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NARRATIVAS DAS HISTÓRIAS ORAIS DE VIDA 

 

 

As histórias, a seguir, são resultado de meus encontros com nove docentes e 

oito estudantes, ligados à implantação do Curso de Medicina da UFSCar. As 

entrevistas foram trabalhadas segundo a metodologia da História Oral, cujo 

detalhamento se encontra na tese de doutorado que originou a investigação. 

 

Ao iniciá-las, percebi a delicadeza do terreno em que me encontrava, com 

disputas políticas, desentendimentos, lutas idealistas. Sonho e realidade num 

embate constante entre o planejado e o possível. E desse momento em diante, 

busquei pautar minha busca na máxima ética, por observar que as questões de 

investigação tocaram várias suscetibilidades dos narradores. 

 

Ao aplicar a metodologia da História Oral, pude ser duplamente gratificada. 

Primeiro, pelas riquezas das narrativas e em segundo, com a devolutiva dos 

colaboradores que ao lerem as transcriações, ratificaram seus discursos. 

 

Em cada texto transcriado, após a identificação do narrador (nome fictício, para 

preservar a identidade do mesmo), há um parágrafo denominado “janela” com 

apontamentos que objetivaram aproximar o leitor do momento da entrevista, 

referendados nas anotações do Caderno de Campo. Na sequência, há uma 

frase que busca trazer ao leitor o “tom vital” da entrevista. As falas destacadas 

pelos narradores, encontram-se nos textos em negrito e as observações do 

pesquisador em colchetes. 

 

Apresento-lhes, a seguir, as narrativas transcriadas. 
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CORA. Docente do Departamento de Medicina da UFSCar. 

 

A professora Cora recebeu-me gentilmente em sua residência, em meio a 

outros tantos compromissos, numa tarde de terça-feira. Ofereceu-me chá e 

conversamos por duas horas. Apresentou-se tranquila e colaborativa para com 

a pesquisa, mostrando-se grande auxiliar na busca de colaboradores para o 

projeto de pesquisa. Por seu conhecimento do grupo de docentes e estudantes 

e disponibilidade em ajudar, sua entrevista foi tomada por Ponto Zero para a 

formação da Rede de Colaboradores das narrativas. 

 

“Eu aprendi uma enormidade de coisas. Eu aprendi tanta coisa que não 

consigo nem colocar aqui, tal a diversidade das situações às quais fui 

desafiada a pensar”. 

 

A UFSCar tinha o desejo de ter um curso de Medicina. Era um desejo antigo da 

comunidade, mas a Medicina é um curso bastante polêmico e houve muita 

dificuldade dentro da Universidade, para se chegar ao consenso de abrir este 

Curso. [Cora para de falar e se estabelece um silêncio de alguns minutos entre 

nós.] 

Eles buscaram várias propostas, experiências... e a experiência da Faculdade 

de Medicina de Marília - FAMEMA (que tinha feito a primeira mudança voltada 

para o PBL) foi indicada pelo Ministério da Saúde. A transformação curricular 

da FAMEMA se deu em 1997 e colocou Marília em posição de destaque na 

história da educação médica. Posição que até hoje tem repercussões. Foram 

também apresentadas as propostas da UEL, da UNIFESP... E a UFSCar 

escolheu aquela apresentada pela FAMEMA. 

A partir da aprovação dessa proposta pela UFSCar, o coordenador do projeto 

teve autonomia para montar um grupo de trabalho e selecionou muitas 

pessoas com experiências e acúmulos diferentes (não só em Medicina) 

para pensarem um currículo inovador. 
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Do Projeto Político Pedagógico apresentado à UFSCar, um grupo participou da 

ideia, da formulação, mas não teve a mesma participação na construção. 

Uma parte trabalhou em alguns aspectos da proposta e teve um núcleo que 

articulou, deu formato e defendeu a proposta nos fóruns da Universidade. 

Houve, também, um trabalho de prospecção do Sistema de Saúde, muito 

importante como parte do projeto que possibilitou a formulação de um 

diagnóstico. A proposta era uma parceria entre o Sistema de Saúde local (o 

SUS local) e a Universidade. Havia necessidade de se ter uma análise muito 

aprofundada do sistema, para encaminhar a proposta de parceria. 

A partir daí, foram estabelecidas diretrizes muito inovadoras. Eu considero até 

disruptivas. Foi feita uma boa prospecção no Sistema de Saúde, mas não em 

relação à Universidade. O contato com a Universidade foi mediado pela 

Reitoria. A vice-reitora se encarregou de coordenar os trabalhos de 

implantação do Curso de Medicina, com apoio de docentes vinculados aos 

Departamentos de Enfermagem e Fisioterapia, nesse início. A Pró-Reitoria de 

Graduação e o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde tiveram um papel 

fundamental no apoio ao novo curso e departamento. Assim, o contato dos 

novos docentes da Medicina com a Universidade restringiu-se a essas figuras. 

Pessoas que ocupavam lugares de decisão e referência para qualquer 

movimentação dentro da Universidade. 

A experiência do grupo que trabalhou a proposta, em relação ao contexto das 

Universidades Federais, era incipiente. Vários vinham de uma vinculação com 

uma Instituição Estadual (uma autarquia municipal estadualizada, com apenas 

dois cursos) e houve o desafio de entender uma cultura e tradições muito 

diferentes dessa grande Universidade Pública. 

