênero Formação Ano de 
Conclusão 

Titulação Tempo na 
Coordenação 

Experiências 
profissionais 

anteriores 

Experiência na 
docência 

FEM NUTRIÇÃO 2006 ESPECIALISTA 1 ANO Ambulatório/ 
consultório, e na 
residência 
multiprofissional 
atuação na unidade 
de saúde estadual e 
municipal. 

Nutrição na 
enfermagem, 
disciplinas 
básicas: saúde e 
nutrição do idoso, 
da criança e do 
adolescente e, 
atualmente, 
dietaterapia. 
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FEM ENFERMAGEM 1990 DOUTORA 6 ANOS Enfermeira 
assistencial em 
hospital geral e de 
urgência. 
Coordenação do 
curso de enfermagem. 

Enfermagem 
Materno-infantil; 
Neonatologia; 
doença 
transmissível – 
DT; Estágio 
supervisionado e 
Práticas 
integradas em 
saúde coletiva 

MASC ENFERMAGEM 2004 MESTRE 1 ANO E 
10MESES 

Docente nos cursos 
técnicos de 
enfermagem e 
instituição de ensino 
superior; enfermeiro 
assistencial (Home 
care, pronto socorro); 
Coordenação do 
serviço de controle de 

infecção hospitalar. 

Fundamentos da 
Enfermagem e 
Enfermagem 
Clínica Médico-
cirúrgica. 

MASC BACHAREL EM 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

2007 ESPECIALISTA 1 ANO Escolas particulares, 
academias, projetos 
sociais de lazer e de 
atividades voltadas à 
saúde. 

Não respondido 

Quadro 2 – Caracterização dos coordenadores de curso. 

 

As características descritas permitem identificar que somente um coordenador 

formou-se em um período anterior à implantação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais e três coordenadores têm, em média, um ano de experiência na 

coordenação. O coordenador com maior tempo de formado apresenta maior 

titulação, bem como o maior tempo na coordenação de curso. 

Todos os coordenadores tiveram experiência anterior à vida acadêmica, e 

somente um coordenador não relatou a vivência na docência universitária. 

 

 

4.2.2 DOCENTES 

 

No processo de produção de dados foi possível entrevistar 10 (dez) 

professores, cuja caracterização encontra-se no quadro abaixo: 

Gênero Formação Ano de 
Conclusão 

Titulação Tempo 
na 

docênci
a 

Cursos nos 
quais leciona 

Disciplinas 

FEM ENFERMAGEM 2007 MESTRE 6 anos Enfermagem Centro Cirúrgico e Urgência e 
Emergência. 

FEM ENFERMAGEM 2004 MESTRE 5 anos Enfermagem Enfermagem e Emergência; 
Enfermagem e Centro Cirúrgico. 

FEM ENFERMAGEM 1997 ESPECIALISTA 5 anos Enfermagem Saúde da Mulher, Saúde da 
Criança (neonatologia). 

FEM ENFERMAGEM 2001 ESPECIALISTA 4 anos Enfermagem Atenção à Saúde da Mulher. 

FEM ENFERMAGEM 1985 PÓS 
DOUTORA 

24 anos Enfermagem, 
Especialização 
Enfermagem 
Obstétrica, 

Residência em 
Enfermagem 
Obstétrica, 

Mestrado em 
Saúde Coletiva. 

Saúde da Mulher, Tópicos 
avançados em saúde da mulher, 
Seminários de Pesquisa. 

MASC  ENFERMAGEM 1986 DOUTOR 24 anos Enfermagem, 
Nutrição e 

Saúde Coletiva. 

Sociedade, cultura e saúde; 
Antropologia da saúde; Bases da 
Saúde Pública, Fundamentos da 
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Saúde Pública; plantas medicinais 
da Amazônia. 

FEM EDUCAÇÃO 
FÍSICA/LICENC

IATURA 

1980 ESPECIALISTA 30 anos Educação física, 
pedagogia. 

Rítmica, recreação, Teoria e 
Prática da Ginástica Escolar, Jogo 
e Educação. 

MASC NUTRIÇÃO 2008 MESTRE 1 ano Nutrição Introdução à Saúde Coletiva, 
Nutrição e Saúde Coletiva, 
Epidemiologia, Política, 
Planejamento e Gestão em Saúde 
e Nutrição. E estágios. 

FEM NUTRIÇÃO 2001 ESPECIALISTA 4 anos Nutrição Introdução à Nutrição, Práticas 
Integradas I, II, III, IV e V, 
Bromatologia, Gestão de Unidade 
e Alimentação em Nutrição. 

FEM FILOSOFIA 
BACHARELAD

O E 
LICENCIATUR

A 

2005 DOUTORA 5 anos Filosofia, 
Jornalismo, 
Medicina, 
Geografia, 

Física e 
Química. 

Filosofia Política, Epistemologia da 
Ciência, Filosofia da Ciência, 
Metodologia da Ciência, 
Antropologia, Antropologia 
Filosófica. 

Quadro 3 - Caracterização de professores envolvidos no ensino sobre humanização na formação em 
saúde. 

 

A caracterização dos docentes participantes da pesquisa nos permite 

identificar que há um maior número que se formou após a divulgação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em saúde.  A maioria apresenta 

titulação de especialista (4), tendo (3) mestres, (2) doutores e um docente com pós-

doutorado. O tempo de experiência na docência varia de um a trinta anos. A maioria 

dos docentes leciona em um único curso. 

 

 

4.2.3 CONCEPÇÕES SOBRE HUMANIZAÇÃO 

 

Neste núcleo direcionador foi possível apreender como categorias: 

acolhimento, respeito ao outro e sem imposição do conhecimento científico, 

dimensão pessoal e familiar, relação de ética e confiança e constituída por e nas 

ações humanas. 

A humanização como acolhimento foi traduzida: 

 
[...] Esse acolhimento ao paciente, ao cidadão, né, principalmente da 
classe etária, da classe social mais baixa né, que é o cidadão um 
pouco mais ignorante, que ta ali, não entende, pelo menos nos 
atendimentos públicos, e eu vejo a humanização, a presença da 
humanização ali. Como a gente tem um pouquinho mais de 
informação a gente ta repassando essa informação para acolher 
aquele paciente né, pra não ser aquela coisa que a gente tinha 
antigamente, a visão fria do atendimento nas unidades... 
 
[...] Então, eu vejo a humanização isso, esse acolhimento que a 
gente pode fazer mesmo não sendo a nossa área, um paciente que 
vai, procura um serviço que não é da minha área e não é por isso 
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que eu vou deixar de atendê-lo e explicar onde que tem, se tem, 
quando que ele pode voltar. Eu pelo menos vejo assim. (C1). 

 

A partir da referência ao acolhimento identificamos uma forte ênfase à relação 

estabelecida entre profissionais e usuários. O acolhimento como ato ou efeito de 

acolher expressa, em suas várias definições, uma ação de aproximação, um “estar 

com” e um “estar perto de”, ou seja, uma atitude de inclusão. Essa atitude implica, 

por sua vez, estar em relação com algo ou alguém (BRASIL, 2006, p. 6). 

Ayres (2004a) afirma que é no contínuo da interação entre usuários e serviços 

de saúde, em todas as oportunidades em que se faça presente a possibilidade de 

escuta do outro, que se dá o acolhimento, o qual deve ter entre suas qualidades 

essa capacidade de escuta. 

Escuta as necessidades do outro para que se possam oferecer respostas 

adequadas, até mesmo como garantia de acesso. 

 
O acolhimento no campo da saúde deve ser entendido, ao mesmo 
tempo, como diretriz ética/estética/política constitutiva dos modos de 
se produzir saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na 
qualificação de escuta, construção de vínculo, garantia do acesso 
com responsabilização e resolutividade nos serviços (BRASIL, 2006, 
p. 18).  

 

Tradicionalmente, a noção de acolhimento no campo da saúde tem sido 

identificada: ora como uma dimensão espacial, que se traduz em recepção 

administrativa e ambiente confortável e ora como uma ação de triagem 

administrativa e repasse de encaminhamentos para serviços especializados. Ambas 

as noções têm sua importância. Entretanto, quando tomadas isoladamente dos 

processos de trabalho em saúde, se restringem a uma ação pontual, isolada e 

descomprometida com os processos de responsabilização e produção de vínculo 

(BRASIL, 2006, p. 13). 

O acolhimento não pode ser considerado uma responsabilidade de um único 

setor ou a possibilidade de encaminhamentos mesmo sem a garantia do acesso, 

este representa uma diretriz importante da PNH e traz consigo algumas exigências: 

mudanças nos modelos de gestão e atenção, nas relações estabelecidas e que 

ainda se concentram fortemente nos procedimentos e técnicas, mudança na lógica 

de organização dos serviços para citar algumas. 
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Mas a humanização não se restringe somente ao acolhimento de acordo com 

as falas dos sujeitos. Os coordenadores e docentes também destacaram a 

humanização como respeito ao outro e sem imposição do conhecimento 

científico: 

 

[...] respeitar o outro né, compreender o outro na forma como ele 
pensa, não impor né, o seu conhecimento cientifico como o único e 
verdadeiro. E o residual humanização eu vejo assim, desde a 
recepção, tratar com respeito, o recepcionista tratar esse usuário 
com respeito e assim por diante, seguir até, se ele chegar a uma 
hospitalização, ser respeitado na sua individualidade (C2). 
 
[...] humanização eu acho que é você tratar bem o ser humano né, 
com humanidade, com respeito né, com empatia... se colocar no 
lugar dele... (D2). 

 

No campo da saúde é comum a referência ao modelo biomédico, centrado no 

papel de um único profissional; geralmente o médico, que detêm um saber e que há 

um “paciente” a quem devemos prescrever fórmulas que levem à sua “cura”. 

Fórmulas estas que nem sempre consideram a sua realidade, e que nos levam ao 

desrespeito quando desconsideramos a sua história, seus sentimentos e 

percepções. 

Na perspectiva da humanização se aposta numa ruptura desta lógica que não 

considera àquele sujeito, tampouco a sua realidade social. 

Merhy (2002) afirma que é neste encontro do trabalho vivo em ato com o 

usuário final que se expressam alguns componentes vitais da tecnologia leve do 

trabalho em saúde: as tecnologias articuladas à produção de processos 

interceçores, as das relações, que se configuram, por exemplo, por meio das 

práticas de acolhimento, vínculo, autonomização, entre outras. 

As tecnologias leves nos remetem a uma reflexão sobre o predomínio do 

tecnicismo no campo da saúde e que nos distancia de dimensões subjetivas. 

A dimensão pessoal e familiar também emergiu como categoria no que se 

refere à humanização: 

 
[...] E também eu acho assim oh, que o respeito do outro, da 
humanização do outro, isso vem muito de uma concepção pessoal, 
familiar do individuo, enquanto uma formação desde criança. E ele 
traz essa bagagem. Pra ele quebrar esse paradigma né, pra 
desconstruir esse conhecimento que ele tem, essa bagagem que ele 
trás, é muito lento (C2). 
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[...] eu acho que vem muito da índole, da personalidade, da pessoa 
ser também humana... (D2). 

 

No tocante aos aspectos emocionais relacionados ao profissional sabemos 

que o contato direto com seres humanos coloca o profissional diante de sua própria 

vida, sua própria saúde ou doença, seus próprios conflitos ou frustrações. Se ele 

não toma cuidado com esses fenômenos, corre o risco de desenvolver mecanismos 

rígidos de defesa, que podem prejudica-lo tanto no âmbito profissional como no 

pessoal (NOGUEIRA-MARTINS, 2006, p. 144). 

A relação ética e de confiança pode ser entendida como humanização na 

perspectiva de um coordenador: 

 
[...] eu posso entender humanização com uma outra palavra: 
RESPEITO. E aí claro que eu entendo que é uma relação onde você 
constrói confiança, segurança, ética e um compromisso em servir o 
próximo de forma ética, de forma responsável (C3). 

 

Rios (2009b) afirma que humanizar, então, não se refere a uma progressão 

na escala biológica ou antropológica, o que seria totalmente absurdo, mas o 

reconhecimento da natureza humana em sua essência e a elaboração de acordos 

de cooperação, de diretrizes de conduta ética, de atitudes profissionais condizentes 

com valores humanos coletivamente pactuados. 

