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Resumo 

 

Este estudo pretendeu investigar como os alunos da graduação em Medicina 
da Unifesp perceberam o curso “Conhecendo Pessoas – uma ciência, uma 
arte”, dentro da disciplina de Psicologia Médica, bem como avaliar o seu 
interesse pelo desenvolvimento de habilidades psicoafetivas e a construção 
da intersubjetividade. Para tanto, optamos pela abordagem qualitativa, cujas 
estratégias metodológicas facilitam a compreensão dos fenômenos 
humanos, especialmente nos aspectos que não podem ser medidos nem 
quantificados. Os dados empíricos foram obtidos em entrevistas com alunos 
do 2º, 3º, 4º, 5º e 6º anos da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP), usando a técnica de entrevista semi-
dirigida, orientada segundo roteiro de perguntas-chave. As entrevistas foram 
gravadas e posteriormente transcritas e conferidas. Para a análise do 
material empírico obtido foi utilizado o método da análise de conteúdo de 
acordo com a metodologia categorial temática. A análise de conteúdo 
aconteceu em três etapas: pré-análise, descrição analítica e interpretação 
inferencial. As categorias temáticas relevantes para o estudo foram: o 
sentido de conhecer pessoas; intersubjetividade e avaliação do curso 
“conhecer pessoas”; nestas categorias foram destacadas subcategorias, 
quais sejam: aproximação do outro, empatia, o humano por trás da máscara, 
relação dialógica professor-aluno, relação aluno-paciente, a disciplina 
oferece oportunidade para autoconhecimento, a disciplina como espaço para 
reflexão e acolhimento, discussão da relação médico-paciente não é a 
própria relação médico- paciente, o aprender a ser “humano”. Este estudo 
propiciou o conhecimento sobre a visão predominante dos alunos em 
relação à experiência de conhecer pessoas, evidenciando que o curso foi um 
auxiliar na compreensão de si mesmo, do outro, na valorização do 
relacionamento interpessoal, quer no âmbito pessoal, quer profissional. 

 
Palavras-chave: Educação Médica. Desenvolvimento de Pessoal. 
Humanização da Assistência. Relações Interpessoais. Psicologia Médica. 
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Abstract 

 

This study aimed to investigate how Medicine’students percive the course 
"Meeting People - a science, an art," within the Medical Psychology discipline 
and evaluate their interest in developing psychoaffective skills and the 
construction of intersubjectivity . To this end, we opted for a qualitative 
approach, whose methodological strategies facilitate the understanding of 
human phenomena, especially those aspects that can not be measured or 
quantified. Empirical data were obtained using semi-structured interviews 
with 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th year medical students of the Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), using a key 
questions script. The interviews were recorded and later transcribed and 
checked. For the analysis of empirical data obtained was used the method of 
content analysis according to thematic categorical methodology. Content 
analysis took place in three stages: pre-analysis, analytical description and 
inferential interpretation. Relevant themes for the study were: the meaning of 
meeting people; intersubjectivity and evaluation of the course "Meeting 
People"; in each of these categories were highlighted subcategories, namely: 
approaching the other; empathy; the human behind the mask; dialogic 
relation: teacher-student, student-patient; opportunity for self-knowledge; the 
discipline as a oportunity for reflection; discussion about the doctor-patient 
relationship; learning to be "human." This study provided knowledge about 
the prevailing view of the students in relation to the experience of meeting 
people, showing that the course was an aid to understand oneself when 
related to other people, the enhancement of interpersonal relationships 
whether on a personal or professional level. 
 
Keywords: Education, Medical. Staff Development. Humanization of 
Assistance. Interpersonal Relations. Medical Psychology. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I N T R O D U Ç Ã O  
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No meio do meu caminho 

Tem coisa de que não gosto. 

Cerca, muro, grade tem. 

No meio do seu, aposto, 

Tem muita pedra também. 

Pedra? Ou ovo? 

Fim do caminho? 

Ou caminho Novo? 

 

 

Inicio minhas reflexões com as palavras de Ana Maria Machado 

(2003), numa referência à ambiguidade, à incerteza, e, à esteira de Batista 

(2008), entendo que traduzem um convite ao pensar, incitando, ainda, a 

emergência de verbos como agir, questionar, tocar, examinar, praticar, 

relacionar, ou seja, aprender. Nesse sentido, como docente, revisto-me do 

caráter de agente propulsor para a ampliação de um universo já existente, 

catalogado, vivenciado. Nos dizeres de Paulo Freire, apud Silva (2008) “a 

educação corresponde sempre a um processo de ampliação do ser humano, 

ou seja, a uma constante busca de ‘ser mais’” (p. 17). 

Não podemos nos furtar ao quadro que se apresenta na atualidade: 

um mundo da imprevisibilidade, do efêmero, um mundo globalizado e de 

rápidas transições e é com essa perspectiva que recebemos os alunos. 

Cabe então indagar: é possível, diante desse quadro, continuar na sala de 

aula como no século passado?  E afinal, quais atributos deve ter um 

professor a fim de que possa ser considerado um bom modelo para motivar 

moralmente o estudante?   

Esse, indubitavelmente, é um imenso desafio. Tive minha formação 

totalmente pautada pelo modelo pedagógico clássico/tradicional com 

professores essencialmente autoritários.  Estar frente a frente com o aluno 

numa relação dialógico-reflexiva implica rever os modelos que tenho 

introjetados, o que nem sempre é fácil. Aprioristicamente, tenho que ser 

mobilizada para poder mobilizar. 

Gatti (2009) postula que “Educação para se ser humano se faz em 

relações humanas profícuas” (p. 91). Efetivamente é o que busco na minha 
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prática – estabelecer relações humanas profícuas com cada aluno. Busco 

criar um espaço de modelagem e escultura. 

Neste cenário parece ser essencial que no trabalho como formadores 

de profissionais na área da saúde, em particular, ofereça-se uma educação 

emocional, ética e estética que demonstre e sensibilize para a importância 

que, ao lado do preparo para o conhecimento das doenças, ocorra um 

preparo para o conhecimento das pessoas.   

 Pesquisa realizada com o corpo docente de quatro hospitais 

universitários no Canadá e nos EUA sugere três características principais 

para o professor da graduação em medicina: 

1) estar durante um tempo substancial disponível aos estudantes; 
2) possuir, além de excelência clínica, habilidades didáticas; e 3) 
demonstrar uma atitude compreensiva durante o relacionamento 
com os pacientes, sendo capaz de mudar sua atenção de maneira 
gentil e sensível daqueles que estão sendo alvo dos cuidados para 
aqueles a quem estão ensinando. Por fim, este professor não deve 
ser um modelo silencioso no que tange o ensino da Ética. Ao 
contrário, deve representar um modelo ativo, que articule com os 
estudantes as razões de suas escolhas e ações, expondo, 
inclusive, suas incertezas e explicitando que a sua é uma das 
decisões possíveis no contexto de uma sociedade pluralista 
(SERODIO, 2008, p.68). 

 

Partindo desses pressupostos foi concebido o curso sob o mote 

“Conhecendo Pessoas: uma Ciência, uma Arte” na disciplina de Psicologia 

Médica da Unifesp, da qual participei como docente por quatro anos (2010-

2013). O programa do referido curso foi planejado objetivando que os alunos 

tivessem contato com as diferentes áreas do saber que historicamente tem 

se interessado pelo conhecimento e equacionamento dos dilemas humanos, 

com vistas a ampliar sua capacidade para lidar com as pessoas e com as 

relações. Assim, temos a contribuição de áreas como a mitologia, a filosofia, 

a psicologia, a sociologia, a antropologia, a história, bem como produções 

ligadas à arte, como literatura, teatro e cinema (DE MARCO et al., 2011). 

Almejava-se a capacitação dos alunos, não só do ponto de vista teórico, mas 

principalmente prático, “para a percepção do ser e do adoecer em sua 

realidade integral, biopsicossocial” (DE MARCO et al., 2009, p. 284) 
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Visava-se, sobretudo, que o curso tivesse um cunho experiencial; 

assim, a própria vivência da relação professor-aluno seria o “modelo de uma 

relação profissional viva e humana que o aluno poderá introjetar e estender 

à sua relação profissional” (DE MARCO et al., 2009, p. 284). Para tanto, as 

aulas eram realizadas com pequenos grupos, de tal sorte que se pudesse 

favorecer essa relação. Enquanto professora, em verdade, funcionava como 

uma facilitadora, criando oportunidades não só para as situações de 

aprendizagem, como também para experiências intensas e adequadas, que 

pudessem provocar no aluno a motivação para um questionamento 

(REIBINTZ, PRADO, 2003). 

Ao final do curso os alunos, divididos em grupos com seis ou sete 

membros, deveriam apresentar para o restante da turma, um trabalho cujo 

tema era “Conhecendo pessoas: uma ciência, uma arte”. Eles eram 

estimulados a utilizar recursos tanto da ciência como da arte na formatação 

do trabalho. A forma e apresentação eram muito variadas: montagem de 

cenas de teatro, produção de filmes, entrevistas etc. A experiência promovia 

a aproximação a um campo de conhecimento a partir de uma abordagem 

pouco habitual para um estudante de medicina, envolvendo um importante 

componente lúdico. Também proporcionava oportunidade de exercitar o 

trabalho em grupo e conhecer melhor a seus colegas e a si mesmo. 

Apresento a seguir o conteúdo programático efetivamente levado a 

efeito entre 2010 e 2013, período no qual participei como professora 

assistente: 

 

Conhecendo Pessoas 

PSICOLOGIA MÉDICA  

1º ano - 2º Semestre 

Horário: 2as feiras das 14h às 16h 

 

I - Objetivos: 
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 Apresentar ao aluno a necessidade de ter uma postura crítica e 

reflexiva frente a qualquer conhecimento que lhe for apresentado. 

 Incentivar o desenvolvimento nos alunos de habilidades para 

“conhecer pessoas”, mostrando-as como parte essencial de sua 

formação profissional, tendo em vista a aplicação de um modelo 

integral (visão integral do ser) e integrado (ações integradas) em 

saúde.  

 Sensibilizá-lo a perceber as vantagens da aplicação deste modelo 

para o vínculo e a comunicação.  

 Capacitá-lo a reconhecer e utilizar as diferentes fontes que o auxiliem 

a incorporar conhecimento e habilidades necessárias para conhecer e 

lidar com pessoas.  

 Ilustrar as aplicações do modelo.  

 

II – Conteúdo Programático 

A Mitologia 

Textos: mito de Asclépio – A Face Humana da Medicina (p. 26)  

O Poder do Mito - J Campbell  

 

A Filosofia 

Textos: Luc Ferry – Aprendendo a viver 

 

A História  

Texto: “A evolução da medicina” Mario De Marco  

in A Face Humana da Medicina (p. 23-41)  

  

A Antropologia / Sociologia  
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Texto: “A Doença Mental e Cura na Umbanda” - Magnani JGC. in:  NAU-

Núcleo de Antropologia Urbana da USP. 

 

A Psicanálise - Filme: Freud além da alma  

Discussão do filme e de conceitos psicanalíticos  

Texto:“Freud além da alma: uma introdução histórica e clínica” – Cristiane 

Abud 

 

O cinema – Filme: “Wit”  

Discussão do filme e do texto:  

Texto: Novaes R. “Comunicação dolorosa” in A Face Humana da Medicina 

(p. 169-172). 

Texto: “A morte no hospital” - Fiore MLM, DeMarco MA. in A Face Humana 

da Medicina (p. 177-187).  

 

A Literatura  

Texto: Machado de Assis – “O Espelho”  

 

Imagem social do médico 

Texto 1: Lucchese AC, Abud CC, DeMarco MA. “As transferências na 

formação”  Rev Bras Educ Med (2009), 33 (4): 643-647. 

Texto 2: Noto J. “Ensinando a não fazer nada”  

 

III - Tema do trabalho final: Conhecendo pessoas: uma ciência, uma arte. 

 

Este modelo de curso, com a utilização conjunta de recursos das 

ciências e das artes, objetiva contribuir para um desenvolvimento pessoal e 
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profissional do aluno, bem como promover uma abertura crítica frente ao 

imenso desafio que é o contato com a condição humana (DE MARCO et al., 

2013). 

Mas como o aluno apreende este modelo? 

Importa constatar que os alunos recém-ingressados ao curso de 

medicina vêm, via de regra, de uma longa batalha de estudos, muitos 

oriundos dos cursos pré-vestibular, cuja prática educacional é ainda 

tradicional, enfatizando-se as situações de sala de aula, onde os alunos são 

“instruídos” e “ensinados” pelo professor. Nesse contexto, no qual os 

candidatos são “treinados” para os futuros exames, tem-se uma visão 

individualista do processo educacional não possibilitando, na maioria das 

vezes, trabalhos de cooperação nos quais o futuro cidadão possa 

experienciar a convergência de esforços (MIZUKAMI, 1986). 

Assim, provavelmente esse aluno que adentra no curso de medicina, 

traz ainda enraizado esse modelo mecanicista e a proposta de uma 

formação mais generalista e humanizada é algo distante e até terrorífico, 

frente às dissociações vivenciadas durante sua preparação para as provas. 

A questão que se me apresentou então, seria, “como os alunos se 

apropriam do conhecimento e da experiência objetivada pelo curso 

“conhecer pessoas”, qual o sentido que lhe dão, quer como pessoas, quer 

como futuros médicos?” 

Assim, tendo em vista o perfil que se quer do profissional médico 

(generalista, crítico e reflexivo) consoante as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e a “humanização” da medicina, com a inserção das 

“humanidades” no currículo dos cursos, conforme discutiremos ao longo 

deste trabalho, cabe investigar o papel dessa estratégia de ensino adotada 

na unidade curricular de Psicologia Médica para a formação humanista do 

estudante de medicina, dimensionar a perspectiva do aluno e como este 

valoriza e apreende o modelo que se quer desenvolver. 

A importância do presente trabalho está diretamente ligada à 

necessidade marcante de um maior número de estudos do tema. Está em 
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jogo o aperfeiçoamento da proposta de formação dos graduandos em 

medicina em todo o país. É preciso ir à busca da melhoria da qualificação 

teórico-prática-experiencial desses estudantes. Repercussões disso vão 

aparecer na interação com os usuários dos serviços de saúde, na melhoria 

das relações nos ambientes de serviço de saúde, entre muitos outros 

benefícios sociais, profissionais e educacionais. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O B J E T I V O S  
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2.1 Objetivo geral 

 

Investigar a percepção dos alunos de graduação da Escola Paulista 

de Medicina a respeito da disciplina Psicologia Médica em sua proposta de 

“conhecer pessoas”, no período compreendido entre 2010 e 2013.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Apreender o sentido que os alunos dão a “conhecer pessoas”. 

 Analisar o interesse dos estudantes pelo desenvolvimento de 

habilidades psicoafetivas desencadeado pela disciplina.  

 Verificar contribuições da disciplina no processo de construção de 

intersubjetividades pelos estudantes. 

 Avaliar as reflexões e mudanças no âmbito de ser médico provocadas 

pelo curso “Conhecer Pessoas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O  
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3.1 Breve incursão na literatura e na história 

 

3.1.1 Contextualização do ensino médico no Brasil 

 

A história do ensino médico no Brasil está entrelaçada com a vinda da 

família real portuguesa para o país. Antes disso, nos três primeiros séculos 

de nossa colonização, barbeiros, sangradores, práticos e curandeiros e os 

poucos médicos existentes com sua formação em escolas europeias eram 

os responsáveis pela luta contra os males que acometiam a sociedade 

(EDLER, 2006). 

 Em 1808 nasce a escola médica brasileira; as duas primeiras escolas 

criadas foram sediadas em Salvador e Rio de Janeiro. Somente em 1898 foi 

criada uma terceira escola, desta feita no Rio Grande do Sul (MACHADO, 

1997).  Todavia, na primeira metade do século XX tivemos um crescimento 

significativo no número de escolas de Medicina: de três escolas em 1899, 

para 12 no final da década de 30 e 13 em 1950. 

A partir das primeiras escolas tem início uma tradição clínica 

encabeçada pela figura do médico da família, ora atuante “como clínico, ora 

como cirurgião, ora como conselheiro higienista” (EDLER, 2006, p. 11). 

O modelo adotado pelas primeiras escolas brasileiras foi o da 

Universidade de Coimbra, segundo o qual o aspirante à carreira médica 

deveria saber falar latim, ter conhecimento do grego, de filosofia moral e 

racional, e manejar as línguas francesa e inglesa, facultativamente. Cursaria 

as matérias das Faculdades de Filosofia e Matemática, matriculando-se, 

após exames, no curso de medicina, composto de cinco cadeiras, uma em 

cada ano: matéria médica e farmácia; anatomia, prática das operações e 

arte obstétrica; instituições (teoria médica) com a prática da medicina e da 

cirurgia no hospital; aforismos (de Hipócrates e de Boerhaave) e 

continuando com a prática no hospital; prática da medicina e da cirurgia no 

quinto e último ano, findo o qual submetia-se a exames, recebendo, se 

aprovado, o grau de 'Bacharel em Medicina e Cirurgia'. Para obter os títulos 



R e f e r e n c i a l  T e ó r i c o | 13 

 
 

 

de 'licenciado' e de 'doutor', cumpria a repetição, por mais um ano, das 

cadeiras de instituições e aforismos, e defesa de tese, no último caso 

(SANTOS FILHO, 1991). 

Todavia, paulatinamente o Brasil, influenciado pelas concepções 

positivistas, foi transformando o seu currículo, até então embasado no 

modelo francês, segundo o qual, os estudantes aprendiam ao lado do leito 

do paciente e nos anfiteatros anatômicos no hospital treinavam as técnicas 

diagnósticas e terapêuticas, passando a adotar o modelo americano, 

reformado em decorrência da publicação do estudo Medical Education in the 

United States and Canada - A Report to the Carnegie Foundation for the 

Advancement of Teaching, que ficou conhecido como o Relatório Flexner 

(Flexner Report) em 1910 (FLEXNER, 1910).  

Pode-se assegurar que em decorrência do Relatório Flexner, houve 

uma diminuição de escolas médicas americanas e instituiu-se um modelo 

predominante para vários currículos de Faculdades de Medicina no mundo 

todo. 

Flexner propunha uma nova ordem para o ensino médico, 

recomendando: um rigoroso controle de admissão; o currículo de quatro 

anos; divisão do currículo em um ciclo básico de dois anos, realizado no 

laboratório, seguido de um ciclo clínico de mais dois anos, realizado no 

hospital; exigência de laboratórios e instalações adequadas (PAGE,  

BARANCHUK, 2010).  

“Foram, então, estabelecidos os estudos dos sistemas e dos órgãos 

isolados do corpo; a concepção de doença como processo individual, natural 

e biológico” (MACHADO, 1997, p. 58). Criaram-se os hospitais universitários 

como loci para a implantação do binômio ensino-pesquisa. Incorporou-se, 

além desse modelo de ensino-pesquisa, o ensino por disciplinas consoante 

especialidades, tais como a cardiologia, a pediatria, a dermatologia, a 

geriatria etc. 

A observação e a experimentação representam então os instrumentos 

seguros da ciência que substitui a arte.  Há um deslocamento 

epistemológico da arte de curar para uma disciplina das doenças. 



R e f e r e n c i a l  T e ó r i c o | 14 

 
 

 

Ora, indiscutivelmente tanto a reorganização quanto a 

regulamentação das escolas médicas foi possível graças ao trabalho de 

Flexner, entretanto, com o referido trabalho foram negligenciadas quaisquer 

outras propostas de atenção em saúde contrárias ao modelo proposto (DA 

ROS, PAGLIOSA, 2008). 

Assim, a especialização que aparece no início de suas práticas 
com relativa importância para qualificar o desempenho pessoal, a 
partir da plena configuração da medicina tecnológica, 
principalmente como decorrência da presença do equipamento, 
mostra-se como a única via que o médico tem para firmar-se 
profissionalmente, deslocando definitivamente o não-especialista 
do mercado (SCHRAIBER, 1993, p. 99). 

 

A partir de então, parece que o modelo de ensino oferecido “favorece 

e estimula a opção prematura por uma especialidade” (MACHADO, 1997, p. 

58). Efetivamente, a especialização é de fundamental importância para o 

desenvolvimento das ciências e dos campos do saber; todavia, como 

adverte De Marco (2003), o problema surge quando se tenta “conformar e 

reduzir os fenômenos à visão própria da especialidade, com perda de 

contato com o todo” (p. 39). 

Tal reducionismo remete à distinção cartesiana entre o corpo e a 

alma: aquele analisado como máquina e esta interpretada como imaterial; do 

corpo se apropria a ciência, deixando-se a alma aos cuidados da filosofia e 

da religião. Por esse viés mecanicista, a doença é interpretada “como um 

desvio de variáveis biológicas em relação à norma” (CAPRARA, FRANCO, 

1999, p. 651). 

Se, por um lado, baseados nestes princípios, foram conquistadas 
importantes transformações, a partir do século XIX, como o 
nascimento da clínica, a teoria dos germes de Pasteur e até os 
recentes sucessos nos estudos de genética, imunologia, 
biotecnologia; por outro têm sido desprezadas as dimensões 
humana, vivencial, psicológica e cultural da doença (CAPRARA,  
FRANCO, op.cit., p. 651). 

 

A partir desta concepção, conclui-se que “os cientistas não sabem o 

que fazer com as emoções, o que fazer com a alma” (DE MARCO, 2003, 

p.40). Uma vez que o corpo é visto e tratável como uma máquina, perde-se 
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o contato com outras dimensões do ser e se reduz a medicina a um aspecto 

puramente técnico, em detrimento da arte que também a compõe. 

Hegemberg (1998) citando Lacaz (1975) afirma que “medicina é a arte 

e a ciência que abrange todo o campo coberto pelas atividades médicas” 

(p.11), explicitando que entre tais atividades, destacam-se os seguintes 

itens: 

a) satisfazer necessidades essenciais do ser humano; 

b) prevenir a doença (até mesmo antes do nascimento); 

c) curar ou atenuar doenças, tão logo se manifestem; 

d) suprimir a dor; 

e) conhecer melhor as enfermidades; 

f) regular relações entre seres humanos e suas comunidades (p. 12). 

 

A medicina observada por esse viés, portanto, vai além do tecnicismo, 

pois aspira satisfazer as necessidades essenciais do ser humano, regulando 

as relações, inclusive com a comunidade na qual ele está inserido. 

O diálogo da medicina com a arte era encontrado por exemplo, na 

Universidade de Pádua (século XVI), importante centro europeu para a 

formação em medicina: esta formação edificou-se na Universidade de Artes, 

contando com um corpo de professores doutores em arte e medicina e um 

Colégio de Médicos e Filósofos, cuja principal função era examinar os 

futuros médicos doutores e fornecer licenças para o exercício e a prática 

médica na cidade.  

Entretanto, com todos os avanços da medicina na Idade Moderna, a 

consolidação do hospital como lócus privilegiado de prática, de ensino e de 

aprendizagem e as mudanças nas técnicas do ensino médico, a medicina 

firma-se num modelo de racionalidade, objetividade e cientificidade, 

perdendo esse caráter de “arte” e a dimensão essencial do cuidado em 

saúde.  
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De acordo com Grosseman e Patricio (2004), o que estaria na raiz do 

desejo de ser médico seria principalmente o desejo de curar, salvar, 

promover o bem-estar dos outros seres humanos. Em pesquisa realizada 

pelas autoras, elas identificaram que a formação acadêmica, com ênfase no 

aprendizado centrado no diagnóstico e tratamento de doenças e a não 

valorização da competência concernente ao relacionamento interpessoal, foi 

fator limitante para a expressão daquele desejo por parte dos profissionais 

entrevistados. Eles apontam que o currículo os distanciou daquela imagem 

do médico que desejavam ser; que se prioriza tanto o conhecimento, que 

não há tempo e espaço para se colocar o aluno frente ao outro. Considera-

se, então, que em sua formação acadêmica, tais profissionais aprenderam a 

buscar e tratar a doença em detrimento de outras possíveis abordagens que 

os levassem a de fato se relacionar com a pessoa. 

Efetivamente, a partir das décadas de 1970 e 1980, a questão da 

“desumanização” nos serviços e práticas de saúde suscitou amplos debates 

e um movimento teórico, “internamente ao campo da saúde coletiva, (...) que 

passa a tematizar questões como a humanização/desumanização das 

práticas e serviços de saúde, tendo como referenciais, por exemplo, a 

integralidade da atenção e o cuidado em saúde” (GOMES, SCHRAIBER, 

2011, p. 338).  

Na década de 1990 acentuou-se ainda mais a discussão acerca da 

humanização/desumanização no campo da saúde. A análise dos dados 

coletados pela CINAEM (Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação 

do Ensino Médico) mostrou que, após inúmeras discussões e algumas 

experiências de reformas curriculares, as escolas médicas do Brasil 

chegaram aos anos 90 discutindo as mesmas dificuldades do modelo 

pedagógico de décadas atrás. 

A CINAEM permaneceu em atividade entre 1991 e 2000, quando a 

composição da comissão foi reformulada. Durante estes dez anos, a 

comissão realizou várias pesquisas, congressos, fóruns e relatórios, 

formulando várias propostas de ação para a transformação da escola 

médica. Ao final desse processo, os atores do projeto CINAEM sustentavam 
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uma proposta direcionadora desse novo modelo de formação em medicina, 

a qual foi de grande importância na elaboração das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Medicina, em 2001. 

Assim, o Conselho Nacional de Educação, através da Resolução 

CNE/CES 4/2001, estabelece as novas Diretrizes Curriculares, indicando 

competências e habilidades específicas do profissional médico, dentre as 

quais: 

 Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades 

tanto dos seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, 

atuando como agente de transformação social; 

 

 Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a 

integralidade da assistência entendida como conjunto articulado e 

contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema; 

 

 Atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos 

atendimentos primário e secundário; 

 

 Comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os 

pacientes e seus familiares; 

 

 Dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza bio-psico-

sócio-ambiental subjacentes à prática médica e ter raciocínio crítico 

na interpretação dos dados, na identificação da natureza dos 

problemas da prática médica e na sua resolução; 

 

 

 Reconhecer suas limitações e encaminhar, adequadamente, 

pacientes portadores de problemas que fujam ao alcance da sua 

formação geral; 
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 Otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método 

clínico em todos seus aspectos; 

 

 Lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as 

políticas de saúde; 

 

 Atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos princípios 

técnicos e éticos de referência e contra-referência; 

 

 Ter visão do papel social do médico e disposição para atuar em 

atividades de política e de planejamento em saúde; 

 

 Atuar em equipe multiprofissional. (BRASIL, 2001) 

 

As propostas curriculares para a formação em Medicina cruzam com 

as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mostrando maior ou menor 

sensibilidade e poder de indução frente às demandas de formação 

profissional.  E assim, insere-se uma questão: como uma formação médica 

pode responder ao desafio de efetivar uma atenção integral e humanizada à 

população brasileira?  

A construção das diversas iniciativas envolveu uma dinâmica 

interinstitucional e intersetorial, abrangendo especialmente, durante os anos 

de 2001 e 2002, os Conselhos Nacionais de Saúde e Educação, Ministério 

da Saúde, OPAS e MEC. No escopo do ensino médico, estas entidades, em 

parceria com a ABEM e a Rede UNIDA, elaboraram o Programa de 

Incentivos às Mudanças Curriculares dos Cursos de Medicina (PROMED) 

(OLIVEIRA et al, 2008). Dessa forma, esse programa nasce dentre uma rede 

de iniciativas para forjar condições históricas favoráveis para as mudanças 

necessárias nos currículos de graduação em Medicina para responder às 

novas demandas do SUS, já no contexto das DCN’s. 
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O objetivo principal do PROMED foi incentivar as escolas médicas do 

país a adequarem seus currículos, sua produção de conhecimento e os 

programas de educação permanente à realidade social e de saúde de nosso 

país, corroborando para o fortalecimento e sustentabilidade do Sistema 

Único de Saúde, com ênfase na Atenção Básica. 