Nesse sentido, a UFSCar designou um assessor da Reitoria para cuidar das 

articulações internas e externas, dada a importância do Curso. O assessor 

ficou responsável pela articulação do Curso na cidade. Havia uma preocupação 

em relação à inserção na cidade, em especial com os médicos, uma vez que o 

projeto tinha sido concebido a partir de uma parceria inédita entre academia 

e serviço. 
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Assim, academia e Prefeitura assinaram e entregaram no MEC um curso que 

se responsabilizava por formar médicos com aquele perfil. Basicamente, essa é 

a parte que eu tive conhecimento sobre o início da história. 

O grupo que apoiou o início dos trabalhos foi responsável pela capacitação dos 

docentes concursados pela UFSCar. Era um grupo que já havia trabalhado na 

implantação de outros cursos públicos de Medicina, com modelos mais ativos, 

metodologias mais ativas, inovadoras... Embora com um bom repertório de 

inovações, o Projeto Político Pedagógico da Medicina da UFSCar tinha muita 

inovação! Não sei se os docentes que se envolveram se deram conta do 

tamanho da inovação que seria aquela proposta. Embora ela parecesse 

coerente, uma evolução meio que inevitável, natural, mas até hoje ainda se 

mostra muito disruptiva em relação aos padrões mais conhecidos de formação. 

O dia da aprovação do Curso no ConsUni da UFSCar foi uma emoção... Foi 

uma coisa quase inacreditável! O prefeito estava presente.... Foi uma 

aprovação unânime, vencendo obstáculos e questões muito relevantes! Até 

porque, um curso de Medicina tem especificidades que para qualquer 

universidade representam um grande desafio. Mesmo para aquelas que já têm 

o curso, continua sendo um desafio!  

Havia o condicionante do Hospital Escola não pertencer à UFSCar, pois seria 

inviável com os recursos da Universidade, devido aos custos de manutenção 

de um Hospital Universitário. Outra condição foi que o período de implantação 

se desse por sete anos, com recursos específicos do Ministério, para depois 

entrarmos no orçamento normal da Universidade. Tudo isso foi muito acertado 

com os dois Ministérios, com apoios específicos de projetos. 

Então, essas foram as condições...  

Havia um grande apoio político da Prefeitura, um apoio fortíssimo que 

também apoiou as negociações junto aos dois Ministérios. Particularmente, 

tínhamos boas relações com os técnicos dos Ministérios que conseguiram 

entender a proposta, apostaram na ideia e conseguiram ver a articulação... Era 

uma conjunção de tantos fatores favoráveis.... 
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A Prefeitura conseguiu recursos para o Hospital Escola e com prazo de 

conclusão para o quarto ano do funcionamento do Curso... O então Presidente 

da República veio colocar a pedra fundamental do Hospital... Havia toda uma 

conjunção favorável. Era uma articulação que tinha sentido, mesmo antes da 

aprovação do Curso. O Projeto cumpria o papel de apresentar uma proposta 

diferenciada para a formação médica. 

A UFSCar não queria abrir mais um curso. Queria um curso diferenciado com 

uma formação ampliada, articulada aos Serviços de Saúde e com grande 

comprometimento social, independente do rumo a ser tomado pelo estudante 

depois de formado. Esse era o perfil do médico a ser formado pela UFSCar. 

Havia esse consenso, uma alegria, uma coisa emocionante... 

Quando o Curso começou a funcionar, as obras do Hospital Escola já estavam 

em andamento. O Curso foi aprovado no segundo semestre de 2005 e seria 

implantado, com um tempo bem exíguo, em março do ano seguinte... Tudo tem 

tempos políticos e havia a necessidade de se iniciar em março. A partir daí, foi 

um trabalho muito intenso, muito forte que envolveu todos os docentes 

concursados e muito apoio da Pró-Reitoria de Graduação. O envolvimento foi 

crescente, importantíssimo para o Curso poder estar pronto e iniciar suas 

atividades em tempo. 

Fez parte do projeto, antes de mais nada, a preparação do Sistema de Saúde. 

Foi montado um Curso de Especialização em Saúde da Família voltado aos 

profissionais da Atenção Básica, especialmente os médicos do Programa de 

Saúde da Família que iriam receber os alunos de Medicina como preceptores. 

Foram formadas duas turmas... 

Enquanto isso, corriam os trâmites para a aprovação do Curso na 

Universidade... Havia um rito a ser seguido por conta da tradição, de decisões 

colegiadas, pactuadas... Todas as etapas requeridas pela Universidade foram 

cumpridas, até a aprovação por unanimidade no ConsUni. Coisa um tanto difícil 

em um conselho dessa envergadura. Foi um caminho bastante extraordinário.  

Na verdade, a Universidade apoiou e ajudou a colocar suas especificidades. A 

UFSCar também conseguiu, junto ao Ministério da Saúde, a aprovação de um 

recurso específico para a implantação do Curso - para a infraestrutura: o 
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prédio da Medicina, os equipamentos, a Unidade de Simulação das Práticas 

Profissionais. 

O primeiro ano foi bem encantador para a grande maioria dos professores e 

alunos. Era muita novidade, era muita coisa e havia um grande apoio para as 

experiências, para o desenvolvimento... O Sistema de Saúde dava muita 

resposta na Atenção Básica. Foi um ano muito interessante, de encantamento 

e de produção.  

No final do primeiro ano, já tomamos contato com algumas dificuldades. De 

maneira geral, as primeiras advindas da cultura da Universidade e na 

sequência, dificuldades ainda mais expressivas vindas do município. Foram 

dois movimentos que se somaram e reduziram aquela energia inicial... Havia 

necessidade de muito esforço para cuidar das dificuldades. 