Ética por vezes é compreendida como um conteúdo, uma disciplina que traria 

aos profissionais de saúde elementos para decidir entre o bem e o mal, uma espécie 

de lei que contornaria e viabilizaria uma ação correta e eficaz; disciplinando a ação 

dos profissionais. Contudo, em boa parte permanece o terreno obscuro em torno 

desta questão que leva ainda muitas vezes à sinonímia entre ética e moral, entre 

ética como conteúdo pedagógico e ética como exercício. Ou ainda, a um 

entendimento de que ética e técnica situam-se em polos opostos, o que configuraria 

uma cisão entre ética e técnica. Mas o que ainda permanece como uma constante, 

mas não de forma totalizadora, é a compreensão de que ética diz respeito a um 

conjunto de prescrições que devem pautar a conduta dos homens de forma a 

garantir a eficácia de uma ação (HECKERT, 2008, p. 220). 

A humanização como constituída nas e pelas ações humanas foi assim 

descrita: 
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[...] No meu entendimento, eu acredito que seja algo relacionado às 
ações humanas que a gente ta trabalhando, algo relacionado com 
benfeitorias né, é... como o nome já diz né, do lado humano das 
pessoas... (C4). 

 

A vinculação da expressão humanização a benfeitorias pode remeter a 

práticas assistencialistas e voluntariadas já foi apontada por autores como 

Benevides e Passos (2005b, p. 390): 

 
A humanização, expressa em ações fragmentadas e numa 
imprecisão e fragilidade do conceito, vê seus sentidos ligados ao 
voluntarismo, ao assistencialismo, ao paternalismo ou mesmo ao 
tecnicismo de um gerenciamento sustentado na racionalidade 
administrativa e na qualidade total. 

 

Neste sentido, foi também situada a humanização que deve estar presente na 

relação professor-aluno: 

 
[...] Eu acho que a humanização na saúde, eu acho que muitas vezes 
é pra começar dentro de sala de aula mesmo. Os professores „tratar‟ 
o aluno com respeito e de uma forma humana... (C2). 

 

Azevedo, Ribeiro e Batista (2009), em pesquisa sobre o humanismo junto a 

estudantes de medicina da UFAL identificaram como principais reflexões sobre as 

condutas humanísticas a referência à (des) humanização da prática pedagógica 

realizada pelos docentes ou pelo médico que lida com alunos, ou pelos funcionários 

de outras profissões. Outro aspecto identificado foi a contradição entre a prática e a 

teoria do docente que age de forma desumanizada. As autoras concluíram que 

ensinar a humanização das práticas médicas não tem levado a uma reflexão sobre 

nossas próprias práticas enquanto docentes: “os espaços de escuta dos discentes 

devem ser cada vez mais ampliados e devemos instituir os espaços de escuta dos 

docentes, nos quais se possa ter condição de refletir e decidir que docentes 

queremos ser” (AZEVEDO; RIBEIRO; BATISTA, 2009, p. 595). 

Maia (2005) afirma que é no desenvolvimento do diálogo, portanto, que a 

dimensão humanística das relações do estudante se constrói. A reflexão, a partir 

desse conceito, permite-nos afirmar com ênfase que a qualidade da formação 

humanística do futuro profissional é um espelho da qualidade de suas inter-relações 

humanas escolares (com docentes, colegas e gestores). 
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Além das concepções apresentadas, os docentes também consideram que a 

humanização refere-se à resolutividade e ao cuidado: 

 
[...] eu acho que a humanização está muito relacionada à 
resolutividade daquilo que a gente presta ao paciente, é... da forma 
com que a gente atua no cuidado... (D1). 
 
[...] eu entendo que esse atendimento tem que ser adequado pra 
aquela pessoa, esse atendimento ele tem que ser visto que aquela 
pessoa não é mais um mundo, aquela pessoa é uma pessoa que tá 
chegando pra essa atenção e tem uma necessidade específica pra 
ser atendida (D5). 

 

Ayres (2004b) refere-se ao cuidado como uma compreensão filosófica e uma 

atitude prática frente ao sentido que as ações de saúde adquirem nas diversas 

situações em que se reclama uma ação terapêutica, isto é, uma interação entre dois 

ou mais sujeitos visando o alívio de um sofrimento ou o alcance de um bem-estar, 

sempre mediada por saberes especificamente voltados para essa finalidade. 

Acrescenta ainda que é preciso que o cuidado em saúde considere e participe 

da construção de projetos humanos. 

 
[...] para cuidar há que se sustentar, ao longo do tempo, uma certa 
relação entre a matéria e o espírito, o corpo e a mente, moldados a 
partir de uma forma de vida que quer se opor à dissolução, que quer 
garantir e fazer valer a presença no mundo. Então, é forçoso, quando 
cuidamos, saber qual é o projeto de felicidade, isto é, que concepção 
de vida bem sucedida orienta os projetos existenciais dos sujeitos a 
quem prestamos assistência (AYRES, 2004b, p. 85).  

 

A partir destas questões, a resolutividade torna-se um imperativo. Algo a ser 

buscado a partir das necessidades dos sujeitos. 

Silva Junior, Pontes e Henriques (2005) afirmam que o trabalho em saúde 

tem como característica o encontro entre pessoas que trazem um sofrimento ou 

necessidades (usuário) e outras pessoas que dispõem de um conhecimento 

específico ou de recursos instrumentais que podem solucionar o problema trazido 

pelos primeiros (profissionais). Nesse encontro são mobilizados sentimentos, 

emoções e identificações, que dificultam ou facilitam a aplicação dos conhecimentos 

do profissional na percepção das necessidades de atenção ou interpretação das 

demandas trazidas pelo usuário. 

Foi possível apreender, na perspectiva dos docentes, a concepção de 

humanização como política: 
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[...] hoje eu entendo como Política mesmo né, porque recentemente 
a gente foi até pra uma discussão, “Seminário de Educação 
Permanente e Humanização... (D3). 

 

A partir de 2003 a humanização passa a ser tratada como aspecto 

fundamental a ser contemplado nas políticas públicas de saúde, quando sai da 

referência a programas, definindo como princípios: a indissociabilidade entre 

atenção e a gestão em saúde, a transversalidade e a autonomia e o protagonismo 

dos sujeitos. 

 
Como política, a humanização deveria traduzir princípios e modos de 
operar no conjunto das relações entre todos que constituem o SUS. 
Era principalmente o modo coletivo e co-gestivo de produção de 
saúde e de sujeitos implicados nesta produção que deveria orientar a 
construção da PNH como política pública (BENEVIDES; PASSOS, 
2005a, p. 316). 

 

A PNH reúne um conjunto de princípios metodológicos que a afirma, então, 

como um modo de fazer, um modo para se enfrentar problemas dos serviços e 

práticas de saúde. Este modo de fazer considera princípios e diretrizes, orientações 

gerais para o processo de mudança, os quais são experimentados por meio de 

arranjos de trabalho (dispositivos). Por dispositivos entende-se não uma prescrição, 

senão também formas de organização dos processos de trabalho, que se atualizam 

e tomam sentido em cada uma das experiências singulares, ou seja, são moldáveis 

à experimentação dos sujeitos e seus contextos político-institucionais (PASCHE, 

2009, p. 706). 

Rios e Shraiber (2012) afirmam que mesmo elevada à condição de política 

pública, na realidade diária, dos serviços de saúde, nos deparamos com a mesma 

situação paradoxal: o reconhecimento da importância da humanização na saúde é 

uma unanimidade; sua prática, quase uma militância. É surpreendente a dificuldade 

de fazer circular valores éticos e atitudes mais investidas de sensibilidade e 

compreensão para lidar com a doença e o sofrimento humano. 

Esses são desafios que se apresentam para a implantação dessa política, 

que tem como método a inclusão dos sujeitos envolvidos nas práticas de produção 

de saúde: gestores, trabalhadores e usuários. 

Outra dimensão importante foi o reconhecimento da responsabilidade da 

Universidade e dos serviços de saúde quanto à humanização: 
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[...] Humanização precisa ser aprofundada e melhorada, e devemos 
de fato nos empenhar nisso, né, e eu digo nós, formação, pessoal, 
quem gerencia a Política, quem atende o público, e levar com que as 
pessoas que procuram o serviço sejam atores sociais participantes, e 
não sujeitos. Há um erro grave na palavra sujeito, sujeito é submisso, 
é subalterno, é o súdito do rei, esse é o sujeito. Nós não podemos ter 
sujeitos, nós devemos ter atores sociais, alguém participante... (D6). 

 

Temos convivido no campo da formação dos profissionais (não apenas da 

saúde) com demandas que privilegiam a técnica, a metodologia, o fazer rápido e 

solucionador de problemas, como se as técnicas e as metodologias fossem neutras, 

imparciais. O reinado da eficácia técnica tem favorecido uma formação consumo, 

prescritiva e modeladora, dissociada dos dilemas cotidianos vividos em nosso país e 

fragmentada. Acredita-se, em boa parte dos casos, que se trata de conhecer que 

antecede um fazer, um aprender para transformar (HECKERT, 2008, p. 226). 

A dissociabilidade entre a formação e a gestão e atenção em saúde tem sido 

tema de muitas discussões, intensificadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

que provocaram um movimento de mudanças nas Instituições de Ensino Superior 

em nosso país. 

 
As DCN, ao mostrarem um avanço importante no entendimento do 
processo saúde-doença, acrescido de necessidades e demandas 
geradas pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia, desafiam as 
instituições formadoras para a dinâmica das mudanças. As propostas 
de mudanças estão embasadas no resultado de avaliações de um 
agir pouco responsivo e satisfatório às necessidades e demandas da 
sociedade, que exigem a construção de Projetos Pedagógicos (PP) 
flexíveis e ações condizentes (LAMPERT, 2012, p. 37). 

 

Outro aspecto de discussão no campo da formação dos profissionais da 

saúde é a necessidade de diversificação dos cenários de práticas, nos quais os 

estudantes possam conhecer o Sistema Único de Saúde e vivenciar a relação teoria-

prática. 

A organização da educação é uma das dimensões da formação em saúde e 

não pode ser dissociada das demais. A organização dos serviços, o trabalho tal 

como o encontramos na rede (no mínimo como campos de estágio) e as 

demonstrações de pensamento dos segmentos corporativos das profissões e dos 

governos também são processos formativos. A acessibilidade das pessoas às ações 

e serviços de saúde; a qualidade do acolhimento; a responsabilidade das equipes 
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com o cuidar e a atenção às populações, assim como os processos educativos 

adotados para ampliar a autodeterminação das pessoas no cuidar de si e, assim, 

construir ativamente sentidos à sua saúde devem ser matéria de debate durante a 

formação profissional, pela necessidade de transformar a excessiva solicitação de 

exames (tantas vezes desnecessários), a elevada prescrição de medicamentos 

(substituindo outras terapêuticas mais indicadas) e o descompromisso com as 

pessoas após “aulas” de educação para a saúde em possibilidades inventivas de 

novos caminhos para a produção da saúde (CARVALHO; CECCIM, 2012, p. 161). 

A articulação entre humanização e violência sofrida pelos usuários também 

emergiu: 

 
[...] muitas vezes as pessoas mais humildes são muito maltratadas, 
porque não tem amizades, não tem assim, um padrinho político, 
digamos, eu não gosto muito de falar de política, mas é a realidade... 
(D7). 

 

Na sua história, a humanização surge, então, como resposta espontânea a 

um estado de tensão, insatisfação e sofrimento tanto dos profissionais quanto dos 

pacientes diante de fatos e fenômenos que configuram o que chamamos de 

violência institucional na Saúde. Violência institucional aqui se refere à expressão 

cunhada na História recente para definir a utilização de castigos, abusos e 

arbitrariedades praticados nas prisões, escolas e instituições psiquiátricas com a 

conivência do estado e da sociedade (RIOS, 2009a, p. 12). 

Essa autora afirma que a humanização como reação à violência institucional 

na Saúde busca recuperar o lugar das várias dimensões discursivas dos sujeitos 

que atuam ou recorrem às instituições de saúde, desconstruindo relações de 

dominação-submissão e dando lugar à construção de saberes compartilhados e o 

desenvolvimento dos potenciais de inteligência coletiva (RIOS, 2009a, p. 35). 

A falta de humanização contribuindo para um atendimento inadequado 

também foi expressão: 

 
[...] hoje a gente vê as pessoas serem menos tolerantes com os 
outros e eu acho que isso é um pouco de falta de humanização, né, e 
por essa falta de humanização às vezes a gente não tem um 
atendimento adequado... (D1). 

 

A falta de humanização costuma ser relacionada à desumanização. 