O desenvolvimento das ações do PROMED culminou em uma 

iniciativa mais ampla, que consistiu no Programa Nacional de Reorientação 

da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE), “um programa baseado 

no SUS que objetiva reformar o ensino superior para a força de trabalho da 

saúde” (ALMEIDA-FILHO, 2011, p . 8). 

Através da resolução CNE/CES de 20 de junho de 2014 as DCN’s, 

então revisadas e atualizadas, vêm reorientar os currículos de formação em 

medicina, assumindo o compromisso da formação médica com a 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), interligando o ensino, a 

pesquisa e a extensão, e assumindo as três áreas formativas preconizadas: 

Atenção à saúde, Gestão em Saúde e Educação em Saúde. A organização 

do currículo nas três áreas citadas considera a necessária articulação entre 

conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas do egresso, para o futuro 

exercício profissional do médico. 

Nesse sentido, o currículo que tenha o compromisso de formação 

com as áreas de competência de Atenção, Gestão e Educação em Saúde, 

deverá ser desenvolvido por um currículo cuja estrutura privilegie os 

aspectos destacados no Art. 29: 

I. ter como eixo do desenvolvimento curricular as necessidades de 

saúde dos indivíduos e das populações referidas pelo usuário e 

identificadas pelo setor saúde; 

II. utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na 

construção do conhecimento e na integração entre os conteúdos, 

além de estimular a interação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão; 

III. incluir dimensões ética e humanística, desenvolvendo, no aluno, 

atitudes e valores orientados para a cidadania ativa multicultural; 
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IV. promover a integração e a interdisciplinaridade em coerência com o 

eixo de desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões 

biológicas, psicológicas, étnico-raciais, sócio-econômicas, culturais e 

ambientais; 

V. inserir o aluno, desde o início do curso e ao longo de todo o processo 

da Graduação de Medicina, nas Ciências Humanas e Sociais em 

atividades práticas que sejam relevantes para a sua futura vida 

profissional; 

VI. utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem, em especial as 

unidades de saúde dos três níveis de atenção pertencentes ao SUS, 

permitindo ao aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, 

de organização da prática e do trabalho em equipe multiprofissional; 

VII. propiciar a interação ativa do aluno com usuários e profissionais de 

saúde, desde o início de sua formação, proporcionando-lhe a 

oportunidade de lidar com problemas reais, assumindo 

responsabilidades crescentes como agente prestador de cuidados e 

atenção, compatíveis com seu grau de autonomia, que se consolida, 

na graduação, com o internato; 

VIII. vincular, por meio da integração ensino-serviço, a formação médico-

acadêmica às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS; 

IX. promover a integração do currículo, por meio da articulação entre 

teoria e prática, as instituições formadoras e as prestadoras de 

serviços, entre as distintas áreas de conhecimento, entre os aspectos 

objetivos, subjetivos e conjunturais, em um processo de formação 

flexível e interprofissional, coadunando problemas reais de saúde da 

população. (BRASIL, 2014, p. 12) 

 

As escolas médicas, a partir das novas Diretrizes, deverão formar 

médicos que contribuam para a consolidação do SUS e para a melhoria da 

saúde da população, capazes de desenvolver ações de promoção da saúde 

e assistência médica de qualidade, nas diferentes dimensões do cuidado, 

orientadas a partir de princípios éticos e humanistas. Dessa maneira, prevê-

se um novo perfil de egresso para o curso de Medicina: 
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O graduado em Medicina terá formação geral, humanista, crítica, 
reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis 
de atenção do processo saúde-doença, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos 
individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso 
com a defesa da cidadania e da dignidade humana, objetivando-se 
como promotor da saúde integral do ser humano e tendo como 
transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do 
processo de saúde e doença. (BRASIL, 2014, p. 8) 

 

A partir de uma formação médica integral, compartilhada com outros 

saberes e que vise à contextualização do médico na sociedade, as novas 

DCN’s de 2014 orientam um processo formativo a partir da reflexão sobre a 

prática e de ações de transformação da realidade. Entende-se que o 

profissional formado deve desenvolver competências para a promoção do 

cuidado integral e ampliado em saúde, para o trabalho em equipe e o 

compartilhamento das ações de cuidado com o indivíduo, a família e a 

comunidade. Assim, a expectativa é que o futuro médico fundamente seu 

desempenho profissional nos princípios éticos para ações e questões 

sociais, considerando a importância de seu papel na promoção da qualidade 

do sistema de saúde. 

 

3.1.2 Formação humanista do futuro médico 

 

Como visto anteriormente, até o século XIX privilegiou-se a 

interrelação entre pacientes e médicos com base na confiança, na 

familiaridade e no respeito aos padrões de crença dos indivíduos.  

Todavia, a partir do século XIX, com o avanço científico e a ascensão 

do determinismo, a relação entre médico e paciente foi sendo relegada a 

segundo plano, privilegiando-se o ponto de vista biológico. O século XX 

consolidou esses novos rumos, possibilitando a construção do modelo 

biomédico “caracterizado pelo biologicismo, centrado na figura do médico, 

individualista e extremamente especializado, com ênfase na medicina 

curativa e na exclusão de práticas alternativas”  (BINZ et al, 2010, p. 29). 

À medida que a renovação tecnológica se desenvolve exigindo 

atualização permanente dos médicos, rompe-se o diálogo com as 
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“humanidades” e estes se tornam despreparados para lidar com as 

dimensões subjetivas que as práticas de saúde demandam. 

Diante desse quadro, nas últimas décadas profissionais com 

reflexividade crítica, na busca de soluções, propuseram novas políticas de 

saúde e mudanças nos currículos de formação médica. 

No Brasil, o processo de humanização perpassa o movimento de 

Reforma Sanitária direcionado à construção de uma consciência de 

cidadania, culminando na Constituição de 1988, em que a saúde é 

assegurada como direito de todos e dever do Estado, e a criação do Sistema 

único de Saúde (SUS). Nesse cenário, a fim de se consolidar as necessárias 

mudanças na formação dos recursos humanos, surgem algumas iniciativas 

governamentais como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), o 

Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina 

(Promed) e o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde (Pró-Saúde). 

Os debates são extensos discutindo-se- como nunca antes, da 

necessidade de humanizar a medicina e, concomitantemente, o ensino 

médico, entretanto, parece haver uma confusão entre o que é humanismo e 

o que vem a ser humanizar a medicina.  

Entre os diversos sentidos relacionados ao conceito de humanização, 

encontram-se: “tratar com respeito, carinho, amor, empatia; capacidade de 

colocar-se no lugar do outro e aceitá-lo; acolhimento; diálogo; tolerância; 

tratar com respeito e educação; aceitar as diferenças; ou seja, resgatar a 

dimensão humana nas práticas de saúde” (GARCIA, FERREIRA, 

FERRONATO, 2012, p. 88). 

A questão que se apresenta, então, é como operacionalizar a 

formação humanística do estudante de medicina? Grosseman e Patrício 

(2004) sugerem o investimento em processos pedagógicos a fim de 

promover a reflexão necessária sobre a complexidade e diversidade da 

subjetividade humana. Nesse contexto, enfatizam as autoras, é preciso 

vislumbrar uma medicina pautada não só pela ciência, mas também pela 
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arte, a fim de consolidar “uma prática profissional guiada por princípios de 

uma ‘ética do afetivo’” (p. 104). 

Em se tratando da pedagogia referente às “humanidades médicas”, 

Pereira (2008) aponta que costumeiramente os objetivos educacionais são 

elencados de acordo com um referencial teórico clássico, cuja divisão se dá 

em três domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. Esse referencial 

contempla muitos dos traços humanísticos desejáveis para um bom médico. 

Todavia, dada a extensão da lista desses traços, o uso dessa taxonomia não 

dá conta de outros tantos aspectos humanísticos necessários ao bom 

profissional. “Onde exatamente colocar os objetivos que se referem ao 

autoconhecimento, ao amadurecimento e à individuação, ao reconhecimento 

dos próprios sentimentos e às habilidades de comunicação interpessoal?” 

(PEREIRA, op.cit.,p. 501). 

Parece, então, que para a efetiva formação de um bom profissional 

deva se utilizar outras sistemáticas taxonômicas que possam atender 

minimamente aos objetivos educacionais que passaram a ser necessários 

no modelo humanista. Nesse sentido, Pereira (2008), citando a taxonomia 

de Phenix (1964), aponta os Campos de Significado, quais sejam: Campo 

Simbólico, Campo Empírico, Campo Estético, Campo Sinoético, Campo 

Ético, Campo Sinóptico. 

No Campo Estético, por exemplo, 

os alunos poderão, com a ajuda das Humanidades, lidar com 
significados singulares, particulares, não científicos e subjetivos do 
fenômeno humano; exercer atividades contemplativas; encontrar 
representações estéticas e simbólicas; iniciar-se nos domínios 
artístico e estético sem querer ser artista ou poeta (PHENIX 
1964,p. 502) 

 

Através das artes pode-se levar o estudante de medicina a vivenciar 

situações em que respostas empáticas sejam encorajadas, dado que a “arte 

evoca (e empatia é) uma resposta que é profunda e pessoal, e essa 

resposta é frequentemente emocional e conduz a conexões significativas 

(PEREIRA, 2004, p.54). 
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Em uma verdadeira obra de arte, seja literária, cinematográfica ou 

teatral, não só o autor, mas também o leitor (espectador, ouvinte etc) são 

convidados a realizar experiências que se geram na obra, levando-o, assim, 

a recriar e a reviver de maneira única e pessoal essas mesmas experiências, 

desencadeando um processo altamente fecundo no indivíduo que se 

envolve na leitura  dessa obra. 

Sem dúvida, isso pressupõe método e orientação que, ao propiciar 
esse tipo de leitura ou fruição, proporcionam, além do 
envolvimento emocional e existencial do leitor/fruidor, seu 
envolvimento reflexivo ou sapiencial, ou seja, a capacidade de tirar 
lições, de aprender com a obra e de traduzir tais ensinamentos em 
conduta, em praxis vivencial (GALLIAN, 2001). 

 

Marañón (1925) apud Gallian (2001), enfatiza que o recurso da 

literatura, das artes e da filosofia se apresenta como fundamental para o 

desenvolvimento de uma medicina que se quer cada vez mais integral. Isso 

porque é por meio das humanidades que se pode chegar a um 

conhecimento mais abrangente e preciso da realidade humana, da vida 

pessoal e individual. As artes e as humanidades – literatura, filosofia e 

história – são como “janelas” ou antes “bisturis” que possibilitam adentrar no 

íntimo da alma humana, no âmago da vida pessoal e individual, que afinal é 

o principal para o saber médico. Além disso, as artes, a literatura e a história 

costumam ser despertadores privilegiados do interesse e do amor pelo 

humano que, para Marañón, são a base autêntica da vocação médica. Ele 

próprio teve sua vocação desperta para a medicina a partir do interesse pelo 

ser humano, pessoal, individual, que surgiu, dentre outras coisas, da leitura 

dos clássicos da literatura e da historiografia. 

Ora, uma verdadeira obra de arte, possuindo a capacidade de criar 

empatia, gerar crises, provocar mudanças, atributos esses tão essenciais ao 

processo da humanização, tem efetivamente um poder mobilizador; como 

bem coloca Alfonso López Quintás, ao discorrer sobre o papel da análise 

literária na formação humana, uma obra de arte 

não é um objeto senão um âmbito de realidade; não narra fatos 
senão expressa acontecimentos; não mostra somente o 
significado das ações, sugere ademais seu sentido; não descreve 
objetos, nos faz melhor assistir a processos de entrelaçamento de 
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âmbitos que dão lugar a outros âmbitos ou os destroem (LOPEZ-
QUINTÁS, 2000, p. 95) 

 

Em suma para o autor, uma obra literária não é um meio para se 

comunicar experiências particulares do autor. É o meio em que ele faz essas 

experiências. 

Assim a fruição da arte revela-se o caminho mais adequado para uma 

iniciação no processo de formação e desenvolvimento pessoal humano 

(GALLIAN, 2001). 

A partir desses pressupostos a educação médica vem se redefinindo 

e a inserção das humanidades ganhando espaço. Hoje as humanidades 

médicas “aparecem nos currículos como ferramentas para a prática e como 

formação mais global...e o debate atual não se atém à sua pertinência ou 

não, mas ao desenvolvimento de projetos pedagógicos adequados aos seus 

objetivos educacionais” (AYRES et al., 2013, p. 456). 

É importante ressaltar que já na década de 70 as humanidades 

médicas floresceram nos Estados Unidos, resultando na criação de uma 

revista especializada – Literature and Medicine Journal – da John’s Hopkins, 

uma das Escolas Médicas mais influentes nos E.U.A. e no mundo (SOUSA, 

GALLIAN, MACIEL, 2012). 

O termo "humanidades médicas" foi usado pela primeira vez em 1976 

por A. R. Moore, um médico Australiano. Ele usou trechos de obras literárias 

para rever o conceito e o significado da relação médico-paciente a partir de 

diferentes perspectivas, tais como perspectivas filosóficas, culturais e 

individuais. A Associação Acadêmica de Humanidades Médicas da Inglaterra 

definiu as humanidades médicas como o estudo que procura por aspectos 

humanos da medicina, utilizando um diálogo interdisciplinar. “Humanidades” 

tem sido descrita como um meio para atingir o objetivo de fomentar o 

genérico "bom" (empático, holisticamente orientado) médico. Ser um bom 

médico, a partir dessa perspectiva, inclui não apenas ter conhecimento de 

ciência médica, mas também ser um "médico humanizado”  (KANG et al., 

2013). 
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No Reino Unido, constatado o empobrecimento das relações entre 

médico e paciente, realizou-se uma investigação sobre a “performance de 

médicos, laboratórios e instituições de saúde do National Health System (na 

sigla NHS), o sistema pú¬blico de saúde britânico, para verificar 

inadequações à respeito da estrutura do próprio sistema e sobre os 

procedimentos implementados ao público” (SOUSA, GALLIAN, MACIEL, 

2012, p. 164). 

O General Medical Council (GMC) britânico exigiu uma mudança 

curricular radical, resultando que um terço do currículo deveria ser oferecido 

como ‘Módulos de Estudos Especiais’ (MEEs) opcionais (da sigla SSMs no 

inglês, Special Studies Modules), envolvendo diferentes formas de Artes 

e/ou Humanidades para criar o ‘médico humano’. O GMC “exigiu em sua 

diretriz divisora de águas que a literatura, em particular, de¬veria ser 

abordada na Educação Médica em nível de graduação para alcançar 

questões-chave filosóficas incitadas pelo ‘entrelaçamento’ da natureza 

humana” (SOUSA, GALLIAN, MACIEL, op. cit., p. 166). 

O clímax das mudanças para a educação médica se deu em 2002 

com a fundação de uma Associação de Humanidades Médicas em 

Birmingham, legitimando, assim as Humanidades Médicas no Reino Unido.  

As Humanidades Médicas envolvem diversos contextos e disciplinas, 

tais como Filosofia, Ética, Literatura, Artes, História, Antropologia, Teologia e 

Direito. 

Com todos estes campos diferentes comunicando-se um com os 
outros simultaneamente, as Humanidades Médicas tentam 
alcançar a complexidade da ambiguidade, que deve estar 
presente na mente dos ‘bons médicos’, quando eles têm que 
escolher um procedimento médico para um paciente em particular, 
com suas características singulares sob o ponto de vista social, 
emocional, psicológico, espiritual, físico, filosófico, político, 
econômico e cultural. (SOUSA, GALLIAN,  MACIEL, op. cit., p. 
168) 

 

Na Coreia também tem havido uma tendência para a criação das 

humanidades médicas como um componente da educação médica. As 

humanidades médicas, que englobam principalmente questões éticas, foram 

introduzidas no início de 1980 nas faculdades de Medicina da Universidade 
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Católica da Coreia (CUK) e na Universidade de Yonsei. Atualmente, todas 

as escolas médicas na Coréia têm humanidades médicas implantadas em 

seus currículos. A Associação Coreana da Faculdade de Medicina e da 

Escola de Medicina enfatizam a importância das humanidades nos 

currículos, incluindo a ética médica, e anunciaram planos para avaliar estes 

currículos e a experiência de trabalho e de serviço à comunidade através 

dos programas ligados a eles. 

A Faculdade de Medicina da Universidade Católica da Coreia (CUK) 

estabeleceu o Departamento de Ciências Humanas e Sociais em 2006. Em 

2007, começou a desenvolver dentro do currículo médico, o currículo 

COLETIVA, implementado em 2009 e modificado para o tempo presente, 

através de uma contínuo processo de revisão. COLETIVA, o nome do 

currículo nas humanidades, foi adotado a partir da expressão latina "a todos 

os homens" em Primeiros Coríntios da Bíblia, e foi escolhido para se referir a 

uma compreensão holística do ser humano (KANG et al., 2013). 

No Brasil, nos anos 1980, disciplinas dentro das Humanidade Médicas 

figuravam como optativas. Atualmente elas estão  inseridas nos currículos 

obrigatórios; aliás, como já apontado, as Humanidades Médicas se alinham 

com o preconizado pelas DCN’s e alguns projetos (Pró-Saúde; PET-Saúde) 

expressam a intenção governamental.  Nesse contexto diversas escolas têm 

buscado o aprimoramento didático-pedagógico, procurando desenvolver 

projetos pedagógicos adequados aos seus objetivos educacionais. 

A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que em 

resposta às discussões quanto ao perfil profissional desejado para o egresso 

de medicina, introduziu no currículo obrigatório, desde 1998, disciplinas 

nesse sentido. Em 2009, estabeleceu-se a disciplina introdutória “Medicina e 

Humanidades”, ministrada para o primeiro ano da graduação (AYRES et al., 

2013). 

 

3.1.3 Formação humanista do futuro médico na UNIFESP 
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Em 1933, um grupo de professores reuniu-se em sociedade civil sem 

fins lucrativos, à qual deram o nome de Sociedade Civil Escola Paulista de 

Medicina. Registra-se que, desde a sua fundação, esta instituição tinha a 

vocação pública e a intenção de federalização, o que só foi concretizado em 

1956. A Escola Paulista de Medicina foi o embrião da Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp), criada em 1994. 

A UNIFESP, em 1956 instituiu o curso de Psicologia Médica. Criado 

pelo Departamento de Psiquiatria, por sugestão do Dr. Durval Marcondes, 

introdutor da psicanálise no Brasil, o curso tinha, inicialmente, presença 

restrita ao terceiro ano, restringindo-se à transmissão teórica de aspectos do 

desenvolvimento que se estendiam por um semestre. As aulas eram 

atribuídas exclusivamente a psiquiatras, situação que paulatinamente 

evoluiu para uma abordagem multiprofissional e multidisciplinar, incluindo 

então a participação de profissionais de diferentes campos de atividade 

(médicos de outras especialidades, psicólogos, terapeutas ocupacionais 

etc).  Em 1986, houve uma ampliação estendendo a presença aos três 

primeiros anos do curso médico e posteriormente aos cinco anos. 

Buscando promover a transição de um modelo biomédico (cuja 

capacitação do profissional está dirigida às suas habilidades técnico-

instrumentais) para um modelo biopsicossocial (em que além daquelas 

habilidades, é necessário o reconhecimento e a evolução das capacidades 

relacionais/comunicacionais), o programa de Psicologia Médica foi sendo 

estruturado para que o aluno pudesse ampliar seus conhecimentos e 

capacidades para lidar com as pessoas e as relações (DE MARCO, 

LUCCHESE, DIAS, 2008). 

Desta feita, como introdução ao programa que se estendia por todo o 

curso, foi utilizada por muitos anos uma metodologia que incorporava 

contribuições das ciências e das artes para ampliar o conhecimento do aluno 

em relação às pessoas e aos dilemas humanos. Como materiais 

pedagógicos, textos científicos, contos literários e filmes, são estímulos para 

debates, discussões e planejamento de trabalhos (DE MARCO et al. 2009; 

2011). 
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A intenção era aguçar a auto-observação e a observação das 

pessoas; instrumentalizar os alunos para que tivessem a flexibilidade 

necessária para enfrentar as situações, reconhecendo os dilemas humanos 

e identificando e considerando os aspectos relevantes presentes no campo 

relacional e comunicacional (o que inclui o reconhecimento de seus estados 

e sentimentos bem como os de seus pacientes). Procurava-se 

instrumentalizá-los para reconhecer e evoluir suas capacidades de 

observação, empatia e continência. Para que esta instrumentalização fosse 

efetiva, objetivava-se que o curso tivesse forte cunho experiencial, 

contribuindo para essa finalidade, não só a observação, o compartilhamento 

e a reflexão das vivências despertadas, mas, a própria relação professor-

aluno, que servisse de modelo de uma relação viva e autêntica.           

A forma como se procurou lidar e elaborar as experiências emocionais 

que surgiam no processo, nos levou a formular a hipótese que um 

componente importante de tal processo poderia ser denominado, utilizando e 

estendendo a nomenclatura formulada por Bion (1991), “rêverie do papel 

profissional”, onde as atitudes do professor procuram proporcionar 

continência, acolhimento e elaboração das vivências, visando favorecer a 

metabolização das angústias dos alunos, que emergem nas experiências do 

curso médico e promover integração e evolução emocional. 

“Conhecer pessoas” era o mote do curso que pretendia aprofundar o 

contato dos alunos com as diferentes áreas que historicamente têm se 

interessado pelo conhecimento e equacionamento dos dilemas humanos. As 

aulas, em pequenos grupos (20 alunos), visavam facilitar o contato entre 

professores e alunos e favorecer ampla participação.  

Através da discussão das contribuições das diferentes áreas de 

conhecimento como mitologia, filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, 

história, bem como, produções ligadas à arte, como literatura, teatro e 

cinema, visava-se sensibilizar os alunos para o imenso manancial que estas 

áreas produziram para o conhecimento das pessoas, seus conflitos e 

dilemas.   
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Por exemplo, através da abordagem da psicologia acessar 

conhecimentos do desenvolvimento da personalidade, seus momentos 

críticos, progressões e regressões, demonstrando a ajuda que estes 

conhecimentos podem proporcionar na detecção de fatores e situações de 

risco que contribuem para a saúde e a doença, bem como as reações da 

pessoa frente ao adoecer. 

Estes mesmos conhecimentos podem ser muito enriquecidos através 

de  contato com manifestações ligadas à arte.  

Assim, se queremos um retrato vivo de como se sente e o que se 

passa com um doente e seu entorno, bem como uma visão crítica dos 

médicos e da medicina, a leitura de “A morte de Ivan Illitch” (TOLSTOI, 

1998) pode ser muito enriquecedora. No texto de psicologia, sociologia, 

antropologia, vamos encontrar mais informação conceitual, na literatura (nos 

bons escritores) encontraremos uma visão aguçada da “vida como ela é”: 

“O clínico dizia: isto e aquilo indicam que o senhor tem isto ou aquilo; 

mas se o exame não confirmar que o senhor tem isto ou aquilo, devemos 

levantar a hipótese de ter isto ou aquilo... Ivan Ilitch só se preocupava com 

uma coisa: o que tinha era grave ou não? O doutor, porém, não ligava para a 

descabida pergunta. Do seu ponto de vista, o capital era decidir entre um rim 

flutuante, uma bronquite crônica ou uma afecção do ceco. Não estava em 

pauta a vida de Ivan Ilitch, mas sim decidir pelo rim  ou pelo ceco. E o 

facultativo, brilhantemente resolveu, segundo pareceu a Ivan Ilitch, a favor 

do ceco... Exatamente o que Ivan Ilitch fizera mil vezes, e com o mesmo 

brilhantismo, em relação a um acusado. De maneira igualmente brilhante, o 

médico fez sua conclusão e, triunfante, e até jubilosamente, olhou por cima 

dos óculos para o acusado. Mas Ivan Ilitch, pela conclusão científica, inferiu 

que as coisas andavam mal para o seu lado, embora isso fosse indiferente 

para o médico e talvez para todo  mundo” (p. 37). 

Se quisermos conhecer mais sobre o médico, sua personalidade e as 

vicissitudes do exercício da medicina, podemos estudar uma série de textos 

(psicológicos, sociológicos, antropológicos), mas se, complementarmente, 
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fizermos uma reflexão sobre o mito de Asclépio e seu tutor Chiron (o 

curador-ferido) com certeza sairemos bastante enriquecidos.  

Por outro lado, se desejamos saber como se sente um médico 

quando adoece, estes trechos  do livro “O médico doente” de Dráuzio Varela 

(2007) são uma amostra de quão instigante pode ser a sua leitura:  

“Basta cair doente para que todos se considerem no direito de dar 

ordens: Já para a cama”; “Não saia no sereno”; “Vista o agasalho”. O mais 

humilhante é obedecer com a docilidade dos cordeiros, porque a doença tem 

o dom de nos fazer regredir ao tempo em que nos entregávamos indefesos 

aos cuidados maternos. Na cadeia, vi muito assaltante de renome clamar 

pela mamãezinha na hora da dor”  (p. 19). 

Ou: 

“Um técnico do laboratório passou um garrote para colher sangue e 

ligar o frasco do soro: “Vou dar uma picadinha”. Foi o primeiro de uma série 

infindável de diminutivos que viriam a ser pronunciados. Achei graça porque 

me lembrei de meu sogro, engenheiro agrônomo que se orgulhava de ter 

passado a vida a abrir fazendas e a desbravar rincões longínquos. Quando 

esse homem à moda antiga saiu do centro cirúrgico depois de uma operação 

de catarata e  lhe perguntei se havia sentido dor, respondeu: “Dor é o de 

menos; duro é ouvir ‘Abre o olhinho’, ‘Fecha o olhinho’ e ser obrigado a ficar 

quieto”. O emprego do diminutivo infantiliza o cidadão. Deitado de camisola 

e pulseirinha, sem forças para agir por conta própria, cercado de gente que 

diz: “Vamos tomar um remedinho”; “Abre a boquinha”; “Levanta a 

perninha”... há maturidade que resista?” (p.25). 

Ou ainda: 

“As quatro pessoas mais próximas de mim, de quem eu morria de 

saudades ao me afastar por poucos dias que fosse, haviam perdido o 

significado afetivo. Não que tivessem se tornado estranhas, continuavam 

íntimas, mas os laços emocionais que me ligavam a elas já não existiam. 

Tinha visto pacientes dar a impressão que se desligavam dos 

familiares nos dias que antecedem a morte. Um deles descreveu com ênfase 
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esse alheamento: “Meus filhos não significam mais nada. Meus netos parece 

que nunca existiram”.  

Fiquei chocado ao ouvi-lo. Julguei haver uma frieza nas relações 

familiares daquele homem, muito diversa do amor e da intimidade que 

caracterizavam as minhas. No lugar dele, imaginei que não suportaria a dor 

da separação iminente. 

Julgamento equivocado. Para mim, também, minha neta Manoela era 

uma figura abstrata” (p.118). 

Durante o curso, assistimos e discutimos alguns filmes, entre os 

quais: Freud Além da Alma e Wit: Uma Lição de Vida.  

O primeiro mostra a postura investigativa do médico recém-formado 

Sigmund Freud na busca de entendimento dos quadros histéricos. O filme, 

como ilustração, era usado para discutir com os alunos noções básicas de 

Psicanálise e sua contribuição para o conhecimento das pessoas.  

O filme uma Lição de Vida (dirigido por Mike Nichols, 2001) mostra a 

luta de uma professora universitária que leciona poesia inglesa e recebe 

através de um oncologista e pesquisador famoso, a notícia de que tem um 

câncer de ovário em estágio avançado. A professora, ela própria, mantinha 

um relacionamento frio e distante com os seus alunos e, na posição de 

paciente, se vê exposta ao mesmo tratamento que lhes dispensava. O 

tratamento e a evolução de sua doença lhe permitem rever sua vida e sua 

forma de se relacionar.  

O filme propiciava a discussão da relação e comunicação médico-

paciente, das fases do adoecer, consentimento informado, autonomia e ética 

em pesquisa. 

