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RESUMO
O presente trabalho voltou-se para o estudo da articulação, no contexto acadêmico, da
Extensão como um componente do processo de Ensino-Aprendizagem e Pesquisa,
tomando como objeto o Projeto Cananéia, da Universidade Federal de São Paulo. Esta
iniciativa, realizada no Município de Cananéia (SP) a partir de 1997, foi desenvolvida a
partir da iniciativa dos próprios estudantes, recebendo amplo apoio da Pró-Reitoria de
Extensão. Dentre os objetivos iniciais do Projeto, situavam-se a melhoria da qualidade de
vida dos habitantes da área, materializando o compromisso social da Universidade, e ao
mesmo tempo ampliar os cenários de formação de estudantes de diversos cursos da área
da saúde da Universidade. Promovendo a inserção do estudante na realidade social do
país, a Extensão afigura-se como um campo fértil de formação, problematizando tanto o
Ensino como a Pesquisa acadêmica. Além disto, a Extensão tem o potencial de atender à
construção do perfil profissional previsto nas Diretrizes Curriculares para os diversos
cursos de Graduação, que atualmente norteiam as formulações curriculares e balizam os
financiamentos federais a escolas médicas. Assim, esta pesquisa teve como objetivo
caracterizar, sob a ótica de discentes e gestores participantes do Projeto Cananéia, da
Pró-Reitoria de Extensão da UNIFESP, experiências educacionais que influenciaram o
processo de formação, no âmbito do Curso de Medicina. A população de estudo consistiu
em alunos do Curso Médico da UNIFESP, bem como gestores, que participaram do
Projeto Cananéia. Utilizou-se como estratégia de coleta de dados a entrevista semiestruturada, cujos resultados foram submetidos à análise de conteúdo, construindo-se
unidades de registro, de contexto e categorias, definidas por proximidade temática. Como
resultados mais significativos observamos a valorização, pelos sujeitos de pesquisa, da
educação da população, como uma forma de empoderamento da mesma. Aspectos
relacionados à prática interdisciplinar, à resolutividade e à Formação no contexto das
relações interpessoais, com bases dialógicas com a comunidade, e não por ações não
previamente planejadas pelos participantes. Ficou claro que as atividades extensionistas
não são “extracurriculares”, mas devem fazer parte do currículo formal das instituições,
trazendo para o planejamento educacional iniciativas de pessoas ou de pequenos grupos,
como um elemento fundamental na formação do futuro profissional médico. Foi
evidenciado também um deslocamento de atividades meramente assistenciais para a
educação em saúde, como estratégia prioritária de mudanças sociais, embora os
estudantes tenham reconhecido seu despreparo para atividades educacionais voltadas
para a saúde. Como estratégias de trabalho, foram privilegiadas ações conjuntas de
discussão, fortemente permeadas pelo componente lúdico e ligadas às condições de
obtenção de renda pela população. Em decorrência do engajamento dos estudantes no
Projeto, estes ressaltaram um significativo impacto em sua formação humanística,
reflexiva, ética e socialmente responsável. Por fim, houve um reconhecimento explícito da
extensão como um campo legítimo para o fomento da pesquisa no contexto do SUS. Os
relatos dos estudantes permitem concluir que as atividades extensionistas são estratégias
eficazes para aproximar, de forma singular, a formação médica do perfil do egresso
preconizado nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Medicina.
Palavras chave: 1. Educação Médica. 2. Currículo 3. Relações Comunidade-Instituição.
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ABSTRACT
This study is focused in the academic articulation between Extension, the TeachingLearning process and Research, considering the Cananeia Project, of Universidade
Federal de São Paulo (Federal University of Sao Paulo). This event, developed in the city
of Cananeia (SP State) since1997, was conceived at the suggestion of students of several
health areas and was fully supported by the Institution (Pró-Reitoria de Extensão).
Improvement of life quality of the population, as a demand of social compromise of the
University, as well as diversifying sceneries of education of the students involved were
among the initial objectives of the Project. Extension activities can promote the insertion of
undergraduate students in social reality do the country, and can problematize both
Teatching as academic Research. Furthermore, Extension favors the development of the
professional profile made explicit in Curricular Precepts of the many undergraduate courses
which nowadays rule curricular planning and direct federal financing for Medical Schools.
This research aimed at characterizing, from the point of view of students and professors
Who took part in the Cananeia Project, from UNIFESP, educational experiences that
impacted in professional education of Medical Course. Data were collected by applying a
semi-structured interview, whose results were submitted to content analysis, building
register and context unities and categories, according to subject proximity. The most
important results were: the value of education of population, as a strategy of empowerment,
interdisciplinary practices, resolutivity and education based in interpersonal relationships,
establishing dialog with the community instead of applying preplanned actions. It became
clear that extension activities are not “extra-curricular”, but must be inserted in formal
planning of future professionals. It was also emphasized that health education is far more
important than assistance, if you aim at social transitions. Nevertheless, the students
recognized that they were not prepared to be health educators. The strategies used were
most often group activities, with moments of fun and connected to the forms of earning
financial incomes by the population. The participation of students in the Project had a
substantial impact in their humanistic, reflexive, ethic and socially responsible. They also
recognized Extension as a legitimate field of research, in the policies of public health of
Brazil. The students viewed extension activities as privileged strategies of medical
education, according with Curricular Precepts in our Country.

Key Words: 1. Medical Education. 2. Curriculum. 3. Community-Institutional
Relations.
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“Só na convicção permanente do inacabado pode encontrar o
homem e as sociedades o sentido da esperança. Quem se julga
acabado está morto.”

(Paulo Freire)

“As pessoas que querem participar do Cananéia têm que topar
esse risco de se envolver, de amar essa comunidade e amar
todas as comunidades, todas as pessoas com quem vão no futuro
trabalhar juntos, porque a medicina precisa de amor.”
(Uma discente entrevistada)
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INTRODUÇÃO

A realização de uma pesquisa tomando como objeto um Projeto de Extensão
Universitária decorreu de peculiaridades da formação educacional e da trajetória
estudantil e profissional do pesquisador, ao atuar, além das atividades formais de
escolarização, em movimentos populares, mais especificamente nas Comunidades
Eclesiais de Base (CEB´s) e no Movimento Estudantil (ME). Estas experiências
ensejaram o desejo de trabalhar para colaborar com o desenvolvimento da
construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos possam viver de
forma digna.
Nesse contexto insere-se a participação no curso de magistério no Centro
Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), no ensino
médio, fruto da constatação de que mudanças sociais passam inexoravelmente
pela educação, em todos os seus níveis.
A opção pela graduação em Comunicação Social, habilitação em Relações
Públicas, na Universidade de Santo Amaro (UNISA), aprofundou reflexões de que a
comunicação poderia ser uma importante ferramenta entre educadores e
educandos e, consequentemente, incrementar a qualidade do diálogo estabelecido
entre os atores envolvidos nos processos mencionados.
Esta dimensão dialógica da educação encontra respaldo em pensadores que
afirmam:
“Ser

dialógico,

para

o

humanismo

verdadeiro,

não

é

dizer-se

descomprometidamente dialógico; é vivenciar o diálogo. Ser dialógico é
empenhar-se na transformação constante da realidade” (FREIRE, 1979, p.
43).
“(...) o que se espera do novo desenho educativo formal é o compromisso com
um ensino em diálogo crítico com as realidades comunicacionais e
tecnológicas, preocupado em fazer o aluno aprender a aprender.” (CITELLI,
2004, p. 141).

Às experiências inicialmente relatadas somaram-se, durante todo o período
da graduação, uma participação expressiva nos diversos espaços decisórios da
Universidade, dentre eles: Conselho Superior (Consu), Conselho de Ensino
2

Pesquisa e Extensão (CONSEPE), Diretório Central dos Estudantes (DCE),
Diretório Acadêmico (DA) e Agência Junior de Comunicação. Em contextos mais
amplos, cumpre destacar a direção da União Nacional dos Estudantes (UNE), da
União Estadual dos Estudantes (UEE-SP) e da Executiva Nacional dos Estudantes
de Comunicação Social (ENECOS), o que particularizou a visão da formação
superior como um poderoso agente transformador social.
Após

a

graduação

especializei-me

em

Gestão

de

Processos

Comunicacionais pela Universidade de São Paulo (USP), onde tive a oportunidade
de contato maior com a Educomunicação, vendo-a em sua dimensão da
responsabilidade de elaborar novas estratégias comunicativas, e definida por
Soares (2000) como:

“O conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação
de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer
ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais,
assim como melhorar o coeficiente das ações educativas.” (pág. 12)

Posteriormente, ocorreu minha inserção institucional na Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP) e de seu Conselho de Extensão (COEX), do qual
fui membro, entre os anos de 2002 e 2009, sendo que, no momento coordeno,
junto com alguns companheiros, um dos Projetos regularmente desenvolvidos pela
Pró-Reitoria de Extensão.
O envolvimento mais aprofundado com o binômio “educação e saúde”, e sua
relação com a extensão, levou-me a cursar o Programa de Pós-Graduação stricto
sensu (Mestrado Profissional em “Ensino em Ciências da Saúde”) do Centro de
Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS), desta Universidade, do
que resultou também minha participação no Conselho Técnico Administrativo
(CTA) e posteriormente do Conselho Superior (CONSU) como membro
representante do corpo discente.
Em coerência com o caminho trilhado, elegi como objeto de pesquisa o
Projeto Cananéia, motivado pela seguinte questão norteadora: quais poderiam ser
as contribuições do engajamento de estudantes em um Projeto de Extensão, com
características peculiares, que serão posteriormente detalhadas, no processo de
3

formação na área da saúde, em particular na graduação médica, sob a ótica de
discentes e gestores envolvidos?

4

OBJETIVOS

1. Geral

Caracterizar, sob a ótica de discentes e gestores participantes do Projeto
Cananéia, da Pró-Reitoria de Extensão da UNIFESP, experiências educacionais
que influenciaram o processo de formação, no âmbito do Curso de Medicina.

2. Específicos



Descrever, nas concepções dos sujeitos de pesquisa, o Projeto Cananéia,
no que tange aos seus objetivos e planejamento, em geral, identificando os
gestores e discentes egressos do mesmo.



Caracterizar as ações de educação em saúde efetivamente desenvolvidas
pelo Projeto.



Conhecer, sob a ótica de gestores e discentes, a influência das experiências
vivenciadas no Projeto com relação à formação médica.



Mapear possíveis sugestões de aprimoramento relacionadas à construção e
participação em projetos de extensão universitária.