Deslandes (2006) apresenta estudo realizado por Howard (1975) onde foram 
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identificadas 11 práticas produtoras de desumanização dos cuidados e oito práticas 

consideradas humanizadoras. Dentre as práticas desumanizadoras estão: tratar as 

pessoas como coisas, indicando a persistente ação de não reconhecer o doente 

como pessoa e sujeito, mas como objeto da intervenção clínica; a desumanização 

pela tecnologia; a desumanização pela experimentação quando consideramos a 

pesquisa clínica; ver a pessoa como problema refere-se a prática de reduzir  a 

pessoa doente à sua patologia. Outros aspectos seriam: tratar certas pessoas como 

pessoas de menor valor (relacionado às atribuições de status e hierarquia), pessoas 

isoladas que se refere a falta de vínculos entre profissionais e pacientes, pessoas 

como recipientes de cuidados subpadronizados, pessoas sem escolha quando não 

se respeita a autonomia dos sujeitos e ainda , a preservação da vida; sendo a 

desumanização relacionada a negação deste direito. 

Freire (2011) afirma que comprometer-se com a desumanização é assumi-la 

e, inexoravelmente, desumanizar-se também. 

 

 

4.2.4 CONCEPÇÕES SOBRE FORMAÇÃO HUMANÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE 

 

A partir deste núcleo direcionador foram apreendidas unidades de contexto e 

de registro, delineando-se 04 categorias: acolhimento, política institucional e 

movimentos pessoais, abordagem integral e relação essencial. 

O acolhimento como constituinte da formação humanística na área da 

saúde foi expresso nas vozes dos coordenadores: 

 
[...] eu associo essa parte da humanização aquele projeto do 
acolhimento que a gente participou e implementou na UPA do 
tucumã, por exemplo. Então a parte que eu percebi da humanística 
dentro da saúde foi essa experiência que eu tive na residência, né, 
de acolher o paciente, o cidadão, mesmo que não na minha área de 
nutrição, como a gente fazia o acolhimento de todas as áreas, né. 
Então eu costumo associar sempre a humanização com a parte do 
acolhimento, que foi uma coisa que eu conheci na residência e vou 
levar para a minha vida inteira (C1). 

 

A formação humanística como política e motivação/atitude pessoal 

também emergiu: 
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[...] preocupação da inserção dessa parte de humanização dentro 
das políticas e eu vejo muito como uma conduta pessoal também de 
cada professor... (C1). 

 

Podemos considerar que a formação para o cuidado humanizado perpassa 

um conjunto de políticas institucionais e governamentais, no sentido do 

desenvolvimento individual do profissional e da sociedade como um todo. 

Entretanto, a inserção curricular da formação humanística é peculiarmente complexa 

se considerarmos que a humanização, mais do que um conjunto de conhecimentos 

ou habilidades, constitui uma postura a ser construída ao longo de todo um processo 

de desenvolvimento profissional voltado para o respeito à identidade e à alteridade 

(MAIA, 2005, p. 47). 

A formação humanística também envolve uma abordagem integral: 

 
[...] é uma formação que é voltada para que o aluno possa ter a 
capacidade de abordar um paciente ou seu familiar como um todo, 
uma abordagem como um todo. É... Seja pelo respeito, pela 
comunicação, a forma da abordagem, com a comunicação clara e 
objetiva, voltada para atender as necessidades humanas ou prestar 
cuidados que atendam é... As necessidades humanas, dos 
indivíduos atendidos e... Ainda respeitar esse paciente mesmo 
depois da morte. Cuidar de uma assistência integral voltada tanto 
para a parte preventiva, curativa e se não logrou êxito então também 
respeitar até depois da morte (C3). 

 

O caráter holístico de cada pessoa impõe “indagar sobre quais aspectos de 

sua vida são relevantes para o cuidado em saúde e como e com que legitimidade o 

profissional da saúde os abordará. (DESLANDES, 2006, p. 42). 

Na prática identificamos um intenso processo de fragmentação da pessoa em 

decorrência da fragmentação dos saberes. 

Maia (2005) esclarece que a formação humanística não deve ser contraposta 

à formação científica, como dois componentes distintos da formação profissional 

para a atenção à saúde. Ao contrário, devem ser vistas como dois eixos de um 

mesmo processo, com o objetivo de mobilizar o interesse do aluno e capacitá-lo, não 

apenas no conhecimento científico das doenças, mas para o cuidado integral do ser 

humano. 

Afirma ainda que um planejamento curricular voltado para conteúdos 

fragmentados e não para o desenvolvimento de um determinado perfil profissional 

(que, não raro, sequer é definido com clareza pela instituição) torna improvável a 
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aquisição de uma visão de integralidade do ser humano. Tal realidade, aliada à 

dificuldade de “operacionalização” da formação humanística – intrinsecamente 

ligada a valores, atitudes, posturas e comportamentos – faz com que essa dimensão 

do desenvolvimento profissional ocorra não de forma planejada, intencionalmente 

inserida no currículo, mas em decorrência de casualidades das relações entre 

professores, alunos e pacientes. Em outras palavras, a formação humanística 

acontece predominantemente no que chama de “currículo oculto” (p. 48). 

Como projeto da integralidade, o ensino da saúde deve considerar cenários 

de aprendizagem, metodologias de ensino, seleção de conteúdos, avaliação e 

orientação ético-política coerentes e correspondentes (CECCIM; CARVALHO, 2005, 

p. 89). 

Ceccim (2010) afirma que a atenção integral à saúde implica ampliação dos 

referenciais com que cada profissional de saúde opera a compreensão da sua ação 

profissional e, ao mesmo tempo, o reconhecimento da limitação da sua ação quando 

uniprofissional, principalmente quando se pretende dar conta das necessidades de 

saúde de indivíduos e populações, não apenas de doenças forte e/ou claramente 

estruturadas. Destaca-se que a atenção integral implica mudanças nas relações de 

poder entre profissionais de saúde para que efetivamente constituam equipe 

multiprofissional) e entre profissionais de saúde e usuários (para que se desenvolva 

efetivamente a autonomia dos usuários). 

A formação humanística como relação essencial foi assim descrita: 

 
Eu acredito que a relação humanística na área da saúde é essencial, 
haja vista que a gente está tratando diretamente com a saúde, com o 
que há de essencial na vida que seria a saúde... (C4). 

 

As relações nos serviços de saúde frequentemente são formais, dão-se entre 

categorias e constituem, caso ocorram, vários encontros entre os membros da díade 

e, se estes possibilitarem, a previsão do comportamento que indica a existência de 

um padrão (CAPRARA; FRANCO, 2006, p. 88). 

Neste núcleo foi possível compor ainda, com as concepções de humanização 

que têm orientado as práticas de formação nos cursos em que os coordenadores 

estão inseridos. 
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[...] preocupação da inserção dessa parte de humanização dentro 
das políticas e eu vejo muito como uma conduta pessoal também de 
cada professor... (C1). 

 

[...] tem professores que também trabalham com essa questão da 
humanização, do respeito, visualizando o outro, respeitando o outro. 
Mas alguns não, então não é humano, o corpo docente ainda precisa 
se apropriar desse conhecimento (C2). 
 
[...] os professores, no seu geral trabalham a humanização nas 
entrelinhas dentro da disciplina durante todo o curso, e se não for, 
mesmo que tenha uma unidade dentro do programa de uma 
disciplina, mas essa humanização deve ser trabalhada durante todo 
o curso, durante todas as unidades do curso, que serão ministradas 
por todos os professores... (C2). 
 
[...] Eu acho que falta investir na abordagem né, assim... como um 
todo, não num momento especifico durante a graduação, mas eu 
acho assim... deveria ser longitudinal, deveria ser durante todo o 
curso, no decorrer de todo o curso, em todo o momento da formação 
(C3). 

 

Rios e Schraiber (2012) ao se referirem ao ensino das Humanidades Médicas 

afirmam que a formação humanística tem caráter transversal. Ocorre ao longo da 

graduação, em diversos momentos e cenários de ensino-aprendizagem do currículo 

formal, informal e nas interações das pessoas no ambiente acadêmico. 

Afirmam ainda que a resistência a esse ensino decorre da cultura institucional 

da escola médica, em meio a muitas contradições, é predominantemente tecnicista. 

Essa referência se aplica as demais áreas da saúde que têm enfocado em seus 

processos de formação os conhecimentos, procedimentos e técnicas, deixando de 

lado os aspectos relacionais, atitudinais. 

Muller Neto (2012) afirma que a questão que se formula é que os modelos 

formativos dos trabalhadores de saúde “naturalizam” a linguagem, o diálogo, a 

escuta, o cuidado, enfim, as ações constituintes do humano. Vistas tão somente 

como habilidades naturais, já dadas, elas são, de modo geral, tratadas por nossos 

aparelhos formadores, inclusive pelo sistema universitário, como requisitos prévios 

que todos desenvolvem na vida, e, em decorrência disso, não fazem parte do 

processo de educação formal. 
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4.2.5 A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO E A FORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

Neste núcleo direcionador foi possível apreender como categorias: 

necessidade da PNH ser trabalhada tanto na assistência quanto na formação, PNH 

trabalhada a partir dos manuais do Ministério da Saúde, PNH não conhecida pelos 

docentes. 

A necessidade da PNH ser trabalhada tanto na formação quanto na 

assistência foi traduzida: 

 
[...] a política de humanização pra assistência, ela é tão semelhante 
quanto pra nós docentes que precisamos ser atualizados, sermos 
mais humanos é... e trabalharmos de forma menos problemática... 
(D1). 

 

A PNH aposta na mudança dos modelos de gestão e de atenção à saúde. 

Nesta perspectiva, compreende-se que este movimento só se efetivará com 

mudanças efetivas nos processos de formação dos profissionais da saúde, para que 

possamos realizar as mudanças necessárias na assistência prestada aos usuários 

do sistema de saúde. 

Frente às políticas de formação profissional que têm (re)produzido a 

fragmentação dos saberes e práticas em saúde, entendemos que a interferência nos 

modos instituídos de produzir cuidado em saúde demanda a problematização das 

ações de formação e gestão vigentes. Demanda tomar os processos de trabalho, em 

seus impasses e desafios, como vetor fundamental na constituição dos processos 

de formação, uma vez que abordar as práticas de cuidado e de gestão em saúde 

implica compreender a multiplicidade que as constitui (HECKERT; NEVES, 2007, p. 

147). 

A utilização dos Manuais sobre a humanização do Ministério da Saúde 

emergiu como forma de abordagem da PNH: 

 
As políticas né, as portarias, elas são trazidas mesmo pra sala de 
aula... Então, não tem como fazer pré-natal sem falar de Rede 
Cegonha, que é a Humanização na Assistência à Saúde da Mulher. 
Não tem como falar de cuidado com o recém-nascido, não tem, 
mesmo que eu quisesse, mesmo se eu decidisse, não tem mais hoje 
como, sem falar no Método Canguru, sem falar no Banho 
Humanizado né, sem falar nessa relação importante que é 
profissional-familiares... (D3). 
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[...] através do estudo dos Manuais do Ministério da Saúde, que dá 
um despertar grande pra esse tema e procurando levar pra realidade, 
pro aluno fazer uma analise critica da realidade que está inserido 
aqui localmente a nossa região... (D4). 
 
[...] O documento base da Política de Humanização é utilizado nas 
aulas.  A gente faz assim, eu dou aula expositiva, colocando o 
principal conteúdo dele e... é... depois eles discutem esse conteúdo 
através de uma resenha critica, todos eles, juntos assim, em grupo 
de geralmente uns 3 ou 4 alunos, a gente faz isso, na próxima 
disciplina que eu vou ministrar (D8). 

 

A partir das referências utilizadas e da experiência da pesquisadora infere-se 

que o trabalho com os manuais pode representar uma potência ou um instrumento 

de empobrecimento da ação formativa, pois, o seu uso pode sinalizar para a 

presença das orientações do Ministério da Saúde nos processos de formação, ou 

pode representar que o uso dos manuais muitas vezes “engessam” o profissional, 

que não consegue ver para além dos protocolos estabelecidos. 

Neste núcleo foi possível apreender que a PNH não é trabalhada pelos 

docentes, sendo manifestada a necessidade de começar trabalhando a partir destes: 

 
[...] eu acho que a Política de Humanização, ela tem que entrar 
primeiro na equipe docente, porque eu acho que falta inclusive desde 
o inicio (D1). 
 
[...] A disciplina que eu leciono nós não temos o tema especifico 
humanização... mas nós não temos uma aula especifica para  
humanização... (D2). 
 
Nessas nenhuma, pelo menos nessas que eu dei até agora nenhuma 
(D9). 
 
[...] Eu abordo a Humanização conforme eu a entendo. Essa Política 
de Humanização eu não sei bem do que se trata, eu tenho que ser 
sincera... (D10). 