Na literatura, um dos textos utilizados era o conto “O Espelho” (1882) 

de Machado de Assis, autor conhecido pelo olhar minucioso sobre o 

comportamento humano. Neste conto, o personagem, ao receber um posto 

militar, é surpreendido pelo respeito e destaque que recebe quando está 

fardado. Ser visto fardado torna-se necessidade, a ponto de provocar uma 

intensa angústia, frente a um sentimento de não-existência, quando o 
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personagem fica sozinho por um breve período. O uniforme militar serve 

como metáfora para se discutir o uso do avental branco, sua interferência 

nos relacionamentos e o respeito a ele conferido.  

Outra atividade marcante era o trabalho final cujo tema era 

“Conhecendo pessoas: uma ciência, uma arte”. O trabalho era proposto já 

no início do curso e os alunos se dividiam em grupos (de 6 a 7 alunos), com 

a tarefa de elaborar, focados no tema, uma apresentação para o resto da 

turma. Eles eram estimulados a utilizar recursos tanto da ciência como da 

arte na formatação do trabalho. A forma e apresentação eram muito 

variadas: montagem de cenas de teatro, produção de filmes, entrevistas etc. 

A experiência promovia a aproximação a um campo de conhecimento a 

partir de uma abordagem pouco habitual para um estudante de medicina, 

envolvendo um importante componente lúdico. Também proporcionava 

oportunidade de exercitar o trabalho em grupo e conhecer melhor a seus 

colegas e a si mesmo. 

 Este modelo de curso tem indicado que  a utilização conjunta de 

recursos das ciências e das artes tem um grande potencial para 

instrumentalizar vivências e reflexões no futuro profissional, tendo em vista 

contribuir para  um desenvolvimento pessoal e profissional incorporado e 

uma abertura crítica e aberta frente ao imenso desafio de  abertura para o 

contato com a condição humana  (DE MARCO et al., 2013). 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. M E T O D O L O G I A  
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4.1 Desenho do estudo 

 

Em função da natureza do estudo, utilizamos a pesquisa qualitativa, 

cujas estratégias metodológicas facilitam a compreensão dos fenômenos 

humanos, especialmente nos aspectos que não podem ser medidos nem 

quantificados. Permite não só descrever o objeto, mas conhecê-lo. 

Trata-se de um estudo de caso, onde buscou-se evidenciar o 

resultado de uma intervenção, qual seja, a formação sob o mote “conhecer 

pessoas”, curso inserido na unidade curricular de Psicologia Médica para o 

primeiro ano da graduação em Medicina. Segundo Yin (2010) 

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de 
vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 
contexto não são claramente evidentes. (p. 39) 

 

Foram realizadas entrevistas, utilizando roteiros semi-estruturados, 

com os alunos da graduação de medicina (Apêndice 2 – Exemplo: 

Transcrição de entrevista). 

 

4.2 Contexto da pesquisa 

 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) é uma instituição 

pública brasileira de ensino superior localizada no estado de São Paulo, 

sendo importante centro de graduação e pós-graduação no país, baseada 

no "tripé" pesquisa-ensino-extensão. 

Criada oficialmente em 1994, a UNIFESP originou-se da Escola 

Paulista de Medicina (EPM), entidade privada fundada em 1933 que foi 

federalizada em 1956. Em 1940, a EPM inaugurou o Hospital São Paulo, 

primeiro hospital-escola do País, que hoje é o Hospital Universitário da 

UNIFESP, localizado no campus São Paulo, no bairro Vila Clementino.  

O curso de medicina foi reconhecido pelo Decreto Federal nº 2.703 de 

31/05/1938, publicado no D.O.U. de 11/06/1938. Reconhecimento renovado 

conforme art. 63 c/c art. 31, da Portaria Normativa nº 40 de 12/12/2007, 
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publicada no D.O.U. de 13/12/2007 e republicada no D.O.U. de 29/12/2010 

(Processo de Renovação de Reconhecimento MEC nº 201117620). 

Oferece, desde 2005, 110 (cento e dez) vagas pelo sistema universal 

e onze pelo sistema de cotas para negros ou indígenas que cursaram ensino 

médio exclusivamente em escola pública. Tem duração de seis anos, em 

período integral, com carga horária total de aproximadamente 9.900 horas 

(PUCCINI e JORGE, 2008). 

A unidade curricular do ensino de Psicologia Médica atualmente está 

presente no primeiro e segundo anos, sendo que no primeiro tem uma carga 

horária total de 40 horas e no segundo, um total de 24 horas. 

O curso “Conhecendo Pessoas: uma Ciência, uma Arte” na disciplina 

de Psicologia Médica da Unifesp (que vigorou até 2.013), foi planejado 

objetivando que os alunos tivessem contato com as diferentes áreas do 

saber que historicamente tem se interessado pelo conhecimento e 

equacionamento dos dilemas humanos, com vistas a ampliar sua 

capacidade para lidar com as pessoas e com as relações. Almejava-se a 

capacitação dos alunos, não só do ponto de vista teórico, mas 

principalmente prático, “para a percepção do ser e do adoecer em sua 

realidade integral, biopsicossocial” (DE MARCO et al., 2009, p. 284). 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

Os participantes desta pesquisa foram os alunos do segundo, terceiro, 

quarto, quinto e sexto anos da graduação de Medicina da UNIFESP-Escola 

Paulista de Medicina. Os participantes poderiam ser de ambos os sexos e 

idades variadas, pois esses aspectos não são considerados relevantes para 

o objetivo em questão. Preliminarmente contatamos  os representantes de 

classe, explicitando o objetivo de nossa investigação e solicitando a sua 

cooperação no sentido de conversar com os alunos de suas respectivas 

turmas, a fim de informá-los sobre a pesquisa e verificar o seu interesse em 

participar. Os representantes, além de informarem verbalmente os colegas, 
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também afixaram informações em salas de aula, para que os interessados 

pudessem entrar em contato direto com a pesquisadora através de email ou 

telefone. Assim, após o contato dos sujeitos, apresentamos os detalhes do 

projeto, verificando a sua aceitação  e a possibilidade de participação na 

pesquisa. 

Após o aceite dos estudantes, foram marcados encontros no 

CEDESS (Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde) da 

UNIFESP para realização das entrevistas, em sessões individuais que foram 

gravadas. Nesse momento eles assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Foram realizadas doze entrevistas, com aproximadamente 50 

minutos cada uma. 

Inicialmente almejava-se entrevistar quinze alunos – três alunos de 

cada ano, porém chegando a doze entrevistas verificou-se uma certa 

redundância nos dados, o que nos levou a suspender a inclusão de outros 

participantes. Ao final, portanto a amostra foi de doze alunos sendo três do 

segundo ano, dois do terceiro, três do quarto, dois do quinto e dois do sexto, 

ou seja todos que já haviam passado pela disciplina de Psicologia Médica e 

o curso “Conhecer Pessoas”. O processo de amostragem considerou o 

fenômeno de saturação na avaliação da necessidade de novas entrevistas. 

Por critério de saturação “se entende o conhecimento formado pelo 

pesquisador, no campo, de que conseguiu compreender a lógica interna do 

grupo ou da coletividade em estudo” (MINAYO, 2004, p. 197-198). Dá-se, 

assim, o fechamento amostral por saturação, suspendendo-se a inclusão de 

novos participantes quando os dados começam a apresentar “uma certa 

redundância ou repetição, não sendo considerado relevante persistir na 

coleta de dados” (FONTANELLA, 2008, p. 19). 

 

4.4 Instrumento para a coleta de dados 

 

A coleta de dados com os alunos foi realizada por meio de entrevista 

com um roteiro semi-estruturado. Inicialmente, partindo dos objetivos do 

presente estudo, elaborou-se o referido roteiro com perguntas-chave. O 



M e t o d o l o g i a | 38 

 
 

 

modelo semi-estruturado permite liberdade e flexibilidade para indagações 

sobre razões e motivos, opiniões e esclarecimentos, não seguindo 

rigorosamente uma estrutura formal.  

Uma vez que o mote da pesquisa era verificar a percepção dos alunos 

sobre a vivência no curso “Conhecendo Pessoas”, preliminarmente a 

pesquisadora buscou saber um pouco sobre a história de vida dos 

participantes e assim “conhecê-los”, para depois introduzir as perguntas-

chave. 

 Utilizou-se gravação em áudio, a partir da permissão dos 

pesquisados. Todas as entrevistas foram transcritas posteriormente 

seguindo rigorosamente a forma e o conteúdo trazidos pelos participantes. 

Minayo (2004) fala em roteiro para entrevista semi-estruturada, assinalando 

que ele “deve desdobrar os vários indicadores considerados essenciais e 

suficientes em tópicos que contemplem a abrangência das informações 

esperadas” (p. 191). O entrevistador, portanto, introduz os tópicos e com 

perguntas-chave sucessivas guia o curso da entrevista. 

  

Roteiro de entrevista 

1) Informações sobre a escolha do curso de medicina. 

2) Informações sobre o histórico acadêmico. 

3) Como tem sido sua vivencia social/comunitária/das relações em 

geral? 

4) Que sentido tem para você a “humanização” no curso de medicina? 

5) O quê significa para você “conhecer pessoas”? 

6) Quais atividades durante o curso de medicina lhe ajudaram nesse 

campo? 

7) Partindo de suas próprias experiências no curso “conhecer 

pessoas”, você pode assinalar quais foras as mudanças e/ou impactos 

ocorridos em sua vida acadêmica e profissional (se houver)? 
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4.5 Análise dos dados 

 

As entrevistas foram literalmente transcritas. Foi utilizado o método da 

análise de conteúdo da pesquisa qualitativa para as entrevistas semi-

estruturadas de acordo com a metodologia categorial temática, que permite 

identificar, posteriormente à coleta, as categorias emergentes do campo em 

função das generalidades e peculiaridades encontradas nas respostas dos 

participantes. A análise de conteúdo aconteceu em três etapas: pré-análise, 

descrição analítica e interpretação inferencial. O fenômeno de saturação foi 

levado em consideração para determinação da suficiência da amostra.  

A pré-análise foi realizada através da leitura flutuante de todo o 

material transcrito. O intuito da leitura flutuante é apreender e organizar, de 

forma não estruturada, aspectos importantes para as fases seguintes da 

análise. A proposta é permitir o surgimento de impressões e eixos de análise 

para o material coletado, produzindo uma perspectiva desapegada de ideias 

pré-concebidas, transcendendo a mensagem explícita, para conseguir 

perceber mensagens implícitas, contradições, silêncios e indícios não 

óbvios. 

A leitura flutuante preparou as fases seguintes através da seleção de 

unidades de análise e o processo de categorização e subcategorização. 

Bardin (1977) define a etapa de categorização como “uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero” (p. 117). 

As transcrições foram realizadas em um programa de edição de texto 

comum. 

A descrição analítica envolveu o processo de levantamento de 

unidades para recorte das entrevistas. Os trechos destacados na primeira 

 leitura foram reunidos em um documento único, para construção das 

categorias de análise.  

Uma vez concluído o processo de construção das categorias e 

subcategorias, passei ao diálogo entre as ideias problematizadas, com 
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citações ilustrativas das falas dos sujeitos, informações provenientes de 

outros estudos acerca do assunto e o referencial teórico do estudo. 

4.6 Procedimentos éticos 

 

O momento da entrevista teve início com a explicitação dos objetivos 

e métodos da pesquisa, a solicitação da assinatura do TCLE (Apêndice 1) e 

possíveis esclarecimentos que se fizessem necessários. 

O projeto de pesquisa foi aprovado no Comitê de Ética da 

Universidade Federal de São Paulo em 20 de setembro de 2013, sob o 

parecer número do 401.907 (Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. R E S U L T A D O S  E  D I S C U S S Ã O  
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Após o processo de transcrição das entrevistas, leituras e releituras e 

exaustiva análise qualitativa dos dados coletados, foram definidas categorias 

e subcategorias de análise. 

Chegou-se então a três categorias e nove subcategorias, quais sejam: 

 

1. o sentido de conhecer pessoas 

o aproximação do outro 

o empatia 

o o humano por trás da máscara 

 

2. intersubjetividade 

o relação dialógica professor-aluno 

o relação aluno-paciente 

 

3. avaliação do curso “conhecer pessoas”  

o a disciplina oferece oportunidade para autoconhecimento 

o a disciplina como espaço para reflexão e acolhimento 

o discussão da relação médico-paciente não é a própria relação 

médico- paciente 

o o aprender a ser “humano” 

 

Nos próximos subcapítulos estão descritos e discutidos os resultados 

referentes a cada categoria de análise, bem como às subcategorias. 

 

5.1 O sentido de conhecer pessoas 

 

Uma importante categoria da pesquisa está relacionada ao sentido 

que os alunos dão a “conhecer pessoas”, partindo das próprias vivências 

extraídas de suas participações no curso, assim intitulado, na vigência do 

segundo semestre do primeiro ano da graduação. 
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5.1.1 Aproximação do outro 

 

A coisa mais importante do mundo é a possibilidade 
de ser-com-o-outro, na calma, cálida e intensa 
mutualidade do amor. O Outro é o que importa, antes 
e acima de tudo. Por mediação dele, na medida em 
que recebo sua graça, conquisto para mim a graça de 
existir. É esta a fonte da verdadeira generosidade e do 
autêntico entusiasmo – Deus comigo. O amor ao 
Outro me leva à intuição do todo  e me compele à luta 
pela justiça e pela transformação do mundo (Hélio 
Pellegrino, 1975) 

 

Preliminarmente, são necessárias algumas considerações sobre a 

dicotomia “eu-outro”, a fim de subsidiar a discussão acerca dos dados 

coletados. 

O Eu, na psicanálise, tem seu núcleo no sistema perceptivo–

consciente. Ele é, sobretudo, um “Eu corporal”, uma projeção psíquica da 

superfície do corpo. O Eu origina–se do contato do indivíduo com a realidade 

(FREUD, 1923). Temos, portanto, como premissa que a subjetividade não é 

inerente ao nascimento do indivíduo, mas antes se constitui a partir das 

primeiras relações intersubjetivas. 

Através do termo infante é possível especificar esse tempo da criança 

em constituição, biologicamente imaturo, que percorre o processo singular 

de sua subjetivação em razão do laço entre o organismo humano e seu 

cuidador. Este momento evidencia a supremacia que as relações humanas 

possuem para o processo de subjetivação, deixando marcas que estruturam 

todo um modelo de funcionamento decorrente de uma série de operações 

psíquicas próprias da relação primordial. O uso da dimensão primordial 

nesse contexto refere-se  ao princípio, à origem e fonte de uma organização. 

Assim, o ser humano só se constitui como uma entidade integral na 

presença viva do outro. 

Segundo Quinet (2012), não há sujeito sem o outro: 

Esse atrelamento do sujeito com a alteridade é o que constitui a 
dor e a delícia de cada um na sua relação com os outros – tão 
complexa e tão fundamental. Os outros não são apenas um 
inferno...mas também o purgatório, o céu, a terra, o ar e a água. 
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Uso aqui essa metáfora, para acentuar a diversidade e a 
multiplicidade do que constitui a alteridade para o humano. (p. 8) 

 

Efetivamente, cada um de nós existe como um ser individual, 

separado, que vê o mundo com seus próprios olhos, conhece as fronteiras 

que o separam dos outros e do mundo ao redor e reconhece uma distinção 

em seu próprio pensamento e na maneira como interage com o meio. 

Todavia, só nos é possível conceituar nosso sentido de si, porque há um ser 

delineado para se considerar. Cada um de nós é um “eu” somente porque há 

um conceito de outro. 

Quinet (2012) pergunta ao outro: “Quem é você que está diante de 

mim, feito à minha imagem e semelhança, feito de uma corporalidade que 

me faz crer até que somos irmãos?” (p. 12). 

No discurso de alguns alunos conhecer pessoas  (o “outro”) invoca 

aproximação e esta se dá através da semelhança – o “eu” e o “outro”  são 

semelhantes. 

E3 (3º ano): conhecer o outro é se aproximar dele e, inclusive, tratar 

ele como você gostaria de ser tratado, como você queria que tratassem um 

pai, uma mãe sua. Eu acho que ninguém gostaria de ser tratado como robô. 

Eu acho que todo mundo gostaria de ser tratado como...humano mesmo, 

como um igual, porque no fim das contas somos mesmo iguais. 

E7 (6º ano): ...vamos levar pra uma coisa mais bíblica...Ahnnn...a 

partir do momento que você pensa no próximo, ama o próximo como a si 

mesmo, você não tem como tratar ele mal, você vai tratar ele muito bem e 

querer conhecer o paciente, é você levar em consideração a opinião do 

paciente, é levar em consideração a história dele, a fragilidade dele...é levar 

tudo isso pra assistência. 

A percepção do outro como um semelhante, como um parceiro do 

cotidiano possibilita o acolhimento. O sujeito não é apenas um enunciado, 

um monte de carne, mas alguém com quem o “eu” acontece; tal aspecto, 

além de ontológico é ético, é próprio da condição humana necessitar de 

condições éticas para acontecer. 
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Consoante Dalla Rosa (2010), “Na sabedoria do amor – ‘ama ao 

próximo como a ti mesmo!’ – encontra-se o significado de uma cultura aberta 

e hospitaleira à dimensão da alteridade” (p. 328). 

Do discurso desses alunos depreende-se que o sentido que dão a 

conhecer pessoas diz respeito à “subjetividade como acolhendo Outrem, 

como hospitalidade. Nela se consuma a ideia do infinito” (LEVINAS, 1980, p. 

14).  

Ainda que o “outro” seja visto como um semelhante, na condição do 

humano que perpassa a experiência, não se nega o outro como “Outro”; ao 

contrário se respeita a sua dignidade, ou seja, há que se levar em 

consideração a opinião do paciente... levar em consideração a história dele, 

a fragilidade dele (sic). Nesse sentido, “a alteridade é uma abertura que 

desafia o sujeito a responder em cada nova situação às solicitações 

concretas do outro” (DALLA COSTA, DIEZ, 2010, p. 4). Esse 

reconhecimento, portanto, afeta em muitas dimensões e enuncia uma 

relação de responsabilidade; aceitar a história do paciente, aceitar a sua 

fragilidade humana e assisti-lo. 

 Nesse sentido “o Eu não toma posse do Outro, não o “coisifica”, nem 

o massifica. Essa relação supera qualquer sentimento de posse, pois abre 

espaço para o acolhimento e a hospitalidade” (SÍVERES, MELO, 2012, p. 

39). 

E11 (5º ano):: uma coisa é uma relação que se estabelece entre 

sujeito-objeto, outra coisa é a relação que se estabelece sujeito-

sujeito...então primeiro você tem que reconhecer que a pessoa é um sujeito 

da própria saúde, um sujeito do próprio corpo e que ela também vai ter 

decisão naquele processo de saúde-doença dela e, assim, fora da retórica 

toda que se tem em cima dessa questão, mas entender que na sua relação 

com aquele ser, ele é um ser, não só um corpo que precisa de tratamento 

dentro daquela sua especialidade, ou qualquer coisa. 

A fala desse aluno estaria remetendo à questão do aprendizado por 

meio do paciente (relação sujeito-objeto)? Quintana et al.(2008) aponta que 

uma grande fonte de angústia para o estudante de medicina parece 
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relacionar-se à necessidade de aprender com o paciente, sugerindo em sua 

pesquisa que os contatos não são percebidos como uma relação de troca 

com o paciente, mas como o “uso” dele, que se torna objeto de 

aprendizagem, ou seja, se o aluno vê o paciente representado como objeto, 

de acordo com os autores, isso poderia acarretar a desumanização desse 

paciente e do futuro médico. 

Todavia, na fala do entrevistado, ressalta-se a relação “sujeito-

sujeito”, na qual o outro é senhor do próprio corpo; há uma equivalência, um 

respeito à autonomia do paciente e seu poder decisório. 

E2: (2º ano): às vezes a gente tá fazendo um atendimento, alguma 

coisa, e não tá rendendo nada, porque a gente precisa parar um pouco, 

conversar, voltar pra o nosso estado de ser humano, não só estado de 

profissional, não. Não sei, acho que...é preciso lembrar que você é um ser 

humano e a outra pessoa que tá num leito ou numa cadeira te esperando, é 

um ser humano também; às vezes esse atendimento que a gente tá fazendo 

pra que seja profissional, também depende do atendimento humano, sabe, 

humano atendendo humano. 

Observa-se aqui que, de acordo com a percepção do sujeito, é 

preciso retomar o estado do humano para que de fato o atendimento possa 

acontecer. Não se trata, portanto, de objetivar o paciente, mas tornar-se um 

igual: humano atendendo humano (sic). 

 

5.1.2 Empatia  

 

Para os entrevistados, “conhecer pessoas” diz respeito também a 

colocar-se no lugar do outro, conceituação essa que está diretamente 

relacionada à empatia.  

Geralmente se concebe a empatia como um fenômeno que propicia 

ao sujeito “colocar-se no lugar do outro; “sentir o que o outro sente, a partir 

de sua perspectiva”. Não sendo um comportamento observável, é inferida a 

partir de evidências indiretas (LINS, SILVA, 2013). 
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Empatia, “no contexto médico, remete à sensibilização do médico 

pelas mudanças sentidas e refletidas, momento a momento, pelo paciente” 

(COSTA, AZEVEDO, 2010, p. 261). 

Hojat (2007) assinala que a palavra empatia carrega em si um rastro 

de ambiguidade e dificuldades conceituais. Para ele, empatia compreende 

essencialmente uma habilidade cognitiva: o médico reconhece e 

compreende o paciente e então é capaz de refletir isso de volta para ele. Já  

Spiro (2009) pontua que a empatia surge dos próprios sentimentos e 

reações; tal acontece quando “você e eu” torna-se “eu sou você” ou “eu 

posso ser você”. Assim, a empatia é uma emoção gerada por interações 

com os pacientes, é a  identificação espontânea com alguém que sofre - é 

comunhão. 

E8 (4º ano)  deixa claro que entrar no mundo do outro exige 

disponibilidade e profundidade, o que vai além de uma habilidade cognitiva: 

Olhar profundamente a pessoa...parece que é uma coisa simples, 

uma coisa pequena, só que eu acho que é uma coisa muito mais complexa 

do que a gente tem em mente às vezes...eu acho que é poder entrar no 

mundo da outra pessoa, é uma coisa mais profunda...sei lá, poder definir a 

pessoa, do jeito que ela gostaria de ser definida mesmo, conhecer o “por 

dentro” dela. 

Spiro (2009) enfatiza a importância de ouvir a história do paciente 

porque isso  possibilita a construção de uma narrativa que ajuda a explicar o 

que está acontecendo, e também fortalece as conexões humanas. A 

empatia pode ser curativa, ou pelo menos útil, para os pacientes com a "dor 

existencial" oriunda dos problemas da vida. Suas queixas serão aliviadas por 

catarse. Mas, para isso os médicos devem estar prontos para ouvir, 

precisam tempo para ouvir, permanecerem abertos para ser movidos pelas 

histórias que ouvem. Empatia murcha em silêncio.  

Nesse sentido, o relato de E2 (2ºano) descreve exatamente a 

abertura para a construção de uma narrativa, numa atitude de receptáculo 

para a efetiva escuta, sem julgamentos, de “corpo e alma” (sic). 
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Ter espaço pra ouvir...quando você tem uma dor você quer ter alguém 

pra falar, só que você tá num mundo tão cheio de gente e você se sente tão 

só, sabe? Não tem ninguém pra você falar assim: “eu quero contar pra essa 

pessoa e ela não me julgar...e ela não esperar nada em troca, tipo, e nem 

falar isso tá certo, isso tá errado... eu acho que você devia fazer isso, ou 

não”...sem julgamento nenhum, só tá ali, ouvir e acolher a pessoa naquele 

momento, na sua história...porque ela tá precisando desabafar...e ser 

verdadeiro com ela, não tá ali, tipo, não falar nada, tudo bem, mas tá em 

outro mundo, sabe, tá pensando em outra coisa...é tá presente corpo e alma 

ali, ouvindo. 

A Association of American Medical Colleges (AAMC) propõe o 

desenvolvimento da empatia como ferramenta importante para a melhoria da 

relação médico-paciente, fomentando sua aprendizagem na graduação 

médica. O desenvolvimento da empatia desempenha um papel fundamental 

na formação de estudantes de medicina, uma vez  que afeta a capacidade 

para se comunicar com pacientes e clientes. Além disso, níveis mais 

elevados de empatia estão associados com diagnóstico mais preciso, um 

maior envolvimento do paciente nos próprios cuidados da saúde e uma 

melhor adesão à terapia (NUNES et al., 2011). 

Esse enfoque respalda a fala de E3 (3º ano)  para quem a cura vai 

muito além de aspectos meramente técnicos: 

Eu acho que tem uma cura que vai muito além da cura física numa 

consulta que a gente faz por exemplo, eu acho que tem uma cura de certa 

forma espiritual, em inglês eles falam “healing”, que significa cura também, 

em português eu não sei uma palavra exata pra isso, mas é uma troca...é 

necessário ter esse olhar diferenciado pra o paciente te falar as informações, 

pra você conseguir entender o que tá acontecendo com ele e ajudar, porque 

se você é técnico, se você só pergunta aquilo, ele não te fala o que ele 

precisa falar, ele sai da consulta, ele não tem credibilidade nenhuma por 

você...eu acho que o paciente tem que um pouco se espelhar em você, tem 

que ter em você um ponto de confiança, um ponto de amparo, pra ajudar ele 

nessa situação de doença. 
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Se o olho é para a exatidão, o ouvido é para a verdade. “O olho 

discerne doenças em telas ou filmes, mas o ouvido ouve queixas de 

pacientes” (SPIRO, 2009, p. 1178). Muitos dos pacientes que buscam algum 

tipo de alívio, visitam o médico com problemas psíquicos, econômicos, 

sociais, relacionais e se encontram uma disposição empática, as fronteiras 

são diluídas. 

E10 (4º ano): é a gente ser capaz de enxergar o paciente não como 

uma inferioridade...que a gente vê muito como se o médico fosse muito 

superior... você ver que ele tem necessidades que você não pode deixar de 

suprir, não é simplesmente chegar o paciente, você dá o remédio, ele tá 

curado e pronto...eu acho que tem algo muito mais fundo nisso, você precisa 

conhecer a história dele, cê precisa ver ele como um ser humano mesmo, 

então... que ele tem sentimentos, que ele tem as dores dele, que ele tem o 

passado, ele tem tudo aquilo e aquilo vai influenciar. 

Ao se questionar de que forma é operacionalizada a empatia, 

observou-se, efetivamente a junção de habilidades cognitivas e afetivas. 

E9 (4º ano): conhecer é tipo, observar nele a expressão. Por exemplo, 

você tá ali, você fala: “Bom dia, posso conversar com você?” Daí ele 

responde que não, ou ele fala que pode, mas ele não para de olhar pra TV, 

você conhece...ou ele tá muito fechado, ele precisa muito de mim e eu 

preciso ficar aqui, mesmo que ele não me dê muita atenção, eu vou ter que 

ficar aqui conversando com ele, porque ele falou que podia, ele me deu essa 

permissão pra entrar, apesar dele não demonstrar isso, ele me deu a 

chance, então eu vou ter que conquistar esse cara de alguma forma.  

E1 (6º ano): Adaptar a anamnese pra aquele paciente específico...os 

pacientes são diferentes, não tem como, a abordagem vai ser diferente...e 

acho que isso é o bacana da medicina, é essa relação. 

E4 (3º ano): você procurar ver assim, expressões corporais, 

expressões faciais, porque na fala, a fala não diz tudo; o paciente pode falar 

que ele é, sei lá, calmo, tranquilo, mas na verdade ele é uma pessoa 

ansiosa, tal, que tenta lutar contra a ansiedade, não sei e...então eu acho 

que você tem que olhar como um todo, tem que ouvir, tem que conversar, 
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falar, tem que ver, até mesmo sentir o cheiro pra ver se a pessoa se cuida 

ou não...ou mesmo olhar os dentes, porque os dentes refletem muito como 

ela se cuida ou não...é tudo assim no geral...eu acho que a gente tem que 

usar todos os sentidos pra conhecer uma pessoa...até o sexto sentido, se é 

que existe. 