6

REFERENCIAL
TEÓRICO

1. A Extensão Universitária

Pensar Universidade numa era de transformações tecnológicas e sociais é
um grande desafio. Qual é o verdadeiro papel que ela deve cumprir? Como a
Universidade deve comprometer-se com a sociedade na qual ela está inserida?
Será que ela faz realmente cumprir sua essência de forma integral nos três campos
de atuação: Ensino, Pesquisa e Extensão? De que forma esse tripé se articula em
sua estruturação acadêmica?
Sempre que buscamos respostas para tais perguntas, encontramos mais
questões a serem resolvidas. Dentro desse cenário, este referencial teórico busca
algumas características da articulação entre educação em saúde e extensão
universitária na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), tomando como
campo de pesquisa o Projeto Cananéia, que envolveu discentes e docentes.
Existem relativamente poucos estudos acerca do desenvolvimento da
extensão universitária, mas publicações recentes mostram que ela passou por
várias fases e durante seu início esteve vinculada a um caráter filantrópico, sempre
com o intuito de suprir necessidades dos mais carentes (FARIA, 2001).
Na América Latina, um referencial significativo surgiu próximo ao Movimento
Estudantil de Córdoba, em 1918, que incorporou à extensão uma temática a ser
discutida com o corpo acadêmico, desencadeando um grande movimento na
criação de Universidades Populares em várias nações (ROCHA, 2001).
Conforme o mesmo autor, a história do extensionismo carrega consigo um
forte componente conceitual hegemônico, que se divide nas seguintes fases:



“De experiências de pequena dimensão, restritas a grupos de

pequena projeção, expressas especialmente por meio de ações
vinculadas a religião;


Da participação de docentes e discentes em movimentos

emancipatórios de caráter ideológico diferenciado, com ações pensadas
a partir da Universidade;
8



Das ações decorrentes do processo de modernização da

sociedade, tendo como núcleo a Revolução Industrial, a Revolução
Americana e outros movimentos similares;


Dos tempos de construção, reconstrução e questionamentos

críticos e de assunção da Extensão como Política Social do Estado;


Dos tempos de um novo assumir interno por parte da

Universidade; e


Da fase atual do assumir, em rede, oportunidades de construção

de grandes cadeias.” (pág. 15).
Segundo Nogueira (2000), a primeira referência de cunho legal à extensão
universitária no Brasil é encontrada no Estatuto das Universidades Brasileiras, por
intermédio do Decreto no. 19.851, de abril de 1931, em que o Ministro Francisco
Campos deixa bem explícita sua concepção, ao relatar que a extensão tem como
proposta realizar ações que podem ser desenvolvidas pelas universidades com o
intuito de expandir de modo eficaz o nível de cultura geral da população,
principalmente daqueles que se encontram ligados de alguma forma com tais
instituições.
No entanto, até o ano de 1987, a extensão universitária brasileira era
entendida por muitos como “assistencialismo”, tomando como referências os
projetos desenvolvidos pelo governo federal, como o Centro Rural Universitário de
Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC) e o Projeto Rondon, dentre outros, em
que a ideia se limitava à busca de resoluções de caráter imediatista aos problemas
brasileiros através de ações pontuais ou continuadas (SOUZA, 2005).
Nesse sentido, observamos uma crítica de Freire (1977), ao afirmar que:
“(...) a expressão extensão educativa só tem sentido se toma a educação como
prática da domestificação” (p. 25, grifo do autor).
Durante o processo de abertura política brasileira, na década de 80, a
universidade passou a elaborar novas formas, conceitos e percepções acerca do
extensionismo. Buscando fazer uma associação do ensino com a prática, a criação
do Fórum de Pró-Reitores das Universidades Brasileiras foi um passo importante
(LEITE et al., 2003).

9

Nogueira (2000) traz uma importante contribuição para esse debate quando
afirma que a sociedade desencadeou discussões para construir os novos rumos da
política brasileira e a democratização. Além dos direitos universais, revia-se o papel
da universidade nessa nova realidade. Neste cenário surgem os fóruns regionais,
até que em novembro de 1987, teve lugar o I Encontro de Pró-Reitores de
Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Este evento contou com a
representação de trinta e três Universidades Públicas, tanto das esferas estaduais,
como da esfera federal. Até hoje os desdobramentos desse fórum têm buscado a
função de estabelecer diretrizes, conceitos e políticas de extensão.
Por sua importância, merece transcrição, nos parágrafos subsequentes, o
texto a respeito da função da extensão universitária, explicitada no Plano Nacional
de Extensão Universitária (2001). Neste documento, a extensão é entendida como
espaço de prática acadêmica que interliga a universidade às suas atividades de
ensino e pesquisa, atendendo às demandas levantadas a partir de diferentes
segmentos da população. O plano também afirma que a extensão universitária
pode favorecer a formação do profissional cidadão e credenciá-lo junto à
sociedade, ocupando um espaço privilegiado de produção de conhecimentos
significativos para a superação de desigualdades sociais. O plano tem por
objetivos:
a)

“reafirmar a extensão universitária como processo acadêmico

definido e efetivado em função das exigências da realidade,
indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no
intercâmbio com a sociedade;
b)

assegurar a relação bidirecional entre a universidade e a

sociedade, de tal modo que os problemas sociais urgentes recebam
atenção produtiva por parte da universidade;
c)

dar prioridade às práticas voltadas para o atendimento de

necessidades sociais emergentes como as relacionadas com alimentos,
geração de empregos e ampliação de renda;
d)

estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações

multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da
universidade e da sociedade;
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e)

enfatizar a utilização de tecnologia disponível para ampliar a

oferta de oportunidades e melhorar a qualidade da educação, incluindo
a educação continuada e à distância;
f)

considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento,

produção e preservação cultural e artística como relevantes para a
afirmação do caráter nacional e de suas manifestações regionais;
g)

inserir a educação ambiental e o desenvolvimento sustentado

como componentes da atividade extensionista;
h)

valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a

forma de consórcios, redes ou parcerias, e as atividades voltadas para
o intercâmbio e a solidariedade internacional;
i)

tornar permanente a avaliação institucional das atividades de

extensão universitária como um dos parâmetros de avaliação da própria
universidade;
j)

criar condições

para a participação da universidade

na

elaboração das políticas públicas voltadas para a maioria da população,
bem como para se constituir em organismo legítimo para acompanhar e
avaliar a implantação das mesmas e
k)

possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e

transferência de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao
saber e o desenvolvimento tecnológico e social do país.” (p. 50 )

Deve-se também enfatizar que o trabalho desenvolvido pelas atividades de
extensão das universidades assume um papel ainda mais importante, do ponto de
vista acadêmico, quando são acolhidos e valorizados projetos que fomentam a
aprendizagem por meio da participação ativa dos discentes, propiciando vivências
de situações-problema e suscitando reflexões sobre elas, permitindo ao indivíduo
municiar-se de conhecimento e vivência que o habilitem a tomar atitudes
resolutivas diante de fatos socialmente relevantes (Comitê para Democratização da
Informática, 2006). Nesse caso, aos educadores envolvidos nas ações propostas
através da extensão compete, a partir das experiências do educando, auxiliá-lo na
contextualização dos problemas identificados, contribuindo com reflexões que o
levem a uma interação mais sistematizada com o meio.
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2. A Extensão Universitária e a Educação em Saúde

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1946) definiu a saúde como um
“estado completo de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência
de doença”. Se, na ocasião, este conceito representou um importante avanço, uma
visão mais atual que contemple a complexidade do ser humano e do processo
saúde-doença, remete-nos ao contexto da qualidade de vida, considerando-se esta
como:
"(...) a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto
da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos
seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações." (WHOQOL
GROUP, 1994).
Desta perspectiva emerge a importância do estudante inserir-se no cotidiano
geográfico, social e cultural da população, o que vai ao encontro da importância da
extensão universitária na construção do profissional preconizado pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Medicina (BRASIL,
2001):
“(...) médico, com formação generalista, humanista, crítica e
reflexiva, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no
processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção,
com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à
saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como
promotor da saúde integral do ser humano.”
Arteaga Rodriguez et al. (2007) levantam um elemento significativo, ao
relatar que a prática médica contemporânea reconhece que, para contribuir com o
aprimoramento do panorama da saúde pública, é necessário educar as grandes
massas. No mesmo sentido caminha Mareuse (2007), quando considera que a
noção de saúde atrelada à qualidade de vida aponta para a necessidade de que
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diferentes elementos presentes no tecido social sejam reconhecidos como
possíveis causas de prejuízo no âmbito orgânico e ou psíquico, assim como suas
possibilidades de enfrentamento.
Avançando neste sentido, estudos, como os realizados por Vasconcelos
(1998) e Souza (2005), apontam para a possibilidade de um impacto positivo na
saúde de uma população por intermédio de adoção de práticas educativas e
estímulos de políticas que privilegiem a educação da população, ultrapassando os
muros dos cenários onde tradicionalmente ocorreu, durante séculos, a formação
médica.
Brandão (1995) entende a educação como um conjunto de ações de
humanização que ocorrem ao longo de toda vida, de muitos modos diferentes, em
casa, na rua, no trabalho, na igreja, na escola, entre outros. Além disso,
compreende-se que a educação está ligada à articulação do conhecimento popular
e científico, o que implica no entrelaçamento de culturas múltiplas.
Outro entendimento importante para a compreensão do binômio educação e
saúde e de sua relação com a extensão é discutido por Batista (2004), ao trazer a
concepção de que o ensino em saúde é um processo de natureza multidisciplinar
que tem por objetivo a organização de um sistema de relações nas dimensões dos
conhecimentos, habilidades e atitudes, de tal modo que favoreça ao máximo o
processo ensino-aprendizagem.
Inquietações deste teor despertam um olhar que valorize a percepção da
necessidade de promover uma efetiva articulação entre educação e comunicação,
em bases epistemológicas sólidas, que considerem o diálogo entre a comunidade
ou os indivíduos com o futuro profissional de saúde, propiciando a intervenção no
processo saúde-doença, pela melhora da qualidade de vida da população alvo.
Lane (2008) contribui para essa discussão, mostrando como o coletivo pode
ser uma grande força transformadora de valores e de práticas, que poderá
enriquecer a comunidade na resolução de problemas de forma compartilhada, ao
afirmar que:
“(...) desenvolver relações sociais que se efetivem através da
comunicação e cooperação entre pessoas, relações onde não haja
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dominação de uns sobre os outros, por meio de procedimentos
educativos e, basicamente, preventivos, se tornou o objeto central de
atividades comunitárias, as quais podem ocorrer em casa, com
pessoas criando novas relações familiares, em escolas, hospitais e
mesmo entre um grupo de vizinhança de bairro, desde que estes se
identifiquem por necessidades comuns a serem satisfeitas, através
da atividades planejadas em conjunto e que impliquem em ações de
vários indivíduos, encadeadas para atingir o objetivo proposto.” (p.
68)
Nesse sentido, observa-se em Alvim (2005) que a participação ativa em
ações de extensão permite relação com situações-problema, processo fundamental
para que os atores envolvidos sejam capazes de identificar atitudes diante de fatos
diagnosticados e de contribuir com medidas resolutivas.
Gomez (1997) acrescenta a influência da tecnologia nos processos
educacionais, a qual, embora por si só não determine mudanças, permite
redimensionar o olhar dos estudantes em atitudes críticas que podem inclusive
planejar e replanejar projetos de acordo com a avaliação do impacto dos mesmos.
O referencial destacado ressalta a relação sujeito-objeto-sujeito, entendida
sob a perspectiva da ideia de mediação, como explica Grotto et al. (2006): o sujeito
estabelece suas relações através de outrem, ou melhor, sua relação cognitiva se
dá no contato com outros elementos que o cercam e assim acrescenta valores
capazes de construir sua formação. A atividade de conhecer pressupõe a
existência no sujeito de determinadas propriedades que o habilitam a captar as
características dos objetos. O ato de conhecer não é obra exclusiva nem do sujeito,
nem do objeto e nem mesmo de sua interação (direta), mas da ação do elemento
mediador, sem o qual não existe nem sujeito nem objeto de conhecimento.
No mesmo sentido, Tassoni (2000) argumenta que:
“O objeto de conhecimento não existe fora das relações humanas.
De fato, para chegar ao objeto é necessário que o sujeito entre em
relação com outros sujeitos que estão, pela função social que lhe
atribuem, constituindo esse objeto enquanto tal, nesse sentido, as
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relações