 

 

4.2.6 ENSINO DE HUMANIZAÇÃO NOS CURSOS DA SAÚDE 

 

Neste núcleo direcionador foi possível apreender as seguintes unidades de 

contexto e de registro: perfil adequado, humanização nos currículos, o foco na 

técnica, relacionamento professor/aluno, prática interdisciplinar, integração teoria e 

prática, abordagem da humanização definida por cada docente e PNH não abordada 

nas disciplinas. 
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O ensino da humanização nos cursos da saúde emergiu como a necessidade 

de ser trabalhada durante toda a formação, de maneira transversal: 

 
[...] de uma maneira transversal, quando o aluno começa a entrar nas 
práticas, a gente sempre discute essa questão da Humanização, de 
como ele deve tratar né, esse cliente, de como ele deve se reportar a 
ele, como esse atendimento deve ser personalizado né, é aquela 
coisa super importante que a gente ensina desde o dia em que ele 
entra, que esse cliente tem um nome, que ele deve ser chamado 
pelo nome dele, que ele deve ser visto com todas as suas 
características pessoais...  (D5). 
 
[...] no ensino na graduação, é importante que a gente trabalhe 
durante todo o período, toda a sua formação, porque as vezes ele 
não é formado para isso né, e a gente tem muita dificuldade, até 
porque é um tema novo, né,  e algumas disciplinas é difícil você 
abordar especificamente a humanização em si... (D1). 

 

Ensinar como processo de mediação emerge como um projeto que convida 

ao diálogo, à parceria, à humildade, à erudição. Um convite que aproxima da 

interdisciplinaridade: mais do que uma integração de conteúdos, uma atitude perante 

o conhecimento (BATISTA, 2004, p. 71). E esta integração de conteúdos e atitude 

perante o conhecimento só é possível acontecer quando os atores implicados no 

processo de ensino-aprendizagem são convidados a participar. A transversalidade 

consiste neste movimento de ampliação da comunicação, dos espaços de diálogo 

intra e intergrupos. A transversalidade é um dos princípios da PNH e significa a: 

 
Transformação dos modos de relação e de comunicação entre os 
sujeitos implicados nos processos de produção de saúde, produzindo 
como efeito a desestabilização das fronteiras dos saberes, dos 
territórios de poder e dos modos instituídos na constituição das 
relações de trabalho (BRASIL, 2006, p. 23). 

 

Barros e Heckert (2012) assinalam que uma perspectiva transversal significa 

pôr em questão os limites-fronteiras entre os saberes, produzir um efeito de 

desestabilização que subverta exatamente o que dá sustentação aos campos 

epistemológicos e à unidade das disciplinas e, consequentemente, às práticas daí 

advindas, questionando os especialismos. 

A referência ao perfil adequado foi apreendida na fala dos docentes: 

 
[...] eu vejo que os alunos às vezes eles não tem assim, o perfil 
adequado para trabalhar com o ser humano... (D1). 
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A questão do perfil profissional é algo de destaque nas DCNs quando se 

estabelece como perfil do egresso: profissional com formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, contemplando as especificidades de cada curso de 

graduação. 

 
A ênfase é dada a um profissional generalista e não-especialista, que 
saiba integrar ações de promoção e prevenção à saúde com ações 
de recuperação e reabilitação e não apenas tratar e prevenir 
doenças. É preconizado um enfoque integral dos indivíduos e dos 
coletivos e não um padrão biomédico; há uma concepção ampla de 
saúde como processo saúde-doença e não ausência de doença. O 
profissional de saúde e o usuário são entendidos como cidadãos, 
sendo que essa relação deve seguir princípios éticos e de 
responsabilidade social de cidadania (PONTES; SILVA JUNIOR; 
PINHEIRO, 2005, p. 256). 

 

Afirmam ainda que essas diretrizes procuram responder às questões de 

desumanização, conhecimento fragmentado, uso acrítico de tecnologias, custos 

crescentes e reduzida eficácia das intervenções, à necessidade de mudança no 

perfil epidemiológico no Brasil e correspondência ao perfil demográfico. Espera-se, 

com isso, direcionar a educação dos profissionais de saúde às necessidades da 

população e aos princípios do sistema de saúde vigente no país (SUS). 

Outra categoria que emergiu foi a necessidade da humanização ser 

contemplada nos currículos: 

 
[...] eu acho bem bacana o tema HUMANIZAÇÃO ser melhor 
trabalhado nos currículos... Então, às vezes essa fragmentação do 
currículo é muito ruim, eu acho péssimo, né, porque você trabalha 
focos específicos, daí não dá tempo de você buscar, porque na hora 
que você começa a buscar mais, acabou... (D1). 

 

Sacristán (2000) assinala que os currículos são a expressão do equilíbrio de 

interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, 

enquanto que através deles se realizam os fins da educação no sistema 

escolarizado. O currículo, em seu conteúdo e nas formas através das quais se nos 

apresenta e se apresenta aos professores e aos alunos, é uma opção 

historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama 

cultural, política, social e escolar; está carregado, portanto, de valores e 

pressupostos que é preciso decifrar. Tarefa a cumprir tanto a partir de um nível de 

análise político-social quanto a partir do ponto de vista de sua instrumentação “mais 
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técnica”, descobrindo os mecanismos que operam em seu desenvolvimento dentro 

dos campos escolares. 

Os currículos da graduação na área da saúde expressam a influência das 

transformações políticas, econômicas e sociais. Apesar destas transformações, 

ainda temos na grande maioria das instituições de ensino superior um ensino 

fragmentado, focado no modelo flexneriano, que dentre outros aspectos, privilegia o 

hospital como cenário de prática, além do foco na técnica e não no desenvolvimento 

de competências. 

O desafio é entender que a mudança nos processos de formação não será 

garantida, exclusivamente, com alterações curriculares, ou ainda com o incremento 

do acesso às novas tecnologias e informações, nem com o acúmulo de novos 

conteúdos. Nossas práticas de formação ainda se ancoram demasiadamente em 

uma perspectiva transmissivista que visa conservar o já pensado, o já feito. Nesse 

processo, lidamos com políticas de formação que tanto (re)produzem e 

fragmentação de saberes e de práticas pautadas no binômio queixa-conduta, quanto 

funcionam prescrevendo regras e proibições para conservar a vida. O diálogo com 

os saberes e experiências daqueles que são colocados como objeto da ação do 

cuidado efetua-se de modo a constatar ou confirmar um dado processo saúde-

doença. Portanto, o que vemos repetir-se é a insistência em ações de formação 

eminentemente prescritivas, modeladoras, voltadas à mudança de comportamento e 

tomando os sujeitos em abstrato, metro-padrão modelar e homogêneo (BARROS; 

HECKERT, 2012, p. 220). 

Os docentes também fizeram referência à dificuldade de abordar a 

humanização quando o foco é a técnica: 

 
[...] O nosso curso hoje é muito voltado ainda pra área hospitalar e 
ele explora muito o conhecimento técnico do aluno, explora muito o 
conhecimento científico, mas a gente tem trabalhado pouco a 
questão da sensibilização e da Humanização... (D4). 

 

[...] eu não tô formando o médico, eu tô formando ali um ser humano, 
portanto eu devo também tratar dessas outras questões que não só a 
técnica, digamos assim, não só o conhecimento técnico que ele 
precisa pro exercício profissional, mas que esse exercício 
profissional extrapola a técnica, e tem a relação ser humano, e tem 
todo o envolvimento né, todas as regras morais, é... a ética que 
perpassa o relacionamento que ele vai estabelecer, seja com o 
paciente, seja com a família do paciente, etc.. (D10). 
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[...] Quando a gente pensa muito na técnica, a gente não tem como 
permitir que a humanização entre nesse sentido. Mas no sentido 
ampliado do conhecimento a gente consegue visualizar a 
humanização em todos os momentos, no cuidado, na assistência... 
(D1). 
 
[...] em tudo ele vai sendo orientado: como se realiza uma entrevista, 
como se faz um exame físico... não deixe o paciente despido, 
coloque um biombo. Então eu acho que tudo isso vai sendo 
ensinado, não com uma aula escrito HUMANIZAÇÃO, mas com 
todos os tópicos de como é tratar o paciente com humanidade. (D2) 

 

Cabe ressaltar que os processos de formação não dispensam a dimensão 

técnica, mas que nela não se encerram, posto que nosso presente requer a 

afirmação radical de que técnica e política não se dissociam dos exercícios éticos. 

Ao mesmo tempo, requer arguir uma compreensão de competência técnica atrelada 

à noção de que é competente aquele que adquiriu no percurso formativo formal 

todos os saberes necessários a serem aplicados posteriormente, fortalecendo uma 

razão instrumental encarceradora da formação nas malhas de sua “utilidade prática”, 

o que acaba por corroborar com a suposta separação de teoria e prática (BARROS; 

HECKERT, 2012, p. 221). 

Rios e Shraiber (2012) assinalam que o tecnicismo seria então a valorização 

excessiva de recursos tecnológicos em detrimento de outras dimensões partícipes 

de uma situação técnica, isto é, uma situação em que a relação entre sujeitos paute-

se tão somente nos procedimentos instrumentais de dada intervenção, destituindo-

se das dimensões propriamente intersubjetivas como a ética e a moral e destituindo-

se, ainda, de outras  dimensões da vida social de que os sujeitos são 

representantes, como a cultura, os contextos socioeconômicos, as crenças pessoais 

(religião e outras), enfim, vários outros determinantes da saúde e vicissitudes. 

O ensino da humanização nos cursos da saúde envolve o relacionamento 

professor/aluno: 

 
[...] a gente trabalha muito assim, no apego as pessoas, não é 
propriamente o apego, é assim, no respeito, no carinho, no abraço. 
Então a gente não tem muito essa distância como a maioria dos 
profissionais tem. Então a gente encontra os alunos, a gente abraça 
os alunos, a gente, de certa forma a gente dá assim, um colo pra 
eles, né, e ao mesmo tempo um puxãozinho de orelha pra que dentro 
daquele amor, daquele carinho exija respeito e exija uma integração 
maior, um conhecimento maior do ser humano como um todo. (D7) 
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Rios e Schraiber (2012) afirmam que uma importante parte da formação 

humanística se dá pela apreensão e vivência de modelos representados pelos 

professores na relação professor-aluno e nas interações informais no ambiente 

acadêmico. 

Quando se fala sobre o professor em educação, é interessante que quase 

nunca se considera seriamente o fato de que ele, como o aluno, é em primeiro lugar 

uma pessoa: uma pessoa com todas as potencialidades e necessidades de um ser 

humano. Com seu passado e sua história, seu futuro, expectativas e crenças, 

atuando em cada situação da vida presente, inclusive no seu trabalho como 

educador e oferecendo elementos sobre os quais baseia suas decisões 

(GUENTHER, 1997, p. 251). 

Destaca-se que esse professor traz para a sua relação com os alunos, as 

experiências anteriores e os modelos idealizados de como seria esta relação. Em 

outras palavras, dependendo de como este professor foi formado e os modelos 

internalizados serão revividos em sala de aula. 

A interatividade entre docente e discentes é a matéria básica que constitui a 

docência. Assume-se que essas relações interativas só podem ser compreendidas e 

explicadas se considerarmos as configurações subjetivas dos sujeitos que vivem 

suas relações nesse contexto social de desenvolvimento que é a escola (COELHO, 

2012, p. 113). 

Outro aspecto a ser considerado é como esta relação se constrói: se baseada 

nas trocas e compartilhamento de saberes, do estabelecimento do diálogo ou na 

transmissão de conteúdos. 

 
A intencionalidade de centrar a experiência formativa no diálogo 
entre professor e aluno, procurando articular saberes e práticas, 
explicita o lugar docente como mediador, investindo em interações 
que privilegiam a troca de ideias, as vivências do professor e dos 
alunos, o saber já acumulado sobre a docência universitária e a 
discussão sobre os pontos a serem investigados no campo do ensino 
em saúde (BATISTA; BATISTA, 2004, p. 27). 

 

Soares (2012) ressalta que nesse sentido, ambos, aluno e professor, 

assumem grande importância no processo ensino/aprendizagem. O professor, como 

mediador, e, o aluno, como um dos sujeitos do processo, compreendendo que 

dadas as mudanças na atualidade, o papel de receptor de conhecimento não 
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contempla as necessidades de ser reflexivo e crítico para atuar profissionalmente 

diante das necessidades da sociedade. 

O ensino da humanização como prática interdisciplinar também emergiu: 

 
[...] a única coisa que eu passo pra eles é a Política de Humanização 
do SUS, mas de forma teórica. A gente acaba não fazendo uma 
prática envolvida a isso, deveria ser uma prática interdisciplinar, e a 
partir daí eles terem realmente esse contato... (D8). 

 

Entre as abordagens que ganham força a partir da década de 70 do século 

passado, pode-se destacar a Interdisciplinaridade. O prefixo Inter desloca a 

Interdisciplinaridade do centro dos territórios disciplinares e a instala nas bordas. Ela 

está destinada a mover-se nas fronteiras de territórios estanques e separados 

procurando descobrir, brechas e permeabilidades no espaço do “entre” que 

permitam estabelecer novas relações (FURLANETO, 2011, p. 48). 