Este é um currículo que requer a ruptura de paradigmas muito fortes e 

constituídos na nossa formação. O primeiro deles diz respeito à parceria com o 

Serviço de Saúde. O modelo atual é usar o Sistema de Saúde, o serviço de 

saúde... Usar os pacientes como objetos de aprendizagem. Fazer a 

parceira significa trazer os atores para mesa de decisão, discutir, pactuar e 

definir juntos... Isso significa compartilhar poder, fazer concessões, rever ideias 

iniciais... Requer um grande esforço de gestão e de gestão de pessoas, para o 

qual temos pouca acumulação, em especial considerando a academia e os 

serviços de saúde.  

Precisávamos definir onde, quem, porquê e como inserir docentes e estudantes 

na Rede de Atenção.  Construir uma relação pactuada, negociada... Isto era 

uma condição... Ah, é ainda uma condição muito nova para a nossa cultura de 

formação. O status da pessoa que participaria dessa formação no serviço de 

saúde, teria que ser diferenciado, não o status do assistente (o que existe nas 

universidades tradicionais). Nós queríamos um status de preceptor, onde o 

profissional de saúde que participa da formação é professor do curso (está no 

Projeto). Isso ainda não está consolidado na Universidade, há muitas 

dificuldades, o discurso predominante é da diferença. Há um apego a ideias 

muito tradicionais de que só o docente que é vinculado à Universidade, é quem 

ensina adequadamente e o estudante não pode estar no campo se não estiver 
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acompanhado de um docente... Isso é muito forte em alguns cursos, tem 

normatizações inclusive de Conselhos Profissionais e Sistemas de Avaliação. 

Na Enfermagem é um consenso tão forte, tão estabelecido que nem há 

condição para se propor nada de diferente! Em outros cursos, isso é 

absolutamente fechado, não existe estudante em campo sem supervisão do 

docente! No projeto da Medicina da UFSCar, o preceptor que está em campo, 

seria formalmente um docente, embora sem vínculo trabalhista com a 

Universidade. Para isso, seria necessário um dispositivo que os reconhecesse 

como docentes voluntários, já que a prefeitura havia assinado a proposta, com 

direito a usar a biblioteca, ter acesso aos bancos de dados da Universidade... 

A capacitação dos preceptores teve início com o Curso de Especialização de 

Saúde da Família e eles esperavam um reconhecimento institucional por serem 

preceptores na escola. Eles esperavam fortemente o reconhecimento. Faz 

diferença, mesmo que você não esteja dentro do quadro da Universidade, faz 

uma diferença o reconhecimento de ser um docente da Universidade. Mas isso 

era muito disruptivo e ainda continua sendo. É muito polêmico pelas visões 

diferentes ainda hoje estabelecidas.  

Segundo a proposta, eles seriam realmente docentes e uma missão do Curso 

seria a capacitação deles como preceptores. Os docentes vinculados à 

Universidade teriam um papel de formação, de apoio matricial, de estar junto, 

de consultoria... Por isso, o projeto tinha um número reduzido de docentes e 

um número grande de preceptores. Era na proporção, mais ou menos, de 50 

para 150. Fundamentalmente, quem estaria um tempo importante junto aos 

alunos seriam os preceptores. Eles teriam uma capacitação garantida pelo 

conjunto de docentes da Universidade. 

Se o estudante estiver no campo só sob supervisão docente, seria impossível 

um curso como este ter apenas 50 docentes. Impossível! Com toda a 

diversidade que há na formação, seria necessário o inverso, 150 docentes, 200 

docentes, como mostra a experiência das universidades tradicionais.  

A proposta do PPP era exatamente o contrário: formar os preceptores e apoiar 

o desenvolvimento do SUS local, porque queríamos um Sistema que desse 

resposta, que cuidasse da saúde das pessoas para ser o lugar onde iríamos 
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experimentar essas coisas e desenvolver capacidades com os estudantes. Se 

não há esse lugar, jamais se consegue ter um estudante comprometido, 

alinhado, participante, parte das equipes.  

O currículo da Medicina foi construído com seis anos da Unidade de Prática 

Profissional que iria crescendo ao longo do processo de formação, enquanto a 

Simulação (grande, no começo) iria diminuindo inversamente proporcional. O 

aluno estaria desde o começo na Saúde da Família, acompanhando dez 

famílias, numa proposta de trabalho do individual para o coletivo... Já 

considerávamos que começar pelo coletivo era um erro, não contribuía. Eles 

têm muita dificuldade de enxergar o coletivo. Começar pelo individual, com o 

apelo do cuidado e do perfil mais explícito da assistência médica, constrói 

progressivamente a visão do coletivo e o trabalho com outros referenciais da 

Saúde Coletiva, da Saúde Pública... Era assim que estava na proposta inicial. 

Foram definidos três ciclos de formação. Os alunos são aprovados a cada dois 

anos, desde que consigam alcançar um determinado perfil. Não há “provinhas” 

de passagem de disciplina, de ano. É tudo muito integrado. Todas as 

abordagens para cuidar das pessoas, dos problemas de saúde são integradas 

por situações problema de papel, por pacientes simulados ou na realidade. 

Eram os três espaços de desenvolvimento de capacidades.  