humanas

que

formam

a

essência

do

objeto

de

conhecimento, pois este só existe a partir de seu uso social.” (p. 2).
Depreende-se do exposto que a teoria em conjunto com a vivência, base
dos projetos de extensão, podem contribuir para a formação do futuro profissional
médico, destacando-se a questão da humanização. Por sua vez, a comunidade
passa a deter o potencial de exercer uma forte contribuição para o
desenvolvimento de políticas e práticas de educação em saúde.

3.

A Extensão Universitária e suas Relações com o Planejamento do
Currículo de Graduação Médica

Sabe-se que um dos marcos de maior impacto na educação médica da era
moderna se deu após a publicação do estudo denominado “Medical Education in
the United States and Canada – A Report to the Carnegie Foundation for the
Advancement of Teaching”, também conhecido como o “Relatório Flexner” (1910),
cuja realização foi motivada pela percepção da baixa qualidade da formação nas
escolas da América do Norte.
Flexner balizou durante décadas a forma de se pensar a formação médica,
valorizando o caráter hospitalocêntrico, em um sistema onde o estudante era
levado a racionalizar o fenômeno do adoecer humano, a partir de uma formação
que se pretendia solidamente científica (correspondente ao “ciclo básico” dos
currículos atualmente denominados de tradicionais). Em que pesem as críticas
contemporâneas a inúmeros princípios flexnerianos, não há como negar o mérito
das reformas realizadas, no momento histórico em que ocorreram. Deve-se dar
destaque, a título de exemplo, à valorização das pesquisas científicas no ambiente
acadêmico e à sistematização de matrizes que até pouco tempo exerceram papel
hegemônico no planejamento curricular médico.
Neste aspecto, torna-se extremamente atual a discussão sobre arquiteturas
curriculares pautadas na construção da chamada “grade curricular”, com disciplinas
isoladas, utilizando-se predominantemente atividades norteadas por uma visão
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conteudística, ocorrendo o contato do estudante com a sua futura prática em
momentos avançados do curso. Nas palavras de Garbi Novaes (2009):
“Tradicionalmente, o ensino médico tem sido realizado por meio de
aulas expositivas, as quais reúnem em um mesmo ambiente grandes
grupos de alunos e professores qualificados.” (p. 203)
Uma vez observada a importância de disponibilizar estratégias para uma
preparação

mais abrangente, deve

ser reconhecido

um grande

avanço

proporcionado pela consolidação da Conferência Mundial de Educação Médica na
Escócia em 1988, que resultou na construção da “Declaração de Edimburgo”
(Walton, 1993). O documento indica, dentre outros aspectos relevantes, que o
desenvolvimento da competência profissional deveria estar associado a valores
sociais, culturais e éticos.
Tais discussões, travadas nas últimas décadas no cenário internacional,
encontraram grande eco em nosso meio, sobretudo no contexto da Associação
Brasileira de Ensino Médico (ABEM), da Comissão Interinstitucional Nacional de
Avaliação do Ensino Médico (CINAEM), bem como no âmago das diversas Escolas
Médicas engajadas em processos de mudança. Vários autores relataram
criticamente essa trajetória, podendo citar-se, dentre outros, Amaral (2007) e Maia
(2010), em nosso meio, e Galli (1989), em escolas médicas da Argentina.
Um outro vetor de mudança diz respeito, em um plano mais amplo, à Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) que extingue os
“currículos mínimos”, que, por décadas, restringiram mudanças curriculares
significativas no ensino superior do Brasil e institui as Diretrizes Nacionais para os
diversos Cursos de Graduação no País.

O documento referente à formação

médica já foi objeto de reflexão anterior, neste Referencial, devendo acrescentar-se
que a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) estabelece o Sistema Único de
Saúde (SUS), conferindo-lhe, dentre suas diversas atribuições, “ordenar a
formação de recursos humanos na área de saúde” (Seção II, Artigo 200º. Inciso III).
Cumpre também ressaltar que, para um realinhamento da formação médica,
o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação criaram o Programa Nacional de
Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED – Portaria
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Interministerial no. 610, em 26 de março de 2002), que incentivou, inclusive por
financiamentos, as escolas médicas a incorporar mudanças significativas em seus
currículos (BRASIL, 2002).
Essa realidade, aliada ao vertiginoso progresso dos conhecimentos
científicos na área da saúde e à evolução do pensamento pedagógico em nosso
meio, implica em uma definição mais ampla de “currículo”, avançando de um plano
acadêmico documental para um verdadeiro espaço, que, segundo Maia (2004)
“(...) é configurado e constantemente reconfigurado, considerando-se
o caráter dinâmico do conhecimento e da cultura que devem ser
escolarizados, ante a formação do aluno para um conjunto de
necessidades sociais.” (p. 114)
Entretanto, em uma visão mais tradicional, que de certa forma ainda
predomina na formação superior em saúde, Tavares (2007) afirma que:
“O termo “currículo” se refere ao conjunto de disciplinas de um curso,
geralmente representado por uma “grade” de disciplinas em que se
explicitam

conteúdos,

ementas,

créditos,

se

obrigatórias

ou

optativas, as respectivas cargas horárias e sua distribuição pelos
períodos acadêmicos.” (p. 255)
Ampliando esta análise, observamos que o currículo, visto como processo
de formação para uma determinada profissão, comporta vários ”espaços”,
conforme pode ser observado na Figura 1.
Podemos depreender que a formação superior em saúde (enfatizando os
documentos acima citados) deve obrigatoriamente transcender os espaços
tradicionalmente

utilizados

pela

Academia,

tais

como

bancos

escolares,

laboratórios, clínicas ou outros espaços “intramuros”. Como mencionado antes,
uma visão histórica da extensão em nosso país aponta para uma escolarização
formal de experiências de ensino e aprendizagem que ocorrem no contexto social
(em uma visão mais ampla), que foram sendo institucionalizadas (e, portanto,
formalizadas), de atividades de extensão universitária (Galli, 1989 e Tavares,
2007).
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Figura 1:

Currículo Formal, Informal, Escolar, Paralelo e Oculto:
movimentos do planejamento curricular (transcrita de Maia,
2005, p.49)

A análise aqui apresentada é pensada no currículo informal como referencial
para a construção de conhecimento num projeto de extensão. No entanto, é
importante conhecer as diferenças entre o currículo formal (ou oficial), o informal, o
paralelo e o oculto.
Garbi Novaes (2009) afirma que mudanças nos currículos médicos tentam
buscar uma formação onde o futuro profissional consiga desenvolver competência
para adotar uma postura ética, visão humanística, senso de responsabilidade social
e compromisso com a cidadania.
Nesse cenário, as atividades situadas fora do currículo formal, que são
entendidas como atividades concebidas sem uma característica obrigatória,
ganham um estofo na formação do discente, ampliando o entendimento e os
olhares acerca dos currículos paralelo e informal.
Rego (1994) apresenta o currículo paralelo como o conjunto de atividades
que os alunos desenvolvem fora do âmbito da Instituição, subvertendo, na maioria
das vezes, a estrutura curricular formal estabelecida pela instituição.
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Maia (2004) denomina o currículo informal como o conjunto experiências que
o aluno busca espontaneamente dentro da própria instituição, tais como estágios
ou participação em projetos de extensão.
A Extensão Universitária, portanto, situa-se no currículo informal, articulando
o aprendizado em sala de aula com a vivência em outros locais diversificados.
Essa experiência colabora para a emancipação do discente e futuro profissional,
como também afirma Hennington (2005):
“Os programas de extensão universitária desvelam a importância de
sua existência na relação estabelecida entre instituição e sociedade,
consolidando-se através da aproximação e troca de conhecimentos e
experiências

entre

professores,

alunos

possibilidade

de

desenvolvimento

de

e

população,

processos

de

pela

ensino-

aprendizagem a partir de práticas cotidianas coadunadas com o
ensino e pesquisa e, especialmente pelo fato de propiciar o confronto
da teoria com o mundo real de necessidades e desejos. Na área da
saúde, assumem particular importância na medida em que se
integram à rede assistencial e podem servir de espaço diferenciado
para novas experiências voltadas à humanização.” (p. 257)
Por outro lado, o currículo oculto permeia todos os espaços de formação,
constituindo-se de uma realidade apenas identificável por intermédio de pesquisa,
onde o aluno, pela observação do exemplo de seus docentes (e de outros atores) e
pela interação com os próprios espaços geográficos, acrescenta à sua
aprendizagem aspectos relacionados, sobretudo, com atitudes e valores (SILVA,
2004).
Desta forma, este Referencial apresenta subsídios que indicam a
importância da Extensão Universitária no (re)planejamento dos currículos das
Escolas Médicas, sobretudo no que concerne à possibilidade deste componente
indissociável do Ensino e da Pesquisa representar, por essência, o campo onde
tem início a problematização da prática profissional, que deve perpassar todo o
processo de formação de graduação (Batista, 2006).
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É neste campo fértil de produção do conhecimento que se situa o presente
Trabalho.
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METODOLOGIA

1. Caracterização do Estudo

A presente pesquisa representa um estudo descritivo, utilizando-se de um
referencial metodológico qualitativo, por se preocupar com um nível de realidade
que não pode ser quantificado e com a característica de uma análise da realidade
em um determinado momento. Houve interesse em compreender e explicar a
dinâmica de relações sociais, por serem consequentes de aspirações, crenças,
valores, hábitos e atitudes. A subjetividade, portanto, assumiu relevo particular
Neste contexto, Richardson (1989) afirma que:
“A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção
do investigador, justifica-se, especialmente, por ser uma forma
adequada para entender a natureza de um fenômeno social. Isso
porque os estudos que empregam essa metodologia podem
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de
mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de
profundidade,

o

entendimento

das

particulariedades

do

comportamento dos indivíduos” (p. 38)
Pode-se também afirmar que se trata de um estudo exploratório (Gil, 1999),
uma vez que o pesquisador amplie o objeto de investigação, aplicando-o a outros
programas de extensão da Instituição, tornando como base o aprofundamento da
sistematização metodológica aqui utilizada.
O presente estudo foi autorizado institucionalmente pelo coordenador do
Projeto (Anexo I) e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o registro
número 0775/09 em 26 de junho de 2009 (Anexo II).
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2. Contexto da Pesquisa: o Projeto Cananéia

O Projeto Cananéia foi criado em 1997 pela Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP, 2004).
O município de Cananéia localiza-se no Vale do Ribeira, ao sul do Estado de
São Paulo, compõe a microrregião administrativa de Registro e constitui-se em
área de proteção ambiental, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, Instituto
Florestal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA).