Acrescenta ainda que as representações do real, produzidas pela Ciência 

Moderna apresentam um mundo recortado, até mesmo rasgado e dilacerado. Um 

conhecimento capaz de tecer e de explicitar as relações que compõem o real é 

requisitado no mundo contemporâneo. A Interdisciplinaridade emerge como uma 

possibilidade de conhecer que requer aberturas, encontros e diálogos possíveis a 

partir de uma lógica que une e relaciona (FURLANETO, 2011, p. 53). 

 
Constitui, assim, desafio para o ensino em ciências da saúde a busca 
da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e de mecanismos 
que possam responder à velocidade espantosa com que se dá a 
obsolescência do conhecimento na área. Associada a isso, está a 
necessidade de formar profissionais que respondam às demandas 
sociais, isto é, humanistas e técnicos competentes, dotados de 
conhecimentos, habilidades psicomotoras, atitudes, comportamentos 
éticos e compromisso social (BATISTA, 2004, p. 52). 

 

A necessidade de integração da teoria com a prática emergiu como 

categoria: 

 
[...] tenta fazer uma junção de todo esse conhecimento teórico dele e 
tentar jogar pra prática. E aí talvez entre a Humanização nessas 
disciplinas né. Daí a gente vai teoricamente ter que sair da 
Universidade pra poder fazer essa junção do conhecimento do aluno 
nessas disciplinas (D9). 
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O ensino em saúde é estruturado a partir de diversos saberes, incluindo 

aqueles produzidos no cotidiano das práticas profissionais, nas relações político-

sociais e nas experiências dos sujeitos inseridos neste campo. A valorização das 

experiências práticas significativas durante a formação do profissional de saúde, 

pode, pode contribuir para a criação de diferentes espaços de ensino-aprendizagem, 

durante o processo de formação, orientados por uma construção dialógica entre 

mundo do trabalho e o da formação, como parte do processo de transformação. 

Porém, essa valorização dos saberes da prática não se constrói de forma simples e 

automática. Requer diversas estratégias e planejamentos para sua mobilização pelo 

conjunto de docentes (SAIPPA-OLIVEIRA; FERNANDEZ; KOIFMAN, 2010, p. 201). 

As DCNs apresentam a exigência de movimentos de mudanças no ensino em 

saúde. Mudanças relacionadas ao perfil de egresso, as relações entre educação 

superior e sistema de saúde, bem como nas competências a serem desenvolvidas, 

além da necessidade de superação da dicotomia entre teoria e prática. 

Saippa-Oliveira, Fernandez e Koifman (2010) citando outros autores 

(BATISTA, 2004; HADDAD et al., 2006) assinalam que, a partir de uma concepção 

ampla de saúde, propõem mudanças da ênfase nos conteúdos para movimentos de 

aprendizagem ativa. Assim, busca-se superar a dicotomia entre teoria e prática e 

valorizam o trabalho articulado com serviços. Identificam a capacidade de 

desenvolvimento da atenção, centrada na prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação, em nível individual e coletivo; as habilidades de tomada de decisões, 

comunicação, liderança, administração e o gerenciamento dos processos de 

trabalho, produção de informação e planejamento das ações, tendo em vista a 

preparação do profissional para o trabalho em equipe e à produção da atenção 

integral. 

Uma das propostas para as novas conformações curriculares dos cursos do 

campo da Saúde é a de valorizar a aproximação dialógica entre diferentes áreas de 

conhecimento. Entre outras coisas, tais conformações passariam a dar ênfase em 

estratégias que integram trabalho e ensino, a partir de uma formação mais próxima 

dos serviços, ou seja, das práticas nas diversas áreas de atuação do futuro 

profissional e, em atendimento às DCNCS, coerente com os princípios preconizados 

pelo SUS. A participação mais ativa do estudante e a consideração da necessidade 

de conhecimentos outros, não específicos e restritos a área de atuação, também se 
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mostram como objetivos desse processo (SAIPPA-OLIVEIRA; FERNANDEZ; 

KOIFMAN, 2010, p. 199). 

A abordagem da humanização definida por cada docente também foi 

apreendida nas falas dos docentes: 

 
[...] a gente não tem, cada um aborda do seu jeito, dentro do enfoque 
que dá. Eu acho que a gente precisa de um conteúdo que seja bem 
assim, específico, que desperte o aluno pra Política da Humanização 
(D4). 

 

No decorrer da sua vida profissional, o professor desenvolve um conjunto de 

saberes que vão sendo reorganizados e remodelados no e pelo trabalho, pelo 

conhecimento adquirido, pela reflexão teórica sobre práticas diversas, pelo exercício 

das relações em sala de aula e no contexto acadêmico, tais como, o 

compartilhamento de ideias com os pares, com os alunos, consigo mesmo e com a 

instituição escolar (SANTOS, 2009 apud COELHO, 2012, p. 117). 

A forma como o professor organiza contextos, como percebe a si mesmo em 

sua ação, como interpreta situações e conceitos em relação à sua atuação 

profissional agem em dupla direção: orientam-se em relação ao Outro, mas também 

transformam que as agencia. Assim, práticas pedagógicas são, simultaneamente, 

capazes de possibilitar mudanças “para fora”, bem como mudanças transformadoras 

“para dentro”. Processos de ensino socialmente constituídos que, constantemente, 

se renovam como aprendizagens subjetivas (COELHO, 2012, p. 113). 

Alessandrini (2002) assinala que refletir a respeito do que vivenciamos 

quando alunos pode ser uma excelente maneira para não reproduzirmos com 

nossos aprendizes o mesmo caminho que trilhamos, por vezes carregado de antigas 

aprendizagens que observamos e reconhecemos como aprisionantes. Pode ser uma 

forma de oferecer a eles oportunidades mais amplas e, ao mesmo tempo, mais 

direcionadas a questões essenciais que permitem o desenvolvimento de 

competências. 

No caso da abordagem da humanização definida por cada docente, temos 

uma variedade de concepções que perpassam a formação e que nem sempre 

trazem a clareza do que de fato o termo traduz. 

Além disso, a humanização é parte essencial da política de saúde e tem muito 

bem definido: princípios, diretrizes, dispositivos e método; o que destaca a 

necessidade de sua compreensão por docentes, discentes e técnicos 
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administrativos, assim como por trabalhadores, gestores e usuários dos serviços de 

saúde. 
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4.2.7 CARACTERÍSTICAS DO ENSINO DE HUMANIZAÇÃO: DISCIPLINAS, 

MOMENTO DE INSERÇÃO, OBJETIVOS. 

 

Nesse núcleo direcionador foi possível apreender que o ensino da 

humanização ocorre tanto em algumas disciplinas quando conteúdos relacionados à 

política de saúde e da forma de atendimento são abordados e, no exercício da 

prática quando o professor traz a sua experiência. 

 
[...] na apresentação da disciplina a gente já começa com um 
trabalho de Humanização do atendimento à mulher, e aí a gente já 
fala das Políticas de Saúde e da forma de atendimento. E ao longo 
da disciplina, tudo o que envolve técnica a gente já coloca em 
paralelo o pratico, no sentido de sensibilizar o aluno com relação a 
forma de atender humana, à mulher, tanto no pré-natal, no trabalho 
de parto, no parto e no pós-parto... (D4). 
 
[...] eles aprendem realmente a Política voltada pra Humanização... 
Na prática a gente tenta, a partir desse momento mostrar o que ta 
acontecendo, se for no Sistema Único de Saúde, e o que mais ou 
menos deveria ser feito pra que esse atendimento que se a gente 
observar que de alguma forma não está sendo feito adequadamente, 
o que deveria ser feito pra ser atendido adequadamente (D8). 

 

Nas falas dos docentes foi possível apreender que há a dificuldade em 

trabalhar a humanização como tema específico; embora, apontem para a 

necessidade de se trabalhar a humanização em todos os momentos do cuidado, da 

assistência, assim como da formação profissional. 

 
[...] a inserção da humanização é num tema muito específico, muito 
técnico é... é um pouco difícil de relacionar, mas, por ser um cuidado 
multiprofissional, se a gente pensar numa abrangência maior é mais 
fácil de você implementar a humanização.  Quando a gente pensa 
muito na técnica, a gente não tem como permitir que a humanização 
entre nesse sentido. Mas no sentido ampliado do conhecimento a 
gente consegue visualizar a humanização em todos os momentos, 
no cuidado, na assistência, enfim (D1). 

 

A necessidade do cuidado multiprofissional, acolhimento, escuta qualificada, 

visão integral e abordagem ao paciente emergiram como conteúdos relacionados à 

humanização trabalhados nas disciplinas. 

 
[...] num dos conteúdos tem a abordagem à mulher, como abordar 
essa mulher pro exame, quais são os itens de identificação, de 
anamnese que são importantes estar levantando e que vão apoiar 
esse diagnóstico. Como é que é a questão do acolhimento dessa 
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mulher, fazer essa se sentir acolhida, é... a questão da escuta 
qualificada, que você é prestar atenção no que ela tá dizendo, 
porque muitas vezes o motivo real da busca dela pelo serviço não é 
o preventivo, por exemplo, existem outras coisas aí por trás e a 
questão de você ver mesmo essa mulher integralmente (D3). 

 

Outro aspecto que emergiu nas falas foi a forma como o professor ensina 

sendo o primeiro passo para o trabalho com a humanização, além da necessidade 

de dar subsídios para os alunos serem seres humanos melhores, e terem mais 

consciência e respeito com o próximo, a sensibilização dos estudantes com a forma 

de atender humano e de como se comportarem na relação com o(s) paciente(s) para 

o cuidado humanizado. 

 
[...] Eu acredito, pelo menos da minha área, da forma que eu vou 
ensinar os alunos a atenderem os nossos pacientes... Essa 
humanização, eu vejo que os professores tem que ter isso, dentro do 
professor né, tem que ser da conduta do professor para poder passar 
pro aluno que ele leve isso pra experiência tanto nos estágios como 
na vida profissional (C1). 
 
[...] procurar ajudar o seu próximo, de várias maneiras, tanto 
contextualizando, como auxiliando, corrigindo... dando subsídios pra 
eles poderem ser um ser humano melhor, e ter mais consciência e 
respeito para com o próximo (D7). 

 

As disciplinas também abordam a humanização por meio do enfoque 

antropológico, com ênfase nas relações sociais e políticas, na relação teoria e 

prática. 

 
[...] a disciplina pretende ela tem uma ementa muito abrangente, ela 
é muito pretensiosa, de fazer um enfoque antropológico com o ponto 
de vista da sociologia e da história... Em uma disciplina cultura, 
sociedade cultura e saúde a gente enfatiza mais as relações sociais 
e políticas, então vendo as relações políticas como uma relação de 
seres humanos e que tem interesses, e que a esfera pública do 
coletivo da sociedade, e o individuo que precisa tratar dos interesses 
na esfera pública (D6). 

 

Os docentes apontaram a abordagem da humanização quando os estudantes 

saem da universidade para o desenvolvimento de atividades, com o contato com o 

público e o trabalho em si. Sinalizaram, também, as discussões a partir da teoria 

focando na vivência de cada estudante. 

 
[...] quando eu consigo fazer esse trabalho com eles de sair da 
Universidade pra buscar esses trabalhos que a gente faz fora da 
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Universidade, que é o contato com o público, que é o contato com o 
trabalho em si... (D9). 
 
[...] Eu acho que ela contempla quando a gente entra em discussões, 
por exemplo, acerca do que é, por exemplo, uma atitude é... que 
tenha relação com outro ser humano... a minha disciplina, por 
exemplo, ela produz essa situação, esse momento em que eles 
refletem sobre si mesmo, cada um pensando no que está ou não 
acontecendo consigo mesmo através da teoria que a gente discute. 
(D10). 

 

A gente tenta atender a questão humanística principalmente dentro 
dos campos de estágio... (C4). 

 

Dentre os objetivos propostos temos como núcleo de significado: o 

profissional preparado para atender o paciente, cuidado diferenciado, resolutivo e 

integral, tratar o paciente com respeito e zelo e preparar o estudante para atuação 

na atenção primária. 