Os discursos apontados acima falam a respeito da abertura para a 

“chegança” do outro, como um outro radicalmente outro em sua diferença 

absoluta e corroboram as ideias de Peabody (1927), apud Mangione et al. 

(2002), para quem a 

prática da medicina é uma arte ... compreendendo o que ainda 
permanece fora da alçada de qualquer ciência. A arte da medicina 
e a ciência da medicina não são antagônicas, mas 
complementares entre si ... O segredo de cuidar do paciente é o 
cuidado para o paciente. (p. 37) 

 

Outro aspecto é colhido da fala de E2 (2º ano): 

Eu acho que conhecer as pessoas tem dois aspectos: um, depende 

se você quer conhecer o outro, se você se abre, se permite ter uma relação 

com o outro, se o outro tem essa mesma permissão em relação a você, se 

ele também abre o mundo dele pra você...eu acho que precisa ter esse 

casamento, sabe, das duas pessoas. 

De acordo com o entrevistado, portanto, o outro precisa se dar a 

conhecer. Parece, nesse contexto, que a empatia depende da aceitação do 

outro. Costa, Azevedo (2010) denominaram fator-paciente a um dos seus 

achados, qual seja, o fato de que alguns profissionais acreditam que a 

atitude pró-empática depende da aceitação do paciente, ou seja, em tese os 

médicos tendem a ser empáticos, todavia essa característica apenas surge 

desde que o paciente permita sua fruição. 

Em contrapartida para E12 e E6, ainda que o outro se dê a conhecer, 

nem sempre o sujeito está disponível para esse encontro. 

E12 (5º ano): Na relação médico-paciente...é a ligação, a 

empatia...uma empatia que você tem ou não com o paciente na hora da 

consulta, ou ao longo das consultas...que você vai conseguir alguma 
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confiança do paciente ou...o contato entre os dois pra manter o tratamento, 

um acompanhamento...a relação que vai ser boa ou ruim e que depende 

bastante do primeiro contato...e empatia, como eu falei, às vezes não 

acontece...nem sempre você tá disposto a entrar no mundo do paciente...às 

vezes a sobrecarga é tão grande que você se desliga...liga o 

automático...acho que nessas horas a gente perde a humanidade... 

E6 (2º ano): muitas vezes é complicado você atender uma pessoa 

sabendo que seu tempo médio tem que ser quinze minutos, vamos supor ou 

sabendo que tem não sei quantas pra você atender ainda que precisam ser 

atendidas no horário...isso limita a humanidade, porque você vai ter que 

fazer uma semiologia mais focada, você vai ter que fazer uma anamnese 

mais pontual na doença...e outra coisa também, eu acho que o que muitas 

vezes, a gente...não é que a gente deixa de ser humano, é que a gente se 

esquece... 

Nestes relatos ressalta-se a sobrecarga de atribuições como fator que 

limita se não impede uma relação empática, o que demonstra a carga afetiva 

(não só cognitiva) que envolve o conceito. Não é que a gente deixa de ser 

humano, é que a gente se esquece (sic), ou seja, o sujeito perde a 

humanidade e ele próprio se constitui como objeto; blinda-se ao contato 

como forma de não se envolver. 

Efetivamente, nos Estados Unidos, durante a última década, diversos 

estudos foram empreendidos e publicados, merecendo destaque os 

seguintes resultados: 1) o declínio da empatia ao longo dos anos, em 

especial, na transição para a formação clínica; 2) o sexo feminino obteve 

escores mais elevados; 3) tanto os estudantes quanto os médicos que 

escolheram especialidades ditas orientadas para o paciente, como clínica 

médica, pediatria ou ginecologia, demonstraram possuir escores maiores do 

que aqueles que escolheram áreas mais especializadas, “voltadas para a 

tecnologia” (PROVENZANO et al., 2014). 

Entretanto, Costa, Magalhães (2012) avaliando a empatia em três 

momentos, quais sejam, no ingresso do aluno na faculdade de medicina, ao 

final da fase pré-clínica e no início da formação clínica, verificaram que a 



R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o | 52 

 
 

 

empatia do aluno de graduação em medicina não declinou ao longo do 

tempo, contradizendo resultados anteriores. 

No Brasil, Provenzano et al. (2014), procederam avaliação da empatia 

médica no I Censo MedUERJ, em final de 2011, cujos resultados também 

apontam que os alunos não demonstraram perda da empatia durante sua 

trajetória na faculdade. 

A fala de E7 (aluno do quinto ano) ilustra o quanto o sujeito se deixou 

implicar na relação com o paciente, apesar da dificuldade, do imenso 

incômodo: 

Teve um caso de um paciente que eu acompanhei e que você acaba, 

quando aquilo chega muito próximo de você, eu acho que isso humaniza o 

médico, né...um menino tinha a minha idade, ele tava com um tumor de 

mediastino, o tumor dele era ressecável...a conduta era retirar o tumor e 

cura...demorou um pouquinho pra fazer a cirurgia, e aí já não dava mais, 

tava invadido...a conduta foi retirar o pedaço do tumor e fazer 

quimio...quando terminou a cirurgia, ele perguntou: “E aí, tiraram? Tô 

curado?”...e ele perguntou pra mim, eu tava do lado...eu não sabia o que 

responder, né...foi bem difícil, foi a situação mais difícil que eu passei aqui 

na escola...daí eu não sabia o que pensar, né...daí eu falei pra ele que eles 

fizeram a cirurgia, que eu tava só instrumentando, eu tava só ajudando...eles 

fizeram e podiam explicar melhor, daí explicaram pra ele...ele começou a 

chorar, eu fiquei incomodado com aquilo, foi difícil...eu acompanhei o caso, 

acabou não evoluindo não muito bem, mas...é isso, eu acho que essas 

situações te traz, eu acho que quando a medicina te coloca do lado do 

paciente e você pensa que aquilo podia tá acontecendo com você , eu acho 

que isso ajuda a humanizar... 

 

5.1.3 O humano por trás da máscara 

Fiz de mim o que não soube e o que poderia fazer 

não fiz (...) Conheceram-me pelo que eu não era e 

eu não me senti. (Álvaro de Campos, 1928) 
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Os entrevistados também relacionaram o “conhecer pessoas” a um 

olhar profundo, por trás da máscara social (sic). Nesse sentido, portanto, 

estão se referindo à “persona”, palavra derivada do latim per+sonare: para 

soar, para se comunicar com o mundo. 

O termo persona, em sua origem, correspondia à máscara que os 

atores usavam para indicar o papel que representavam no momento, em 

determinado espetáculo.  Jung (1981, p. 146) postula que a persona é uma 

“simples máscara da psique coletiva, máscara que aparenta uma 

individualidade, procurando convencer aos outros e a si mesma que é uma 

individualidade, quando, na realidade, não passa de um papel no qual fala a 

psique coletiva.” 

Lunardelli (2007, p. 34) assinala que “assim como a máscara de teatro 

conferia uma identidade ao ator, a persona...pode ser considerada como o 

que confere uma identidade social a uma pessoa, pois está relacionada ao 

modo pelo qual ela é perante a sociedade.” A persona é, desta feita, “a face 

pública”, formada individualmente e adotada diante dos outros, o que é 

decorrente, na maioria das vezes, das “expectativas que a sociedade e a 

família lhes impõem”. Isso “inclui os papéis sociais humanos, os símbolos e 

objetos característicos de uma profissão, o tipo de roupa escolhida para usar 

e o estilo de expressão (verbal ou não-verbal), entre outros recursos.” 

E4 (3º ano): conhecer pessoas, é conhecer quem ela realmente é, 

olhar por trás da máscara social dela...é aceitar ela, tolerar os defeitos, que 

isso é muito difícil, mas é uma coisa que pelo menos eu luto muito pra 

estimular a minha tolerância.  

E1 (6º ano): conhecer pessoas... eu acho que é preciso tirar a 

máscara pra conhecer a pessoa, porque daí você acaba se identificando 

com ela, de uma forma ou outra, sabe, porque eu acho que todas as 

pessoas, elas são muito parecidas, todas elas sofrem, todas elas ficam 

felizes, e tudo mais, então esses sentimentos como eles são comuns, acaba 

meio que possibilitando um vínculo, uma identificação...somos diferentes, 

mas no fundo iguais. 
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Desses discursos se depreende que, na perspectiva dos 

entrevistados, para conhecer o outro, é preciso desvencilhar-se das 

personas, pois estas enquanto papeis sociais, representam “um produto de 

compromisso com a sociedade” (JUNG, 1981, p. 291) e, nessa condição, 

impedem um contato real entre duas individualidades. Assim, “desnudados” 

da máscara, o que se apresenta é o “eu”; não há estereótipos...somos 

diferentes, mas no fundo iguais (sic). 

E2 (2º ano) :a dificuldade de lidar com questões mais afetivas e ao 

mesmo tempo dar um bom atendimento...tá vestindo o seu jaleco, mas tirar 

a máscara de profissional, deixar o profissional mais na hora de pensar 

sozinho no caso e atender como um ser humano vestindo jaleco pra um ser 

humano. 

A questão do jaleco remete ao conto “O espelho” de Machado de 

Assis, material adotado nas aulas do curso “conhecendo pessoas – uma 

ciência, uma arte”, o qual, sinteticamente apresento, para efeito de 

discussão. 

A história tem seu princípio na descrição de um ambiente de 

discussão provocado por quatro senhores que investigam assiduamente as 

questões imateriais sobre a alma e o universo. Além destes, encontra-se 

Jacobina que, abstido de discutir, considerava esse exercício intelectual 

como oriundo da natureza besta, animal do homem, embora seja polido em 

sociedade. No momento em que um dos quatro cavalheiros exige uma 

posição de Jacobina, este se volta a eles anunciando que discorrerá sobre a 

alma humana. Afirma que cada pessoa possui não uma, mas duas almas 

humanas: uma que se dirige do interior ao exterior e outra que realiza seu 

curso no sentido contrário, ou seja, de fora para dentro. Ambas as almas se 

completam como, segundo ele, duas metades de uma laranja. Jacobina 

define ainda em meio à curiosidade daqueles que o ouvem que há casos em 

que essa mesma alma exterior pode se perder, o que implica para o 

indivíduo em perder metade de sua existência real, bem como um homem 

rico que perde seu dinheiro, ou uma pessoa qualquer que perde algo, 

exterior a si, de seu extremo apreço. No intuito de evitar discussões futuras, 
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Jacobina coloca que somente narrará uma história para provar sua teoria 

desde que seus companheiros permaneçam em silêncio. A personagem 

então conta um caso ocorrido com ela em sua juventude que lhe serviu de 

atestado para a veracidade de sua teorização posterior. Depois de uma 

infância pobre, Jacobina conta que foi nomeado alferes da Guarda Nacional 

e que tal fato desencadeou reações de enorme proporção, tanto pela sua 

família quanto para os demais cidadãos. Quando foi passar algum tempo 

com sua tia, esta lhe cobriu de regalias como prova de seu orgulho perante a 

patente conquistada pelo sobrinho. No início, Jacobina relutava contra os 

bons tratos da tia e o privilégio de assistência que lhe dedicavam todos na 

casa. Belo dia a dona da casa trouxe para seu quarto um grande espelho. 

Fato é que todas as regalias desequilibraram o recém alferes 

projetando sua alma exterior (sempre mutável) para as cortesias e bons 

tratos que o rodeavam. Desse modo, a percepção que Jacobina passou a ter 

de si mesmo foi elaborada por aqueles exteriores a ele, sedimentando uma 

personalidade arrogante respaldada no espírito da mocidade somado ao 

luxo do meio. Restou então para Jacobina uma pequena parcela de 

humanidade, puramente aquela que lhe orientava para os deveres de 

patente. Ou como coloca a famosa frase: “O alferes eliminou o homem”. 

Posteriormente, tendo a tia saído em viagem e os escravos, 

aproveitando-se do momento oportuno, abandonado a casa, Jacobina 

abismou-se nas sombras da solidão. Passou penosos dias angustiado pela 

repentina perda de sua alma exterior, uma vez que sua alma interior se 

tornou altamente dependente daquela. Num momento preciso o alferes 

decide fitar o espelho – algo que não fazia havia algum tempo – e logo se 

depara com o reflexo de uma imagem difusa, corrompida. O vidro, cuja 

função é tão-somente a reflexão de um objeto em sua porção exterior, exibiu 

o quanto a identidade de Jacobina (sua patente) estava danificada em razão 

da ausência dos outros. A falta de reconhecimento de si mesmo diante do 

espelho levou o personagem a negar aquela imagem e buscar uma forma 

para se enxergar com nitidez. Surge-lhe, então, a ideia de se vestir com a 

farda de alferes: desta vez pode ver com clareza os contornos, as formas e 
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os detalhes como nunca. Permaneceu se admirando com júbilo todos os 

dias restantes, recuperando, enfim, sua alma exterior que preenchia sua 

alma interior. De volta ao salão, Jacobina que termina sua história deixa os 

cavalheiros no mais cândido silêncio reflexivo, indo-se embora. 

Nas discussões em sala de aula relativas ao texto machadiano, 

prontamente os alunos se identificavam com Jacobina, o alferes, 

transpondo-o para o papel do médico. Os estudantes de medicina passam 

por um vestibular que ainda hoje apresenta um dos mais altos índices de 

candidatos por vaga das universidades brasileiras. Há toda uma “aura” em 

torno desse profissional que representa no imaginário, o herói que conquista 

a morte (QUINTANA et al., 2008).  

Para Jeammet et al. (2000) há uma ambivalência do leigo em relação 

ao médico: “Personagem que possui o saber, a faculdade de curar, é uma 

autoridade esclarecida e terna. É tranquilizador...é também inquietante 

(porque o encarregamos dos segredos... e lhe damos uma potência total de 

caráter mágico) e isso suscita uma certa agressividade” (p.354). Observa-se, 

assim, o quanto esta profissão é idealizada. Familiares, colegas, sociedade 

e, inclusive, a própria classe médica, cultuam a “alma exterior” em 

detrimento da interior. O jaleco, então, equivale à farda do alferes e a fala do 

entrevistado remete à essa perspectiva e à preocupação em deixar a 

“persona” do médico para estabelecer um contato simetricamente humano. 

Remetendo à fala de E6 (2º ano): não é que a gente deixa de ser 

humano, é que a gente se esquece, ouso parafrasear Machado de Assis: O 

médico eliminou o homem. À medida que se esquece de ser humano já 

houve uma identificação com a alma exterior e com a idealização social. 

 

5.2 Intersubjetividade 

 

Se o “conhecer pessoas” está relacionado à reflexão sobre a dialética 

“eu-outro” a “intersubjetividade se refere à experiência de compartilhamento” 

(RIOS, 2010, p. 175).  
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Inicialmente, apoio-me ainda em Lévinas (1980), para quem a 

intersubjetividade é traumática, posto que o outro em sua concretude e 

singularidade, me precede e me traumatiza, com isso me constituindo. Para 

ele não se trata de mera assimilação da experiência, mas um deslocamento. 

Lévinas assinala que uma relação intersubjetiva “implica, necessariamente, 

em um certo deslocamento, em uma certa cisão ou modificação na 

experiência subjetiva, seja em sua constituição primeira, seja em 

subjetividades já constituídas, mas em processo de reconstituição”. Desta 

feita, as relações deveriam se caracterizar essencialmente como 

possibilidade de transformações. “A alteridade, nessa dimensão, é 

traumática porque produz fraturas e exige trabalho em processos 

permanentes de inadaptação entre eu e outro” (COELHO, FIGUEIREDO, 

2004, p. 20). 

O movimento do “eu” que sai de si mesmo para ir ao encontro do 

outro, pode ser referido como um êxodo, eis que sou convidado a sair de 

meus esquemas e me abrir hospitaleiramente ao rosto que se manifesta. 

Nesse sentido “a alteridade é uma abertura que desafia o sujeito a 

responder em cada nova situação às solicitações concretas do outro” 

(DALLA COSTA, DIEZ, 2012, p.5).  

Para Dalla Rosa (2010) 

A educação, independentemente do espaço em que ela 
ocorre...revela-se um instrumento imprescindível para fomentar no 
coração de cada pessoa a sensibilidade desejosa pelo bem do 
outro. Porém, é na escola...que há por excelência, uma 
perspectiva educativa para a alteridade (p. 324). 

 

Desta feita, tematizar a educação numa perspectiva Levinasiana 

implica em poder resgatar e garantir a humanização respeitando o outro na 

sua diferença. “Uma educação que não trabalha o ato de pensar, também a 

partir do outro, relega-se a boa sorte do que encontra como constituído nas 

subjetividades totalizadoras dos processos educacionais e na perda do 

sentido do humano reduzindo a possibilidade da alteridade”. Em Lévinas, 

portanto, encontramos a possibilidade de ressignificar o ensinamento que 
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vem do outro reconstruindo, assim “um horizonte alternativo para os 

problemas da subjetividade solipsista” (DALLA COSTA, DIEZ, 2012, p. 6). 

A seguir as considerações dos alunos sobre as relações 

estabelecidas com os professores e também com os pacientes. 

 

5.2.1 Relação dialógica professor-aluno 

 

Partindo das vivências no curso “conhecer pessoas” com os 

professores, surge num primeiro momento a importância de se trabalhar em 

pequenos grupos. 

E5 (2º ano): quando as turmas são menores, como na Psicomed, 

principalmente primeiro ano, o professor é sempre o mesmo, você até 

conhece o professor, você depois interage com ele... eu acho isso muito 

legal, o professor marcar sua vida de um jeito, não, eu lembro desse 

professor, ele foi uma pessoa importante, eu gostava das aulas dele...e não 

só porque ele dava aula bem, eu gostava das aulas dele porque ele se 

importava com a gente...como aluno eu me sinto muito bem, quando eu vejo 

que o professor se importa, assim, com o aluno. 

Para a entrevistada importa não só o desenvolvimento educacional, 

mas, e principalmente, ter um professor que “se importe” com o aluno. Tal 

assertiva deixa claro que lidar com pessoas, sejam elas alunas, pacientes, 

profissionais etc., é lidar com afetos, base da humanização. 

E6 (2º ano): Psicologia médica do primeiro ano me preocupa muito o 

aumento do número de turma, porque eu acredito que quanto menos alunos, 

mais se fala, mais se tem envolvimento e mais se tem relação professor-

aluno...por exemplo, nessas matérias de humanidades, pelo menos nas de 

humanidades não custa nada o professor saber o nome do aluno, acho que 

isso já é uma coisa mais humana. 

A mensagem é a de que as experiências de ensino em pequenos 

grupos são eficientes, sobretudo porque em “grupos pequenos os alunos 

sairiam da condição de massa indigente e passariam a se sentir sujeitos 
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numa relação” (RIOS, SCHREIBER, 2012, p. 312). Então, conhecer nossas 

professoras (sic) é uma experiência, não uma confrontação de 

conhecimentos e nesse sentido há uma reciprocidade entre professor e 

aluno, um encontro. 

Ora, é preciso se levar em conta que no ambiente acadêmico está se 

transmitindo muito mais que corpos teóricos e técnica; subliminarmente 

estão se construindo matrizes de interação, onde são tecidos os valores, 

comportamentos e afetos que participarão da construção da identidade e da 

atitude do futuro médico (RIOS, SCHREIBER, 2012). 

E3 (3º ano): a gente conseguiu conhecer nossas professoras, eu acho 

que...a gente ficou dividido em grupos...e eu acho que eu consegui conhecer 

as professoras, conhecer as pessoas que tavam ali apresentando pra gente 

e eu acho que teve uma relação próxima. Em geral elas sabiam os nossos 

nomes...é até um perfil que destoa da faculdade, porque a gente teve o 

mesmo grupo de professoras o semestre inteiro e na faculdade, na maioria 

das vezes, principalmente...no primeiro e no segundo ano acontece de você 

ver o professor uma vez na vida e nunca mais, então você não tem vínculo 

com nenhum professor, e nesse grupo uma vez por semana a gente via 

nossas professoras, sabia quem elas eram, se alguém perguntar: “Ah, sabe 

quem apresentou o curso?”, eu digo: “Sei”...agora teve gente que me 

perguntou: “Tem um amigo meu que dá aula pra o primeiro ano, o nome é 

tal...”, não faço a menor ideia quem seja. 

Dessa fala depreende-se que para o sujeito importa continuidade no 

tempo e no espaço para que o vínculo se estabeleça. Assim, encontrar 

semanalmente o mesmo professor permite essa sensação de continuidade. 

Valho-me, então, do pensamento de D. W. Winnicott (1896-1971), 

segundo o qual em um padrão ambiental de imprevisibilidade (no início da 

vida), estabelece-se um estado de sobressalto, de alerta. 

Winnicott (1988), em sua teoria do amadurecimento assinala que o 

manejo, a sustentação, a capacidade de se identificar perfeitamente com o 

filho, bem como a capacidade de reconhecer a importância da experiência 

da solidão e, mais tarde, a da angústia – todas essas “técnicas” ou 
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qualidades da mãe visam a impedir intrusões que deformariam a 

constituição do espaço psíquico da criança. Em outras palavras, a função 

estruturante e humanizadora da mãe é uma função egoica, uma barreira de 

proteção contra as violações traumáticas, barreira que garante uma 

continuidade da experiência de existir. Uma mãe suficientemente boa, ou 

não excessivamente persecutória é aquela que permitirá que seu bebê 

sempre se encontre com o mundo como uma fonte que consolida a força de 

seu sentimento de existir e a força de seu desejo de viver. Em outras 

palavras, a função materna – função que pode ser exercida pelo pai – 

consiste em zelar para que a apresentação do mundo ao bebê se dê de tal 

forma que ele possa encontrar o mundo de maneira criativa, harmoniosa. A 

filtragem das intensidades de excitação faz parte da função egoica da mãe – 

e zelar por uma apresentação gradual da complexidade do mundo é 

funcionar como filtro, como paraexcitação. 

Se pensarmos na função dos professores como sendo a daqueles 

que recebem os alunos como a mãe recebe seu bebê, vemos que cabe 

àqueles zelarem para que a apresentação do mundo acadêmico se dê de tal 

maneira que os alunos possam encontrá-lo de maneira criativa e 

harmoniosa, tendo garantida a experiência de continuidade. 

E5 (2º ano): Nas outras disciplinas, cada aula muda o professor, 

muda sempre o professor,  sempre...então eu acho que a relação é zero, 

porque cada professor dá duas ou três aulas e...às vezes o professor vai e 

vem e eu nem sei o nome dele...bem isso, absurdo assim. 

E10 (4º ano): Com os professores é bem complicado cê estabelecer 

uma relação, né...até porque cada aula é um professor diferente...que eu 

vejo vantagens e desvantagens...ao mesmo tempo que a gente tem com o 

melhor especialista, que sabe muito, que vai conseguir suprir as nossas 

dúvidas, ao mesmo tempo são professores que vão falar até demais, até a 

mais do que a gente deveria saber. E tem essa questão de...que não se 

repete, são sempre professores diferentes, então você não consegue ter um 

contato muito grande...aliás contato nenhum... 
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Enfatiza-se aqui a imprevisibilidade: cada aula muda o professor, 

muda sempre o professor (sic) e nesse cenário, não há espaço para o 

estabelecimento de vínculos. Mais que isso, conforme apregoa E10, ter aula 

com “o melhor especialista, que sabe muito, que vai conseguir suprir as 

nossas dúvidas, ao mesmo tempo são professores que vão falar até demais, 

até a mais do que a gente deveria saber” (sic). Essa fala demonstra um 

aspecto intrusivo, ou seja, o professor (especialista) não percebe o aluno e 

sua demanda, indo além das necessidades daquele. Segundo Dalla Costa,  

Diez (2012), “A educação como alteridade ética implica na experiência 

educativa como resistência a totalitarismos e aniquilamento do outro” (p. 9). 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a 
narração os transforma em ‘vasilhas, em recipientes a serem 
‘enchidos’ pelo educador. Quanto mais vá ‘enchendo’ os 
recipientes com seus ‘depósitos’, tanto melhor educador será. 
Quanto mais se deixem docilmente ‘encher’, tanto melhores 
educandos serão. (FREIRE,  2005, p.66) 

 

Assim, o especialista que transmite mais do que a gente deveria 

saber (sic), se mantém numa rigidez tal que não consegue reconhecer no 

aluno um sujeito capaz de produzir conhecimento. Nessa relação, a 

alteridade não é percebida enquanto dimensão educativa e, portanto, esse é 

a antítese da prática educacional dialógica. 

Há ainda que se argumentar que sem abertura ao outro não há 

liberdade. Se minhas ansiedades básicas exigem de mim que faça do outro 

um instrumento do meu esquema de segurança, já não posso aceitar o outro 

em sua essência de ser-outro. Vou inventá-lo à imagem e semelhança de 

meus temores, torno-me o eixo da referência ao qual o outro deve referir-se 

e submeter-se (LISPECTOR, 2007). 

E9 (4º ano): eu acho que no geral, elas possibilitam a relação, porque 

elas são abertas, elas são mais receptivas do que os outros professores, 

elas são mais alcançáveis. Ela dá a opinião dela, mas ela não exclui a sua, 

acho que isso é bacana, porque quando você expõe a sua opinião, você 

expõe o que você é, né, e é muito difícil às vezes, porque primeiro ano, você 

não conhece ninguém, você vai se expor...é difícil, mas ela facilitava pra 
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você se expor, e ela também se expunha, mas ela não falava que a sua 

opinião era errada, era muito aberto nesse aspecto. 

E3 (3º ano): teve várias pessoas que às vezes levantavam a mão, 

começavam a desabafar e mesmo apesar disso fugir um pouco, assim, 

talvez até do que tava previsto pra o curso, eu acho que elas sempre 

ouviram com paciência, nunca mostraram assim: “Ah, então você tá fugindo 

do tema”...eu acho que houve uma abertura pra isso; eu me senti acolhida 

pelo menos...eu acho que as pessoas também se sentiram pelo modo como 

elas se expressavam. 

E4 (3º ano): elas foram empáticas, sim e eu achei que foi muito bom 

elas não quererem tomar partido nem de um lado nem de outro nas 

discussões, pelo menos tentando ser mais imparciais...e sempre procurando 

jogar questões pra gente pensar, pra gente debater...e eu pelo menos eu 

senti esse acolhimento sabe...eu acho que outras pessoas também sentiram 

esse acolhimento...eu senti um pouco de confronto às vezes, mas é um 

confronto que não ficou de modo hostil, ficou de um modo positivo, um 

confrontamento de ideias. 

Para esses sujeitos os professores de Psicologia Médica foram 

acolhedores, empáticos e permitiram a circulação de opiniões sem oposição. 

Nesse sentido os alunos não foram apenas reservatórios de conteúdos 

teóricos, mas sujeitos ativos, críticos e exigentes em sua contribuição para 

os espaços do saber (BINZ et al., 2010). 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 
propiciar as condições em que os educandos em relação uns com 
os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a 
experiência profunda de assumir-se. (...) É a ‘outredade’ do ‘não 
eu’, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu. 
(FREIRE, 2002, p. 46) 

 

Nesse contexto, o professor é um mediador que se coloca como 

ponte-passagem e não como barreira (DALLA COSTA, DIEZ, 2012). 

E3 (3º ano): eu vejo o curso muito fragmentado; eu percebo que não é 

uma ideia generalizada essa questão da humanização e o que eu aprendi de 

humanização vem de pontos isolados, então é um professor que você 
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percebe que ele tem um olhar mais atento, mais humanizado, que ele tá aí 

com esse objetivo e tem outros que você já observa que ele é mais técnico, 

que são mais frios até pra lidar com o paciente; então eu acho que o curso, 

eu vejo essa questão da humanização como muito fragmentada... essa 

questão da humanização deveria ser algo que todos os professores 

deveriam considerar, deveria ser algo unânime na faculdade e não é, é algo 

fragmentado. 