Figura 2: Mapa do Estado de São Paulo e do Município de Cananéia
Sua área geográfica é de 1.272Km2, incluindo um território continental e as
ilhas de Cananéia e do Cardoso. Situada a 230Km da Capital. A cidade é composta
por 39 bairros, sendo 13 no continente, 15 na Ilha de Cananéia e 11 na Ilha do
Cardoso. A população do município é de 12.298 habitantes sendo que 82,97%
concentra-se na zona urbana e 17,03% na zona rural (IBGE, 2000). O acesso à
região ocorre pela rodovia Regis Bittencourt (BR-116) e, a seguir, pela SP-226.
Existe energia elétrica na maior parte da região urbana e em alguns bairros
da zona rural e energia solar nos bairros da Ilha do Cardoso. A rede de água cobre
cerca de 95% das casas do município e a de esgoto 80%. A coleta de lixo ocorre
diariamente na sede e três vezes por semana nos bairros do continente, sendo que
o destino final deste é um depósito a céu aberto.
O Projeto Cananéia iniciou-se no bairro Ariri em 1999, seguido por Marujá
em 2001 e, posteriormente, por Mandira e Itapitangui nos anos de 2003 e 2004,
respectivamente. Na ocasião do início desta pesquisa, os dois primeiros já haviam
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sido concluídos, Mandira estava em fase de encerramento e o de Itapitangui ainda
encontrava-se em desenvolvimento.
O Projeto tinha como objetivos melhorar a qualidade de vida da população
local, ampliando, ao mesmo tempo, os cenários de formação dos discentes da
Instituição, inserindo-os em uma vivência de extensão universitária na realidade
brasileira, em uma perspectiva de interdisciplinaridade. Foram consideradas duas
questões sociais relevantes: de um lado a educação em saúde e de outro a
situação de trabalho e renda das comunidades, utilizando, dentre outras
estratégias, o despertar da reflexão do conjunto dos partícipes, uma vez que todos
são capazes de intervir no meio em que estão inseridos.
Participaram das ações alunos dos cursos de graduação de enfermagem,
medicina, fonoaudiologia e biomedicina, todos voluntários. Ocorriam reuniões
semanalmente, juntamente com os docentes, sempre às quartas-feiras, para
planejar e avaliar as atividades realizadas nas viagens à comunidade.
Foram previstas atividades mensais de campo, com duração de dois dias
(um final de semana por mês), que ocorreram em um espaço público, normalmente
uma escola, cedido pela Prefeitura da cidade, constituídas por discussões, oficinas
e atividades lúdicas, com os diversos grupos de trabalho, divididos por faixa etária
e/ou gênero. Além dos aspectos relacionados à geração de renda, as oficinas
foram voltadas para temas tais como: doenças, higiene, reaproveitamento de
alimentos, drogas, violência, sexualidade, esporte, primeiros socorros, dentre
outros. As discussões eram desencadeadas por meio de diversas atividades
lúdicas, como: gincanas, filmes, músicas, esportes, trabalhos manuais, histórias
contadas, culinária ou por conversas informais.

3. População de Estudo

A população de estudo desta pesquisa constituiu-se dos gestores do Projeto
Cananéia e de discentes egressos do mesmo.
Em que pese a característica multidisciplinar do Projeto, por uma questão
metodológica, foram focados os alunos do curso de Medicina que participaram do
Projeto e que ainda estivessem matriculados na Instituição. Todos os participantes
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assinaram previamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado
no Anexo III.

4. Coleta de Dados
Além de consulta a documentos arquivados na Pró-Reitoria de Extensão, foi
realizada a opção metodológica de entrevista com os sujeitos da pesquisa.
Utilizou-se a técnica de entrevista semi-estruturada, reiteradamente validada
como método de investigação adequado para a realização de uma pesquisa
qualitativa, quando se busca aprofundar a compreensão da realidade com
características específicas, com significados próprios dentro de um contexto único
(GRESSLER, 2003).
Segundo Triviños (1995):
“Entrevista

semi-estruturada

é

aquela

que

parte

de

certos

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que
interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo
de interrogativas, junto de novas hipóteses que vão surgindo à
medida que recebem as respostas do informante. Desta maneira o
informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e
de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo
investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da
pesquisa.” (p. 145)
Sendo a entrevista semi-estruturada uma técnica de coleta de dados que
supõe uma conversação continuada entre informante e pesquisador e que deve ser
dirigida por este de acordo com seus objetivos (Duarte, 2002), torna-se necessária
a elaboração de um roteiro adequado para a coleta de dados (Anexo IV). No caso
desta pesquisa, foram utilizadas questões fechadas (que tiveram um papel
importante para a caracterização da população entrevistada) e abertas (que
originaram a essência das informações empiricamente obtidas), denominadas por
Lopes (2003) como dados primários. No intuito de aprimorar o roteiro, a clareza e a
real compreensão dos objetivos das questões a serem formuladas, foram
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previamente entrevistados dois discentes do curso de medicina que ainda
compunham o quadro de voluntários do Projeto Cananéia e que não foram
incluídos no estudo.
As entrevistas com os egressos foram agendadas previamente por telefone,
respeitando-se a disponibilidade e desejo dos mesmos a respeito de data, local e
horário. As falas foram registradas eletronicamente e, a seguir, transcritas. Cada
entrevistado teve o tempo livre para se expressar.

5. Análise e Discussão dos Dados

A fase de análise dos dados tem finalidades centrais em uma pesquisa,
destacando-se: estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou
não os pressupostos da pesquisa e ampliar o conhecimento sobre o assunto
pesquisado (MINAYO, 2006).
A técnica metodológica de análise de conteúdo foi escolhida, uma vez que
possibilita obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das falas, indicadores que originem inferências relativas às condições de
produção / recepção destas mensagens (BARDIN, 1997; MINAYO, 2006). Deve-se
acrescentar

seu

potencial

de

desvelar

reflexões

e

concepções

mais

contextualizadas quando, além das falas, a observação da linguagem não verbal é
registrada (FRANCO, 2007).
Foram seguidos os passos para tratamento do material coletado propostos
por Minayo (2006) e Schraiber (1995):


leitura crítica e exaustiva do material transcrito,



agrupamento dos diversos conteúdos das falas, por proximidade
de sentidos, e



construção das percepções a serem discutidas, observando-se
sua correlação com os objetivos formulados.

Desta forma, foram construídas Unidades de Contexto que segundo Franco
(2007):

26

“(...) podem ser consideradas como o “pano de fundo” que imprimem
significado às Unidades de Análise (...). É a parte mais ampla do
conteúdo a ser analisado, porém é indispensável para a necessária
análise e interpretação dos textos a serem decodificados e,
principalmente para que possa estabelecer necessária diferenciação
resultante dos conceitos de “significado” e de ‘sentido’.” (p. 47)
Após a busca de todas as Unidades de Contexto no texto transcrito, teve
início a construção de Unidades de Registro, que segundo a mesma autora, é a
menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é registrada de acordo com as categorias
previamente elencadas.
É posterior a essa etapa que se torna possível elaborar todo o conjunto de
categorias, somando-se às prévias aquelas que emergem do próprio material
empírico. Assim, constrói-se uma classificação de elementos por proximidade de
sentidos e que compõem um conjunto que, em releituras do material coletado
possibilitam a análise deste.
Em resumo, o critério de categorização semântico foi o escolhido, por
permitir selecionar categorias, agrupando-as conforme o significado dos temas,
sendo posteriormente confrontadas com achados de outras investigações sobre o
assunto. No presente trabalho, todas as categorias elaboradas emergiram das
próprias falas dos entrevistados, não tendo sido então criadas a priori.
Após o processo de definição das categorias, ainda é possível surgir um
subitem que remete à temática percebida, ou seja, das categorias encontradas,
podem emergir algumas subcategorias.
Por último, os resultados foram discutidos por intermédio do estabelecimento
de um diálogo crítico e reflexivo entre os mesmos e o referencial teórico pertinente
à temática estudada.
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RESULTADOS
E DISCUSSÃO

Considerando-se as características dos dados pesquisados e obtidos, o
presente trabalho apresenta os resultados e sua discussão, como um conjunto.

1. Características da População Estudada

A. Docentes
Participaram deste estudo os dois docentes envolvidos com o Projeto
Cananéia. O primeiro é graduado em Medicina e leciona há mais de trinta anos na
instituição, no Curso Médico. A segunda tem graduação em Pedagogia e integra o
corpo docente do Curso de Fonoaudiologia da UNIFESP há mais de vinte anos.
Ambos assumiram a gestão do projeto principalmente por solicitação dos
alunos, o primeiro desde o início dos trabalhos, em 1997 e a segunda desde o ano
de 2006.

B. Discentes
Conforme anteriormente discutido, no Curso Médico, foram entrevistados
nove discentes voluntários, com idade média de 24 anos. Sete (78%) estavam
matriculados no décimo segundo semestre, final do curso de graduação e
preparação para a prova de residência, e participaram do projeto entre 2004 e
2006, sendo 55,6% (n=5) mulheres.

Os dois outros entrevistados cursavam o

décimo semestre.
Grande parte dos alunos (n=7) teve o primeiro contato com o Projeto durante
a “Semana dos Calouros”, quando o Diretório Central dos Estudantes, em conjunto
com a Pró-Reitoria de Graduação, participa de atividades voltadas aos
ingressantes, com o objetivo de apresentar a Universidade e suas atividades,
dentre elas as realizadas pelos alunos. Outra forma declarada de contato com o
Projeto foi através de relações pessoais entre os próprios alunos, geralmente por
convite de amigos(as).
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2. Análise e discussão dos dados coletados

As transcrições das entrevistas, após leituras exaustivas, originaram
categorias, no contexto das quais as unidades de registro, selecionadas a partir
das falas dos participantes. Considerando-se a confluência dos depoimentos dos
docentes quanto dos discentes, a análise voltou-se para estas duas populações em
conjunto.
Os parágrafos a seguir elencam as categorias analisadas e incluem algumas
falas dos participantes, considerando-se a riqueza dos significados que destas podem
ser depreendidos.