 
[...] significa que o profissional está mais preparado pra atender o seu 
paciente. Seja compreender suas dificuldades, suas facilidades né, 
dos pacientes, saber entender né, saber abordar esse paciente, ter 
uma atitude coerente de assistência, que a gente espera que o nosso 
aluno tenha, proporcionar um cuidado pra esse paciente 
diferenciado, no sentido de fazer com consciência, de fazer com 
dedicação, de ter resolutividade, de  “não fazer por fazer”, mas de 
fazer fazendo o melhor né, sempre pensando que tem que 
desempenhar da melhor forma possível pra que a gente realmente 
tenha um hábito assim, humanizado no cuidado, na assistência, não 
só com o paciente, mas com sua família né, porque o paciente não é 
único, ele tem um contexto por trás dele, então assim, ter esse 
cuidado de saber todas essas fases, esse contexto todo que envolve 
esse paciente, seja psíquico, mental, físico, emocional, enfim... em 
todos os sentidos. (D1) 
 
[...] o objetivo é você tratar o paciente com respeito. O objetivo de 
fazer essas orientações é não perder o respeito com o paciente, é 
não perder o zelo, entende? (D2). 
 
[...] preparar o nosso acadêmico pra atuar na atenção primária... 
(D3). 

 

A universidade contribuindo com as mudanças nos serviços: 

 
[...] colaborar mesmo com o serviço né, de começar essa discussão 
aqui e contribuir para que isso se efetive no serviço... Acho que a 
questão da parceria entre a instituição formadora e o serviço que a 
gente vem ganhando essa visão, que a gente não tinha né, cada um 
trabalhava e no momento em que a gente se encontrava era o 
momento de prática e a gente ia com o que a gente sabia e o serviço 
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abria as portas, e se a gente pudesse deixar alguma colaboração, 
ótimo, e se não nós não éramos cobrados a isso né, a colaborar 
também nesse processo... (D3). 

 

Em outras disciplinas, os objetivos são: despertar para o conhecimento 

científico, mas também para o respeito aos valores em todos os âmbitos: social, 

psicológico e emocional, o conhecimento assumido pelo profissional de forma 

humana, respeitosa e a teoria e prática a partir da vivência, da relação com o outro. 

Os direitos dos pacientes e os deveres do profissional da saúde diante desse 

paciente também emergiram. 

 
[...] é despertar não só para o conhecimento científico, que é 
importante e necessário, mas também de respeito aos valores da 
mulher que ta sendo atendida né, em todos os âmbitos né, social, 
psicológico e emocional... (D4). 
 
[...] o objetivo de conhecer o que é humanizar, quais são os direitos 
que essa paciente tem e quais os deveres que ele, enquanto 
profissional de saúde precisa ter diante dessa paciente (D5). 
 
[...] a gente evidentemente propõe que esse conhecimento ele seja, 
vamos dizer assim, assumido pelo futuro profissional, nessa linha 
humana, respeitosa... (D6). 
 
[...] coloca o ser humano como fonte de aprendizagem. Ao longo do 
semestre eles vão desenvolvendo os trabalhos psicomotores, 
psicossociais, uma integração social, um relacionamento em grupo, 
que é relacionamento mais difícil da gente conseguir né, é um aceitar 
as ideias do outro e compartilharem. E no final concluir um trabalho 
entre respeito, disciplina e organização... (D7). 
 
[...] fazer com que eles vejam a nutrição, ou aquele assunto, aquele 
conteúdo de uma forma mais... é... ligada à realidade, ao contato 
com o público, a como eu vou lidar com o outro, a como eu vou lidar 
com o colega que também faz parte da Humanização, e aí fazer o 
aluno sair do grupo dele de trabalho, aquele grupo viciado, pra 
trabalhar com outros, com uma outra realidade, jogar ele fora da 
Universidade (D9). 

 

Outro núcleo de significado foi a construção de debates, de exposição de 

conceitos, pensamentos, levando os estudantes a uma reflexão, a uma inquietação. 

 
Sempre assim, passando pela coisa de uma construção de debates 
mesmo, de exposição de conceitos, de pensamentos... Parece coisa 
pequena, mas é muito interessante você ver que pelo menos há uma 
reflexão, há como perceber que pelo menos houve uma inquietação 
(D10). 
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Dentre os aspectos metodológicos, alguns docentes apontam que o ensino se 

dá de forma tradicional, por meio de aulas expositivas e discussão de temas, slides 

e textos. Durante a prática, utilizam-se álbuns seriados, banners e conversa 

enquanto os pacientes aguardam atendimento. 

 
[...] uma metodologia bem tradicional ainda, aulas expositivas, acho 
que recentemente foi sugerida a discussão de alguns temas (D1). 
 
[...] normalmente, sala de aula a gente ainda não conseguiu vencer 
isso, é exposição né, e conversa... Eles montaram banners, 
montaram álbuns seriados, alguma coisa pra conversar com essas 
mulheres um pouco antes de elas partirem já pro procedimento, tirar 
dúvidas, promover conversas entre grávidas. Então, a metodologia 
em sala de aula é muito expositiva né, é slide, é exposição ou um 
texto, (D3). 
 
[...] Então, eu de fato coloco muitas... Leituras, discussões, e 
explicitar esses pensamentos, de maneira que a pessoa consiga lidar 
com isso é o que eu pelo menos penso que caminhe (D6). 
 
Dentre os aspectos metodológicos nós temos aulas práticas, aulas 
teóricas, leituras de texto, discussão, às vezes seminário, 
dependendo de qual dessas disciplinas ta trabalhando... (D7). 
 
Atualmente na teoria, as praticas são aulas expositivas através da 
fala do professor ou é... no máximo uma leitura crítica de um artigo 
sobre a Humanização... (D8). 

 

As orientações ao longo da formação de como tratar o paciente com 

humanidade, a relação teoria e prática, além do uso de textos relacionando-os com 

temas de interesse dos estudantes são núcleo de significados que emergiram nas 

falas dos docentes. 

 
[...] então em tudo ele vai sendo orientado: como se realiza uma 
entrevista, como se faz um exame físico... não deixe o paciente 
despido, coloque um biombo. Então, eu acho que tudo isso vai sendo 
ensinado, não com uma aula escrito HUMANIZAÇÃO, mas com 
todos os tópicos de como é tratar o paciente com humanidade (D2). 
 
[...] tento aproximar as discussões de filósofos com um pouco daquilo 
que eles também têm mais interesse (D10). 

 

Outros aspectos metodológicos identificados são: utilização de vídeos com 

experiências exitosas, artigos científicos, roda de conversa, buscando a reflexão dos 

estudantes quanto ao atendimento, além da discussão e trabalho em grupo. 
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[...] a gente procura passar vídeos que mostrem a realidade de 
outras instituições que tenham excelência em atendimento de 
Humanização, como o Hospital Sophia Feldman e algumas 
referencias no Rio de Janeiro. A gente procura passar artigos 
científicos que mostram a questão do tema Humanização no 
atendimento a mulher e a gente faz discussões em sala de aula, roda 
de conversa... e procura sempre colocar pro aluno como seria se 
fosse ele quem recebe o atendimento, o usuário do serviço... (D4). 
 
[...] a gente utiliza muito vídeos pra que a gente mostre de como era 
e como deve ser, né, a gente mostra vídeos de experiências 
exitosas, né, de experiências que deram certo, que é possível você 
fazer isso. A gente faz discussão em grupo, né, então a gente faz 
isso também. A gente leva o aluno pra prática antes da gente 
começar a teoria pra gente poder mostrar primeiro o que é aquela 
realidade que a gente vai discutir aqui... (D5). 

 

As referências bibliográficas que norteiam a elaboração do plano de ensino e 

planejamento das aulas em sua maioria referem-se a livros, manuais do Ministério 

da Saúde e artigos científicos. 

Os docentes apontaram dificuldades no acesso ao acervo da biblioteca da 

universidade, fato que os leva a organização de um acervo pessoal que é 

disponibilizado aos estudantes para reprodução. 

Em algumas disciplinas observa-se a utilização de clássicos da área 

específica, bem como o uso de textos originais fazendo uma atualização e debate no 

contexto atual. 

 
[...] eu sempre procuro artigo pra gente fazer uma discussão, aí a 
gente faz uma discussão ampliada, que cada um pega um artigo 
relacionado à humanização do cuidado, faz uma resenha e aí traz 
pra gente fazer assim, uma exposição mesmo, do pensamento de 
cada um. E aí isso não vai no nosso plano de disciplina (D1). 
 
[...] vários livros, né. A gente usa o MANUAL DE ACLS, ATLS, que é 
de Trauma e Cardiologia Avançada da sessão Americana; a gente 
usa o Manual de Terapia Intensiva Brasileiro, nós usamos o Manual 
de Urgências e Emergências do hospital das Clínicas de São Paulo... 
o que mais... ah, tem o de Centro Cirúrgico, que tem o básico né, que 
é o da SOBECC - Sociedade Brasileira de Enfermagem e Centro 
Cirúrgico né, a gente usa Brunner, a gente usa o Tratado Alexander 
e.... e artigos né (D2). 
 
[...] A gente não abre mão dos manuais né, o que é uma benção, 
porque todos eles hoje, eles trazem esse olhar da Humanização... A 
gente tem utilizado os manuais porque eles são o que tem de mais 
recente e que ta disponível e eu consigo baixar eles né, mas fora 
isso a gente aproveita, cada uma tem o ser acervo pessoal... Então, 
eu vou falar por mim, né, as minhas aulas são todas pautadas, né, 
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primeiro eu vou atrás do que o Ministério diz, qual é o manual que 
fala sobre isso... (D3). 
 
[...] no referente à Humanização a gente usa os manuais do 
Ministério da Saúde: Manual de Humanização do Parto e do 
Nascimento, Manual de Atenção Humanizada ao Pré-natal, Manual 
de Atendimento à Mulher no Período Puerperal, Manual do 
Climatério, todos que abordam muito bem esse tema e dão um 
enfoque muito forte no tema de Humanização...] Já o conhecimento 
científico a gente tira de clássicos como: Obstetrícia de Rezende, é... 
Busson Aranemie, Obstetrícia de Willians, que é Willians e 
Kunigan,... (D4). 

 

[...] a gente utiliza os manuais que discutem a Humanização e os 
livros, principalmente os de enfermagem que também tem essa 
discussão da Humanização (D5). 
 
[...] então eu faço essa busca de vários autores... Procuro ai fazer 
sempre uma atualização e um debate de maneira a ser algo também 
a do século XXI eu não tenho nenhuma saudade das ciências sociais 
marxistas (D6). 
 
[...] eu tento buscar referencias que tenham na biblioteca. 
Infelizmente o curso de Nutrição ele é um curso novo, então o acervo 
na biblioteca desse curso, apesar de já ter feito alguns pedidos, não 
têm tantos livros voltados pra nutrição... Então, esses livros que não 
tem na biblioteca eu acabo pegando Xerox minha e disponibilizando 
pros alunos alguns trechos dos livros, não o livro completamente. 
Devido essa falta de material, eu acabo pegando basicamente textos 
disponíveis no site do Ministério da Saúde, nós temos um material 
bom e inclusive eles disponibilizam até slides mesmo de uso público, 
então, eu acabo utilizando muito isso, e os alunos também... (D8). 

 

 

4.2.8 DESAFIOS E SUGESTÕES PARA O ENSINO DA HUMANIZAÇÃO 

 

A partir deste núcleo direcionador foram apreendidos unidades de contexto e 

de registro, delineando-se 08 núcleos: qualificação dos docentes, protagonismo dos 

alunos, mudanças curriculares, incorporação da humanização no seu cotidiano pelo 

futuro profissional, a humanização transcender a questão teórica, marginalização da 

ideia de humanidades/humanização, divulgação da humanização. 

A qualificação dos docentes foi destacada como um desafio e também como 

sugestão: 

 
[...] um desafio pra nós docentes seria a qualificação, né, e eu acho 
que a Política de Humanização, ela tem que entrar primeiro na 
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equipe docente... [...] eu percebo que o desafio maior é a 
Universidade proporcionar qualificação pra gente (D1). 

 

O protagonismo dos alunos também foi apreendido nas falas dos docentes: 

 
[...] o desafio é o aluno buscar entender a parte teórica e aplicar na 
prática. O desafio é ele também, eu acho que ele tem que participar 
mais de aulas em laboratório, se interessar mais, fazer estágios 
extracurriculares. O desafio é ter esse aluno mais bem informado... 
(D2). 
 
[...] O desafio é realmente conseguir impregnar essa questão da 
Humanização no agir, no fazer do acadêmico... (D4). 

 

As mudanças curriculares dos cursos representam para os docentes um 

desafio quanto ao ensino da humanização: 

 
O grande desafio é a mudança na estrutura curricular dos cursos... 
[...] o grande desafio... é uma mudança completa na estrutura 
curricular do nosso curso de enfermagem, mas do curso de 
medicina, do curso de educação física, porque agora o educador 
físico ele é visto como membro da equipe de saúde né, e aqui a 
nossa Universidade forma pra academia, forma pra escola mas não 
forma pra ser um membro da equipe.... (D3). 