Foram promovidas melhorias na Atividade de Situação Problema com 

mudanças e ajustes segundo o contexto de São Carlos. Na Atividade de 

Simulação é trabalhada a relação médico-paciente, o desenvolvimento de 

habilidades clínicas, da entrevista, exame físico em ambiente protegido, onde o 

estudante pode errar, pois neste cenário é possível corrigir e ajustar sem 

produzir danos. Por fim, os preceptores nos cenários reais da prática, 

trabalham de modo paralelo com estas duas atividades. Todas as unidades são 

correquisitos umas das outras. Você só pode evoluir em bloco, não carrega 

dependência. O que se desenvolve aqui de cognitivo, está interligado com o 

desenvolvimento das habilidades e com a vida real... A ideia é uma abordagem 

articulada das capacidades, com diferentes entradas e três progressões, uma a 

cada dois anos... tempo que se consome para construir o perfil do egresso. 
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Ao longo desses seis anos, nós enfrentamos algumas dificuldades que foram 

poderosas no sentido de redirecionar o projeto. Enfrentamos muitas críticas em 

função das dificuldades de implantar uma proposta tão inovadora, por várias 

razões... 

A Universidade tem um jeito de ser e um movimento, uma cultura muito 

particular. Requereu diálogo e entendimento... Os processos são mais 

lentos, mais demorados, com perdas, com dificuldades. Por exemplo, havia 

um recurso disponível desde o início do Curso para a Unidade de Simulação 

que somente ficou pronta agora, no final do semestre... A primeira turma já está 

indo embora! Toda a parte de Simulação para as áreas cirúrgicas (Centro 

Cirúrgico para trabalhar com animais), as primeiras turmas não tiveram e os 

equipamentos estavam comprados desde o início! 

O que constato é que talvez não tenhamos mais turmas parecidas com as 

primeiras, pois mesmo com as dificuldades e faltas, elas tiveram algumas 

coisas que hoje [Cora fala em voz baixa, como em tom de segredo] as novas 

turmas não têm mais... 

No começo, o Curso conseguiu estabelecer uma articulação com outros 

departamentos e com docentes das áreas básicas que ampliaram muito as 

possibilidades e conexões interdisciplinares para os estudantes. A higienização 

das mãos era trabalhada junto com o Departamento de Microbiologia para 

entender a lógica, com semeadura de bactérias da flora normal da pele... Mas 

foram deixando de existir essas interconexões e os espaços de planejamento 

coletivo e de Educação Permanente dos docentes. Espaços hoje raríssimos 

que eram fundamentais para o currículo.  

Isso aconteceu por dois motivos. O primeiro, mais óbvio, é porque os espaços 

requeriam quatro horas a mais de trabalho na graduação, além das oito horas 

com os estudantes. Na cultura da UFSCar são oito horas na graduação ou 

menos. Há exceções. Existem Departamentos com poucos docentes que 

abraçam a causa e trabalham até muito mais do que as oito horas semanais, 

mas são situações pontuais. O que predomina são oito horas de graduação. 

Chegamos a ter muito mais de doze horas porque tínhamos um Curso inteiro 



17 
 

para “por na praça” e uma porção de pessoas muito animadas envolvidas. No 

início, nós trabalhávamos muito mais! 

Porém, quando os sistemas foram se estabilizando, fomos nos identificando e 

aproximando da Universidade e todos perguntavam: Por que trabalhar doze 

horas? [Novo silêncio se estabelece e após um minuto, Cora retoma sua fala.] 

Há tantas coisas que são mais valorizadas na Universidade!... Se eu não 

produzir, perco muitas coisas e produção é pesquisa. Há um conjunto de 

orientações e caminhos já constituídos muito difíceis de serem mudados e 

esse currículo requeria doze horas ou mais de trabalho. 

Esse foi um primeiro problema... 

Segundo, a proposta do Curso... o projeto requereria oito horas com 

estudantes, quatro de Planejamento Coletivo e outras quatro de Educação 

Permanente dos docentes... Além disso, os docentes com interesse na 

assistência poderiam atuar outras doze horas nos serviços de saúde do SUS. 

Seria uma oportunidade de integração com a Rede de Atenção e, inclusive, de 

melhoria salarial porque isto entraria como um Projeto de Extensão e não nas 

horas de graduação... Seria um apoio à formação de preceptores, à 

constituição de sistemas, de redes, de apoio matricial, de linhas de cuidado... 

Seria uma saída dos docentes da Universidade para apoio... Era a ideia. As 

outras doze horas não seriam obrigatórias. Porém, precisaria ter um acerto 

com o município. O município também deveria querer estas pessoas, 

bancar o Projeto de Extensão ganhando assim um número de consultores, 

apoiadores, matriciadores... 

Mas a ideia não vingou e esta foi uma dificuldade inicialmente do serviço, mas 

também da Universidade... 

É difícil imaginar que o serviço pagaria o docente da Universidade, inicialmente 

achando que ele ficaria com o aluno. Havia muitas pessoas da Universidade no 

serviço achando que isto estava dentro da atividade docente, que era 

graduação. Ficar com o aluno aqui é graduação e o docente já ganha para 

isso.  
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As dificuldades não cederam nem frente às evidências deste tipo de 

experiência em outras universidades públicas...  

Um Projeto de Extensão dessa natureza, pactuado entre Universidade e 

Serviços de Saúde, daria certo se houvesse interesse dos dois lados, com a 

Prefeitura querendo que o docente viesse e pagando para ele vir, para 

diferenciar o serviço, alinhavar, articular, avaliar, participar... É um 

investimento... E para o SUS seria absolutamente distinto. Embora o SUS 

tenha essa diretriz, não conseguimos construir a convicção. Foi tudo difícil. 

Todas as conversas, todas as tentativas e todos os movimentos difíceis, 

lentos... Composições firmemente contrárias... O que resultou em 

distanciamento... Num isolamento, tanto para dentro da Universidade quanto 

para fora, na Prefeitura e Secretaria de Saúde, que tinham muita relação.  