Os Docentes/Gestores e os Discentes foram identificados,

respectivamente, pela letra G e D, seguidos de um algarismo sequencial das
entrevistas.

A.

O início e o desenvolvimento do Projeto: o papel marcante dos
estudantes

No início da coleta de dados a respeito do Projeto, foram buscados
documentos institucionais, tais como: o próprio texto do planejamento do Projeto,
relatórios de docentes e discentes. Contudo, estes não foram localizados, em sua
totalidade, na Pró-Reitoria de Extensão. Neste sentido, os próprios participantes
forneceram as informações a respeito do Projeto, desde sua concepção até sua
avaliação, passando por estratégias desenvolvidas e outras atividades.
Desde o início da leitura das entrevistas, ficou claro (sobretudo nas falas dos
próprios gestores) que os discentes foram os principais planejadores, avaliadores,
executores e divulgadores das ações. Para tal, procuraram alguns docentes que
se interessaram pela coordenação do Projeto. Foram então realizadas reuniões
periódicas entre os voluntários, onde as atividades de campo eram programadas e
avaliadas, além de diversas estratégias de divulgação das ações.

O papel

fundamental da iniciativa discente foi assim reconhecido pelos gestores envolvidos:
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“Foram os alunos que venderam essa idéia para a Pró-Reitoria de
Extensão.” (G2)
“O discente que é o grande programador de todas as atividades.”
(G1)
“O Cananéia é um projeto que, como foi criado pelos estudantes, o
docente é colocado lá como educador. Não é o docente que define
as linhas que vão ser traçadas, fica muito no interesse dos
estudantes.” (G2)
“Cananéia só sobreviveu até hoje por conta dos estudantes, do
interesse dos estudantes, e algum docente acompanhar.” (G2)
Neste sentido, observa-se que Rodrigues et al. (1993) ressaltam o diagnóstico
das dificuldades enfrentadas por aqueles que desejam integrar um trabalho em
Extensão Universitária:
“Varias dificuldades foram apontadas, as quais prejudicam os
programas em comunidade, tais como: falta de recursos humanos
e/ou materiais, falta de verbas, equipamentos, docentes não
motivados para realizar atividades de cultura e extensão, dentre
outros. Assim, existe uma relativa “pouca” ressonância dentro da
própria Universidade, em relação a essas atividades, que não são
valorizadas no mesmo patamar que as de pesquisa, e as de ensino
de graduação e pós-graduação.” (p. 108)
Um estudo mais recente realizado por Monteiro et al. (2009) reforçam que as
maiores dificuldades encontradas pelos estudantes para ingressar na Extensão
Universitária é a falta de apoio dos docentes, bem como uma grande carga horária
nos currículos formais na área de saúde, o escasso auxílio financeiro e falta de apoio
institucional.
Os depoimentos dos gestores entrevistados caminham muito proximamente a
questões levantadas por Rodrigues (1993) e Monteiro (2009), no sentido de apontar
31

para uma certa contradição ao Plano Nacional de Extensão (2001) que expressa,
dentre outros, o seguinte objetivo:
“Criar condições para a participação da universidade na elaboração
das políticas públicas voltadas para a maioria da população, bem
como para o reconhecimento dessa instituição como organismo
legítimo de acompanhamento e avaliação da implantação de tais
políticas.” (p.65)
Entretanto, como veremos adiante, no caso do presente trabalho, podemos
afirmar que a Instituição mostrou-se altamente receptiva para o desenvolvimento do
Projeto Cananéia.
Avançando na análise dos dados, os discentes, como um todo, declararam
como motivos para engajamento no Projeto o desejo de ampliar sua formação,
principalmente pela diversificação dos cenários de aprendizagem, o que, para
Feuerwerker (2006) consiste em “um conceito amplo que diz respeito não somente
ao local onde se realizam as práticas, mas também aos sujeitos nelas envolvidos, à
natureza e conteúdo do que se faz.” (p.79)
Tal demanda por novos cenários caminha em consonância ao afirmado por
Saraiva (2007) quando observa a relação existente entre a Graduação e a
Extensão, na medida em que esta:
“(...) possibilita uma excelente troca de saberes, que tem como
conseqüência a produção de um conhecimento de novo tipo,
resultante do confronto teoria e realidade, conhecimento científico e
saber popular, que é concretizado na transformação cotidiana e
permanente da sociedade.” (p. 228)
Neste sentido, os estudantes identificaram-se com um Projeto no qual
pudessem ter contato direto com a realidade de uma população, extrapolando a
exposição a conteúdos das salas de aula e dos cenários previstos no currículo
formal do Curso:
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“Eu, como aluno, ansearia algo mais para minha formação, então eu
gostaria de ir para um cenário diversificado.” (G1)
“Achei que tinha muito a ver comigo assim, com o que eu buscava
na medicina, que é um pouco mais do que curar a pessoa, sabe,
então me identifique: ali era um bom espaço em que a gente ia
aprender muito.” (D9)
Dentro deste desejo de “expandir a formação”, incluiu-se, em diversos
casos, o interesse em participar especificamente de atividades junto a
comunidades.
“Quando entrei para medicina, sempre pensei em trabalhar muito
com a comunidade. Então foi a primeira coisa com que eu me
identifiquei, porque no início do curso de medicina a gente não tem
muito contato com a comunidade, e eu queria contato com saúde
pública e eu achei que o projeto de extensão pudesse trazer um
pouquinho dessa noção da comunidade.” (D7)
Esse registro acima encontra respaldo na literatura. Saraiva (2007) afirma
que:
“A Extensão, entendida como prática acadêmica e pedagógica que
interliga a Universidade nas suas atividades de ensino e pesquisa
com as demandas da maioria da população, possibilita a formação
do profissional cidadão e se credencia cada vez mais junto a
sociedades como espaço para a superação das desigualdades
existentes.” (p. 228)
A participação no Projeto foi vista, pelos discentes, inclusive como uma
possibilidade “intermediária” de inserção em outras atividades futuras mais
complexas, no contexto do contato com comunidades.
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“Eu tinha idéia de que projetos de extensão dentro da graduação
ajudavam muito a conseguir uma inserção dentro de projetos depois,
como por exemplo os ’Médicos sem Fronteiras’.” (D2)
Observou-se, também, que muitas vezes a visão inicial do aluno é de
assistencialismo ou de benemerência.
“Na verdade inicialmente eu achava que o Cananéia era uma forma
de eu fazer um voluntariado, entrar em contato com a comunidade e
de poder extrapolar a universidade, poder participar de mais coisas e
“colocar a mão na prática” entre aspas, logo no começo da
faculdade. Depois eu percebi que a motivação não é essa, mas
enfim, foi essa minha motivação inicial, fazer uma coisa para o bem
estar dos outros.” (D8)
Esta visão foi sendo mudada por outros entrevistados, no decorrer das
práticas, aproximando-se de um compromisso social pessoal e institucional para
com populações.
“Você não está ali só porque você é bonzinho. Você não está ali só
porque você quer levar a alegria pras crianças, ou porque você quer
ensinar alguma coisa que eles não sabem. O fato de você estar em
uma universidade, tem uma responsabilidade tão grande (...) de
formar essa comunidade, mas mais que isso, se formar como
estudante pra quando for atuar de uma forma realmente honesta
nessa comunidade.” (D8)
Uma observação bastante interessante nos é oferecida por Tavares (2001),
quando registra que a intervenção na realidade não visa levar a Universidade a
substituir funções de responsabilidade do Estado, mas sim a educar seus alunos e
produzir conhecimento e tornar esse conhecimento acessível, para que diferentes
setores da população brasileira usufruam dos resultados obtidos com a produção
acadêmica.
Ribeiro (2009) reconhece essa mudança, quando afirma que:
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“A percepção quanto à importância da participação na organização
comunitária nos faz reconhecer a insuficiência da intervenção técnica
e a necessidade de contribuirmos com a luta pelos direitos básicos
desses sujeitos, como forma de garantir condições mínimas de
saúde.” (p. 342)
Em consonância com referências anteriormente discutidas, por vezes, os
entrevistados revelaram que a participação no Projeto ocorria com sacrifício de
suas atividades de lazer, sendo particularmente incompatível com atividades do
Internato.
“Às vezes a gente ficava sobrecarregado com as coisas da
faculdade, coisas do dia a dia, da nossa vida pessoal e a gente
deixava um pouquinho de lado.” (D2)
“Quando entra no quinto ano a gente tem internato, e fica bem
corrido e não dá tempo de fazer mais nada. Aí não dava mais para
eu continuar no Cananéia.” (D1)
O aluno, ao entrar no internato, vivencia um momento diferenciado no Curso
Médico, uma vez que às demandas de estudo somam-se as atividades
assistenciais dos estágios. Silva (2009) também faz referência a esta dificuldade
encontrada pelos discentes, quando aponta que estes são confrontados com uma
realidade muito estressante no internato, relacionada ao volume de atendimentos
de pacientes e também à escassez de recursos humanos, sobrecarregando os
futuros profissionais.
Um aspecto relevante da análise dos dados indica que, na ótica dos próprios
discentes, a participação no Projeto foi vista também como uma possibilidade de
humanizar sua formação de graduação:
“Acho que faz parte do processo de humanização do médico. Eu
diria que é um dos pilares: seria o contato que você tem com projeto
de extensão, sair do mundo acadêmico, sair da sua aldeia.” (D5)
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Nesse contato direto com a realidade fora dos muros da Universidade, as
descobertas são muitas, como registra Ribeiro (2009), ao constatar que os
estudantes se assustam, se deslumbram, se encantam, ao mesmo tempo em que
se revoltam com a realidade social que encontram no local que se inseriram, como
se antes as pessoas que vivem nesta comunidade não fizessem parte do seu
mundo,

embora

muitas

delas

freqüentem

suas

casas

na condição

de

trabalhadores(as) domésticos(as).
“No começo eu queria largar a faculdade porque eu não estava feliz,
eu não estava gostando, e o Cananéia me mostrou uma medicina
com o povo. Mais que isso, eu acho que hoje o olhar que eu tenho
para o paciente é um olhar que vai além do que a gente treina dentro
da universidade, só fazendo a graduação.” (D8)
A angústia apresentada por diversos discentes entrevistados mostra como a
prática extensionista durante a graduação pode agregar valores ao futuro
profissional:
“Porque esses projetos de extensão são justamente para você sair
desse mundo de hospital, janela, quarto fechado e doença. É você ir
em outra realidade, é você entrar na casa da pessoa.” (D6)
Esta visão encontra consonância em Pierson et al. (2003):
“A formação dos alunos não pode se esgotar com o conhecimento
da área científica pertinente à sua profissionalização. Tem de
necessariamente considerar que seu exercício se dá no contexto
social historicamente localizado, tendo portanto, uma inserção
política que pode tanto levar à consolidação de exclusões sociais ou
à perspectiva de inclusão/integração dos diferentes segmentos
sociais aos bens e cultura da sociedade.” (p. 44)
Possivelmente,

a

visão

assistencialista

origine-se

nas

políticas

desenvolvidas por muitos anos, a partir da década de 60, com a criação do
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CRUTAC (bem como de outras iniciativas, como o Projeto Rondon), onde alunos
se aproximavam dos espaços comunitários tomando como prioridade o tratamento
de doenças da população, em relações nitidamente assimétricas.