Apreende-se da fala da entrevistada que a humanização deveria 

perpassar todo o curso e envolver todos os atores que fazem parte desse 

cenário, não se limitando a pontos isolados no ambiente acadêmico. Ora, a 

maior parte dos mestres são médicos também e em sua atuação se tornam 

modelos a serem percebidos, admirados ou repudiados. Outrossim, sem um 

preparo pedagógico, em sua didática se valem das experiências vivenciadas 

quando também alunos, replicando a prática tradicional conteudista  em que 

o professor transmite, posto que detentor de todo o saber, e o aluno recebe 

passivamente. Neste cenário, deliberar sobre “humanidades” não faz 

sentido, posto que para alguns medicina enquanto arte está mais associada 

à vocação e um talento natural que pode prescindir de qualquer 

aprendizado. Entre muitos professores, a relação médico-paciente (e por 

que não dizer professor-aluno) é uma arte “inata” que dispensa qualquer 

método (RIOS, 2010). 

Há que se pensar que 

o ensino de Humanidades tem caráter transversal, ou seja, deve 
ocorrer ao longo da graduação em diversos momentos e lugares, 
e a formação humanística corresponde ao desenvolvimento de 
competências ético-relacionais que se dá de forma processual em 
vários cenários de ensino-aprendizagem do currículo formal, 
informal e nas diversas interações das pessoas no ambiente 
acadêmico (RIOS, SCHRAIBER, 2012, p. 309). 

 

Desta feita, o ensino das “humanidades” se dá por diversas vias seja 

no âmbito do currículo formal, informal, oculto etc., seja através das relações 

no espaço acadêmico. 
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À esteira desse raciocínio chamo à discussão a assertiva de E6 para 

quem “na medida em que você é humano com o aluno, o aluno aprende a 

ser humano também ...às vezes você recebe carinho e você dá 

carinho...então a humanidade é isso, a humanidade tanto se aprende com o 

exemplo, tanto se aprende à medida que os outros são humanos com você, 

na medida que você vê exemplos em que a humanidade deu certo, e 

exemplos em que a não humanidade, a desumanização deu errado”. 

Evidencia-se a importância do professor como espelho e modelo. 

Esse mesmo sujeito, aliás, aponta que “na psicologia médica, eu tive um 

professor, o professor (...) ele era incrível, que ele conseguiu realmente 

envolver a turma, ele conseguia realmente fazer com que todo mundo 

pensasse sobre o tema e era uma aula boa, era uma aula gostosa, 

porque...o próprio (...) passava boa parte do tempo calado, ele ia só 

indicando a gente, quando a gente tava calado, ele: “soltem uma palavra, 

uma palavra cada um” e a gente acabava falando naturalmente, sem ser 

aquela coisa forçada e também a gente...todo o aprendizado, ele é maior 

quando é construído e  isso é exponencial quando se trata de uma 

humanidade, então aquele professor que fica só falando a aula toda de 

humanidade, como várias outras, a maioria das disciplinas de humanidade 

da Unifesp, infelizmente é assim...muito o professor falando, o professor 

falando e as pessoas que não tem essa humanidade construída, elas não 

vão ter como melhorar muito. Então é fala, mas não ação”. 

O aluno fala de um aprendizado que é construído, portanto, não 

acabado. Segundo ele, o professor de Psicologia Médica não só falava das 

humanidades como incorporava em sua didática esse princípio, traduzido 

pelo respeito ao aluno e pela vivência, mais que pela fala, de uma relação 

efetivamente humana. 

Nesse sentido pensemos que “Enquanto lugar de encontro educativo, 

para além da frieza do espaço físico e do tempo dos relógios, a escola é 

constituída por estudantes e educadores que se encontram para uma 

caminhada em que se tecem intermitentes aprendências” (DALLA ROSA, 

2010, p. 289). 
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E8 (4º ano): ele estimula as pessoas a falar, né, então por mais que 

você chegue: “Ah, hoje não vou falar nada, não tenho ideia do que é o 

tema”, mas ele te deixa muito à vontade e as pessoas também quando 

começam a falar sempre uma puxa a outra e ele sempre fazia o link dos 

assuntos e perguntava e acho que isso é legal; não era aquele professor que 

ficava forçando o aluno a falar alguma coisa, não: “ninguém quer falar nada 

então pode deixar que eu falo e quando você se sentir à vontade, cê fala”, 

todo mundo sempre participou...isso era legal, ele deixava a gente à 

vontade...eu acho que a partir do momento que o professor fica impondo pra 

o aluno ele ter que falar alguma coisa, acho que aí fica chato, né, mas ele 

não, ele deixava todo mundo à vontade...então quando ninguém falava 

nada, ele falava: “vamos todo mundo fechar o olho, vamos pensar em 

alguma coisa assim pra dar uma descontraída...” eu gostei muito de ter aula 

com ele. 

E6 (2º ano): o meu professor de psicologia médica eu não tenho do 

que reclamar e tenho o que elogiar porque ele foi além do que eu imaginava 

de envolvimento com a turma porque pessoas que não falavam, não falam 

em outras aulas, ele conseguiu tirar essas pessoas... foi uma pessoa que eu 

aprendi muitas técnicas de como envolver o aluno, como chamar atenção, 

como fazer a turma desenvolver a atividade, também as dinâmicas, uma 

série de dinâmicas que ele fez e ...vou dar um exemplo, teve uma 

apresentação de grupo que ele fez, daquelas apresentações finais, fizeram 

um tipo de uma teia passando pra conhecer as pessoas do grupo, que aí um 

aluno sugeriu: “vamos fazer na pracinha, no prédio da biomédica?” e a gente 

foi pra pracinha da biomédica...ele deixava o aluno à vontade pra construir a 

aula junto com ele, e hoje em dia, isso em todas as matérias, o professor 

tem que ser uma ponte, hoje em dia é muito fácil você chegar e na internet 

você ter um conhecimento, professor é aquele que seleciona e que constroi 

junto o conhecimento com o aluno...eu acho que conhecimento é isso, é 

uma ponte construída junto e fora isso ele era altamente disponível...por 

exemplo, nas entrevistas, se tivesse algum problema: “Ói gente, esse é meu 

e-mail, meu celular”, são raríssimos os professores que dão o celular pra o 

aluno; “ó, se tiver alguma dúvida tem aí meu e-mail, qualquer coisa pega o 
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meu celular aí”...eu acho isso bom também porque você nota que o 

professor tá preocupado com o feed-back, que ele não quer só dar aula, que 

ele não é só um pesquisador que tem que dar aula...ele é um professor que 

quer que você aprenda, que quer que você absorva aquilo...e o aluno tem 

que querer, mas o professor também, o aluno é estimulado ao ver o 

professor querendo que ele aprenda. 

Entendemos nestas falas que o professor é percebido como alguém 

interessado no ensino e nas pessoas, e que a interação com as pessoas é 

possível, seja no estar junto ao aluno em seu desenvolvimento, seja no estar 

junto aos pacientes em seu cuidado. 

Assim, a exemplo da mãe suficientemente boa conceituada por 

Winnicott como vimos acima, o professor teve o manejo adequado em sala 

de aula, sendo plenamente capaz de se identificar com os alunos, 

reconhecendo a  necessidade destes. Sua função, portanto, foi estruturante 

e humanizadora e não intrusiva. 

E6 (2º ano): dentro da universidade vão ter disciplinas que vão tentar 

ajudar nesse processo de humanização...vai ter a psicologia médica, vai ter 

a saúde coletiva, mas eu me vejo muitas vezes aprendendo humanização 

com professores de outras disciplinas que não querem ensinar 

humanização, mas ensinam humanização pelo simples fato de serem 

humanos. Eu acho que assim que se ensina de verdade... pelo exemplo. 

E8 (4º ano): aprender com as experiências das outras pessoas, né, 

porque a pessoa fala com embasamento daquilo que ela já viveu, com as 

experiências dela, então a gente teve uma aula de ética essa semana e a 

professora começou a contar várias coisas que já tinham passado na vida 

dela...então é coisa que talvez se você passar pela situação, você vai 

lembrar: “Ah, não, não é assim que eu tenho que fazer, porque me falaram 

que desse jeito tá errado”...então acho que muito do que a gente aprende é 

do relato do que os professores falam, né, de tudo o que eles já viveram, das 

experiências deles e que trocaram com outras pessoas. 

A mensagem subjacente é a de que por mais competentes que 
sejamos, enquanto docentes, ensinamos mais com nossa vida. 
Uma postura de respeito que não se confunde com licenciosidade, 
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de estímulo e apoio que não é assistencialista, de carinho que não 
é paternalismo. Educadores e educandos precisam experimentar 
entre si o respeito e o serviço como um valor perene. Nesse 
sentido é necessário priorizar o relacionamento 
professor(a)/aluno(a) conferindo-lhe um lugar importante no 
trabalho pedagógico. (MATOS, 2002, p. 37) 

 

E11 (5º ano): acontece que eu acompanho um cirurgião de cabeça e 

pescoço, de vez em quando eu vou ver algumas cirurgias com ele e ele é 

professor doutor daqui e ele fica na recuperação pós-anestésica se ele 

desconfia que o técnico de enfermagem não vai arranjar um travesseiro pra 

o doente, ele fica ali do lado do técnico até o técnico de enfermagem arranjar 

o travesseiro pra o doente, sabe, porque ele se preocupa com isso...e 

pensando assim em modelos, eu acho que ele, esse cirurgião, ele é meio 

que o contrário, ele é um modelo pra mim nesse sentido, porque apesar dele 

ser um especialista, completamente especialista, ele conhece o doente e 

trata o doente como uma pessoa, como um igual, como um par, não como 

um objeto de estudos, de trabalho...que é diferente eu acho...por exemplo, 

eu tava agora no ambulatório de mastologia e cê via a professora apalpando 

a mama da doente: “agora a gente vai ter que fazer uma radioterapia e 

tal...entendeu queridinha?” Era ausente, completamente e até não explicava 

direito pra paciente o que tava acontecendo. 

O sujeito traz dois exemplos de conduta de mestres. No primeiro, 

deixa claro que o professor/médico tem de fato interesse pelo paciente, 

tratando-o “como um igual, como um par, não como um objeto de estudos” 

(sic). Assim, o mestre demonstra sua capacidade para construir vínculos 

com alunos e pacientes, reconhecendo a alteridade e por ela sendo 

transformado – eis a verdadeira experiência de intersubjetividade, criando 

condições para o efetivo desenvolvimento humanístico. “São situações em 

que o aluno aprende o diálogo, a comunicação, a responsabilidade 

compartilhada e a consideração aos afetos envolvidos, seus e dos outros”  

(RIOS, SCHREIBER, 2012, p.314). 

Em contrapartida, no exemplo seguinte, temos uma conduta 

estereotipada, em que o outro (paciente e por extensão o aluno), não tem 
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acolhida. Onde o eu deveria ficar destituído de qualquer centralidade, é onde 

ele ganha destaque e nega a alteridade. 

Como consequência, teremos uma distinção entre uma humanização 

ancorada numa base real e uma humanização estereotipada.  Na 

humanização “real” existe um contato e uma evolução através da 

transformação da base psíquica do ser. Na humanização estereotipada 

existe um desligamento do ser que abre as portas para a incorporação de 

padrões estereotipados de conduta. São padrões ditados (pré-moldados) e 

não construídos, que promovem uma  identificação com a “persona” 

proposta por Jung, como visto anteriormente (DE MARCO et al., 2013). 

 

5.2.2 Relação aluno-paciente 

 

Nos primeiros anos da graduação na Escola Paulista de Medicina-

Unifesp, não há contato dos alunos com os pacientes; entretanto, muitos 

antecipam esse contato, quer através das Ligas Acadêmicas, quer através 

de projetos de extensão como o Projeto Há Braços, explicitado por E3: “O 

Há Braços começou há dez anos, começou por iniciativa de duas alunas do 

primeiro ano da faculdade. Hoje elas já são residentes aqui e foi uma 

necessidade delas de terem contato com paciente, porque assim que a 

gente chega na faculdade no primeiro e no segundo ano, a gente não tem 

praticamente contato nenhum com paciente. A gente chega querendo fazer 

medicina, mas a gente não vê paciente, então foi um jeito que elas acharam 

de começar a conhecer um pouco as pessoas e a lidar um pouco com o ser 

humano, e elas queriam também observar o que passava pela cabeça do 

paciente quando ele ficava internado, o que acontecia com ele, como ele se 

sentia. Então aí começou o projeto e eu iniciei no projeto no primeiro ano de 

faculdade, foi quando eu comecei a frequentar o Há Braços e a gente 

sempre faz visitas e discute essas visitas, porque essas visitas a gente faz 

com o objetivo de entreter o paciente, de falar sobre o que o paciente gosta 

de falar, a gente vai no hospital, escolhe o paciente, conversa sobre a vida, 

sobre como é que tá sendo ficar ali, conversa sobre várias coisas, às vezes 
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a gente nem aborda doenças, a gente conversa sobre a doença porque o 

paciente precisa falar sobre aquilo e durante as quintas-feiras a gente 

discute em grupo como forma de amparo emocional pra o que a gente 

vivenciou durante a semana. E além disso no ano passado no Há Braços a 

gente começou a visitar a pediatria... a gente vai uma vez por semana e a 

gente brinca com as crianças, porque aqui na escola a gente não tinha ainda 

um projeto pra crianças focado, então a gente alterna agora, uma vez na 

semana a gente vai fazer visitas na pediatria, uma vez na semana nos 

adultos e as visitas da pediatria e dos adultos são completamente diferentes. 

Na pediatria é mais brincar, é ir na brinquedoteca, escolher um brinquedo e 

brincar com a criança, não é tanto voltada pra conversa; no adulto a gente 

mais conversa. Na pediatria é desenhar...e a gente aprende muito sobre a 

criança, ela se expressa muito através dos desenhos, da brincadeira, a 

gente consegue entender todo o panorama, tudo que tá acontecendo com 

ela por meio disso, mas é outra abordagem”. 

Entendo que essa iniciativa e posterior desenvolvimento vai ao 

encontro do real sentido da palavra terapêutica (Therapeutike) ou terapia 

(therapeia), cuja raiz grega remete não apenas ao curar. Terapeuta é aquele 

que cuida de algo ou alguém; é um servidor. Tanto que o próprio grego 

definiu-o como aquele que está ao serviço da divindade, o que é dado ao 

culto religioso. “De sorte que o médico, para ser terapeuta, precisará ao 

menos ter apreço pelo paciente e, para isso, é preciso algo mais do que lhe 

fazer perguntas, examiná-lo e receitar-lhe medicamentos” (PERESTRELLO, 

2006, p. 61-62). 

E2 (2º ano): gente chegou lá e foi conversar com ela e ela contou 

isso, nossa...como pode eu tá aqui com ela, deve tá fazendo uma diferença 

muito grande pra ela...aí ela falou que começou a ficar melhor que a gente 

foi lá, ouvir todas as histórias dela, tanto que acho que foi minha visita mais 

longa, que durou de conversa umas duas horas e acho que vinte minutos e a 

gente tava com bolsa e não parecia, porque foi muito boa a conversa com 

ela...e aquilo resumiu toda a minha vida do ano passado. 
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Videla (1998) apud  Grosseman, Patricio (2004) enfatiza que os 

pacientes tem fome de solidariedade, isto porque a doença, a dor, torna-os 

vulneráveis à palavra do médico, haja visto o esgarçamento do sentido do 

eu. Diante dessa perspectiva, o médico deve ser flexível e tolerante para 

com a palavra dos pacientes. O médico pode saciar a fome dos pacientes 

com conversas terapêuticas e a tentativa de resgatar uma esperança ética, 

que pode até fortalecer uma aliança terapêutica e suscitar uma busca interna 

de cura. 

Assim quando o sujeito se disponibiliza a ouvir as histórias da 

paciente está mobilizando talvez a sua força interna, está vivenciando a 

“terapêutica” em sua essência, cuidando efetivamente do outro. 

 

Todo o ato médico é...um ato vivo, por mais que se lhe queira 
emprestar caráter exclusivamente técnico. Não existe ato 
puramente diagnóstico. Todas as atitudes do médico repercutem 
sobre a pessoa doente e terão significado terapêutico ou 
antiterapêutico segundo as vivências que despertarão no paciente 
e nele, médico, também (PERESTRELLO, 2006, p. 81). 

 

Outra assertiva que ilustra o sentido empregado a “terapêutico”: 

E10 (4º ano): uma menina ia colher liquor, e ela tava super nervosa 

porque ela tinha acabado de descobrir que tava grávida e ela não podia, 

porque ela tomava remédio super controlado, e aí ela tava super angustiada 

e aí foi meio instintivo, eu falei: “Você quer segurar minha mão?”, ela: 

“Quero”, e aí ela apertou minha mão tão forte e começou a chorar...e aí, 

óbvio eu não tenho nem muito o que falar, mas eu acho que o simples fato 

de dar minha mão e mostrar: “olha a gente tá aqui”...isso é tá junto. 

E8 (4º ano): acho que o contato é, acho que o primeiro assim quando 

você chama o paciente pra entrar em consulta, já é, só do olhar, de você ter 

essa relação primeira com a pessoa e acho que, fundamentalmente o 

respeito que você tem quando fala com ele, a seriedade, é por isso que eu 

discordo desses ambulatórios que a gente tem com muita gente, com seis, 

oito pessoas dentro da sala falando com o paciente, porque não são as oito 

pessoas que tem a atenção pra pessoa, então querendo ou não tem uma 
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conversinha paralela aqui, tem uma outra ali, tem uma risadinha aqui que às 

vezes nem é da consulta, só que eu me colocaria no lugar do paciente, 

sabe, então, a gente não tem logística pra fazer diferente, aqui na Escola é 

assim que acontece, mas talvez não fosse um jeito certinho de fazer. Então 

eu procuro respeitar o paciente, procuro ouvir, ter cuidado quando falo as 

coisas pra o paciente, ser firme quando precisa, mas também procuro ouvir 

quando ele quer  falar, então não fico cortando muito...aquela coisa de 

querer acabar a consulta rápido. 

 

5.3 Avaliação do curso “conhecer pessoas” 

 

Uma categoria importante diz respeito a como efetivamente os 

sujeitos avaliam o curso “conhecer pessoas”, pois ainda que inserido na 

disciplina de Psicologia Médica , não se tem dimensionado a percepção dos 

alunos e o eventual potencial para a formação humanista desses alunos. 

 

5.3.1 A disciplina oferece oportunidade para autoconhecimento 

 

Se de fato queremos que os estudantes de medicina se 

comprometam a um entendimento do ser humano do ponto de vista 

biopsicossocial, é imprescindível que a academia compreenda o  aluno em 

sua totalidade, oferecendo experiências nesse sentido e respeitando-o na 

sua integralidade. Se reconhecermos o futuro médico como pessoa, 

“possibilitaremos a ele oportunidade para reconhecer a si mesmo, como 

instrumento básico no cuidado, no sentido de facilitar o estabelecimento de 

relações mais humanizadas consigo mesmo e com os outros” (ESPERIDIÃO 

et al., 2002, p. 517). 

Os excertos abaixo sugerem que o curso contribuiu para o despertar 

de si mesmo e para melhor visualização do mundo, levando ao crescimento 

pessoal. 
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E2 (2º ano): Pra mim a principal vantagem foi aprender a olhar de 

uma outra forma como que eu vou atender uma pessoa, como que eu vou 

ser, não só como profissional, mas como uma pessoa mesmo, um ser 

humano comum e acho que talvez explorar mais o que eu sinto de medo, 

não sei, sabe, não só em relação ao meu atuar, mas aprender a lidar com 

questões difíceis como a morte, não só como profissional, contar isso pra 

uma pessoa, sei lá, passar essa notícia...é muito difícil. 

Para a entrevistada, o curso possibilitou pensar em si, não somente 

do ponto de vista profissional, mas como uma pessoa, um ser humano 

comum (sic). E nesse sentido, sem a couraça profissional, emergem 

questões existenciais como o medo frente à morte.  

É preciso ter em mente que ao longo da vida, o ser humano 

experimenta várias crises e, queira ou não, isso é levado para o encontro 

com o outro. Inclui-se aqui uma gama de problemas existenciais, conflitos 

não resolvidos e tantas outras dificuldades vivenciais, a exemplo da finitude. 

Todavia, o desenvolvimento em direção à neutralidade emocional 

continua a fazer parte do currículo oculto do curso de medicina. Espera-se 

que o aluno transcenda seu mundo-vida cotidiano e se torne capaz de 

“objetivar” pessoas com uma medida de neutralidade emocional.  

Nesse sentido explicita Gordon (1996) apud Cribb, Bignold (1999): 

Faculdade de medicina é um processo de assimilação à cultura da 
objetividade. Os objetivos intelectuais de uma educação médica 
são para aprender a explicar uma doença ou sintoma 
cientificamente e para tratar com base nesse entendimento ... 
Lidar com o espírito do paciente, não apenas seu corpo e seu  
cérebro, exige o uso do próprio eu como um medidor e um 
instrumento de cura, e o reconhecimento implícito da própria 
subjetividade e limitações. (p. 200) 

 

Pela assertiva da aluna, no curso ela pode perceber-se enquanto 

pessoa, reconhecendo as questões difíceis que envolvem a profissão e a 

vida. Ora, há que se ter em mente que o “conhecimento, o enfrentamento e 

a possibilidade de auto-regulação após o processo de confronto dos 

problemas do dia-a-dia são importantes para o bem-estar, a saúde mental e 

para um viver mais pleno dos seres humanos”. Humanização plena 
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demanda abertura para o autoconhecimento e, inevitavelmente, o contato 

com as próprias dores. Ter essa consciência de si, pode trazer recursos 

“para remover ou tornar mais suaves as próprias máscaras” (HOGA, 2004, 

p. 16). 

E4 (3º ano): ele trouxe um autoconhecimento, ele acabou me 

ajudando a eu saber quais são as minhas opiniões frente a dilemas, 

assim...e eu acho que ele acabou estimulando esse meu sentido de...essa 

minha sensibilização, eu acho que eu já tinha sensibilização antes, mas ele 

me ajudou nisso também, sabe, como uma das coisas que acabam 

abastecendo a minha chama. 

Para o sujeito o curso foi estímulo para uma maior sensibilização, 

para contextualizar suas opiniões. Poder se conhecer possibilita tomar 

ciência das próprias potencialidades, fragilidades e limitações e no processo 

de cuidar é fundamental o autoconhecimento de tal sorte que se possa 

estabelecer um relacionamento interpessoal adequado. 

E10 (4º ano): Acho que é mais em relação a conhecer mesmo como 

que funciona, a gente saber também que existem sentimentos...em toda 

relação você tem sentimentos, mesmo que involuntários, 

inconscientes...você tem, então saber que isso existe é legal, assim, até 

mesmo pra entender também a minha reação em relação a certos 

pacientes...que  tem muito paciente que eu adoro, mas também tem muito 

paciente que, lógico atendo, gosto de atender, mas não me traz aquela 

felicidade ou aquele prazer daquele paciente que a gente se identifica 

melhor...então acho que é legal porque isso mostra um pouco...eu acho que 

eu me sentiria super mal, assim se não tivesse passado por esse curso, eu 

pensar: “Ah, mas que horror eu não gostar de atender esse paciente”, mas o 

curso mostra que é um pouco natural, tem pessoas que a gente se identifica 

melhor e tem pessoas que não muito...eu acho que o importante é você não 

transparecer isso, né, você tentar ter a sua função, você ajudar, mas dentro 

do seu limite. 

Para o entrevistado o curso promoveu o conhecimento acerca dos 

sentimentos, pois “em toda relação você tem sentimentos, mesmo que 
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involuntários, inconscientes” (sic).  Pode perceber que no decorrer de um 

atendimento o profissional pode experimentar emoções em relação ao 

paciente, relacionadas com circunstâncias sentidas na sua própria vida, e 

que podem afetá-lo consciente e inconscientemente, fenômeno ao qual 

damos o nome, em psicanálise, de contratransferência.  

Ter essa compreensão é de fundamental importância no transcurso 

do atendimento prestado às pessoas que solicitam os cuidados médicos. Até 

porque, na maioria das vezes, o processo do adoecimento torna as pessoas 

mais fragilizadas e, inclusive, regredidas do ponto de vista psicológico. 

Portanto é aconselhável um maior grau de sensibilidade para fazer frente a 

essa demanda. 

O verdadeiro encontro do profissional de saúde, que inclui a 
consideração às próprias couraças ou resistências, com o cliente 
que, por sua vez, também possui peculiaridades enquanto pessoa 
e está vivenciando alguma enfermidade, constitui-se num dos 
elementos centrais do relacionamento terapêutico entre 
profissionais e clientes de saúde. (HOGA, 2004, p. 17) 

 

Torna-se mister, portanto, que o profissional possa identificar e 

atender às próprias demandas, pois é isto que facilita a percepção das 

demandas dos pacientes. 

A fala de E12 (5º ano) explicita claramente esse enunciado: “então eu 

acho que esse curso “conhecer pessoas” ...  oferece um espaço pra gente 

se conhecer também...eu acho que é o primeiro passo pra você conhecer os 

outros assim, sabe, pra você tá mais aberto a conhecer os outros, se 

aceitando é que você vai conseguir aceitar mais os outros”. 

 

5.3.2 A disciplina como espaço para reflexão  

 

Tradicionalmente conceitualiza-se a reflexão como atividade da 

consciência, do entendimento reflexionante ou como atividade mental de um 

sujeito pressuposto. Reflexão vem de fletir, isto é dobrar-se em todas as 

dimensões e ver aspectos seus em tudo isso: no profundo e no superficial, 

no superior, no dentro, no fora, no antes e no depois. 
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Para  Dewey (1959), a  melhor maneira  de  se  pensar  é  o  que  ele  

denomina  de pensamento  reflexivo, ou  seja,  “a  espécie  de pensamento 

que  consiste  em examinar mentalmente o assunto e lhe dar consideração 

séria e consecutiva” (p.13). Fica aí evidenciado que ele faz uma distinção 

entre o ato de simples pensamento e o ato de pensar reflexivamente que, na 

sua consideração, é a melhor maneira de se pensar. O  pensar reflexivo 

para  Dewey (1959) é  uma  cadeia, pois como observa  “[...] em qualquer  

pensamento reflexivo, há unidades definidas, ligadas entre  si de  tal arte  

que  o resultado é  um momento continuado para  um fim comum”  (p.14). 

Ele  afirma  que  o pensamento reflexivo visa a uma conclusão, deve sempre 

nos conduzir a algum lugar e, ainda, que o pensamento reflexivo nos impele 

a indagação, pois “[...] examinar até que ponto uma coisa pode ser  

considerada garantia para acreditarmos em outra, é, por conseguinte, o fator 

central de todo o ato de pensar  reflexivo ou nitidamente intelectual” (p.20). 

Ao defender  o porquê  do ato de  pensar  reflexivo dever  se constituir 

em uma finalidade educacional, ele explicita três valores: 

1. O ato de pensar possibilita a ação de finalidade consciente. Essa 

capacidade liberta o homem do pensar rotineiro. O pensamento torna 

os homens capazes de projetar, planejar tendo em vista realidades 

futuras, ou seja,  situações que não são possíveis de alcançar no 

presente, que estão distantes, ausentes;  

2. O ato de  pensar  possibilita o preparo e  a  invenção sistemáticos. 

Pelo pensamento o homem aperfeiçoa, antecipa consequências 

resultantes de ações pensadas tanto no sentido da sua realização 

como no sentido de evitálas;  

3. Pensar enriquece as coisas com um sentido. O pensar dá significação 

às coisas.  

 

E3 (3º ano): é uma sementinha que se abre...eu acho que é um 

começo pra gente continuar refletindo, pra gente sempre reconhecer a 

importância da gente ter uma postura ativa e de refletir sobre o que acontece 
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no nosso dia, então ali, aquela uma vez por semana é uma oportunidade pra 

gente refletir sobre problemas que nós vamos vivenciar no futuro...como eu 

disse, tem várias histórias que me marcaram que eu trouxe do curso, de 

momentos que foram compartilhados no curso. 