Depois das eleições para o Poder Executivo Municipal em 2008, houve uma 

dramática mudança da conjuntura política. O fato do então Reitor da 

Universidade ter ganho as eleições para Prefeito, inicialmente, parecia uma 

continuidade da proposta da Rede Escola... No primeiro momento, foi uma 

alegria muito grande, um conforto pela possibilidade de continuidade... No 

segundo momento, o que observamos foi que os acordos políticos que levaram 

a esta vitória, os atores, as conjunturas se mostraram exatamente de modo 

oposto.  

Para o Departamento de Medicina ficou mais difícil do que posso falar porque 

eu também não domino todos os elementos. Só consigo ver uma parte estreita 

da história, mas é um grupo político que já está há muito tempo junto na 

UFSCar. Os Reitores que estão há dezesseis ou mais anos, são de um mesmo 

grupo político de base. Com isso, acabamos perdendo capital político de 

disputa, de tensionamento entre a Universidade e a Prefeitura... Não houve 

tensionamentos ou se eles existiram, foram discretos. 

Os alunos até que tentaram. Fizeram vários movimentos, tensionaram de todos 

os lados... 

Quanto à formação, vários professores que estão hoje com os alunos em 

ambulatórios, admitem que os meninos estão bons, apesar de acharem que 

eles precisam se virar muito sozinhos. Há uma certa diminuição do crédito pelo 
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esforço feito por todos, na entrega, para formar os estudantes. Há um 

reconhecimento, mas é como se fosse pela responsabilidade dos alunos que 

estudam muito. Aparece um sentimento dúbio, como tudo é dúbio nesse 

mundo! Tem a ambiguidade do que tem e do que não tem, do que poderia ser 

e do que é... 

Outro lugar de bastante tensão foi o fato das primeiras turmas não 

conseguirem fazer o Internato em serviços de saúde de São Carlos.... No 

sentido de desgaste, de esgarçamento do nosso tecido. Foi muito difícil não 

conseguirmos o Internato aqui. 

No início de 2009, quando a primeira turma estava no quarto ano, as 

dificuldades de se efetivar o Internato em São Carlos já tinham sido colocadas, 

inclusive pela então Coordenação do Curso, mas houve uma resistência muito 

grande por parte de quase todos. Os estudantes tentaram o máximo que 

puderam e conseguiram uma pífia inserção no sistema e com muito 

desgaste. Nem vale à pena falar... Acabaram conseguindo estágios muito 

fragmentados, sem uma preceptoria mais presente, alinhada com o Curso. A 

primeira turma ficou muito desgastada com um Internato fragmentado, 

desarticulado e distante da proposta de formação. Precisaram ir com uma 

capacidade crítica dos quatro primeiros anos e com a capacidade de busca que 

desenvolveram para enfrentar as adversidades.  

Um dos estudantes do sexto ano me contou que estava em estágio no Hospital 

vinculado a uma universidade muito reconhecida, com todos os médicos ali, 

por ela formados. Um dos professores ao fazer o atendimento de uma gestante 

adolescente, deu-lhe uma bronca pelo fato de ter engravidado e por estar com 

o pré-natal atrasado! Naquele momento, o estudante se perguntou como 

aquela pessoa iria fazer vínculo com o profissional, estando numa situação tão 

frágil e escutando todo aquele discurso. Ao mesmo tempo, ele não podia falar 

nada, pois era o professor de tal lugar, mas me disse que teria feito muito 

diferente. Lamentei o fato da gestante ter precisado desse médico, mas achei 

bom o aluno estar com essa crítica.   
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Há alunos que estão tão atualizados que apontam para os preceptores do 

Internato alguns protocolos que já não são mais referência de melhores 

práticas...  

Uma professora que está acompanhando alunos do sexto ano, disse não ser a 

melhor pessoa para falar sobre a Medicina da UFSCar por ter muitas críticas, 

mas convidou alguns alunos do primeiro ano (que a procuraram por não 

saberem se continuavam no Curso) para verem por si mesmos, o desempenho 

dos Internos em seu ambulatório.  

Pelos fatos que me contaram, vejo que podemos considerar o trabalho com os 

estudantes bem encaminhado.  

Hoje, não temos o mesmo Curso do início, temos um outro, o que foi possível. 

Entre a ideia de implantação e a prática, tivemos que dialogar com os atores 

que foram se envolvendo e também trouxeram ideias, experiências, leituras 

das dificuldades que enfrentamos e se reposicionaram. Então, hoje temos um 

curso diferente. Certamente, seria diferente da ideia original, mas eu diria que 

no tocante à perspectiva original do processo educacional há diferenças mais 

expressivas... 

Bem no começo, a pactuação, a relação entre os professores, dos professores 

com os estudantes, destes com os preceptores, com a Rede eram mais 

valorizados... Eram relações mais horizontais, mais parceiras e mais livres de 

medo, o que permitia uma humanização em todos os sentidos. A aposta 

era que a partir do momento que o estudante fosse considerado singularmente, 

como pessoa, entendendo suas necessidades, ele transportaria isso para uma 

relação de cuidado porque estaria sendo aqui cuidado. 

As turmas atuais são mais acanhadas, mais medrosa, os papéis foram ficando 

um pouco mais tradicionais, as provas foram ganhando uma dimensão mais 

aterrorizadora... Há algo mexendo no que tínhamos apostado que era uma 

relação mais autônoma, corresponsável, participativa...  