B.

A visão de saúde e de cuidados à saúde que permearam o Projeto
Cananéia: a valorização da Educação em Saúde

A mudança de visão dos estudantes discutida acima certamente se articula
com as visões de saúde e de seus cuidados, construídas e reconstruídas nas
ações

de

planejamento

e

desenvolvimento

do

Projeto.

Os

estudantes

consideraram:
“Saúde entendida no contexto biológico, psicológico e social delas. A
gente tratava de saúde não só em suas bases biológicas, mas
também no que diz respeito às melhorias econômicas da população,
psicológicas não muito, mais econômicos e biológicas.” (D3)
Alguns desdobramentos deste eixo de análise podem ser delineados, a
partir dos resultados obtidos:
a) Valorização da integralidade da atenção à saúde
As falas dos entrevistados apontaram para a contribuição da participação no
Projeto no desenvolvimento de uma visão menos fragmentada dos cuidados à
saúde.
“(...) caminhando para que eu possa atender esse sujeito dentro de
um conceito de integralidade.” (G1)
Segundo Mattos (2001), o grande fator da atitude fragmentada e
reducionista da prática médica sempre foi associado à racionalidade e ao projeto
da medicina, orientado para a eficiência objetiva. O autor afirma que é necessário
resgatar uma postura integral, superar alguns limites da racionalidade médica, que,
segundo ele, não se produz e sim se reproduz na escola médica.
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Ainda Mattos (2004), em outra publicação, reflete que, a partir de suas
investigações sobre os diversos sentidos do termo integralidade no contexto da luta
pela reforma sanitária no Brasil, identificou pelo menos três conjuntos de sentidos:

“a. Um conjunto aplicado a características de políticas de saúde ou de
respostas governamentais a certos problemas de saúde; neste
sentido as respostas são no sentido de articular ações de alcance
preventivo com as assistências.
b. Um conjunto de sentidos relativos a aspectos da organização dos
serviços de saúde.
c. Um conjunto voltado para atributos das práticas de saúde.” (p. 1412)

Na última perspectiva, o autor aponta que a integralidade é, antes de
mais nada, um desejo de que as práticas sejam sempre intersubjetivas, nas
quais profissionais de saúde se relacionem com sujeitos, e não com objetos.
Estendendo estas reflexões, afirma também que manter o caráter da
intersubjetividade significa que, além dos conhecimentos adquiridos nos bancos
escolares, é de suma importância construir o diálogo com o outro.

Esta

perspectiva dialógica foi valorizada pelos estudantes e será melhor discutida em
outra categoria, neste trabalho.
Podemos afirmar, por uma simples observação das estruturas
curriculares de grande parte das escolas médicas brasileiras, que a formação
médica ainda se mantém distante de construir esta realidade, uma vez que a
organização disciplinar pouco integrada e a centralidade no estudo das doenças
reflete-se em uma futura prática igualmente fragmentada e reducionista.
Aqui vale relembrar que o Conselho Nacional de Educação (Brasil, 2001),
em sua resolução que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Medicina, ao apresentar o perfil desejado do futuro profissional
destaca mais de uma vez a perspectiva da integralidade nos cuidados à saúde.
Tais considerações possibilitam situar as atividades de extensão como
uma estratégia singular de promover, no contexto das mudanças curriculares
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pretendidas, a aproximação do estudante à comunidade, em uma perspectiva
de integralidade na formação para o cuidado à saúde e do entendimento do
processo saúde-doença.
b) Valorização da troca de experiências com a comunidade, como
detentora de saberes e com necessidades próprias
Um dos resultados talvez mais significativos desta pesquisa, que será
posteriormente retomado nos reflexos do Projeto na formação dos estudantes,
diz respeito à valorização, nas entrevistas, das trocas de saberes e vivências
dos estudantes com a comunidade, procurando dar respostas às necessidades
e demandas desta.
“Eles levantam com a comunidade essas necessidades.” (G1)
“Os alunos rejeitam esse papel de levar um conhecimento pronto,
eles

querem

fazer

esse

processo

de

articulação

entre

o

conhecimento e a informação que essa população.” (G1)
A discussão direta com a comunidade é um fator bastante importante
para a penetração no tecido social. Através dela, podem-se elaborar novos
referenciais que subsidiem políticas públicas e/ou processos educacionais que
tenham sentido para aquela comunidade e para os estudantes.
A construção da educação participativa, também conhecida como
educação popular, visa instrumentalizar os indivíduos a novas tomadas de
decisões, e o diálogo é uma importante ferramenta para a consolidação desse
processo, como podemos observar em Vasconcelos (1998):
“A educação popular não visa criar sujeitos subalternos educados:
sujeitos limpos, polidos, alfabetizados, bebendo água fervida,
comendo farinha de soja, defecando em fossas sépticas (...) Visa
participar do esforço para a organização do trabalho político que,
passo a passo, abra caminho para a conquista de sua liberdade e de
seus direitos.” (p. 43)
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Freire (2004) afirma que o discente, quando participa de um espaço onde
o diálogo é a principal ferramenta, acaba desenvolvendo algumas habilidades,
dentre elas a escuta, que com a prática acaba se qualificando e com isso pode
agregar significado para que esta narração possa modificar a maneira de
encarar e agir sobre determinado fato.
Este reconhecimento da realidade social da comunidade, por intermédio
da escuta crítica, foi valorizado pelos entrevistados em suas atividades de
campo:
“Acho que educação em saúde, em primeiro lugar, só existe se você
reconhece a realidade esperada, se você conhece a realidade do
outro. Isso é um grande ganho do projeto de extensão: você não é
assistencialista, a gente não é assistencialista, a gente se baseia em
desenvolver coisas com a comunidade e não para a comunidade.”
(D7)
“Preciso conhecer o meu paciente, o contexto do meu paciente, para
a partir disso trabalhar informação em saúde com ele, formar e
informar, porque senão tudo que eu falar não vai servir de nada,
porque ele vai voltar para realidade dele e ele não vai fazer nada
daquilo que falei porque não faz sentido para ele, não é aplicável.”
(D8)
Citando novamente Paulo Freire (2004), observamos a importância da
constante transformação, como um processo perene. Mesmo talvez não se
dando conta, o sujeito inserido sabe do compromisso e das transformações que
pode oferecer e receber:
“O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa,
inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me
relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata o que
ocorre, mas também o de quem intervem como sujeito de
ocorrências. Não sou apenas objeto da história, mas seu sujeito
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igualmente. No mundo da história, da cultura, da política, constato
não para me adaptar, mas para mudar.” (p. 76)
O aspecto dialógico das trocas, identificadas nas atividades de campo do
Projeto

Cananéia,

e

a

consequente

construção

coletiva,

mostrou-se

fundamental, tanto para os discentes, como para a comunidade local. Durante
os encontros de conversas criaram-se espaços livres, onde os problemas se
socializaram e fizeram emergir as reais preocupações e possíveis soluções.
Lane (2008) caracteriza essa relação quando nos afirma que:
“Quando um grupo de pessoas se reúne para discutir seus
problemas, muitas vezes sentidos como exclusivos de cada um dos
indivíduos descobrem existirem aspectos comuns, decorrentes das
próprias condições sociais de vida; o grupo poderá se organizar para
uma ação conjunta visando a solução de seus problemas, e aquelas
necessidades, que sozinhos não podiam satisfazer, passam a ser
resolvidas pela cooperação entre eles” (p. 69)
Todas as considerações acima apresentadas e discutidas levaram a uma
outra categoria de análise, que, embora implicitamente embutida nas anteriores,
merece destaque, por sua relevância.

c) Foco na educação em saúde na perspectiva de empoderamento
da comunidade.

Uma das falas que mais chamou a atenção na articulação da educação
em saúde como uma atividade coletiva, construída sobre a realidade e
proporcionadora do empoderamento do outro é a seguir transcrita:
“Em muitos momentos eu considero que a educação em saúde
também era a questão da história do povo, do lugar, como eles
construíram aquela comunidade, como eles surgiram. Principalmente
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com os mais idosos, a gente conseguia fazer isso: coisas assim de
como eles viviam, o que eles comiam, o que eles plantavam, como
eles sobreviviam, do que eles trabalhavam. Isso também era uma
forma de educação em saúde. Embora não seja uma coisa muito
concreta, era uma forma de fazer as pessoas muito mais refletirem e
não apenas transferir conhecimento, como muita gente acha que é a
educação. Educação é muito mais que isso, é fazer a pessoa refletir
e tirar as suas conclusões de dentro, eu acho, muito mais do que
receber o conhecimento já pronto, Resumindo, eu acho que
educação em saúde não é só chegar e passar um conhecimento
sobre uma doença, é também fazer a pessoa refletir lá dentro como
ela pode fazer pra evitar certas doenças, mas não só doenças
palpáveis e tratáveis, mas também angustias interiores, uma coisa
mais psiquiátrica talvez, psicológica...” (D9)
Esta perspectiva educacional permeou o Projeto desde os seus
momentos iniciais de planejamento e no seu desenvolvimento:
“Para que o sujeito se empodere de informações, se empodere de
conceitos novos, para que ele possa cuidar da saúde dele mesmo.”
(G1)
“Ao longo do projeto eu percebi o quanto era importante e o quanto
era básico esse papel que eu estava exercendo, que era
basicamente de educadora.” (D5)
Pensar em educação em saúde para o empoderamento de uma
comunidade é uma visão bastante rica, na medida em que propicia a
instrumentação dos indivíduos para eles consigam resolver seus problemas e
suas angustias. Revendo a literatura, observamos o registro de Gohn (2004),
que afirma que “empowerment” ou empoderamento, como se tem feito a
tradução no Brasil, não possui um caráter universal e nos remete a duas
possibilidades de entendimento:
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“Tanto poderá estar referindo-se ao processo de mobilizações e
práticas destinadas a promover e impulsionar grupos e comunidades
– no sentido de seu crescimento, autonomia, melhora gradual e
progressiva de suas vidas – como poderá referir-se a ações
destinadas a promover simplesmente a pura integração dos
excluídos, carentes e demandatários de bens elementares à
sobrevivência, serviços públicos, atenção pessoal etc.” (p. 23)
Dentre estas duas leituras, observamos que quando os entrevistados
citam o empoderamento, remetem-se à primeira possibilidade, a de práticas
destinadas a promover a comunidade, neste caso, práticas de educação em
saúde.
Para Carvalho (2004) as práticas educativas possuem um grande valor
na formação da “consciência sanitária”, lançando mão de um esforço
pedagógico sistemático e permanente, que utiliza técnicas focais e/ou marketing
social, objetivando a manutenção da harmonia social e de uma relação
saudável entre individuo com seu meio externo.
Contudo, vale aqui registrar a preocupação apresentada por Lefèvre e
Lefèvre (2004), mostrando-nos que o profissional de saúde também precisaria
ser empoderado, durante seu processo de formação, despertando a própria
consciência de educador.
Em consonância com esta perspectiva educativa, foram priorizadas
ações de prevenção e promoção integral da saúde, em detrimento do cuidado
de doenças:
“Quando eu vou lá atender ou fazer uma consulta, eu considero isso
um projeto assistencialista, e o Cananéia não tinha nada desse
cunho. A gente trabalhava mais com prevenção. A gente nunca
atendeu