...é um curso que mexe com você, ele faz você refletir....hoje faz falta. 

Então eu acho que o importante do curso de psicologia médica é despertar 

dúvida em você, não uma postura passiva, mesmo que você não esteja 

falando, você se questionando o tempo todo, algo que te faça questionar e 

que te marque...Eu acho que cumpriu os objetivos...eu acho que deveria ter 

continuado do jeito que foi durante esses anos, eu sinto falta disso, de um 

espaço aberto pra gente discutir essas questões. 

Para a entrevistada, a disciplina de Psicologia Médica e, 

especificamente, o curso “conhecer pessoas”, permitiu uma reflexão ativa, 

um posicionamento frente às questões humanas, sugerindo que naquele 

contexto, os alunos não eram simplesmente receptáculos, mas agentes 

promotores na construção do conhecimento. Para ela, foi um curso que 

ajudou a despertar dúvidas e são essas que impulsionam a reflexão.  

Dewey (1959), sobre as fases do ato de pensar, diz que: 

Para pensar verdadeiramente bem, cumprenos estar dispostos a 
manter e prolongar  esse estado de dúvida, que é o estímulo para 
uma investigação perfeita, na qual nenhuma ideia se aceite, 
nenhuma crença se afirme positivamente, sem que se lhes tenham 
descoberto as razões justificativas. (p.25) 

 

Ainda no que diz respeito ao método ativo proposto pelo curso, E9 (4º 

ano) salienta: “uns amigos meus, cada semana a professora pedia pra levar 

alguma coisa pessoal, contar alguma experiência, e era assim, podia ser na 

Atlética, podia ser na casa de alguém...então cada professor fazia de uma 

forma, é flexível, é um curso flexível, então eu acho isso importante, porque 

é uma das poucas matérias que o aluno tem voz, porque querendo ou não, 

tudo é muito expositivo, então às vezes você não consegue falar o que você 

tá sentindo ou você não consegue tirar uma dúvida sobre um tema que não 

é...médico, mas é um tema de vida mesmo”. 
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Nessa assertiva, verifica-se que, no dizer da aluna, é um curso 

flexível, a depender do grupo que se faz ouvir. Penso que tal discurso 

remete ao conceito anteriormente abordado, da “mãe suficientemente boa” 

(Winnicott, 1988), ou seja,  aquela que permite o gesto espontâneo do seu 

bebê e o atende a partir dessa perspectiva, apresentando os objetos em 

obediência ao desenvolvimento da criança, sem interpor a sua visão e 

descrição do mundo. Assim, quando o professor permite que o grupo se 

expresse e atende às demandas próprias desse grupo após sua expressão, 

está efetivamente sendo acolhedor e propiciando que os alunos se 

apropriem do conhecimento e das vivências pertinentes. 

No que tange aos recursos didáticos, os sujeitos fazem menção à 

discussão propiciada pela apresentação do filme “Wit: uma lição de vida” 

(dirigido por Mike Nichols, 2001) que mostra a luta de uma professora 

universitária que leciona poesia inglesa e recebe através de um oncologista 

e pesquisador famoso a notícia de que tem um câncer de ovário em estágio 

avançado. A professora, ela própria, mantinha um relacionamento frio e 

distante com os seus alunos e, na posição de paciente, se vê exposta ao 

mesmo tratamento que lhes dispensava. O tratamento e a evolução de sua 

doença lhe permitem rever sua vida e sua forma de se relacionar.  

Vale acrescentar que “A força do cinema é sua capacidade de fazer a 

audiência esquecer que está assistindo Cinema”. Desta feita, remetida à 

situação de “voyeur”, o aluno poderá, de maneira protegida, discutir 

situações pertinentes à prática da medicina, “discutindo, não 

necessariamente a si próprios, mas a profissionais representados no filme” 

(PEREIRA, 2004, p. 67-68). 

E2 (2º ano): aquele filme...”Wit”, foi impactante pra mim, foi difícil de 

digerir, ver aquele atendimento que não é incomum você ver em um hospital, 

que não é em filme, sabe...isso foi um dos impactos que fez pensar assim: 

“nunca quero tratar alguém daquela forma, não quero nem ser tratada e 

muito menos ver alguém tratando também”...Eu quero conviver com pessoas 

que partilhem comigo da mesma ideia que tenho de como tratar uma 

pessoa. 
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E8 (4º ano): a gente tinha filmes... o filme “Wit”, a gente conseguiu ver 

claramente a questão do profissional técnico e como é ruim ter alguém 

extremamente técnico; você quer um bom técnico, mas uma boa pessoa, 

uma pessoa que te entenda, que te ajude. 

E3 (3º ano): A discussão sobre o “Wit” me marcou muito porque...foi 

uma das discussões que mais me marcou porque eu gosto de oncologia, eu 

me interesso pela área apesar de eu achar uma área muito triste, eu acho 

também uma área muito gratificante em certos aspectos de conhecer o 

outro, de estar com o outro.. .E acho que ela me marcou pela questão do 

médico, tanto que ele era frio, tanto que ninguém considerava a paciente e 

quando eu participava das observações das práticas médicas eu observava 

que isso realmente acontecia, porque eu acho que se eu tivesse visto aquele 

filme antes de entrar na faculdade eu ia falar: “ nossa que coisa absurda, 

isso não acontece”, mas estando aqui dentro eu vi que realmente acontece e 

que a gente tem que ter muito cuidado...que a gente tá na medicina pra 

conhecer pessoas, não pra ser técnicos somente...então foi uma das 

discussões que me marcou muito. 

Pode-se apontar como o uso do Cinema tornou para estes sujeitos 

mais palpável a tendência que manifestam pelas histórias de vida, 

sugerindo, pois, que o ensino pontual, que arranca do caso concreto para 

depois introduzir a explicação teórica, traz um maior aproveitamento. “O 

paciente concreto, as histórias de vida personalizadas, trazem sentido e 

unificam o contexto educacional. Deste modo o aluno seria educado no 

exercício de pensar e não em aprender regras de conduta”  (BLASCO, 2010 

p. 359).  

O cinema mostra-se útil na educação afetiva, por sintonizar com o 

universo das pessoas onde impera uma cultura da emoção e da imagem. 

Educar as atitudes, supõe mais do que oferecer conceitos teóricos ou 

simples treinos; implica promover a reflexão – verdadeiro núcleo de 

processo humanizante – que facilita a descoberta de si mesmo, e permite 

extrair do íntimo de cada um o compromisso de melhorar. 
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E2 (2º ano): Eu podia refletir, eu achava que aquele momento que eu 

tinha pra refletir era único, que eu não parava nunca pra ter um tempo 

assim...tava sempre assim: “eu tô atrasada com a matéria”. Eu tinha ali um 

tempo pra pensar como eu vim antes da faculdade com aquele pensamento: 

“eu tenho que imaginar como que eu vou atuar, da melhor forma que eu vou 

agir, como é um atendimento mais humanizado...” 

...que esse primeiro ano vale muito a pena, logo pra quem inicia...pra 

pessoa logo ter um impacto pra pensar como ela tá agindo, não só como 

alguém aqui dentro do hospital, mas na vida dela mesma, porque eu acho 

que a mudança tem que ser com o todo, assim, você não vai ser uma 

pessoa quando você entra no hospital e vai ser outra quando você tá fora. 

Você chega meio perdido na faculdade. Eu acho que essas aulas meio que 

te situa como vai ser o seu agir daqui pra frente. É bem construtivo pra um 

calouro que entra ter base pra assim; “ quando eu for fazer a entrevista, 

como que eu vou me portar, como eu vou olhar pra o paciente e saber  que 

eu tô fazendo um atendimento que foi preconizado antes pra mim; não um 

atendimento que todo mundo detesta e eu já fui atendido dessa forma”. 

A entrevistada entende que ter o curso no primeiro ano é uma forma 

de situar o aluno que chega “meio perdido na faculdade” (sic), 

representando, pois, uma base construtiva para o atuar médico. Pela sua 

assertiva, depreende-se que o curso supriu os três valores expressos por 

Dewey, quais sejam: 1) o ato de pensar possibilita a ação de finalidade 

consciente; 2) o ato de pensar possibilita o preparo e a invenção 

sistemáticos; 3) pensar enriquece as coisas com um sentido. 

 

 

E4 (3º ano): as outras matérias que não focam na humanização elas 

são meio que angustiantes assim, porque eu lembro que no meu primeiro 

ano, o primeiro semestre não teve nada assim de relação médico-paciente, 

não teve nada disso, parecia que a gente tava se formando como técnico 

mesmo...e eu acho que aquilo ali meio que inconscientemente tava me 

angustiando...eu cheguei até a passar por um processo depressivo em que 
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eu tive que tomar remédio, tudo, principalmente depois da greve, pra 

retomar tudo aquilo de novo e quando chegou justamente a psicologia 

médica e a saúde coletiva que falavam mais dessa relação médico-paciente, 

da importância do vínculo, eu me senti meio que aliviada: “Puts, pelo menos 

eu não tô no caminho tão errado assim, pelo menos tô no lugar certo...não 

me senti tão só. 

...acolhedor, sabe, pelo menos eu me senti acolhida...eu me 

identifiquei com as professoras que eu tava e senti um suporte assim, sabe, 

por mais que não se tenham respostas pra tudo, não tenha uma conduta 

certa, uma resposta exata, eu me senti acolhida, sim...acho que isso é o que 

mais valeu pra mim pelo menos. 

Efetivamente, se se quer promover uma aprendizagem reflexiva, 

comunicação eficaz e participação discente, as abordagens pedagógicas 

devem se valer de estratégias de ensino cuja principal ênfase esteja  no 

papel da criticidade e problematização (DONETTO, 2010). 

O importante é fornecer referências importantes para que os alunos 

observem, reflitam e para que tenham saídas criativas frente ao inesperado 

e ao imprevisível, que sempre acontece nos encontros humanos e deixar 

claro que a educação específica do profissional não é curso colegial, nem 

mesmo o curso médico, mas um curso de vida, para o qual o trabalho de 

poucos anos sob ensino é apenas preparação (DE MARCO et al., 2013). 

E6 (2º ano): o curso ensina que a conversa é fundamental  e ele 

ensina também a entender nas entrelinhas...tem muitos textos que falam 

isso, que falam de médicos que viram o paciente, mas não conseguiram 

perceber que ele tava triste, que ele tava depressivo, por exemplo e outros 

que já conhecem, por isso às vezes a gente fala: “Ah, fulano é um clínico de 

mão cheia, percebe no ar as coisas”, mas essas coisas, essas miudezas, 

aquilo que eu já falei antes, esse olhar mesmo...e eu acredito que psicologia 

médica do primeiro ano, falando especificamente, ajudou muito e uma coisa 

que me deixou muito feliz foi ter conversado com uma veterana minha...com 

os calouros chegando agora, tava uma sexto ano conversando com os 

calouros e aí os calouros perguntando sobre matéria tal: “ah, matéria tal é 
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muito importante, presta atenção, cai muito em residência” e matéria tal: 

“matéria tal não precisa prestar muita atenção”, e psicologia médica?...eu 

fiquei muito feliz com a resposta dessa veterana; ela falou: “psicologia 

médica não cai nada em residência, mas é fundamental pra tua vida” 

A partir dessas assertivas, temos que os sujeitos descrevem aulas 

reflexivas como as que abrem espaço para reflexões e discussões, 

dinâmicas e envolventes, mobilizam o aluno a buscar o conhecimento pela 

sua própria vontade; referem-se particularmente ao modo como o professor 

conduz a aula, o que pode ser interpretado como uma questão de atitude do 

professor frente ao processo de aprender e ensinar.  

A inovação, o envolvimento e a reflexão, exigem uma visão global, 

participativa, que promove a investigação sobre a ação, na qual se 

encontram os fatores cognitivos, culturais, sociais e emocionais, mobilizando 

o que está dentro e fora da escola, desenvolvendo, no professor e no aluno, 

a reflexão na, para e sobre a ação, articulando teoria e prática.  

O professor concebido como um formador, facilitador da 

aprendizagem, deve desempenhar, conforme Schön (2000), basicamente, 

três funções: abordar os problemas que a atividade coloca, escolher na sua 

ação os procedimentos formativos que são mais adequados à personalidade 

e aos saberes do aluno e tentar estabelecer com ele uma relação propícia à 

aprendizagem. 

Desta forma, se a aprendizagem reflexiva puder ser firmemente 

instalada no currículo das escolas de medicina, se puder se tornar uma parte 

cada vez mais aceita e valorizada no processo de ensino-aprendizagem, 

esse poderá efetivamente se tornar um canal para que o futuro médico veja 

então o paciente em sua autonomia e integridade. 

Ao nos referirmos ao atendimento médico, há que se salientar que 

eventuais insuficiências são detectadas na pessoa do médico que é o 

intermediário entre a tecnologia e o paciente. Assim, a ciência médica 

precisa ser vestida com trajes humanos e no aconchego humano técnica e 

remédios precisam ser dissolvidos. 
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Caberá ao médico preocupar-se com esta temática, que não é em 
absoluto minúcia ou filigrana. Uma preocupação que se deve 
traduzir em ocupação ativa; estudo, reflexão, para aprofundar e, 
sobretudo, analisar o seu comportamento, detectar as deficiências 
e encontrar os caminhos do necessário aperfeiçoamento. 
(BLASCO, 2010, p. 361) 

 

5.3.3 Discussão da relação médico-paciente não é a própria 
relação médico-paciente 

 

Para que o estudante desenvolva um comportamento que assista o 

paciente de forma integral, ou seja, que contemple os aspectos biológicos, 

psicológicos, sociais e ambientais, torna-se mister que se lhe propicie desde 

o início de sua formação, vivências práticas. O que vale dizer que 

No contexto da educação médica, visualizar o eixo humanístico 
significa romper com estruturas fragmentadas dos cursos, como 
disciplinas isoladas e não integradas, com a tendência à 
especialização precoce do estudante, com a inserção tardia deste 
na prática, com a utilização de metodologias de ensino baseadas 
somente na transmissão de conteúdos e com a dissociação entre 
a formação e as necessidades sociais. (ALVES et al., 2009, p. 
559) 

 

Os depoimentos dos alunos corroboram esse argumento. Assim é que 

para E7, confrontado com a pergunta sobre sua vivência no curso “conhecer 

pessoas”: era basicamente naquilo, quando abria pra gente falar, era 

basicamente achismo, num romantismo que não é a realidade...eu acho que 

não deveria ter no primeiro ano Psicomed...eu acredito que, por exemplo, na 

Santa Casa o contato que eles tem com o paciente é muito mais precoce do 

que aqui na Escola, eu acho que isso deveria ser seguido...é importante pra 

o aluno...apesar que muitos não tem maturidade...alguns contatos podem 

ser postergados, por exemplo, colocar um menino na ginecologia 

precocemente, não faz sentido...agora, outros podem ser adiantados. A 

gente teve um conteúdo extremamente enorme de saúde coletiva e tudo o 

que eu aprendi de saúde coletiva assim a maior parte foi sozinho, com 

algumas aulas do (...) que eu gostava...basicamente é isso...e também era 

muito tempo, a gente tinha que ir pra UBS, aquilo não acrescentava em nada 

pra gente, se é pra ir pra UBS, vamos ir pra saber como funciona, pra saber 
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como que é, com gente que trabalha lá, com professores que tão lá e não 

com gente que quer teorizar, que era o que acontecia...os professores 

gostavam de teorizar saúde pública, e não queriam mostrar pra gente como 

que é, o que a gente podia fazer pra melhorar a Unidade Básica...tinha até 

alguns embriões disso, mas...acho que o curso falha muito, acho que teria 

que ser um pouco adiantado, o ciclo básico poderia ser um pouco mais 

reduzido, porque tem muitas coisas no ciclo básico que a gente reestuda, 

reestuda muita coisa...acho que falta uma integração dos conteúdos numa 

prática. São muitos conteúdos básicos, sem às vezes uma visão da 

aplicabilidade disso. 

Para o sujeito há uma ênfase na teoria e essa está dissociada da 

realidade prática; depreende-se que não há uma “conversa” entre as 

disciplinas, pois se “reestuda muita coisa” (sic) não havendo uma integração; 

o contato com o paciente fica postergado, o que para ele se reduz a um 

“achismo... romantismo que não é a realidade” (sic). Nesse sentido “Há uma 

incompatibilidade entre o ideal romântico enunciado no discurso de 

humanização e uma prática normalizada sem romantismo” (ALVES et al., 

2009, p. 557).  Em sua opinião “não deveria ter no primeiro ano Psicomed” 

(sic), pois, depreende-se, também Psicologia Médica se reveste de 

“teorização”, sem um contato real com pacientes e as questões que derivam 

dessa relação. Assim, sem contato com os problemas reais, não se dá um 

sentido ao que se aprende/ensina. 

A experiência vivida em uma Unidade Básica de Saúde também foi 

para o entrevistado algo eminentemente teórico, não tendo a participação 

efetiva dos alunos junto à comunidade e suas necessidades. Ora, as 

comunidades têm seus próprios saberes e se se quer uma comunicação 

efetiva, mister o trabalho conjunto na busca de soluções para os problemas 

humanos e para a construção de novos saberes (BINZ et al., 2010). 

Ilustrado também por E1 (6º ano). 

“eu não consigo imaginar ... eu não sei se um curso, uma aula assim 

poderia ajudar nesse processo, porque sinceramente, principalmente no 

começo da faculdade, os alunos, eles não tem noção ... a gente começa a 
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ver paciente no quarto ano...no terceiro muito superficialmente e no quarto... 

e você só se liga mesmo quando cê tá no quinto, entendeu? 

...idealmente eu acho que deve, sim, ser discutido preventivamente, 

só que o que eu tô falando, é que eu acho que é muito difícil prender a 

atenção dos alunos preventivamente, entendeu? Tipo prender a atenção dos 

alunos pra eles discutirem relação médico-paciente se eles nunca tiveram 

uma relação médico-paciente...eu acho que é importante, porque isso eu 

acho que prepara melhor e talvez até previna coisas ruins que possam 

acontecer, desconfortáveis, mas eu acho muito difícil prender a atenção do 

aluno nesse momento... a gente teve muitas discussões sobre relação 

médico-paciente, mas aí são aquelas coisas meio gerais que cê tem que ter 

empatia...isso pra mim hoje é uma coisa óbvia e quando a pessoa tá ouvindo 

isso no primeiro, segundo ano, eu imagino que tá passando na cabeça dela, 

ela tá ouvindo: “lógico que o paciente é uma pessoa, óbvio que eu tenho que 

tratar ele bem”...só que isso meio que fica óbvio, óbvio, mas ela só vai se 

deparar com dificuldades, do tipo como falar com uma pessoa doente, 

quando você tá numa posição de afastamento, talvez até um pouco superior 

que cê é o médico dando a notícia, sendo que na verdade você nem é o 

médico, você é o estudante...então ele só vai parar pra pensar de verdade 

quando acontecer de verdade, entendeu?” 

Enfatiza-se aqui também a necessidade de promover um encontro 

entre o que se aprende/ensina e a realidade da relação médico-paciente. 

A partir dessas falas pode-se conjecturar que os sujeitos não 

associam aspectos das humanidades como algo de fato presente no 

aprendizado da medicina. Parece que o ensino de humanidades é visto 

como algo amador, desprovido de rigor conceitual e metodológico (SIRINO, 

2014); nas palavras de E7, “um achismo”. 

Parece que o sentido da relação médico-paciente e o enfoque 

humanitário se dá num outro momento quando efetivamente o aluno se 

depara com o paciente real, em situações reais. 

E10 (4º ano): Eu sinto que é a prática mesmo...eu vejo...porque a 

gente tem muito pouco, né, no primeiro e segundo ano e assim, se eu for 
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parar pra ver minha questão de evolução dentro de mim assim, eu sinto que 

o passo foi no terceiro ano, foi o divisor de águas...que foi quando a gente 

realmente começou a ter contato com o paciente, ter contato no dia-a-dia, 

conversa, aprender a tirar história...porque antes é tudo muito nebuloso, a 

gente fica muito focado nas matérias básicas que a gente precisa ter pra 

conseguir seguir o curso e a gente esquece um pouco essa questão do 

paciente mesmo, porque a gente não convive. 

Nessa fala corrobora-se a ênfase nos aspectos teóricos em 

detrimento de uma práxis, assinalando uma dicotomização, base do 

pensamento cartesiano. Para a entrevistada há um divisor de águas quando 

ela tem um contato efetivo com o paciente; o que havia antes era uma 

“névoa” encobrindo a dimensão real do humano. Assim ela sugere: 

“então aprendendo discutindo casos, exemplos, eu acho que a gente 

aprende muito mais do que simplesmente jogarem conceitos pra gente 

e...que nem, ah a relação médico-paciente...ah, tem transferência, contra-

transferência...sabe, o importante é a gente conseguir aplicar isso no nosso 

dia-a-dia, então eu acho que com a prática...você precisa ter uma base, 

lógico, mas com a prática é muito mais fácil. 

Prossegue: 

Ah, eu...se eu pudesse dar uma sugestão que eu acho que...eu acho 

que talvez a gente ir um pouco pra o hospital...ir pra o hospital e conhecer a 

história dos pacientes, além da doença, eu acho que é muito importante 

nesses primeiros anos a gente estabelecer, mostrar a importância disso, 

porque pra isso não se perder ao longo do curso, né...se você não tem muito 

foco no paciente como pessoa no início, não vai ser no quinto ano que vai 

mudar isso, então talvez a gente ir no hospital, conversar mesmo, não: “ai, 

mas qual é a sua doença, porque esse sintoma...?” Não, nada relacionado a 

isso, a gente não tem o menor raciocínio pra isso, eu digo mais em relação a 

conversar mesmo...eu vejo assim que de experiência mesmo que eu tive 

disso, foi mais na, sei lá pra mim tem, são certos pacientes da liga de clínica 

médica, ou até mesmo quando a gente tava passando na neurologia, são 
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pacientes mais complicados e às vezes você vê que uma simples atitude 

sua já ajuda. 

Ela faz alusão a conceitos psicanalíticos presentes em toda e 

qualquer relação humana, porém muito mais distintos na relação médico-

paciente, dada a situação de fragilidade e vulnerabilidade em que o paciente 

se encontra. E nessa condição transfere para o médico suas representações 

mentais, depositando neste sua salvação. Assim, o médico é o herói, 

salvador, o detentor do poder sobre a vida e a morte.  Ora, o que a aluna diz 

é que teorizar sobre tais conceitos, embora importante, reduz seu significado 

posto que é algo eminentemente vivencial. 

E5 (2º ano) também enfatiza a importância de “ir a campo” desde o 

início do curso: 

“nas aulas eu ouço o professor falando, uma coisa assim, ah tá...eu 

vejo que muita gente que tá ali, ah tá a gente já cansou de ouvir isso, 

humanização, humanização, não faz nada, é só falar...tinha que ser uma 

coisa mais, da gente ir realmente a campo e ter, ver as pessoas e se 

sensibilizar com elas, que você só ouvir na aula que tem que ver o paciente 

como ser humano, que ele tem as crenças dele, a vida toda dele que tá 

envolvida...as pessoas te dizerem isso não vai fazer você mudar. 

Ir a campo, lidar com os pacientes, eu acho que é uma coisa 

importante, até mesmo você ver sua evolução no modo de lidar com as 

pessoas...é isso... eu acho que seria legal aproveitar o curso e ter esse 

contato com o paciente...uma prática mesmo.” 

Na visão de E9 (4º ano), o curso “conhecer pessoas” não foi suficiente 

no que tange à abordagem da humanização, pois, em consonância com as 

assertivas acima, “faz falta a prática” (sic). Assim é que: 

“esse espaço, ele não foi suficiente...porque faz falta a prática...é 

importante ter um espaço pra discutir essas questões da relação médico-

paciente, como ser humano mesmo, não como médico, mas como ser 

humano, dentro da escola, mas não é só discutir, é ver de forma prática. 
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Eu acho que ela teria mais se a gente conseguisse ter uma 

relação...mesmo que a gente errasse mais...ia ser muito mais desafiador 

você chegar no primeiro ano e ter que abordar um paciente, perguntar da 

vida dele, já tirar uma anamnese mais ou menos...uma anamnese crua e 

começar a frequentar, frequentar uma enfermaria, o ambulatório, qualquer 

coisa desse tipo...só pra contar uma história, conhecer aquela pessoa, 

contar uma história...eu acho que é muito mais desafiador, mas eu acho que 

isso já desenvolveria mais o seu tato. 

E10 (4º ano) também propõe o contato com o paciente desde o início, 

na busca da sua história de vida: 

“ eu acho que eu sinto falta disso no primeiro e segundo ano sabe, eu 

acho que podia ser mais de humanização...é a palavra certa, humanização 

com o paciente, antes de aprender a ver ele como doente, a gente aprender 

a ver ele como uma pessoa mesmo que tem sentimento, que tem 

angústia...então eu gostaria de ter tido mais essa questão...lógico, ter base 

de texto, mas acho que na prática...então sei lá discutir o texto, mas ver o 

paciente...dividir, né, eu acho que não tem nada a ver dez pessoas em volta 

do paciente: “Ah, então conta sua história”...mas talvez pra atividade mesmo: 

“Olha, hoje em vez de aula, cada um vai pra o hospital...”, a gente pegar 

paciente mesmo, paciente que tá mais marginalizado e dar um pouquinho de 

atenção, a gente conversar, eu acho que isso humaniza muito mais do que 

uma aula 

Tanto E12 quanto E11 sugerem que as discussões propostas pelo 

curso “conhecer pessoas” deveriam ser mantidas ao longo de toda a 

graduação frente aos casos concretos que vão se delineando. 

E12 (5º ano): se tivesse essas discussões ao longo de toda a 

graduação, sei lá encontros periódicos pra discussão das dúvidas que a 

gente tá tendo...é que às vezes a gente pega um caso difícil...lá no primeiro 

ano a gente não tem muita ideia do que vem pela frente, então ao longo do 

curso seria legal que houvesse continuidade desse tipo de discussão, 

quando as coisas e o contato com o paciente se torna uma realidade...faz 

falta. 
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E11 (5º ano): as humanidades tem que tá presente sempre, ao longo 

de todo o curso, mas isso tem que tá associado à vivência, ao concreto que 

é vivido ali na interação com o paciente...no internato a gente tá convivendo 

não só com colegas, mas com professores especialistas, com profissionais 

mesmo e nem sempre a gente tá preparado pra isso ...então, eu penso que 

as humanidades podem te ajudar nesse sentido, no sentido de confronto 

com o outro...Mas no primeiro ano, não sei...é ...como eu disse é tudo 

especulativo...então talvez propiciar que o aluno tenha algum tipo de contato 

com os pacientes em dias alternados...trazer isso pra uma discussão 

teórica...a aplicação do conceito teórico a partir da...de algum encontro com 

o paciente dentro da situação mesmo de vulnerabilidade que ele tá, que a 

doença traz. 

O depoimento de E7 (6º ano) enfatiza a importância da maturidade: 

“eu acho que aquele modelo é diretamente relacionado com maturidade e 

maturidade não vem no primeiro ano, não vem no segundo, vem através da 

experiência, do contato com o paciente, do contato com a medicina...porque 

aquilo não é medicina, aquilo que a gente tem nos primeiros anos... 

A crítica principal é essa, sem maturidade a discussão acaba sendo 

inútil...tanto que eu não lembro de muitas coisas, porque nada se enraizou, 

porque eram coisas superficiais, as discussões ficavam muito superficiais e 

aquelas que pareciam profundas eram as superficiais porque não tinha 

vivência. A superficialidade não cria raízes. Se fosse hoje...a gente precisa 

disso agora e não tem e quando tinha a gente não precisava. 

Observa-se em sua fala que ele valoriza o modelo proposto no curso 

“conhecer pessoas”, todavia, aponta a ausência de maturidade e vivência 

como elementos que tornam superficiais as discussões engendradas. 