Hoje, analisando a turma que sigo, ela está mais próxima de um estudante que 

quer tudo certinho, mastigado, pronto e arrumado. Ele tem mais dificuldade 

para polemizar, questionar, participar... Isso é muito leve, mas já é uma 
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percepção, é um leve desvio para uma relação um pouco mais hierarquizada, 

no sentido mais vertical de poder, inclusive de medo. Tenho relatos de 

estudantes mais aterrorizados do que eu pudesse imaginar ser possível.  

Isso está acontecendo porque não há mais o Planejamento que era um 

momento de troca. Tirou-se a Educação Permanente (EP), onde um facilitador 

trabalhava essas perspectivas com mais domínio do método. Há aqui uma 

visão muito ambígua a respeito das EPs, onde uns acham que elas têm papel 

importante e outros que dizem não se sentirem confortáveis com espaços de 

reflexão sobre a prática educacional. Então, os espaços de troca, de 

construção, de discussão, de formação permanente deixaram de existir.  

Hoje cada docente segue o seu jeito, o que aprendeu fazendo, o que sabe 

fazer, o conhecido. Os processos de capacitação foram ficando cada vez mais 

reduzidos com a incorporação de novos docentes e cada um faz o que pode. 

Há uma tendência... de esvaziamento dos fóruns reflexivos, dos fóruns de 

avaliação, dos encontros... É um esvaziamento. Cada um está concentrado no 

seu interesse, sua inserção, sua produção... 

Isso aponta para um retorno àquilo que se conhece: as relações com mais 

concentração de poder, mais verticalizadas, as provas que assustam... 

Vivemos isso a vida inteira, não é nenhuma surpresa porque é como fomos 

formados. Fazer diferente é mais difícil! 

Mas pelas falas dos estudantes, não vejo a possibilidade de um retorno muito 

forte ao modelo mais tradicional. É difícil fazer essa volta, embora ela continue 

em disputa. Quando as coisas ficam mais explícitas, há uma reação dos 

estudantes e vejo isso com bons olhos. Compreendo as disputas. Compreendo 

que as ideias quando vêm para a prática, têm que dialogar. Compreendo as 

dificuldades para fazer melhor... 

Por outro lado, há trabalhos interessantíssimos sendo desenvolvidos, com 

docentes se inserindo, abrindo seus ambulatórios, seus grupos de pesquisa, 

trazendo pesquisa para cá com apoio de órgãos de fomento. Como a pesquisa 

é necessária e fundamental na carreira docente, quase toda energia se volta 

para este lado... Há pouco reconhecimento do trabalho junto à graduação e 
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geralmente quem vai para a Coordenação relata ir para um calvário, não vendo 

a hora de acabar porque é um lugar muito desprestigiado, desconcentrado de 

poder. 

A extensão também é pouco voltada para o SUS, para as necessidades 

prevalentes de saúde das pessoas, é uma extensão ancorada, articulada, 

fundamentada em processos de pesquisa dos docentes... Elas tem vinculação 

com as expertises dos docentes... 

Apesar das conquistas há um leve pesar por não termos conseguido um pouco 

mais. Atribuo a duas grandes dificuldades: as questões políticas locais e o 

próprio entendimento de Sistema de Saúde, de cuidar da saúde que aqui no 

município ficou muito aquém do que precisávamos para considerar um SUS 

humano, eficiente, eficaz... Há muito, muito o que trabalhar para a população, 

não só para formação. Isso é um pesar. As instituições tiveram a oportunidade 

para fazer mais.  

Eu aprendi uma enormidade de coisas. Eu aprendi tanta coisa que não consigo 

nem colocar aqui, tal as diversidades às quais fui desafiada para poder pensar. 

Eu só sinto falta de tempo para poder sistematizar isso melhor e comunicar 

melhor, porque é uma quantidade de questões, de situações, “sacações”, de 

entendimentos que eu não tinha ideia... Foi muita aprendizagem, fiz novas 

amizades, amigos muito queridos... 

Pensando bem, teria vindo para cá, mesmo conhecendo todas essas 

dificuldades... 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

HELIO. Docente do Departamento de Medicina da UFSCar. 

 

Hélio traz no sotaque o carisma de sua região de origem. Tem fala firme e 

rápida. Talvez, a ligeireza e eloquência de sua retórica tenha origem em seu 

raciocínio rápido e lógico que se funde a sua mansuetude, despertando nos 

interlocutores imediata simpatia e confiança. Em suas atitudes, deixa 

transparecer as marcas de uma gente que honra a palavra empenhada e 

mostra disposição para o trabalho incessante. 

 

É isso que eu tenho vontade de fazer e é nisso que eu acredito para a 

formação profissional das pessoas na área da Medicina... É a alternativa 

que temos hoje para a qualificação da formação médica no Brasil. 

 

Antes de vir para São Carlos, eu trabalhava no interior de Minas Gerais, há 

treze anos, mais ou menos. Minha formação é de médico geral para o interior. 

Comecei trabalhando no interior, fazendo de tudo e em determinado momento 

da vida, por contingências familiares, fui parar em uma cidade um pouco maior, 

onde o espaço para fazer Medicina de interior era mais restrito, pois havia um 

enfoque maior para Medicina especializada... Foi onde comecei a me dedicar a 

essa formação através de Terapia Intensiva, Clínica Médica e Epidemiologia.  

A cidade onde estava tinha uma cultura provinciana. Isso me levou a fazer um 

vínculo com uma cidade maior (que era perto) para me qualificar 

profissionalmente.  