 

O ensino da humanização também tem como desafio a sua incorporação no 

cotidiano do futuro profissional: 

 
[...] O desafio é realmente conseguir impregnar essa questão da 
Humanização no agir, no fazer do acadêmico, porque daqui a pouco 
ele vai ser um profissional e vai ser um multiplicador de 
informações... (D4). 
 
[...] O desafio é que o conhecer, o saber, o lidar com isso do ponto de 
vista do conhecimento leve as pessoas também a condutas sociais 
comprometidas, né, nesse sentido humanitário, social, de relações 
de igualdade sem discriminação, enfim, disso que eu tentei 
resumidamente colocar. A mim esse é o desafio, e também no 
sentido de que cada um que trabalha no SUS, ele tem essa 
possibilidade de ser um parceiro dos seus clientes... (D6). 
 
[...] é sair um pouco das diretrizes políticas, do que está escrito, para 
poder fazer com que o aluno entenda que ele vai muito mais além do 
que aquilo que está escrito ou que está posto... (D9). 

 

Outro desafio apresentado foi a necessidade da humanização transcender a 

questão teórica: 
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[...] o desafio é passar essa informação teórica a ser realmente 
praticada e dar condições pra esse profissional conseguir praticá-lo, 
porque não adianta você fazer uma política é... dizer: “cumpra-se” e 
ela vai se cumprir, porque você falou que tem que ser cumprida. Não 
necessariamente vai funcionar assim. O maior desafio é transcender 
essa questão teórica da Humanização pra uma questão prática (D8). 

 

Além dos desafios apresentados, os docentes também consideram que há 

uma marginalização relacionada às humanidades/humanização: 

 
[...] Eu acho que às vezes a gente marginaliza muito também essa 
ideia de humanidades, de discussão dessa Humanização.... Então, 
acho que nós que discutirmos esse tipo de temas, a gente precisa ter 
mais rigor, mais seriedade, pra que a gente possa ter um trabalho 
mais bem desenvolvido (D10). 

 

Os docentes também destacaram a necessidade de divulgação da 

humanização: 

 
[...] Pouco trabalho nessa parte de humanização, de divulgação 
desse tipo de trabalho, pessoas que não tão treinadas 
adequadamente e a falta de conhecimento, as duvidas, as 
consequências que as pessoas não treinadas podem vir a ter nesse 
tipo de relacionamento, nesse tipo de trabalho pra ser desenvolvido 
(D7). 

 

Como sugestões para o ensino da humanização, os coordenadores 

apresentaram como núcleos de significado: acolhimento como transversal, trabalho 

multiprofissional, profissional humano que vai atender o paciente não só na sua 

área, oficinas, seminários, capacitação com professores, transversalidade da 

humanização, seminário/oficinas por disciplinas e áreas temáticas, oficinas e 

seminários de acompanhamento, papel da universidade e relação com a 

comunidade. 

 
[...] essa parte do acolhimento não entra em nenhum momento das 
disciplinas focadas... tem que ter essa “multi” né, o profissional “multi” 
dentro do hospital, porque o profissional “multi”, pelo menos na 
minha concepção é o profissional humano que vai atender o paciente 
não só na sua área (C1). 
 
[...] trabalhar com nossos professores, fazer oficinas né, apresentar 
mais seminários, realmente fazer capacitação com nossos 
professores, para que eles vissem a humanização como um aspecto 
da disciplina valorizado... (C2). 
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[...] um seminário, depois oficinas menores, locais, por disciplinas, 
por áreas temáticas, pra abranger da melhor forma a temática. E eu 
acho que depois disso, depois de implantado, poderia fazer, ou 
oficinas ou seminários de acompanhamento pra trocas de 
experiências, como que foi e o que pode melhorar ainda, o que ainda 
pode ser implementado (C3). 
 
[...] A gente tem alguns projetos de extensão né e também com 
relação a esses eventos que a gente costuma finalizar algumas 
disciplinas (C4). 

 

As sugestões dos docentes para o ensino da humanização referem-se aos 

seguintes núcleos: trabalho multiprofissional, universidade criar espaços para 

atualização docente, mudança na forma de ver o aluno, inclusão de uma disciplina 

sobre humanização, trabalhar experiências exitosas, ampliação do diálogo entre 

docentes e alunos, mudanças no ensino, mudança no projeto político pedagógico 

com inclusão da humanização, seminários, palestras, atividades fora da sala de 

aula, pesquisa e extensão. 

 
[...] a gente tinha que ter uma equipe multi pra gente poder discutir 
isso melhor. A gente não tem psicólogos discutindo com a gente, a 
gente não tem terapeuta ocupacional, a gente não tem... estrutura na 
verdade. Não tem uma roda de conversa, eu acho que seria muito 
interessante... (D1). 
 
[...] ter uma aula sabe, mais pra frente no curso, porque o aluno às 
vezes aprende esses conteúdos que a gente ensina, mas às vezes 
ter uma aula com esse nome mais no final do curso, pra resgatar 
muitas coisas, eu acho que pra finalizar mesmo, pra fechar o curso... 
(D2). 
 
[...] fica difícil a gente discutir uma mudança de estrutura quando 
você pensa que o numero de docentes que tem essa visão é seis, 
meia dúzia no meio de 100 pessoas e os seis não vão conseguir 
mudar essa estrutura ou não vão conseguir fazer com que as 
pessoas apliquem um novo método, não é só questão de mudar a 
ementa. Mudar a estrutura não é só mudar a ementa, é mudar a 
visão do curso né, a compreensão dos profissionais que trabalham... 
(D3). 
 
[...] Eu sugeriria pra outras disciplinas muito técnicas, que começasse 
a Humanização pelo fato de ver o aluno como um ser que aprende, e 
aí já seria uma forma de começar a trabalhar a Humanização no 
próprio ensino na graduação, pra daí a gente poder partir pro campo 
do paciente.  A sugestão era trabalhar mesmo, que tivesse uma 
disciplina, talvez, que trabalhasse junto só Política de Saúde e 
Humanização do SUS... (D4). 
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[...] mostrar o antes e o depois é muito importante, e mostrar as 
experiências exitosas, também, e experiências exitosas em hospitais 
de SUS, em hospitais de realidade parecida com a nossa... (D5). 

 

[...] amplie mais os diálogos sincero entre docentes e estudantes. 
Nós não temos esse dialogo sincero, do comprometimento, do 
envolvimento, de estar de fato numa Universidade que me leve a um 
crescimento pessoal... (D6). 
 
[...] seminários com propostas no tema Humanização, geral, 
principalmente na área de saúde, e que fosse mais divulgado e 
incentivado essas propostas a serem desenvolvidas em cada curso... 
(D7). 
 
[...]. A minha sugestão seria uma forma de realmente tentar romper 
essa barreira de atuação na prática, romper a burocratização (D8).  
 
[...] acho que até o professor entender as coisas como Humanização 
né, eu acho que não só o aluno entender, mas, por exemplo, eu me 
coloco no lugar de eu entender a Humanização, as diretrizes de 
humanização, a política de humanização, e como a gente pode 
trabalhar talvez o professor trabalhar a humanização dentro do curso, 
e até mudar o projeto político-pedagógico se for necessário (D9). 
 
[...] Haver mais seminários, é... Palestras em que se abordassem as 
questões, que houvesse mais tentativas fora da sala de aula, não só 
disciplinas, mas eventos, pesquisa, extensão, que abordasse esse 
tipo de questão (D10). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino da humanização permeia as discussões no campo da formação dos 

profissionais da saúde, principalmente, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais 

que no perfil do egresso contempla a formação humanística. 

Esse aspecto mostrou-se bastante potente na elaboração dos projetos 

político-pedagógicos. Todos os projetos analisados fazem referência à formação 

humanística, e em alguns, foi possível identificar outras concepções de 

humanização como: humanização, humanização da assistência e humanismo. 

O desenvolvimento dessa pesquisa confirmou a dispersão e pluralidade de 

concepções sobre humanização presentes nos cursos da área da saúde, 

especificamente, na UFAC. Concepções marcadamente baseadas na vivência do(a) 

docente, que a partir de seus referenciais teóricos-conceituais define como e quando 

trabalhar a temática da humanização. 

Ao abordarem a sua inserção e como é trabalhada nas disciplinas percebe-se 

um ensino fundamentalmente tradicional, focado na técnica e procedimentos, no 

qual a humanização é abordada teoricamente, sem relação com outras disciplinas. 

Embora, os docentes e autores consultados apontem para a transversalidade desse 

ensino e a necessidade de inclusão de metodologias ativas de aprendizagem; além 

da mudança na relação professor/aluno e da necessidade de aproximação da 

universidade com os serviços de saúde. 

Outro aspecto de destaque foi o papel do docente, o seu exemplo e a relação 

estabelecida com os estudantes como uma forma de ensino da humanização. Os 

docentes também se referiram as dificuldades de trabalhar a humanização quando 

em sua formação este não foi um tema privilegiado. Alguns referiram ao 

conhecimento da humanização como política em cursos de pós-graduação. 

Foi possível identificar os referenciais apresentados pelas políticas 

educacionais, principalmente as diretrizes estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos da área da saúde. No entanto, não visualizamos, na 

prática, as políticas definidas pelo Ministério da Saúde, exceto em alguns casos, 

quando os docentes referiram uma aproximação com os serviços de saúde. 

Os docentes destacaram a importância de estudos como esse e a 

necessidade da Universidade criar espaços para discussão e disseminação de 
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conhecimentos como a humanização, entre outros. Também referiram o momento 

que vivenciam – de reformulações curriculares e a pesquisa acontecer para 

despertá-los para a inclusão dessa temática na pauta das discussões. 

Todos os sujeitos destacaram a relevância do estudo e a necessidade de sua 

divulgação para um maior número de docentes, para que possam compreender a 

humanização e, juntos, pensarem alternativas de como trabalhar no decorrer de toda 

a formação. 

Destaca-se a necessidade de aprofundamento desse estudo, com a inclusão 

de mais docentes, bem como daqueles cursos que não foi possível trabalhar nesse 

momento efetivamente. 

Como forma de atender às sugestões dos sujeitos da pesquisa apresentamos 

como produto a Construção de documento de referência para o Ensino da 

Humanização nos cursos da área da saúde e que trará contribuições importantes 

para os movimentos atuais na Universidade (Apêndice F). 
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APÊNDICE A 

Roteiro para Análise Documental 

 

Nome do curso; 

Duração; 

Data da criação; 

Data da elaboração do Projeto Político-Pedagógico - PPP atual; 

Número de vagas por semestre; 

Carga horária; 

Estrutura curricular; 

Cenários de prática; 

Humanização/Formação Humanística/humanismo: inserções no PPP 
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APÊNDICE B 

Roteiro de Entrevistas com Coordenadores 

 

Nome; 

Formação/Titulação; 

Curso que coordena; 

Tempo na coordenação do curso. 

 

1. Nos projetos político-pedagógicos dos cursos de graduação em saúde da 

UFAC encontra-se referência à formação humanística. Como você entende a 

formação humanística na área da saúde?  

2. Como você entende humanização?  

3. E sobre o ensino de humanização nos cursos da saúde?  

4. Qual concepção de humanização orienta as atividades desenvolvidas no 

curso que coordena? 

5. A Política Nacional de Humanização é abordada nos cursos da saúde da 

UFAC? E no curso que coordena?  

6. Poderia descrever as características desse ensino (disciplinas ou módulos, 

momento de inserção, objetivos).  

7. Que desafios destaca para este ensino?  

8. Que sugestões, a partir de sua experiência, indica para este ensino? 
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APÊNDICE C 

Roteiro para Entrevistas com Docentes 

 

Nome; 

Formação/Titulação; 

Tempo de docência; 

Cursos nos quais leciona;  

Disciplinas que leciona. 

 

1. Como você entende humanização? 

2. E sobre o ensino de humanização nos cursos da saúde? 

3. Como a disciplina e/ou módulo de que você participa contempla temas 

relacionados à humanização? 

4. Quais os objetivos propostos? 

5. Considerando os aspectos metodológicos, como estes temas são trabalhados? 

6. Quais as referências bibliográficas que norteiam a elaboração do plano de ensino 

e planejamento das aulas? 

5. Como a Política Nacional de Humanização é abordada? 
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APÊNDICE D 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
Prezado(a) coordenador(a), 
 

Convido você a participar da pesquisa intitulada: “O ENSINO DA 
HUMANIZAÇÃO: um estudo em cursos da área da saúde da UFAC”, que está 
sendo desenvolvida no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 
(CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob orientação da 
Profª. Drª. Sylvia Helena Souza da Silva Batista. 