Entendo que ele, efetivamente, vê de forma positiva, até mesmo construtiva 

a proposta do curso, pois “a gente precisa disso agora e não tem” (sic). 

Depreende-se, portanto, que embora a metodologia proposta pelo curso seja 

compreendida, aceita e até valorizada, à medida que o aluno se desenvolve 

nos percursos da graduação, sem uma solução de continuidade do modelo, 

não há, como diz E7, “uma fixação de raízes”. Frente ao contato real com o 
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paciente real, o aluno sente falta de um espaço acolhedor, um espaço para 

discussão, onde a teoria se encontre com a prática num diálogo profícuo e 

verdadeiramente humano. 

De acordo ainda com E7: “O que fixa mesmo o conhecimento é o 

contato com o paciente, com as situações que você é defrontado”. 

 

5.3.4 O aprender a ser “humano” 

 

Seria o humanismo um pré-requisito necessário para a admissão ao 

curso de medicina? 

Numa perspectiva histórica, a avaliação da personalidade do 

candidato a futuro médico foi destaque no processo seletivo. Dentro da 

educação clássica, o médico deveria ser um filósofo – conhecedor da alma 

humana. Também deveria apresentar capacidade de exercer a arte de curar, 

isso significando a confrontação diária com o sofrimento e as mazelas 

humanas. 

Com o advento das Universidades, além do atributo da personalidade 

passou-se a exigir do candidato a capacidade de aprender, de modo cada 

vez mais científico, as habilidades e técnicas próprias da arte médica. 

Com o progresso técnico, a personalidade e a formação cultural mais 

ampla foram relegadas a segundo plano. A vocação transforma-se em mero 

detalhe, cuja avaliação se torna difícil em processos seletivos tão acirrados. 

Ingressam os mais preparados do ponto de vista técnico, não 

necessariamente os melhores, ou os verdadeiramente portadores da 

vocação médica, mais compatível com a desejada medicina humanizada 

(REGINATO et al., 2013). 

Efetivamente vivemos numa sociedade em que alguns valores estão 

ausentes, tais como, compaixão, cuidado, atenção, paciência – valores estes 

fundantes para a arte médica. Ora, os jovens estão imersos nesse caldo 

cultural e social, o que acena para um despreparo na assimilação dos 

valores humanos. 
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Assim é que para E12 (5º ano): 

a humanização da medicina...é a parte que eu gosto bastante da 

medicina, mas eu achei que era legal, mas estranho ao mesmo tempo 

precisar ter...hoje eu acho que precisa, naquela época eu achava estranho, 

porque eu pensava: “nós somos pessoas, que estamos nos relacionando 

com pessoas, a gente ter uma aula de como se relacionar...”, era mais ou 

menos assim na minha cabeça...Na verdade eu era muito criança...a gente 

vive numa bolha, colégio, cursinho, aí chega na faculdade, um mundo de 

coisas diferentes...é uma mudança grande. 

A entrevistada anuncia categoricamente que, antes de seu ingresso 

na Faculdade, vivia numa “bolha” só percebida, no entanto, a partir do 

contato com o mundo acadêmico e com o curso. Em sua perspectiva, a 

disciplina possibilitou esse deslocamento. 

Parece, portanto, que as humanidades durante os anos da 

graduação, podem neutralizar a ausência de valores. Se mudar os 

processos de seleção torna-se um caminho lento e árduo, a iniciação no 

humanismo médico pode ser um recurso acessível (REGINATO et al., 2013). 

A aluna, em continuidade, assinala que: 

na hora a gente não percebe que a gente tá aprendendo alguma 

coisa, ou vai absorver algo, na hora parece uma coisa boba, aí depois 

quando você vai aplicar na conversa às vezes vem aquilo na cabeça e cê 

acaba fazendo, tentando melhorar. 

Em sua fala evidencia-se que, o quê num primeiro momento “parece 

uma coisa boba” (sic), revela-se, ao longo de sua vivência, como 

possibilidade de aproximação do outro, como exemplo a ser observado e 

aplicado. Diante da “aplicação na conversa”, ela verifica que o aprendizado 

foi significativo e de alguma forma introjetado. 

E8 e E9 corroboram esse sentido: 

E8 (4º ano): a gente não entra na faculdade já sabendo e por mais 

que todo mundo fale: “Ah, lógico você tem que ter respeito; lógico você tem 

que ouvir a pessoa”, mas não é assim, muita gente não é assim, então por 
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mais que se fale que isso não se aprende, acho que se aprende, sim...essas 

aulas que ensinam a gente a como ter esse contato, a como falar as coisas, 

a conhecer coisas diferentes do nosso mundo que a gente tá acostumado, 

que a gente lida com todo tipo de gente, né...e acho que realmente é muito 

importante, por mais que os alunos não gostem, por mais que fique aquela 

coisa: “Ah, tamo perdendo duas horas do dia pra ter essa aula”, mas eu 

acho, sim que é importante porque a gente não teria chegado hoje com o 

nosso pensamento, se não tivesse tido essas aulas de antes...a gente pode 

até não saber, mas o crescimento que a gente tem com o curso, acho que é 

grande. 

 E9 (4º ano): Pode até ser que essa bagagem que eu tive no terceiro 

e que eu usei eu posso ter adquirido antes e também não tenho ideia disso, 

pode acontecer isso também, porque eu acho que é uma coisa que é assim, 

vai acumulando. 

Se para os alunos acima, humanização se aprende, se introjeta, e 

ganha sentido à medida que se relaciona com outras vivências durante o 

curso, para E7 (6º ano) humanização é um “dom” inato: 

Eu acredito que humanização não se ensina...a humanização se tem. 

Em sua assertiva a entrevistada trata a humanização como um talento 

natural que dispensa o aprendizado.  

O  mesmo vale para E1 (6º ano): 

como cê trata uma pessoa, não sei se é uma noção errada minha, 

mas eu tenho a impressão que isso é uma coisa da pessoa, entendeu? Eu 

não sei se... tipo pra mim, eu sofri uma mudança e acho que foi pessoal...e 

acho que muitas pessoas que eu conheço que não sofreram essa mudança 

continuam sem muita noção de humanização...eu não consigo imaginar ... 

eu não sei se um curso, uma aula assim poderia ajudar nesse processo, 

porque sinceramente, principalmente no começo da faculdade, os alunos, 

eles não tem noção ... a gente não quer falar sobre isso, vê paciente... a 

gente começa a ver paciente no quarto ano...no terceiro muito 
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superficialmente e no quarto... e você só se liga mesmo quando cê tá no 

quinto, entendeu? 

Assim, se depreende que, para esses entrevistados “quer o interesse 

pelo paciente, quer a disposição para conversar e comunicar-se” são 

atributos pessoais do profissional, estando “fora de qualquer controle ou 

impacto sociocultural” (RIOS, 2010, p. 294). 

Para E10 (4º ano) a: 

Questão da humanização que eu vejo muito é mais pelas disciplinas 

mais específicas, então, psicologia médica...a gente tem bastante essa 

questão de humanização, da relação médico-paciente...basicamente de 

ensino, do que a Escola proporciona eu acho que é principalmente através 

disso...eu não conheço, se tem outras partes, eu não conheço muito...então 

basicamente é por essas disciplinas mesmo e pelo dia-a-dia de liga, mas aí 

é algo que é nosso, assim...é algo que a gente vai desenvolvendo por nós 

mesmos...não tem um professor pra guiar, então é mais assim do nosso 

sentimento. 

Depreende-se dessa assertiva, que, uma vez que a abordagem da 

humanização se dá em disciplinas específicas, nas outras ela é colocada em 

segundo plano. Para esse aluno, a humanização não é exatamente uma 

vocação ou algo inato, entretanto, “é algo que a gente vai desenvolvendo por 

nós mesmos...não tem um professor pra guiar, então é mais assim do nosso 

sentimento” (sic). Ora, por essa perspectiva, embora a humanização esteja 

descrita nas diretrizes do curso de medicina, e, espera-se, deva estar 

presente no cotidiano, não parece efetivamente estar integrada ao currículo, 

de tal sorte que a fala do sujeito, remete à ideia de abandono – um caminho 

solitário sem “um professor pra guiar” (sic). Nesse sentido, parece que a 

humanização é entendida de “forma implícita na graduação, como algo que 

já fosse esperado que uma pessoa soubesse” (SIRINO, 2014, p. 96). 
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A partir da adesão ao modelo científico fundado na experimentação, a 

medicina construiu um modelo biomédico que propiciou um impulso 

considerável na ampliação de seus conhecimentos e de suas práticas. Nesta 

trajetória, contudo, o progresso alcançado se efetuou às expensas da 

desconsideração dos fenômenos psíquicos, tendo em vista que, por sua 

natureza, não se adaptam ao modelo experimental. Desta forma, para esta 

medicina, a psique passou a constituir um estorvo, uma intromissão 

indesejada, que atrapalha suas investigações e ações (DE MARCO, 2003). 

O objetivo desta medicina tem sido a compreensão da fisiologia e da 

patologia do corpo, como se estas dimensões fossem independentes das 

vivências e das emoções. A formação das escolas médicas tem seguido 

preferencialmente este modelo, isolando o físico para facilitar a 

compreensão dos fenômenos estudados, desconsiderando as dimensões 

emocionais e vivenciais que constituem a base essencial de nosso processo 

de evolução cultural e humanização e que determinam o sentido e a 

qualidade de nossa existência, bem como, interferem em todo o processo 

saúde-doença. 

A perspectiva biopsicossocial que se delineou como alternativa ao 

modelo biomédico preconiza que a formação do futuro profissional não se 

restrinja ao campo da biomedicina. Em nosso trabalho de formadores dos 

profissionais, consideramos essencial uma educação emocional, ética e 

estética que demonstre e sensibilize para a importância que, ao lado do 

preparo para o conhecimento das doenças, ocorra um preparo para o 

conhecimento das pessoas: que aprender a auscultar as pessoas é tão 

importante quanto aprender a auscultar um coração ou um pulmão; que 

aprender  técnicas de comunicação é tão importante quanto aprender 

técnicas cirúrgicas. E, que as áreas ligadas às humanidades têm uma 

contribuição fundamental para a aquisição desses conhecimentos (DE 

MARCO et al., 2013). 

Há, entretanto, que se cuidar para que o ensino não se transforme 

numa mera aquisição de técnicas utilizadas mecanicamente. Sem uma 

verdadeira introjeção, uma elaboração interiorizada, continuará se 
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reforçando os aspectos cognitivos e tecnicistas (RIOS, 2010). Para que a 

humanização saia do terreno conceitual, é preciso uma dose de 

“desassossego”, pois exige novas maneiras de pensar e atuar. Nesse 

sentido humanizar, é sobretudo algo vivencial, que demanda uma reflexão 

ética e um envolvimento intersubjetivo.  

Dentro dessa perspectiva, a disciplina de Psicologia Médica na 

Unifesp, buscou  trabalhar com diversos recursos metodológicos, incluindo, 

no plano formal, o trabalho com pequenos grupos, o recurso a diversas 

técnicas de mobilização, um laboratório de comunicação etc.  e,  no plano do 

conteúdo o recurso a diferentes fontes de conhecimentos, tanto no campo 

científico (disciplinas psicológicas, sociológicas e antropológicas etc.) quanto 

manifestações ligadas à arte, como literatura, teatro e cinema.  

Desta forma, buscando compreender a articulação entre o que se 

ensina em termos de humanização e a assimilação e vivência por parte dos 

futuros médicos, a pesquisa desenvolvida teve por objetivo verificar a 

percepção dos alunos de graduação da Escola Paulista de Medicina a 

respeito da disciplina Psicologia Médica, já cursada pelos mesmos, em sua 

proposta de “conhecer pessoas” e o respectivo interesse pelo 

desenvolvimento de habilidades psicoafetivas e a construção da 

intersubjetividade. 

Três categorias emergiram no processo de análise de dados: o 

sentido de conhecer pessoas; intersubjetividade; avaliação do curso 

“Conhecer Pessoas”. 

Para os participantes conhecer pessoas implica aproximar-se do 

outro, aproximação essa possível sobretudo porque o “eu” e “outro” são 

semelhantes e é a partir dessa condição de semelhança que surge a 

possibilidade do acolhimento. Assim, conhecer pessoas é acolher outrem 

com hospitalidade. Entretanto, ainda que o “outro” seja visto como um 

semelhante (humano se relacionando com humano), não se nega a 

alteridade e o desafio de, em cada situação nova, responder às solicitações 

e demandas concretas desse “outro”. 
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Conhecer pessoas também se refere à empatia, esta entendida como 

colocar-se no lugar do outro. Em nosso estudo, evidenciou-se que a 

empatia, do ponto de vista dos participantes, é um atributo que exige 

disponibilidade e profundidade, demandando não só a habilidade cognitiva, 

mas também a afetiva. E talvez porque haja uma demanda pelo afetivo, nem 

sempre a disponibilidade para a “chegança” do outro se faça presente; nem 

sempre se está disposto a entrar no mundo do outro e vê-lo pela sua 

perspectiva. Atribui-se à sobrecarga de trabalho e pressões esse 

distanciamento que faz com que o sujeito ligue o “automático” e cumpra 

apenas o protocolar.  

Os entrevistados também relacionaram o conhecer pessoas a um 

olhar profundo, por trás da máscara social. Por essa perspectiva, para 

conhecer o outro, é preciso desvencilhar-se das personas, desnudar-se da 

“máscara”. Há referência a Jacobina, o alferes, personagem do conto 

machadiano “O espelho”, com o qual os alunos se identificam. Essa 

identificação com o texto revela o temor em perder a alma interior; os alunos 

também anseiam pelo contato humano, despojados de seus jalecos, mas há 

toda uma expectativa social, toda uma mística que rodeia a figura do 

médico, detentor do poder sobre a vida e a morte que, muitas vezes, 

elimina-se o humano para corresponder a esse ideário social. Há que se 

atentar também para o fato de que na perspectiva biomédica, “não só o 

paciente fica destituído do lugar de sujeito, mas também os médicos tratados 

como peças da engenharia institucional” (RIOS, 2010, p. 291). 

O próprio ambiente acadêmico favorece e estimula o uso das 

máscaras (jalecos). A ênfase aos aspectos técnicos, amplamente discutidos, 

do modelo biomédico acaba por desconsiderar os campos emocional e 

afetivo do estudante que também não sabe onde colocar suas angústias e 

necessidades. Então talvez ele também anseie por “desvestir-se”, 

“desnudar-se” e assim encontrar o outro humano. 

Abordar a humanização é falar de pessoas, pessoas em sua 

integralidade, o que implica evidentemente, uma leitura não só do biológico, 
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mas também das emoções, da alma. Implica, portanto, em uma 

corresponsabilidade entre os sujeitos (BINZ et al., 2010).  

Enquanto o conhecer pessoas está relacionado à reflexão sobre a 

dialética “eu-outro” a intersubjetividade se refere à experiência de 

compartilhamento. Num primeiro momento essa experiência é refletida na 

relação professor-aluno. 

Os entrevistados destacam a importância não só do desenvolvimento 

educacional, mas do desenvolvimento relacional, enfatizando a importância 

do trabalho em pequenos grupos. Serem conhecidos pelos professores lhes 

fazem sentir sujeitos na relação (RIOS,  SCHREIBER, 2012).  

Enfatizam o quão foi importante serem recebidos semanalmente pelos 

mesmos professores de Psicologia Médica, o que favoreceu o 

estabelecimento de um vínculo, inexistente com outros professores. Para 

esses alunos os professores de Psicologia Médica foram acolhedores, 

empáticos e permitiram a circulação de opiniões sem oposição. Para eles, 

em Psicologia Médica a humanização foi não só discutida, mas também 

vivenciada com os professores. Há um entendimento de que o professor 

humano é alguém interessado no ensino e nas pessoas. 

Todavia, a questão da humanização se restringe a disciplinas e 

espaços isolados, não perpassando todo o curso. Ora, se queremos 

desenvolver em nossos alunos um perfil generalista, crítico e reflexivo, se 

queremos que o futuro profissional tenha uma visão integral do seu paciente, 

como é possível que a abordagem da humanização se dê de forma 

fragmentada?  “Para que a humanização aconteça integralmente em todos 

os níveis de atuação, da educação médica à assistência prestada, é 

fundamental que ela seja realmente uma prioridade e uma atitude de todos, 

com ações interdisciplinares” (BINZ et al., 2010, p.38). 

Os alunos se valem de exemplos de conduta, apresentando 

impressões positivas (exemplos que querem seguir) e negativas (ações que 

rechaçam), confirmando, pois o quanto a relação professor-aluno é um 

espelho e modelo. Além disso, os exemplos denotam uma percepção 



C o n s i d e r a ç õ e s  F i n a i s | 98 

 
 

 

acurada de humanização ancorada numa base real, distinguindo-a da 

humanização estereotipada, mecânica. 

Dentre os discursos percebe-se o quanto ainda são enfatizados os 

aspectos técnicos, não havendo lugar para a compreensão e o acolhimento 

das questões existenciais, como o medo frente à morte. 

Avaliando o curso “Conhecer Pessoas”, os alunos assinalam que a 

disciplina possibilitou um autoconhecimento, revelando-se também um 

espaço para reflexão; de acordo com seus depoimentos, durante o curso 

tiveram possibilidade de perceberem-se enquanto sujeitos, reconhecendo as 

questões difíceis que envolvem a profissão e a vida. Poder se conhecer 

possibilita tomar ciência das próprias potencialidades, fragilidades e 

limitações e no processo de cuidar é fundamental o autoconhecimento, de 

tal sorte que se possa estabelecer um relacionamento interpessoal 

adequado. Identificando e atendendo às próprias demandas, facilita-se a 

percepção das demandas dos pacientes. 

No que diz respeito aos recursos didáticos, os participantes fazem 

menção à discussão propiciada pela apresentação do filme “Wit: uma lição 

de vida”, evidenciando que o ensino pontual, que arranca do caso concreto 

para depois introduzir a explicação teórica, traz um maior aproveitamento. 

Como pontua Binz et al. (2010), 

Repensar a educação, inclusive trazendo recursos diversos, 
como o cinema e a literatura, surge como uma metodologia 
inovadora para colaborar na formação dos futuros médicos. Ao 
motivar os alunos para pesquisar, conhecer e aplicar temas 
diferentes, porém correlacionáveis com a formação médica, 
pode-se remetê-los às questões de fundo vocacional, da 
missão do médico e do sentido da vida, entre outras questões 
humanísticas. (p. 39) 
 

 

  

Entretanto, ainda que o curso “Conhecer Pessoas”, através da arte, 

literatura e outros recursos das humanidades, tenha sido considerado 

elemento importante para pensar a questão da humanização, para os alunos 

o próprio curso carece de uma práxis. Surge então a questão que discutir a 
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relação médico-paciente não é viver a relação médico-paciente.  A 

Psicologia Médica também se reveste de uma teorização, em detrimento de 

um contato real com os pacientes e as questões que derivam dessa relação. 

Assim, sem contato com os problemas reais, não se dá um sentido ao que 

se aprende/ensina. Para os alunos o sentido da relação médico-paciente se 

dá no momento em que eles se deparam com o paciente real, em situações 

reais.   

Neste estudo fica claro que, para os participantes, há necessidade de 

estar em contato com o paciente desde o início da graduação e que a 

humanização se tece na prática, na vivência da relação médico-paciente.   

Dessa necessidade de contato com o paciente, surgiu o Projeto Há 

Braços há onze anos, por iniciativa de duas alunas do primeiro ano da 

graduação. O objetivo do Projeto é propiciar aos seus integrantes o 

conhecer as pessoas, o aprender a lidar com o ser humano. Eles visitam o 

hospital semanalmente, conversam com os pacientes, ouvem suas histórias, 

abrindo espaço para que eles falem sobre o que quiserem, inclusive sobre 

suas doenças. Semanalmente também os membros se reúnem para discutir 

suas vivências e no grupo se apoiarem emocionalmente. 

A iniciativa desse Projeto aponta para a necessidade do aluno de 

articular a teoria com a prática. Além disso, sinaliza a importância de um 

subsídio emocional frente às angústias suscitadas pelo contato com o outro 

e suas demandas. 

Os entrevistados sugerem que as discussões propostas pelo curso 

“conhecer pessoas” deveriam ser mantidas ao longo de toda a graduação 

frente aos casos concretos que vão se delineando. Depreende-se, portanto, 

que  a metodologia proposta pelo curso é compreendida, aceita e até 

valorizada, mas à medida que o aluno se desenvolve nos percursos da 

graduação, sem uma solução de continuidade do modelo,  as raízes que 

ficaram não são adequadamente regadas para sua frutificação. Frente ao 

contato real com o paciente real, o aluno sente falta de um espaço 

acolhedor, um espaço para discussão, onde a teoria se encontre com a 

prática num diálogo profícuo e verdadeiramente humano. 
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Se a abordagem da humanização se dá em momentos específicos da 

graduação, se não há uma integração entre as disciplinas e todos os 

docentes e gestores de ensino no que concerne a essa questão, as então 

disciplinas das “humanidades” ficam isoladas. No que diz respeito a este 

estudo, os alunos se sentem bem acolhidos e valorizados pela Psicologia 

Médica, todavia se ressentem da falta de continuidade desse tipo de 

metodologia e da ausência de um espaço para acolhimento e discussão à 

medida que se desenvolvem como futuros médicos. 

Binz et al. (2010) destacam que além do acolhimento e valorização 

dos alunos, inseri-los precocemente nos espaços de atividades práticas, 

poderia “resgatar e praticar conceitos de vínculo e comprometimento nas 

interações humanas no cuidado em saúde” (p. 40). 

Apreende-se finalmente que o curso de Psicologia Médica em sua 

proposta de “Conhecer pessoas”, revela-se um auxiliar na compreensão de 

si mesmo, do outro, na valorização do relacionamento interpessoal, quer no 

âmbito pessoal, quer profissional, sinalizando, ainda, que o aprendizado 

torna-se mais sólido e mais bem assimilado quando envolve o 

desenvolvimento global do ser humano. Efetivamente, temos uma grande e 

desafiadora tarefa pela frente, se pretendemos resgatar em caráter efetivo a 

arte do ser médico. Muitas ações devem e poderão ser desencadeadas 

através de pesquisas que aprofundem o tema. Cabe a todos os atores 

envolvidos lutarem por uma educação que palmilhe pelo (re) encontro do 

humano.  
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Apêndice 1  

. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Instituição: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)  

Título do Projeto:  “Conhecer pessoas – uma ciência, uma arte: a dimensão 

humanista na formação do profissional médico”. 

Pesquisadora Responsável: Miriam Sansoni Torossian 

Telefone da pesquisadora: 11-4224-3154. 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisas em Humanos da Unifesp: Rua 

Botucatu, 672 - 1º andar conj. 14, Vila Clementino, São Paulo –SP. Telefone 66(11)  

6671-1062.  Horário de atendimento: das 9:00 as 16:00 hs.  -  e-mail:  

cepunifesp@unifesp.br 

Nome do 

voluntário:_______________________Idade:_______RG________________ 

O(A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar deste estudo, cujo objetivo 

é verificar qual a percepção dos alunos da graduação de medicina sobre a 

formação humanística e o quanto essa formação favorece o interesse pela 

aquisição de habilidades psicoafetivas e a construção da intersubjetividade. 

Em conformidade com a resolução 196/96, serão respeitados os princípios 

da bioética na pesquisa com seres humanos, comprometendo-se assegurar o sigilo 

e privacidade dos resultados obtidos, não acarretando nenhum tipo de dano aos 

participantes. 

O estudo é de natureza qualitativa. Serão realizadas entrevistas podendo 

durar aproximadamente de uma a duas horas. Durante as entrevistas serão feitas 

perguntas ao informante para se alcançar os objetivos da pesquisa.  

Os registros feitos durante a entrevista não serão divulgados aos 

profissionais que trabalham nesta instituição, mas o relatório final, contendo 

citações anônimas, estará disponível para todos quando estiver concluído o estudo, 

inclusive para apresentação em encontros científicos e publicação em revistas 

especializadas. 

Como benefício do estudo, os voluntários serão escutados sobre sua 

opinião acerca da formação humanista, particularmente sobre o curso “conhecer 

pessoas”, podendo criticar e sugerir. O estudo poderá subsidiar as atividades 

pertinentes a esse curso, a fim de aprimorá-lo. 
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Este TERMO, em duas vias, é para certificar que eu, 

_____________________, concordo em participar na qualidade de voluntário do 

projeto científico acima mencionado. Por meio deste, dou permissão para ser 

entrevistado e para estas entrevistas serem gravadas em áudio digital, podendo ser 

considerado risco mínimo, pois suas informações serão preservadas em sigilo e 

minha identidade será mantida desconhecida. 

Estou ciente que não haverá riscos para minha saúde resultantes da 

participação na pesquisa, nem tampouco terei qualquer despesa ou benefício 

financeiro. 

Estou ciente de que sou livre para recusar a dar resposta a determinadas 

questões durante as entrevistas, bem como para retirar meu consentimento e 

terminar minha participação a qualquer tempo sem penalidades. 

Por fim, sei que terei a oportunidade para perguntar sobre qualquer questão 

que eu desejar, e que todas deverão ser respondidas a meu contento. 

 

_________________________________ 

Assinatura do participante 

__________________________________ 

Assinatura da testemunha/representante legal 

 

 

 

 Pesquisadora: declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o  

Consentimento Livre e Esclarecido  deste participante e/ou representante legal para 

a participação neste estudo. 

 

_________________________  

Assinatura da pesquisadora 

 

 

São Paulo, ____ de _____________de 2012. 
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Apêndice 2  

 

Exemplo: Transcrição de entrevista ALUNO 6 

 

ENTREVISTA 6  (dia 27 de fevereiro de 2014 – início às 12:23 / duração 47 min 57 

s) 

(segundo ano) 

 

Entrevistadora: Primeiramente eu gostaria de saber de onde você é, como tá sendo 

a experiência na faculdade...um pouco da sua história de vida mesmo. 

E6: Bom, eu sou de Teresina, Piauí, 18 anos, e eu vim pra São Paulo no fim do ano 

retrasado pra prestar prova no final do ano e a partir de março quando eu passei 

aqui na Unifesp, eu comecei a cursar medicina... e me causou estranheza a 

questão cultural daqui...que aqui algumas pessoas são mais fechadas, demora 

mais pra ter aquele contato e, é claro, fase de adaptação, porque a minha família, a 

minha família é enorme, somos 22 netos e é aquela família que todo mundo se 

reúne muitas vezes pra jantar junto, que quase toda noite, vão três, quatro tios pra 

casa da minha avó, tenho dez tios, vão sempre três ou quatro, todo dia tão lá e se 

juntam...então eu senti muita falta dessas coisas, de reunião de família, que a 

família ficou lá, né, aqui eu tenho uma irmã apenas. 

 

Entrevistadora: Como está sendo a experiência aqui com amigos, lazer? Você mora 

em república? 

 

E6: Eu moro a uma quadra da Unifesp, então minha vida se resume muito aqui 

dentro...tem uma amiga minha que brinca que não aguentaria morar onde eu moro 

porque dá pra ver toda a Unifesp da janela. Você tá indo almoçar encontra 

professor, mas eu gosto muito desse ambiente acadêmico, eu gosto muito da 

medicina. De amigos e de lazer, ao longo desse primeiro ano, eu já construí 

grandes amizades, pessoas que eu posso contar e já também...a gente sai, mas 

aqui em São Paulo eu noto que é mais difícil da pessoa sair, a qualidade de vida 

aqui é menor, você vai sair você pega um trânsito enorme, lá em Teresina eu saia 

muito mais, porque eu tinha mais facilidade...aqui até por tá sozinho, depender de 

transporte público às vezes e também por ter muita coisa pra estudar, nem sempre 

você pega e você consegue sair sempre, mas graças a Deus eu já conheci muita 

gente legal, já fiz muitas amizades. 
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Entrevistadora: Me fala um pouquinho da tua escolha pela medicina; de onde veio 

essa tua escolha pela medicina? 