alguém

que

tava

machucado,

nunca

fez

nenhum

atendimento.” (D1)
Segundo a Carta de Ottawa (OMS, 1986) a prática médica deve imbuirse da preocupação de entender o indivíduo como um sujeito integral, sendo a
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promoção da saúde um “processo de capacitação da comunidade para atuar na
melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no
controle deste processo”.
Batista (2004) enriquece esse debate quando dialoga com as
possibilidades destas relações entre conhecimentos, habilidades e atitudes sob
um ângulo dialógico:
“É nesses movimentos de transformação que as pessoas vão
elaborando suas possibilidades de intervir no mundo, questionando o
estabelecido, concordando ou não com as opções coletivas e
contribuindo com alternativas de superação.” (p. 61)
Para Acioli (2008) as práticas educativas precisam contemplar a
interação comunicacional, onde elementos de saberes diferentes apropriam-se
destes, transformando-se e transformando-os. Para a concretização da prática
educativa são necessárias reflexões críticas entre os sujeitos, práticas de
caráter formativo e não-formativo e avaliação processual das atividades. Assim
se expressa a autora:
“... o diálogo, o ouvir o outro, partir dos saberes e práticas dos outro,
são elementos fundamentais em qualquer processo educativo e de
produção de conhecimentos, sendo também, princípios muitos
próximos a algumas experiência de extensão.” (p. 120)
Como mencionado, esta categoria de análise aprofunda a anterior,
ampliando, a partir de uma perspectiva coletiva, o papel da educação em saúde
como promotora do empoderamento da comunidade, segundo as falas dos
sujeitos e o diálogo com a literatura.

C.

As estratégias e as práticas desenvolvidas no Projeto Cananéia

Os entrevistados apontaram para a riqueza da diversificação de práticas
educativas desenvolvidas no Projeto, sempre no contexto do diálogo e da
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construção coletiva de diagnósticos e soluções para situações do cotidiano dos
moradores.
Alves (2005) relata quais os impactos que essas ações podem obter:
“Nesta direção, este modelo contribui para uma apreensão mais
abrangente das necessidades de saúde dos sujeitos e na humanização
da ação educativa, tornando-as mais sensíveis a seus destinatários.”
(p. 50)
A riqueza das falas dos entrevistados justificam as transcrições a seguir:
“Tinha como fazer aquelas 20 crianças que estavam lá na sala
pintar, e nesta hora elas começam a contar os problemas delas.”
(D1)
“Nós fazíamos aulas de culinária e muitas mulheres da comunidade
se interessavam. Enquanto o bolo ia assando ou enquanto o
alimento que foi preparado ia sendo assado, a gente introduzia os
temas. A gente conseguia umas brechas no meio do caminho para
poder inserir educação em saúde.” (D2)
“O público da gente eram mais crianças, então as tarefas eram mais
lúdicas, atividades de brincadeiras ou de higiene ou cuidados
básicos com a saúde, como escovar os dentes coisas assim.” (D5)
“Com as meninas, a gente fazia costura e dança, costura era uma
coisa mais delas conseguirem fazer suas próprias roupas. Também
tinha um professor de dança. Era muito interessante, porque nessa
idade elas estão com a sexualidade aflorada, então a dança é um
jeito de conhecer o seu próprio corpo e se identificar e saber seus
limites, enfim era muito rico esse trabalho também ... “ (D9)
“No momento da dança a gente discutia sexualidade com as
meninas, era um momento assim, riquíssimo tanto de fonte de
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informação para gente saber o que falar (...) porque a gente
descobriu o que estava acontecendo na própria comunidade. Eram
momentos delas sentirem também confortáveis, de tirarem suas
dúvidas, dúvidas que muitas vezes não tiravam com a família e
assim por diante...“ (D7)
“A temática sexualidade foi um tema bastante solicitado pelos jovens
para uma discussão, levaram-se filmes pra discutir, fizeram-se
mesas de discussão, questionários que foram aplicados e depois a
discussão deu-se os resultados.” (G1)
“Com os idosos a gente chegou a fazer uns trabalhos legais de
reconstruir a história, de criar maquete da comunidade, onde estava
a casa de cada um. Isso é bem legal para criar uma identidade, eles
se sentirem parte da comunidade, como um coletivo assim maior...”
(D9)
“A gente fez maquetes com eles, deixava eles falarem, como eles se
viam, como era o passado, o presente e o que eles viam de futuro e
enfim, isso tudo claro que eu acredito que envolve todos os aspectos
de saúde que eles usam, todos os elementos de bem estar, que
eram importantes pra eles, para argumentarem sobre isso então era
super legal” (D8)
Dois grandes aspectos podem emergir destas falas. O primeiro refere-se ao
caráter lúdico das atividades, individualizadas para grupo de pessoas, aglutinandoos para a construção do saber. Soares (2008) reforça essa afirmação quando nos
afirma que:
“Devido à falta de espaços recreativos, muitas vezes a única opção de
lazer para os jovens se restringe aos bares da região (...) portanto,
oferecer alternativas de lazer e possibilidades de esporte, que resgatem
o lado lúdico e recreativo, é também uma forma de prevenção.” (p. 490)
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O segundo diz respeito ao envolvimento prazeroso dos estudantes com a
comunidade, sempre dentro da perspectiva do educar e ser educado. Podemos
afirmar que dificilmente esta característica ocorreria nos espaços tradicionalmente
utilizados pela Academia para a formação médica integral, cidadã e socialmente
comprometida...

47

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

AS POTENCIALIDADES DOS PROJETOS DE EXTENSÃO NA FORMAÇÃO
MÉDICA, A PARTIR DO ESTUDO DO PROJETO CANANÉIA
“A extensão é bonita justamente porque não tem como você
mensurá-la, é muito difícil você mensurar o quanto ela significa,
o quanto ela impacta em cada um de nós.”
(D7)

1. Impacto na Formação de Graduação Médica

A análise dos impactos na formação médica pode ser realizada sob
diversos pontos de vista.

Neste trabalho, optou-se pela retomada do perfil

desejado de egresso preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os
Cursos de Graduação em Medicina em seu Artigo 3º., anteriormente inserida neste
texto (BRASIL, 2001):
“O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do
formando egresso/profissional o médico, com formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a
atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúdedoença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde,
na perspectiva da integralidade da assistência, com senso
de responsabilidade social e compromisso com a cidadania,
como promotor da saúde integral do ser humano.”
Os resultados anteriormente apresentados e discutidos ressaltam a
importância reconhecida pelos entrevistados em todos os aspectos acima
mencionados, ressaltando-se o desenvolvimento do espírito humanista, crítico,
reflexivo, ético e socialmente responsável como cidadão, bem como a
integralidade das ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da
saúde.
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Três falas adicionalmente transcritas substanciam esta afirmação:
“Cananéia foi quando eu aprendi a conversar com o
doente, com o meu paciente.” (D2)
“O Cananéia representa muito a medicina que eu quero
fazer. Representa muito essa medicina que é o outro, é
saber que o outro tem espaço também, que é uma coisa
que é construída junto, que não é um conhecimento
vertical só meu: só eu sei e ele não sabe nada.” (D7)
“Quando eu descobri isso, o Projeto se tornou muito mais
prazeroso, porque eu assumi para mim mesma que eu
tinha uma função ali e que a comunidade tem uma função
importantíssima para a minha formação também. Então,
no decorrer do Projeto eu fui estudando mais, enfim,
percebendo mais.” (D8)
Devemos também ressaltar que a idéia de promoção da saúde foi referida
pelos entrevistados como fortemente ligada às atividades educacionais,
amplamente desenvolvidas no Projeto em uma perspectiva socialmente
compartilhada:
“Eu sou educador em saúde, mas eu não tinha formação
para isso. Hoje em dia eu tenho.” (D3)
“A gente aprendeu a ponderar as coisas, não ser uma
coisa tão impositiva. Eu aprendi bastante disso no
Projeto.” (D1)
Um outro aspecto bastante citado nas entrevistas foi a possibilidade de
realizar um trabalho interdisciplinar, o que é cada vez mais valorizado na educação
médica:
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“Era aberto às outras pessoas de outros cursos, não só
de medicina.” (D5)
“Num fim de semana, para debater sobre o Projeto
Cananéia, nós levamos psicólogo... levamos as pessoas
para ajudarem a gente... para a gente tentar reformular.”
(D6)
“É um projeto multiprofissional, mas lá todo mundo era
igual.” (D6)
“Acho que o projeto de extensão me fez uma profissional
diferente, não só porque eu aprendi a respeitar os colegas
das outras áreas, mas porque eu aprendi com eles e
ensinei a eles, mas como eu aprendi a construir junto e
com todos, com os colegas e com a comunidade, o que é
o princípio da extensão: construir junto.” (D2)

2. A Responsabilidade das Instituições com a Extensão

O mesmo documento acima referenciado (Diretrizes Curriculares)
destaca, em seu artigo 8º., o dever das Instituições de Ensino Superior (IES)
criarem oportunidades de formação em atividades complementares, através de
práticas e/ou estudos diversificados, nos quais se incluem os projetos de
extensão.
A construção do projeto pedagógico desejado fica ainda mais clara no
artigo 9º.:
“O Curso de Graduação em Medicina deve ter um projeto
pedagógico construído coletivamente, centrado no aluno como
sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e
mediador

do

processo

ensino-aprendizagem.