A pesquisa ocorrerá por meio da análise documental do projeto político-
pedagógico e entrevistas semiestruturadas, que serão gravadas em áudio e 
transcritas na íntegra, e essas informações estão sendo fornecidas para sua 
participação voluntária neste estudo, que tem o objetivo de analisar como a temática 
da humanização é abordada nos cursos de graduação em saúde da UFAC. 

Após seu término, o estudo poderá trazer benefícios para acadêmicos, 
docentes e gestores da UFAC, assim como para a rede de serviços de saúde, pois 
através da análise de como a temática da humanização é abordada nos cursos de 
graduação da área da saúde, será possível proporcionar a construção de um 
referencial teórico-prático para o ensino da humanização. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é 
a mestranda Ana Flávia da Costa Nobre Angel, que poderá ser contatada pelos 
telefones (68) 32253478 e (68) 99973343. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 
Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 14, São Paulo – SP, (11) 5571-1062, FAX: (11) 
5539.7162 – e-mail: cepunifesp@epm.br. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 
voluntários, sendo a sua identificação e dos demais participantes mantidas em sigilo, 
sendo utilizadas somente para o estudo, podendo ocorrer a publicação do mesmo 
em eventos, periódicos, livros, dentre outros, apenas com finalidade científica. 

Você poderá se recusar a participar do estudo, bem como desistir dele a 
qualquer momento e por qualquer motivo que lhe seja conveniente, sem nenhum 
prejuízo pessoal e/ou educacional. O estudo não lhe ocasionará despesas pessoais, 
nem compensação financeira relacionada à sua participação, sendo qualquer 
despesa adicional absorvida pelo orçamento da pesquisa. A qualquer momento você 
poderá pedir os esclarecimentos que achar necessários à pesquisadora. 

Fica assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado sobre os 
resultados da pesquisa, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 
conhecimento da pesquisadora. 
 
 
CONSENTIMENTO 
 
 

Acredito ter sido suficientemente inteirado das informações que li, 
descrevendo o estudo “O ENSINO DA HUMANIZAÇÃO: um estudo em cursos da 
área da saúde da UFAC”. 
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Concordo em participar desta pesquisa. Ficaram claros para mim quais os 
propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso aos dados 
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 
retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 
nesta Universidade. 
 

 
 

Rio Branco, _____ de _______________ de 2012. 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do (a) coordenador (a) 

 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste(a) coordenador(a) para a participação neste estudo. 
 

 
 
 

________________________________________ 
Ana Flávia da Costa Nobre Angel 

Mestranda em Ensino em Ciências da Saúde (CEDESS/UNIFESP) 
End. Avenida Tucunaré, 211, Bl 4, Aptº 23, Residencial Portal da Amazônia II, 

Bairro Portal da Amazônia, Rio Branco - Acre 
Tel: (68) 99973343/Email: flavianobrepsi@gmail.com 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 
Prezado(a) docente, 
 

Convido você a participar da pesquisa intitulada: “O ENSINO DA 
HUMANIZAÇÃO: um estudo em cursos da área da saúde da UFAC”, que está 
sendo desenvolvida no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 
(CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob orientação da 
Profª. Drª. Sylvia Helena Souza da Silva Batista. 

A pesquisa ocorrerá por meio da análise documental do projeto político-
pedagógico e entrevistas semiestruturadas, que serão gravadas em áudio e 
transcritas na integra, e essas informações estão sendo fornecidas para sua 
participação voluntária neste estudo, que tem o objetivo de analisar como a temática 
da humanização é abordada nos cursos de graduação em saúde da UFAC. 

Após seu término, o estudo poderá trazer benefícios para acadêmicos, 
docentes e gestores da UFAC, assim como para a rede de serviços de saúde, pois 
através da análise de como a temática da humanização é abordada nos cursos de 
graduação da área da saúde, será possível proporcionar a construção de um 
referencial teórico-prático para o ensino da humanização. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é 
a mestranda Ana Flávia da Costa Nobre Angel, que poderá ser contatada pelos 
telefones (68) 32253478 e (68) 99973343. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 
Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 14, São Paulo – SP, (11) 5571-1062, FAX: (11) 
5539.7162 – e-mail: cepunifesp@epm.br. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 
voluntários, sendo a sua identificação e dos demais participantes mantidas em sigilo, 
sendo utilizadas somente para o estudo, podendo ocorrer a publicação do mesmo 
em eventos, periódicos, livros, dentre outros, apenas com finalidade científica. 

Você poderá se recusar a participar do estudo, bem como desistir dele a 
qualquer momento e por qualquer motivo que lhe seja conveniente, sem nenhum 
prejuízo pessoal e/ou educacional. O estudo não lhe ocasionará despesas pessoais, 
nem compensação financeira relacionada à sua participação, sendo qualquer 
despesa adicional absorvida pelo orçamento da pesquisa. A qualquer momento você 
poderá pedir os esclarecimentos que achar necessários à pesquisadora. 

Fica assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado sobre os 
resultados da pesquisa, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 
conhecimento da pesquisadora. 
 
 
 
CONSENTIMENTO 
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Acredito ter sido suficientemente inteirado das informações que li, 
descrevendo o estudo “O ENSINO DA HUMANIZAÇÃO: um estudo em cursos da 
área da saúde da UFAC”. 

Concordo em participar desta pesquisa. Ficaram claros para mim quais os 
propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso aos dados 
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 
retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 
nesta Universidade. 
 

 
 

Rio Branco, _____ de _______________ de 2012. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do (a) docente 

 
 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste(a) docente para a participação neste estudo. 
 

 
 
 

________________________________________ 
Ana Flávia da Costa Nobre Angel 

Mestranda em Ensino em Ciências da Saúde (CEDESS/UNIFESP) 
End. Avenida Tucunaré, 211, Bl 4, Aptº 23, Residencial Portal da Amazônia II, 

Bairro Portal da Amazônia, Rio Branco - Acre 
Tel: (68) 99973343/Email: flavianobrepsi@gmail.com 
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APÊNDICE E 
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APÊNDICE F 

Produto 

 

Documento de Referência para o 

Ensino da Humanização nos cursos da área da saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

O Ministério da Saúde, no ano de 2003, lança a Política Nacional de 

Humanização da Gestão e da Atenção à Saúde – HUMANIZASUS, tendo como 

princípios norteadores: a valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão do SUS, fortalecendo o compromisso com os 

direitos dos cidadãos; fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, 

fomentando a transversalidade e a grupalidade; apoio à construção de redes 

cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a 

produção de sujeitos; fortalecimento do controle social com caráter participativo em 

todas as instâncias gestoras do SUS; compromisso com a democratização das 

relações de trabalho e valorização dos trabalhadores a saúde, estimulando 

processos de educação permanente (PASSOS, BENEVIDES, 2006).  

A implantação da humanização nas unidades/serviços de saúde no Estado do 

Acre teve início com o Programa Nacional de Humanização da Assistência 

Hospitalar - PNHAH (2000), onde cinco unidades hospitalares estaduais 

participaram, e, a partir de 2003, da Política Nacional de Humanização da Gestão e 

Atenção à Saúde (PNH) – HUMANIZASUS, onde, além dos hospitais, participaram 

os serviços e as secretarias municipais de saúde, assim como as instituições 

formadoras. 

A humanização reconhece o campo das subjetividades como instância 

fundamental para a melhor compreensão dos problemas e para a busca de soluções 

compartilhadas. Participação, autonomia, responsabilidade e atitude solidária são 

valores que caracterizam esse modo de fazer saúde que resulta, ao final, em mais 

qualidade na atenção e melhores condições de trabalho. Sua essência é a aliança 

da competência técnica e tecnológica com a competência ética e relacional (RIOS, 

2009, p. 10).  

Cenci e Fávero (2008) destacam que a formação humanística, para ser 

efetiva, tem que estar integrada organicamente a cada currículo. Do contrário, vira 
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um arranjo de disciplinas isoladas – por vezes confusas e estranhas – dentro da 

grade curricular dos cursos. Sem dúvida, há conteúdos humanísticos específicos 

que podem ser levados à sala de aula, o que significa postular a necessidade de 

disciplinas próprias para dar conta desta dimensão, as quais possuem certas 

especificidades, e, ao mesmo tempo, entrosá-las com os currículos dos cursos onde 

são ministradas.  

A Política Nacional de Humanização aposta no reposicionamento dos 

sujeitos, ou seja, no seu protagonismo, na potência do coletivo, na importância da 

construção de redes de cuidados compartilhados: uma aposta política. Pasche e 

Passos (2008) destacam os “direitos das pessoas” usuários e trabalhadores de 

saúde, com a potencialização da capacidade de criação que constitui o humano, 

valorizando sua autonomia em uma configuração coletiva dos processos de atenção 

e gestão.  

Os autores acrescentam, também, que a transversalização das práticas; a 

inseparabilidade entre a gestão e a atenção; e a inclusão de sujeitos, coletivos e 

analisadores, são os elementos centrais que conformam o modo como a PNH 

compreende a ação transformadora da política pública de saúde. Neste sentido, o 

ensino da humanização tem um importante significado nas transformações das 

práticas de produção da saúde. Por esta razão, é importante compreender qual a 

concepção de humanização que fundamenta a prática docente.  

Considerando as falas dos coordenadores e docentes e a imersão no 

referencial teórico no âmbito do desenvolvimento da pesquisa O ENSINO DA 

HUMANIZAÇÃO: um estudo em cursos da área da saúde da UFAC, identificou-

se a necessidade de espaços que promovam o diálogo sobre o ensino da 

humanização nos cursos de graduação em saúde. 

A partir desse movimento, apresentamos como um produto da pesquisa 

mencionada, a proposta de construção de Documento de referência para o 

Ensino da Humanização nos cursos da área da saúde que será apresentada à 

Universidade Federal do Acre e ao Departamento de Gestão da Educação na 

Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e ao Núcleo 

Técnico da Política Nacional de Humanização, do Ministério da Saúde, além das 

Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, buscando apoio técnico e financeiro 

para a sua realização. 
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OBJETIVOS 

Geral:  

Definir referenciais teóricos para o ensino da humanização nos cursos de graduação 

em saúde da UFAC. 

Específicos: 
Discutir as concepções de humanização existentes na formação em saúde; 
Definir estratégias de ensino que contemplem a humanização nas diversas 
disciplinas e cenários de prática; 
Construir documento de referência que subsidie as reformulações curriculares em 
curso. 
 

PÚBLICO-ALVO 

Coordenadores, docentes e discentes dos cursos da área da saúde; gestores, 

trabalhadores e usuários do SUS. 

 

METODOLOGIA 

Propõe-se que a construção do documento de referência aconteça durante 

seminário com duração de dois dias, com realização de oficinas. 

Pretende-se que cada Oficina tenha como participantes atores implicados com os 

processos educacionais da universidade e dos serviços. 

Será realizado o consolidado dos produtos das Oficinas que fundamentarão o 

documento de referência sobre o ensino da humanização nos cursos da área da 

saúde. 

ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS  

Serão elaborados e aplicados instrumentos de avaliação, proporcionando o 

aprimoramento das atividades ao longo do seu desenvolvimento.  

 

REFERÊNCIAS 

CENCI, A. V., FÁVERO, A. A. Notas sobre o papel da formação humanística na 

universidade. Revista Pragmateia Filosófica - Ano 2 - Nº 1 - Out. 2008.  Disponível 

em: http://www.nuep.org.br/site/images/pdf/rev-pragmateia-v2-n1-out-2008-notas-

sobre-o-papel-pdf. Acesso em: 26 de setembro de 2013. 

PASCHE, D. F., PASSOS, E. A importância da humanização a partir do Sistema 

Único de Saúde. Rev. Saúde Pública de Santa Catarina. V. 1, nº 1, 2008. 

Disponível em: 

http://www.nuep.org.br/site/images/pdf/rev-pragmateia-v2-n1-out-2008-notas-sobre-o-papel-pdf
http://www.nuep.org.br/site/images/pdf/rev-pragmateia-v2-n1-out-2008-notas-sobre-o-papel-pdf


Apêndices __________________________________________________________________________ 107 

esp.saude.sc.gov.br/sistemas/revista/index.php/inicio/article/viewFile/18/30. Acesso 

em: 14 de abril de 2010. 

PASSOS, E; BENEVIDES, R. (org). Formação de apoiadores para a política 

nacional de humanização da gestão e da atenção à saúde. Vol. 2. Rio de Janeiro: 

FIOCRUZ, 2006. 

RIOS, I. C. Caminhos da humanização na saúde: prática e reflexão. São Paulo: 

Áurea editora, 2009. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ ANEXO 

 
 



Anexo ______________________________________________________________________________ 109 

ANEXO A 

 