 

E6: A vida toda foi medicina e outra coisa...quando eu era pequeno era medicina, 

policial, medicina, bombeiro...essas coisas; mais ou menos a partir da quinta série, 

eu fiquei em dúvida: medicina e direito, medicina e relações internacionais...até o 

iniciozinho do meu primeiro ano do ensino médio, era medicina e engenharia 

química, quando eu decidi... no fim do meu primeiro ano eu já tava terminantemente 

decidido, era medicina...e na minha família desses vinte e dois primos, tem uns oito 

que são médicos e ainda tem dois tios que são médicos, então é muito médico na 

família; tem muita gente que me influenciou, que sempre me serviu de modelos, 

não só na medicina, mas que também na medicina e que me influenciaram nessa 

decisão e é bom que dá pra entender os jantares em família...e outra coisa que eu 

acho que eu escolhi medicina, eu cheguei a fazer...na minha escola tinha...eu acho 

que foi uma coisa que me marcou muito...tinha uma equipe de psicólogos, era uma 

equipe enorme de psicólogos...tinha um prédio só de atendimento e eles faziam um 

trabalho com todos os alunos, eles faziam um trabalho, por exemplo, de ver a 

profissão que o aluno queria ser, fazia testes vocacionais...e nos testes que eu fazia 

sempre dava duas coisas grandes: social e comunicativo alto e área da saúde 

alto...então, por exemplo por quê que eu não fui engenheiro químico, por quê que 

eu não fui direito? Eu tenho essa necessidade, faz parte de mim, a necessidade de 

tá se comunicando com as pessoas...e eu acho que a medicina ajuda nisso, a 

medicina...a essência da medicina é o cuidado, a comunicação. Eu me lembro 

muito de um filósofo, Leonardo Boff ... eu vou resumir Leonardo Boff numa frase: a 

essência do ser humano é o cuidado. Eu lembro que num dos livros dele que eu li, 

eu gravei aquela frase pra mim...e eu acho que realmente a essência do ser 

humano é o cuidado. E a medicina, ela é a profissão que mais me aproxima dessa 

minha essência, que infelizmente, muitas vezes está sendo perdida. 

 

Entrevistadora: Sendo perdida? 

 

E6: Eu acho que tá sendo perdida no processo de desumanização pelo 

próprio...porque às vezes você entra no curso com uma perspectiva...você entra no 

curso...claro, tem gente que já entra no curso querendo só ganhar dinheiro, tem 

muita gente que entra, verdade, tem gente, mas uma pesquisa feita, inclusive, pela 
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UFMG falando dos motivos pra escolher medicina, consta que mais de cinquenta 

por cento dos alunos que entram em medicina, escolhem a medicina pra 

cuidar...então, eu penso o seguinte, do início pra o final quando se forma, tá tendo 

algum problema...muitas vezes é que durante o curso a pessoa perde um pouco da 

humanidade, até pela quantidade de plantões...o processo todo que às vezes não é 

muito humano com o próprio estudante, eu acho, porque às vezes você perde a 

noção com a cobrança, você não vai ver mais o paciente, você vai ver só a doença, 

com a cobrança que o certo é você atender em tanto tempo, você acaba tendo isso. 

Mas eu acredito que ainda existem muitos médicos humanos, eu acredito que a 

maioria seja assim, eu acredito que a grande maioria faça cada dia o melhor de si 

pelo seu paciente. Poxa, não vejo fazer sentido a pessoa fazer medicina pra ganhar 

dinheiro, quer ganhar dinheiro, por exemplo, tem mil e uma coisas pra você fazer e 

ganhar muito dinheiro, muito mais que medicina, e não precisa passar por 

muitas...tem aquela frase que medicina é um celibato... não precisa passar por isso 

se for pra ganhar dinheiro. Eu acho que só faz medicina quem tem vocação pra 

aquilo...eu acho que isso é o essencial...e eu vejo os professores mais antigos, eu 

tenho professores que servem de exemplo pra mim que eu vejo, e tios meus, eu 

tenho um tio meu que ele é super humano e que me serve, que eu levo esse 

exemplo dele comigo tanto na hora de atender quanto, por exemplo... tem uma 

pessoa...hoje ele atende só em consultório privado, mas de vez em quando tem 

uma pessoa pobre que pede atendimento, ele dá, sem problema e eu me vejo um 

médico assim, eu não consigo me ver desses grosseirões que também tem, tem 

grosseirão...do mesmo jeito que tem professor que é super humano, que serve de 

exemplo, tem professor que você vê atendendo, você fica...você pensa que poderia 

tá sendo um atendimento mais humano, mais devagar, mas não...e às vezes 

também não é culpa dele, às vezes é culpa do sistema porque tem mil e um 

(ambivalência frente à identificação com o futuro médico), a maioria das vezes tem 

mil e um pacientes pra atender do SUS, da demanda que tem... 

 

Entrevistadora: Mas aqui dentro da universidade...você falou do cuidar, que a 

essência é o cuidar...e aí a gente acaba desembocando um pouquinho na coisa da 

humanização mesmo...dentro da universidade como você vê isso sendo 

trabalhado? 

 

E6:  O problema é o seguinte: o cuidado e o humanizar, ele não é, não são ciências 

objetivas e também não são ciências...por exemplo, história e geografia...história e 
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geografia não são ciências objetivas, mas você estuda com livros e você consegue 

absorver aquilo; biologia molecular, matemática, tem matérias também que são 

objetivas, você também estuda...humanidades, você não tem como ensinar uma 

pessoa que já foi formada com muito tempo, você não tem como mudar 

completamente aquele comportamento, mudar os valores que foram construídos, 

que isso é uma construção que vai desde a pré-escola. Eu acredito que você tá 

falando de uma construção de valores, que dentro da universidade vão ter 

disciplinas que vão tentar ajudar nesse processo de humanização...vai ter a 

psicologia médica, vai ter a saúde coletiva, mas eu me vejo muitas vezes 

aprendendo humanização com professores de outras disciplinas que não querem 

ensinar humanização, mas ensinam humanização pelo simples fato de serem 

humanos. Eu acho que assim que se ensina de verdade...e outra coisa, por 

exemplo, psicologia médica, eu tive um professor, o professor (...) ele era incrível, 

que ele conseguiu realmente envolver a turma, ele conseguia realmente fazer com 

que todo mundo pensasse sobre o tema e era uma aula boa, era uma aula gostosa, 

porque...o próprio (...) passava boa parte do tempo calado, ele ia só indicando a 

gente, quando a gente tava calado, ele: “soltem uma palavra, uma palavra cada 

um” e a gente acabava falando naturalmente, sem ser aquela coisa forçada e 

também a gente...todo o aprendizado, ele é maior quando é construído e  isso é 

exponencial quando se trata de uma humanidade, então aquele professor que fica 

só falando a aula toda de humanidade, como várias outras, a maioria das 

disciplinas de humanidade da Unifesp, infelizmente é assim...muito o professor 

falando, o professor falando e as pessoas que não tem essa humanidade 

construída, elas não vão ter como melhorar muito, porque vão ficar... 

 

Entrevistadora: Você está dizendo então que falta o exemplo...seria um pouco 

isso...porque você, de uma certa forma, está falando dessa relação professor-

aluno... 

 

E6: O exemplo é bom e a gente tem muitos exemplos, mas falta também aproveitar 

o horário que é dado a essas disciplinas de humanidades...porque muitas vezes 

não adianta passar um texto que fala de humanidades e pedir pra o aluno fazer um 

resumo, não vai adiantar, ele não vai aprender, tipo, ele vai ler o texto...ler o texto é 

bom se você internaliza aquele texto, se for meramente pra fazer um resumo, 

meramente pra te dar uma nota, não vai adiantar. O (...) eu citei ele, porque ele 

envolvia, ele fazia várias pessoas internalizarem aquele conteúdo do texto...e, por 
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exemplo, no meu segundo ano de psicologia médica eu tenho um professor que ele 

costuma falar um pouco mais e eu acho que era mais proveitoso quando os alunos 

falavam...a aula ficava mais dinâmica e também você pega e você tem essa 

internalização dos alunos...eu nunca quero ir pra uma aula que eu saia sem 

aprender nada, sem estar aprendendo e eu nunca quero ir pra uma aula em que eu 

não vou...se eu faço medicina, eu faço medicina porque eu acho que aquilo vai me 

contribuir pra alguma coisa e eu acho que as aulas devem ser sempre assim, eu 

acho que o ideal de uma aula é você ir pra aula empolgado, você ir com vontade, 

com sede, quero falar, quero comentar aquilo que eu achei naquele texto, “nossa o 

(...) vai pegar nessa linha, eu sei que ele vai levantar nessa questão” e isso era 

bom, eu via isso no conjunto da turma, porque é aquilo, quando você fala você vai 

aprendendo humanidades, não adianta só ficar jogando você, tem que você 

internalizar também...No geral, eu acho que o maior problema dos alunos é esse, é 

não ter essa internalização. 

 

Entrevistadora: Excetuando psicomed e saúde coletiva que são disciplinas que se 

propõem a trabalhar um pouco mais a questão das humanidades, você percebe em 

outras disciplinas essa humanização ser inserida...na disciplina, na sala de aula, na 

relação professor-aluno? 

 

E6: Então eu tô no segundo ano, eu não paguei matérias do internato, mas eu vou 

dizer o quê que eu acho que ocorre; por exemplo, na anatomia, eu vejo, a gente tá 

lidando com corpos, mas o professor lembra a gente que esses corpos já foram 

vidas, que eles tem uma história, então, nas várias disciplinas existem professores 

e professores e tem muitos, acredito que a maioria, a grande maioria que são sim 

humanos, eu acredito que tem essa ideia da humanização médica mesmo de falar 

pra gente...várias disciplinas, tá estudando uma doença, pára, vamos conversar 

com o paciente, ver como tá o psicológico dele, se não tá afetando...hora ou outra a 

gente é lembrado disso. A questão é que quando chega depois no internato,  eu 

acredito, você se torna muito limitado porque...é aquela questão, primeiro paciente 

do dia, uma coisa, o último é outra coisa...você atender o paciente no ambulatório é 

uma coisa, você atender o paciente depois de vinte e quatro horas de plantão é 

outra coisa... e no internato você tem muito a questão de ter muito paciente, de nem 

sempre ter todos os exames disponíveis, e nem sempre o professor vai ter a 

disponibilidade pra conversar com o aluno sobre humanidades, ele não vai ter essa 

disponibilidade, por questão que não é culpa da Unifesp...é culpa do sistema e 
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muitas vezes é complicado você atender uma pessoa sabendo que seu tempo 

médio tem que ser quinze minutos, vamos supor ou sabendo que tem não sei 

quantas pra você atender ainda que precisam ser atendidas no horário...isso limita 

a humanidade, porque você vai ter que fazer uma semiologia mais focada, você vai 

ter que fazer uma anamnese mais pontual na doença...e outra coisa também, eu 

acho que o que muitas vezes, a gente...não é que a gente deixa de ser humano, é 

que a gente se esquece... 

 

Entrevistadora: Como assim: 

 

E6: Com a correria, eu acredito que...eu acredito duas coisas: primeiro que 

humanidade...quem é de fato, quem tem essas noções de humanidade vai ser 

sempre assim, vai...deixa eu me expressar melhor...você sabe que tem que ver o 

paciente como um todo, você sabe que você tem que pensar no lado psicológico, 

tem que atender bem, tem tudo isso...dar um sorriso, isso são coisas que não perde 

tempo, dá pra fazer sempre, mas, por exemplo, se eu pego uma fila com mil e uma 

pessoas, pego um paciente pontual e eu pego e gasto muito tempo com ele, tô 

sendo desumano com os outros que tão esperando pra eu atender e às vezes você 

perde, na correria você perde a sua humanidade...essa minha humilde e caloura 

opinião...quase caloura, que agora eu sou veterano. 

Entrevistadora: Como é que a faculdade aborda essa questão da humanização, não 

só discursivamente? Como isso é vivido na prática, dentro da experiência que você 

teve até agora? 

 

E6: Te dar um exemplo prático...o projeto Há Braços que é um projeto de 

extensão...em que você tem um contato direto com os pacientes e você 

simplesmente não se preocupa com a doença...se ele quiser falar da doença ótimo, 

mas ele vai falar dele...acho isso incrível, porque às vezes você contribui tanto com 

o paciente, às vezes ele acaba soltando coisas que ajudam clinicamente, mas que 

ele não contou pra o próprio médico...na conversa pura e inocente e o Há Braços, 

eu acredito muito nisso, você tem que ir pra prática...é aquela coisa você tem que 

internalizar...e o Há Braços é uma oportunidade disso, de você fazer, de você ir e 

por a mão na massa e conversar com as pessoas porque conversar, olhar pra o 

outro não é tão fácil...você tem que ter...a conversa não tem um livro, não tem uma 

coisa prescrita, você vai aprendendo no tratar com o outro...as próprias relações 

sociais moldam a sua humanidade, por isso que o exemplo é muito forte 
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também...quando eu vejo um projeto Há Braços, quando eu vejo os veteranos 

sendo humanos, quando eu vejo os residentes, os professores na prática sendo 

humanos e ser humano não é uma questão, não só de ajuda social, não é nada 

disso...ser humano pra mim é falar: “bom dia, como cê tá”, dar um sorriso, às vezes 

um sorriso que você dá...tem um texto da Psicomed do primeiro ano que uma 

paciente achou, uma das médicas só deu atenção a ela porque ela passou a mão 

no cabelo...e às vezes é isso, é um passar a mão no cabelo, é uma abrir a porta pra 

o paciente entrar, eu adoro médico que faz isso...eu acho...o paciente já entra com 

uma outra visão...outra coisa, segurar a mão, olhar pra os olhos, o paciente precisa 

ter confiança, essa confiança é construída também pelo olhar e uma coisa que me 

ficou muito de psicologia médica é um texto que perguntava: “se na Idade Média 

que a gente não tinha nenhum desses aparatos tecnológicos, científicos, por quê 

que o médico já era tão importante?” e a resposta é simples, o texto mesmo dá: 

“porque ele escutava, porque ele tratava na escuta também” e eu acho que nisso 

psicologia e medicina são muito próximas, você não tem como ser médico se não 

tem um pouco de psicólogo, você não tem...e na psicologia também envolve muitas 

coisas da área médica...porque esse olhar pra o outro é muito importante, tanto pra 

você curar a doença, como pra você ter a adesão do paciente, essas coisas e...na 

prática médica é isso, é a questão do exemplo, é você olhar e ver a pessoa 

fazendo...e é também a questão do puxão de orelha, nunca ocorreu comigo e 

nunca eu vi na prática com algum colega meu... por exemplo, se eu ver com algum 

calouro meu, até mesmo com veterano amigo, atendendo grosseiro, no  final da 

consulta chega, conversa com o veterano, conversa com o seu amigo, fala: “Hei, 

pera aí, calma, a gente tá vinte e quatro horas aqui, mas ele não é culpado disso, 

ele tá sofrendo, ele tá com uma doença...” 

 

Entrevistadora: Você citou bastante Psicomed, então eu quero saber se o curso 

“conhecer pessoas”, justamente o curso que é dado no segundo semestre do 

primeiro ano, ele te ajudou a conhecer mais, melhor as pessoas? 

 

E6:Pois é, conhecer tem duas coisas: primeiro, conhecer mais e conhecer melhor e 

eu acho que o curso tem um pouquinho dos dois, conhecer mais, mas também 

conhecer melhor...e às vezes você precisa de pouca coisa pra conhecer melhor 

uma pessoa..e o curso ensina isso, o curso ensina que a conversa é fundamental  e 

ele ensina também a entender nas entrelinhas...tem muitos textos que falam isso, 

que falam de médicos que viram o paciente, mas não conseguiram perceber que 
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ele tava triste, que ele tava depressivo, por exemplo e outros que já conhecem, por 

isso às vezes a gente fala: “Ah, fulano é um clínico de mão cheia, percebe no ar as 

coisas”, mas essas coisas, essas miudezas, aquilo que eu já falei antes, esse olhar 

mesmo...e eu acredito que psicologia médica do primeiro ano, falando 

especificamente, ajudou muito e uma coisa que me deixou muito feliz foi ter 

conversado com uma veterana minha...com os calouros chegando agora, tava uma 

sexto ano conversando com os calouros e aí os calouros perguntando sobre 

matéria tal: “ah, matéria tal é muito importante, presta atenção, cai muito em 

residência” e matéria tal: “matéria tal não precisa prestar muita atenção”, e 

psicologia médica?...eu fiquei muito feliz com a resposta dessa veterana; ela falou: 

“psicologia médica não cai nada em residência, mas é fundamental pra tua vida”, 

isso é o que me deixou muito feliz, ver  o reconhecimento dessa sexto ano falando 

isso, porque eu aprendi muita coisa ao longo da minha vida, só pra passar em 

medicina cê tem que aprender mil e uma coisas pra o vestibular, mas eu vou 

esquecer de muita coisa que eu aprendi pra o vestibular, mas eu acho que valores 

vão ficar, os valores que eu aprendi com os professores vão sempre ficar, talvez as 

matérias eu esqueça, mas os valores não...então independente do que você saiba 

de conteúdo, acho que é mais importante são os valores que você carrega... e isso 

até da minha cultura nordestina é muito assim, a cultura nordestina é mais 

agregadora e às vezes como que esse agregador faz você tá mais junto, mas mais 

com o outro...eu acho que é uma cultura que vê mais o outro. 

 

Entrevistadora: Como você definiria a relação professor-aluno especificamente na 

psicomed do primeiro ano? 

 

E6: Psicologia médica do primeiro ano me preocupa muito o aumento do número de 

turma, porque eu acredito que quanto menos alunos, mais se fala, mais se tem 

envolvimento e mais se tem relação professor-aluno...por exemplo, nessas matérias 

de humanidades, pelo menos nas de humanidades não custa nada o professor 

saber o nome do aluno, acho que isso já é uma coisa mais humana e...outra coisa 

são divididos em cinco turmas, então às vezes a minha turma tinha um professor 

bom, mas a outra turma tinha um professor não tão bom, ocorreu, tinha isso 

também...eu posso falar do meu, o meu professor de psicologia médica eu não 

tenho do que reclamar e tenho o que elogiar porque ele foi além do que eu 

imaginava de envolvimento com a turma porque pessoas que não falavam, não 

falam em outras aulas, ele conseguiu tirar essas pessoas...eu aprendi muitas 
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técnicas, eu gosto muito de ser professor, eu penso em ser professor e foi uma 

pessoa que eu aprendi muitas técnicas de como envolver o aluno, como chamar 

atenção, como fazer a turma desenvolver a atividade, também as dinâmicas, uma 

série de dinâmicas que ele fez e ...vou dar um exemplo, teve uma apresentação de 

grupo que ele fez, daquelas apresentações finais, fizeram um tipo de uma teia 

passando pra conhecer as pessoas do grupo, que aí um aluno sugeriu: “vamos 

fazer na pracinha, no prédio da biomédica?” e a gente foi pra pracinha da 

biomédica...ele deixava o aluno à vontade pra construir a aula junto com ele, e hoje 

em dia, isso em todas as matérias, o professor tem que ser uma ponte, hoje em dia 

é muito fácil você chegar e na internet você ter um conhecimento, professor é 

aquele que seleciona e que constroi junto o conhecimento com o aluno...eu acho 

que conhecimento é isso, é uma ponte construída junto e fora isso ele era 

altamente disponível...por exemplo, nas entrevistas, se tivesse algum problema: “Ói 

gente, esse é meu e-mail, meu celular”, são raríssimos os professores que dão o 

celular pra o aluno; “ó, se tiver alguma dúvida tem aí meu e-mail, qualquer coisa 

pega o meu celular aí”...eu acho isso bom também porque você nota que o 

professor tá preocupado com o feed-back, que ele não quer só dar aula, que ele 

não é só um pesquisador que tem que dar aula...ele é um professor que quer que 

você aprenda, que quer que você absorva aquilo...e o aluno tem que querer, mas o 

professor também, o aluno é estimulado ao ver o professor querendo que ele 

aprenda e eu notava no (...) essa vontade...e é um risco muito grande de você, 

principalmente quando se trata de humanidades, de você pegar e querer só fazer 

aula de dinâmica, dinâmica, dinâmica e serem dinâmicas meio que 

infrutíferas...acho que às vezes tem muitas aulas tradicionais que se  aprende muito 

também, e às vezes muito mais que as de dinâmica e ele conseguia isso nas aulas 

tradicionais também, sentar e discutir uma coisa...eu acho que às vezes tem muito 

professor que quer ser dinâmico, quer trazer o aluno, mas se perde na dinâmica... e 

teve outros grupos de psicomed que fizeram muitas dinâmicas, teve professores 

que faziam isso de conversa entre alunos, teve professor que mandava os alunos 

fazerem apresentação que não fosse de power point, tinha professor que tinha 

mandado os alunos fazerem seminários...e o (...) conseguiu que todo mundo 

fizesse seminário algum dia, tipo assim, ele não deu necessidade de fazer 

seminário, ele perguntava quem leu e as pessoas respondiam a verdade, quem leu, 

quem não leu, não tinha aquele medo...e não precisou fazer seminário, porque  

seminário ocupa muito o tempo do aluno e torna a matéria pesada pra o aluno...não 

precisou ter uma prova formal e ao mesmo tempo eu notei que sem perceber ele 
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realmente avaliou de verdade cada aluno e outra, o quê que ocorre muito com 

seminário, vai ler só aquele grupo que tem o seminário, vai enfocar muito no 

texto...abrindo pra discussão, a grande maioria da sala, mas a grande maioria 

mesmo, que foi outra coisa que me impressionou, aderiu a leitura de textos, você 

sabia que a sala tinha lido...porque geralmente quando tem texto de humanidades, 

muita gente lê, mas tem alguns também razoáveis que não lê e dava pra gente 

discutir, porque não era só um grupo que tinha lido, tava a sala toda lendo. 

 

Entrevistadora: O contato com essa disciplina, com esse professor, te ajudou a ter 

uma perspectiva mais ampla do humano? 

 

E6: Sim, por vários motivos. Primeiro, porque ele era humano com a gente, ele foi 

muito humano em entender o aluno, em pedir, não forçar nada...aprendizagem 

quando o aluno tem vontade é muito maior e outra, os próprios textos, eram aulas 

discutindo e discutindo humanidades, internalizando aquilo, ele pedia pra gente dar 

exemplos, ele pedia pra gente construir isso, não foi algo... “eu tenho que fazer um 

teatro sobre texto tal, eu tenho que fazer uma música sobre texto tal pra apresentar 

pra turma pra dizer pra minha professora que eu li o texto”, foi isso, a gente lia o 

texto pra discutir as questões boas que ele trazia, exemplos...E era engraçado, 

porque ele também percebia a gente...vou dar um exemplo, teve uma aula que era 

véspera de umas quatro provas, tava todo mundo acabado, antes de começar a 

aula ele olhou pra gente: “mas gente, o quê que cês tem hoje? Bora levantar, borá 

fazer relaxamento se não cês não vão conversar comigo hoje não” ... e foi fazendo, 

foi relaxando...na medida em que você é humano com o aluno, o aluno aprende a 

ser humano também ...às vezes você recebe carinho e você dá carinho...então a 

humanidade é isso, a humanidade tanto se aprende com o exemplo, tanto se 

aprende à medida que os outros são humanos com você, na medida que você vê 

exemplos em que a humanidade deu certo, e exemplos em que a não humanidade, 

a desumanização deu errado, e foi discutido isso, porque que a humanidade é o 

melhor caminho e você vê que você também quer ser atendido por uma pessoa 

mais humana e também a psicologia médica, ela te ajuda a conhecer pessoas, ela 

te ajuda a entender esse feed-back do olhar: “aquela pessoa tá querendo 

conversar” e outra, saber lidar na conversa, porque a conversa humana, eu não 

tenho como adivinhar o quê que a senhora tá achando...entendeu? 

Um outro ponto, ao discutir a morte, ao se focar no aluno também você aprende 

que você também é humano, sabe, Patch Adams, nesse filme o reitor diz: “eu tenho 
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que desumanizar vocês pra vocês serem racionais e pra vocês agirem, pra vocês 

serem robocops e salvarem todas as vidas e não errarem nunca, porque vocês não 

podem errar...”  Do mesmo jeito eu tive na Psicomed que a morte às vezes é 

inevitável, nem sempre você vai salvar...isso é uma aprendizagem e é importante. 

 

Entrevistadora: Você teria alguma crítica, sugestões pra esse curso em particular? 

 

E6: Eu acredito, inclusive foi sugerido em aula por pessoas que não fazem parte do 

Há Braços, mas que conhecem o trabalho...que ocorre: é muito bom quando você 

tem, quando você chega no hospital depois de ter Psicomed é diferente, você se 

sente mais confiante, principalmente por você ser aluno do primeiro ano e você vê 

em Psicomed que você tá no primeiro ano, poxa, você não tem obrigação de saber 

tudo! é o que vocês falam inúmeras vezes pra gente e que outros professorem não 

falam, e isso é bom. Uma das sugestões que foi dada, foi que tivesse uma parte 

prática, mas eu acho que é inviável no formato da disciplina do primeiro ano, até 

porque vai ter anamnese no segundo ano que vai ser em parceria, eu acho que isso 

fica realmente pra Psicomed do segundo ano; eu vejo que a grade tá bem 

formulada nessa questão, mas eu acho que tá mal formulada no seguinte: 

observação às práticas médicas só deveria vir depois da psicologia médica, porque 

observação às práticas médicas, você é jogado de certa forma no hospital...é 

humanidade, mas você não tem os textos, você não tem um modelo teórico, porque 

psicologia médica tem um pouco desse teórico...até pra ausência de prática na 

psicologia médica, pra os que reclamam disso, o ideal pra sanar seria botar OPM 

com um segundo...tipo, botar Psicomed no primeiro semestre e OPM no segundo, 

ou então botar algumas aulas pontuais intercaladas... por exemplo, OPM tem um 

gasto muito grande com uma aula, um relatório da visita, uma aula,  um relatório da 

discussão, isso os alunos não gostam muito, ficar fazendo relatório, relatório pra 

entregar pra dar uma nota...você só pela discussão da aula, um bom professor 

sabe avaliar um aluno, então, e outra coisa, você gastava muito tempo...eu passava 

uma manhã no hospital, mas eu não preciso do mesmo período em outra manhã 

pra contar tudo o que aconteceu...as discussões são proveitosas, mas os alunos 

gostavam muito mais de ir do que discutir...então eu acho que dava pra encaixar 

duas horas de Psicomed, duas de OPM da discussão depois, não com os mesmo 

professores, continuar desvinculados, mas intercalar,  uma visita, uma aula de 

Psicomed com uma discussão de OPM, uma visita, uma aula de Psicomed, porque 

a visita pega um turno inteiro, aí na semana seguinte seriam duas horas de 
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Psicomed, com duas horas de OPM. A integração dessas duas disciplinas 

favoreceria porque tanto sanaria os que querem prática Psicomed, como sanaria os 

que reclamam da OPM por não ter a Psicomed antes. Só que eu acredito que essa 

integração não deveria afetar o calendário e os temas dados em Psicologia Médica, 

porque o que é pra ser discutido em OPM, deve ser discutido em OPM – as visitas, 

se tiver uma dúvida, algum comentário, que aí poderia usar até como exemplo nas 

aulas de humanidade de Psicomed, porque tiveram muitos exemplos que a gente 

trouxe da OPM com os textos, utilizar ali, quando fosse propício. 

Pra finalizar, eu diria que você não tem que ser uma máquina, você pode, sendo 

humano, saber tratar os outros como humano, porque pra ser humano é quase que 

inerente ao ser humano tratar os outros como humanos, faz parte...e isso é também 

ser um ser racional, porque você quer que o médico seja irracional, tudo bem, você 

vai ser grosseiro, ter que correr numa anamnese, isso não é ser racional, isso é 

irracional. 
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