Fiz latu-sensu, mestrado, doutorado e percebi que precisava sair de onde 

estava, para poder ter uma atuação profissional que valorizasse minhas pós-

graduações, caso contrário, meu aprendizado iria para a gaveta. 

Terminando o mestrado, comecei a dar aula em uma Faculdade de Medicina 

particular, a 70 Km de distância. Ministrava aulas de Parasitologia e Doenças 

Infecto-Parasitárias em currículo tradicional. Ao entrar no doutorado, comecei a 

fazer planos de buscar oportunidade em uma universidade pública que não 
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ficasse em uma capital, por causa de educação de filho. Queria mais interior 

mesmo. A minha cultura é mais de interior. De vez em quando, entrava na 

Internet, mas quando via capital, evitava.  

Não sei se foi sorte ou azar, mas um dia estava à toa na hora do almoço, fui 

olhar a Internet e vi um concurso para docente na Escola de Medicina aqui em 

São Carlos. Procurei saber o que era São Carlos, que cidade era essa que não 

conhecia. Achei interessante. São Carlos é uma cidade que não é grande, nem 

pequena demais. Por suas características, era mais ou menos o tipo de lugar 

que eu tinha vontade de ir com a família. 

Era o último dia de inscrição e exigiam uma papelada infernal à qual eu não 

teria tempo de providenciar... Havia uma observação no edital, dizendo que 

caso o número de candidatos fosse pequeno ou alguma coisa parecida, eles 

iriam prorrogar o concurso e acabaram prorrogando mesmo. Corri, juntei 

aquela papelada toda, mandei pelo correio e eles aceitaram a inscrição. Isso 

foi, mais ou menos, em abril de 2006.  

O concurso foi em maio. Vim, fiz, fui aprovado e voltei já com a intenção de 

arrumar as coisas para vir embora, caso me chamassem. Em finalzinho de 

junho me chamaram. No mesmo momento, larguei tudo, todos os vínculos que 

tinha. Fazia gestão de Serviço Público há quatorze anos e há quatro anos era 

professor na Faculdade de Medicina. 

Por essa ocasião, enfrentei dois dilemas. O primeiro foi a mudança radical para 

um lugar muito longe da família, mas considerava isso um investimento em 

minha formação, minha profissão e um ganho de oportunidades para os filhos. 

São Carlos apresenta uma série de oportunidades para estudos e outras coisas 

que não havia lá. Apostei nessa ficha. Foi uma perda financeira significativa, 

mas vim, interessei-me pelo curso, adaptei-me e estou aqui até hoje. Tive que 

enfrentar esse dilema. Logo serão seis anos de São Carlos. O Curso 

completou seis anos também, estamos mais ou menos juntos. 

Foi uma coisa muito pessoal.  Eu não conhecia o projeto pedagógico, esse 

modelo, não tinha nenhuma noção dele. Fiz a capacitação com uma docente 

daqui, durante um tempo. Fui absorvendo e acabou que gostei muito da 

proposta, do modelo pedagógico. Foi uma identificação ideológica muito 
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grande. Ao mesmo tempo, dei sorte porque a mulher e o menino acabaram 

também se adaptando à cidade e as coisas foram se ajeitando. Obviamente 

que não foram cinco anos de calmaria. A implantação desse Curso tem sido 

muito trabalhosa, muito difícil para todos nós que resolvemos participar desse 

processo, mas está valendo à pena, acho que está sendo prazeroso. Vir para 

cá não sei se foi uma coincidência, sorte ou destino. Penso que foi tudo.  

Conhecer esse Projeto Político Pedagógico foi muito agradável. Esse encontro 

não me assustou não, pelo contrário, quando vi o anúncio na Internet do que 

acontecia aqui, onde desde o início o estudante tinha inserção na Unidade de 

Saúde da Família... Eu defendia isso na escola onde trabalhava, mas ela era 

tradicional. Eu mesmo, quando cursava Medicina (um curso muito tradicional) 

violei o aprendizado, justamente porque busquei ir para o serviço muito cedo. 

No primeiro ano de curso, já batia na porta de Posto de Saúde perguntando se 

não podia fazer um estágio...  

Na verdade, encontrei uma identificação ideológica muito grande com o PPP. 

Isso realmente me entusiasmou muito, desde o começo. Tanto é que acabei 

assumindo uma série de gestões aqui na escola em momentos muito difíceis 

do curso, mas justamente por essa afinidade política ideológica com o projeto 

pedagógico. Foi muito bom ter chegado aqui e ter encontrado essa proposta.  

Às vezes, ouço de algum colega a opinião que a proposta foi uma decepção às 

suas expectativas, mas para mim ela superou as expectativas porque sempre 

pensei um curso de Medicina com esse tipo de proposta. Onde me graduei, 

não havia essa oferta e ao longo do curso tentei desenvolver algo parecido 

para mim mesmo. Sempre foi uma constante para mim. Obviamente não tinha 

qualificação técnica pedagógica para propor o que estava sendo proposto aqui, 

mas ao me deparar com esse PPP, minha primeira intenção foi aprender. É 

isso que eu tenho vontade de fazer e é nisso que eu acredito para a formação 

profissional das pessoas na área da Medicina. Esse projeto para mim foi muito 

bom, muito agradável e que defendo. É a alternativa que temos hoje para a 

qualificação da formação médica no Brasil e foi um impacto muito positivo 

chegar e encontrar isso.  
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Foi surpreendente, positivamente, a intensão de formar profissionais com 

características voltadas para as necessidades de saúde da população, da 

sociedade, do Sistema de Saúde. Eu sempre enxerguei a formação médica 

tradicional comprometida com interesses que não eram os interesses do 

cuidado em saúde, mas com interesses comerciais, laboratoriais e outros. A 

Medicina no Brasil seguiu muito nessa direção. É uma questão ideológica, não 

quer dizer que eu esteja certo ou errado, é apenas minha maneira de ver as 

coisas. Eu sempre resisti muito a uma Medicina que negocia com o mercado, 

que consegue trabalhar em um ambiente capitalista e me parece uma 

obstrução ao desenvolvimento do Sistema Público de Saúde. 