Este

projeto
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pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do
estudante por meio de uma articulação entre ensino, a pesquisa e a
extensão/assistência”
O verdadeiro sentido das mudanças pretendidas na formação é também
explicitado no artigo 12º., do qual vale destacar alguns parágrafos, relativos às
IES:
“Ter como eixo do desenvolvimento curricular as necessidades de
saúde dos indivíduos e das populações referidas pelo usuário e
identificadas pelo setor de saúde;
Utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na
construção do conhecimento e a integração entre conteúdos, além
de estimular a interação entre o ensino, a pesquisa e a
extensão/assistência;
Incluir dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno
atitudes e valores orientados para a cidadania;
Promover a integração e a interdisciplinariedade em coerência com o
eixo de desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões
biológicas, psicológicas, sociais e ambientais, e
Utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo ao
aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da
organização da prática e do trabalho em equipe multiprofissional.”
Apesar das Diretrizes serem fundamentais para a construção de um
currículo diferenciado, expandindo a formação profissional para além dos muros
da Academia, podemos observar em Ceccim e Feuerwerker (2004) que no
Brasil elas são apenas uma indicação, uma vez que as Universidades gozam de
autonomia, que lhes dá o direito de estabelecer os currículos de seus cursos e
programas.
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Estes mesmos autores são mais contundentes quando fazem a crítica de
como as IES podem encarar esta autonomia:
“O entendimento da autonomia universitária tem exorbitado de seus
limites diante da natureza pública ou de responsabilidade social da
educação das novas gerações profissionais do país. A universidade
não é independente da regulação e direção política do Estado, e é
papel dos governos, particularmente do governo federal, desenvolver
políticas

que

induzam

explicitamente

as

universidades

ao

cumprimento de seu papel social.” (p. 1402)
Esta questão abre uma possibilidade futura para o prosseguimento do
presente

trabalho,

no

campo

da

investigação

da

valorização

e

da

implementação de outras atividades de Extensão Universitária pelas IES na
formação de seus discentes.

3. A Extensão Universitária e a Pesquisa Acadêmica

Esta pesquisa evidenciou, também, a possibilidade, atualmente bastante
em evidência, de que atividades de Extensão podem – e devem – articular-se
com a produção científica das Universidades.
Embora nem sempre seja trazido à tona, nas discussões acadêmicas
sobre pesquisa, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) estabelece que, dentre
as atribuições do SUS, inclui-se "Ordenar a formação de recursos humanos na
área de saúde", bem como "Incrementar em sua área de atuação o
desenvolvimento científico e tecnológico" (Art. 200º., incisos II e V,
respectivamente). Sob este ponto de vista, o SUS constitui-se em um campo
mais do que legítimo para a investigação científica e a produção de novos
conhecimentos.
Este aspecto também surgiu nas entrevistas, conforme constatamos nas
seguintes falas, que refletem inclusive um aspecto fortemente crítico:
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“Conquistamos muitas coisas juntos, publicamos coisas juntos,
levamos coisas para os Congressos juntos.” (D7)
“Levamos trabalhos para congressos, mas essa parte é difícil
mesmo. Quem acredita que isso é algo importante?” (D2)
“Nós temos que mudar algumas coisas dentro da Universidade, fazer
com que haja um equilíbrio para que os estudantes, mesmo os
docentes, possam desenvolver atividades de ensino, de pesquisa, de
extensão de uma forma equilibrada e aí a gente consegue cumprir
um grande papel que a universidade tem com a sociedade.” (G1)
As considerações apresentadas indicam claramente, a partir de um
estudo de caso (o Projeto Cananéia da UNIFESP), a importância da Extensão
Universitária na educação de seus estudantes, de forma articulada com o
Ensino e a Pesquisa.
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CONCLUSÕES

O Projeto Cananéia, no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão da
UNIFESP, representou, na visão de participantes docentes e discentes, uma
experiência de impacto substancial na formação médica da Instituição. Este
impacto reflete-se na aproximação do processo educacional das Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Medicina, que
atualmente norteiam as (re)formulações curriculares das Escolas.
Dentre os aspectos mais importantes deste impacto situou-se a visão da
intervenção em uma comunidade por intermédio da educação em saúde, em
uma perspectiva de construção, planejamento e desenvolvimento das
atividades em uma perspectiva interdisciplinar, dialógica e coletiva, incluindo a
escuta dos indivíduos das comunidades. Disto resultou, segundo os sujeitos de
pesquisa o empoderamento da comunidade. Este princípio norteador do
Projeto, extrapolando atividades meramente assistencialistas, refletiu-se no
desenvolvimento / aprimoramento de uma visão integral dos cuidados à saúde,
na humanização da formação e no reconhecimento da responsabilidade social
da Universidade, superando alguns limites da racionalidade médica, que não se
produz e sim se reproduz na escola médica
O Projeto resultou de uma iniciativa dos próprios alunos, que após
identificarem um possível campo de atuação, solicitaram o apoio institucional,
materializado por intermédio da participação de docentes, bem como de
recursos humanos e materiais. Foram ressaltadas algumas dificuldades, pelos
discentes, relacionadas à escassa participação docente e à reduzida
flexibilidade curricular, particularmente no que se refere ao Internato.
Por outro lado, a pesquisa evidenciou a importância da documentação
primorosa do desenvolvimento do Projeto, incluindo sua avaliação processual
formativa, pelos diversos atores envolvidos. Desta forma, a Extensão, além de
integrar-se com o Ensino, gera campos férteis para a Pesquisa, no âmbito das
diversas ações, estratégias e níveis de atuação no processo saúde-doença.
Como uma palavra final, cumpre ressaltar a unanimidade de visões no
sentido da valorização da inserção dos estudantes e dos docentes em Projetos
de Extensão, vistos como ações prazerosas e responsáveis, expandindo (e não
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apenas complementando), no contato direto com a realidade social do país,
novos cenários de formação, mudando a visão da futura prática profissional, no
sentido do exercício da atividade educativa de pacientes e comunidades, bem
como fomentando a pesquisa acadêmica.
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ANEXOS

ANEXO I
AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO NO
PROJETO CANANÉIA
São Paulo, 23 de abril de 2009.
Ao Comitê de Ética em Pesquisa
Universidade Federal de São Paulo

Prezados Senhores,
Eu, Prof. Dr. Katsumi Osiro, docente da Universidade Federal de São Paulo e
Coordenador do Projeto Cananéia, autorizo, desde que respeitados os preceitos
éticos definidos na Resolução CNS 196/96 e do Comitê de Ética desta instituição,
o discente de pós-graduação, devidamente matriculado no programa de Mestrado
Profissional do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde
(CEDESS), Sr. Carlos Francisco dos Santos Jr a desenvolver sua pesquisa
intitulada: “A Extensão Universitária e a Formação Médica: contribuições da
experiência da participação no Projeto Cananéia da UNIFESP”.
Atenciosamente

________________________________
Prof. Dr. Katsumi Osiro
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ANEXO II
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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ANEXO III
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
A pesquisa: “A Extensão Universitária e a Formação Médica: contribuições
da experiência da participação no Projeto Cananéia da UNIFESP” é um estudo
que tem como objetivo conhecer e investigar as ações de educação em saúde
praticadas pelos docentes e discentes do curso de medicina envolvidos no
Projeto Cananéia.
Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária
neste estudo, que consiste em entrevista gravada. As perguntas serão feitas pelo
pesquisador responsável pelo estudo, após agendamento de local e horário
conforme disponibilidade do entrevistado.
Você só será incluído na pesquisa após sua autorização e assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As informações colhidas são de
caráter confidencial em todas as fazes da pesquisa, sendo que ao serem
publicadas resguardarão sua identificação.
Em qualquer etapa do estudo, você terá livre acesso a todas as informações
coletadas, bem como esclarecimento de eventuais dúvidas. Ressalta-se que o
consentimento para participar pode ser recusado ou retirado a qualquer momento
da realização da pesquisa, sendo que sua participação não lhe trará nenhum
prejuízo, compensação financeira ou despesa. As informações sobre o resultado
da pesquisa estarão disponíveis e serão enviados mediante sua solicitação.
O principal investigador é o Relações Públicas Carlos Francisco dos Santos
Junior, que pode ser encontrado no endereço: Av. Interlagos, 7274, Interlagos –
São Paulo – SP; nos telefones: 11 56663615 / 11 96375268; e no e-mail:
cjunior@unifesp.br. Caso haja alguma consideração ou dúvida relacionada aos
procedimentos éticos desta pesquisa, você pode entrar em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa da Unifesp – Rua Botucatu, 572, 1º. Andar, cjt 14, São
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Paulo

–

SP.

Telefones:

11

55711062,

fax:

55397162

e

e-mail:

cepunifesp@epm.br.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Fui suficientemente informado (a) a respeito da Pesquisa “A Extensão
Universitária e a Formação Médica: contribuições da experiência da participação
no Projeto Cananéia da UNIFESP”, por meio das informações que li ou que foram
lidas para mim, descrevendo o estudo. Ficaram claros para mim quais são os
propósitos da pesquisa, os procedimentos a serem realizados e seus
desconfortos e riscos, as garantias de confiabilidade e, de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de qualquer
despesa.
Concordo voluntariamente em participar deste estudo, e poderei retirar o
meu consentimento q qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem
penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido
com esta pesquisa.

_________________________

Data: ___/___/_____

Assinatura do entrevistado

__________________________

Data: ___/___/_____

Assinatura da Testemunha

(Somente para o responsável da pesquisa)
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste entrevistado para a participação neste estudo.

___________________________

Data: ___/___/______
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ANEXO IV
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – ROTEIRO DA ENTREVISTA COM
OS GESTORES
Nome____________________________________________________________:
Idade:_____

Sexo: ( ) Masc. ( ) Fem.

Formação:_________________________________________________________
Há quanto tempo leciona na Unifesp? ___________________________________
Entrevista:
1. Com qual conceito de educação em saúde foi gestado o Projeto
Cananéia?
2. Qual é a sua concepção sobre educação em saúde?
3. Quais atividades de educação em saúde são propostas no Projeto?
4. Qual é o preparo e/ou preparação fornecido aos discentes envolvidos?
5. Partindo do seu ponto de vista, há uma mudança de compreensão por
parte dos discentes sobre educação em saúde?
6. Quais ações de educação em saúde causam mais impacto na
formação dos estudantes participantes?
7. Como é avaliado o Projeto Cananéia? Existe uma participação dos
discentes neste processo?
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – ROTEIRO DA ENTREVISTA COM
OS DISCENTES
Nome____________________________________________________________:
Idade:_____

Sexo: ( ) Masc. ( ) Fem.

Semestre em que esta matriculado?:___________
Semestre em que estava quando participou do Projeto?________ Ano? ______
Como conheceu o Projeto Cananéia?__________________________________
Entrevista:
1. O que o (a) levou a se voluntariar para participar do Projeto?
2. Qual é o preparo e/ou preparação que você recebeu antes de iniciar
sua participação no Projeto?
3. Qual é a sua concepção sobre educação em saúde?
4. No início de sua participação, você se via como um educador? Essa
concepção mudou durante o decorrer do Projeto?
5. Quais atividades de educação em saúde foram propostas?
6. Quais ações de educação em saúde causaram mais impacto em
sua formação?
7. Como foi avaliado o Projeto em que você estava inserido? Você
participou desta avaliação?
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