Para mim, saúde é questão de soberania nacional. Ela teria que ser 

absolutamente pública e de qualidade. Sempre defendi isso. Quando cheguei e 

encontrei um Curso propondo formar profissionais com um olhar alternativo ao 

olhar do mercado, do laboratório multinacional, do corporativismo profissional... 

Um Curso propondo formar pessoas com uma visão alternativa! Fiquei muito 

entusiasmado, porque temos uma militância política a vida inteira, seja no 

trabalho, na própria política... Encontrar aquilo em que acreditamos é uma 

coisa que incentiva muito. É muito mais comum encontrarmos o que se está 

combatendo, encontrar o inimigo e não o amigo em um modelo onde se está 

na contramão do hegemônico, ou seja, formar um especialista com visão de 

mercado... A vida inteira eu militei contra isso e quando encontrei uma 

possibilidade de aplicar o meu trabalho numa proposta que tinha esse 

compromisso ideológico... Foi realmente significativo.  

Já com os alunos, nesses seis anos, foram muitas emoções. Posso dizer que 

houve dois momentos nessa trajetória. Um deles, foi o começo do Curso onde 

o entusiasmo, vontade, a energia e a crença eram grandes e outro foi o final de 

Curso, quando eles já estavam cansados e perdendo as esperanças no projeto 

oferecido no início. O último ano foi desgaste. Eles chegaram a não se 

interessar por cumprir as atividades acadêmicas oferecidas ou cumprir só por 

formalidade. Queriam ir embora daqui o mais rápido possível. O sofrimento 

estava muito grande. Muitos deles chegaram a verbalizar isso. Hoje talvez 

estejam com o pensamento um pouco diferente, porque tivemos o maior índice 

de aprovação proporcional nas residências do estado de São Paulo.  
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À medida que os alunos foram mudando de ano, fui mudando com eles e foi 

interessante. Foi assim até chegar no Internato, onde acabei me fixando.  

No início, os próprios estudantes tinham muita esperança, entusiasmo e até 

mesmo uma identificação, um compromisso ideológico com essa proposta. À 

medida que as dificuldades foram surgindo, muitas delas de ordem muito mais 

política do que técnica ou institucional, os estudantes foram cansando e 

perdendo a fé no projeto. Foram desacreditando. Foi como se tivéssemos uma 

intenção, mas na verdade o mundo era outro, nossa proposta era irreal, talvez 

não acontecesse e os estudantes começaram a entrar nessa... Começaram a 

ficar deprimidos! Muitos dos nossos estudantes buscaram ajuda médica 

porque chegaram a sofrer realmente desconforto mental diante da situação que 

enfrentavam.  

Eu acho que isso aconteceu por duas razões. Uma porque são muito jovens, 

talvez imaturos para enfrentar uma dificuldade do tamanho que essa se 

colocou. Nós que temos uma vivência maior, enfrentamos as dificuldades com 

menos sofrimento do que pessoas mais jovens ou que não tiveram a 

oportunidade de enfrentar sofrimentos. Eles ficaram muito amargurados, 

angustiados e descrentes da proposta quando chegaram ao final do Curso. 

Entretanto, penso que atingimos dois objetivos com eles. Um deles foi 

conseguir que tivessem uma formação médica mais humanizada do que o 

tradicional. Isso, com certeza nós conseguimos. O outro, foi a autonomia de 

aprendizagem, diferente do meu momento como estudante de Medicina, onde 

dependia muito de congressos, de cursos, de professores. Esses meninos 

aprenderam a aprender. Isso eu tenho certeza que conseguiram.  

Eles sempre tiveram muita dúvida e insegurança sobre suas competências. 

Obviamente, que esse método gera isso mesmo. Todos que estudam por esse 

método sempre acham que sabem menos do que realmente sabem e eles 

trouxeram essa insegurança até o dia que passaram no Exame de Residência. 

Essa amargura se manifestou muito, inclusive no momento da Formatura! 

Coube a nós compreender, tolerar e ajudar os meninos nesse processo, mas 

com certeza eles se formaram com mais maturidade do que outras turmas, 

pelas próprias dificuldades que enfrentaram. Isso os ajudou a amadurecer. 

Tenho certeza que quando chegarem ao Sistema de Saúde e enfrentarem as 
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dificuldades lá existentes, terão grande habilidade para lidar com os problemas, 

porque passaram por isso no cotidiano da aprendizagem.  

O processo de aprendizagem foi muito enriquecedor no sentido de se formar 

um médico cidadão, ainda que se tenha formado um médico menos médico do 

que se gostaria, vamos assim dizer, do ponto de vista do manejo clínico, 

cirúrgico, etc. Nós os formamos aquém do que desejávamos, mas com certeza 

muito mais cidadãos do que imaginávamos. Obviamente que isso não foi de 

graça, foi às custas de muito desgaste, muito sofrimento para eles. Talvez 

alguns deles tenham saído até com sequela daqui, mas acredito que tiveram 

uma formação privilegiada, exatamente por terem passado por isso.  

Essa angústia continua. As turmas seguintes ficaram um pouco aliviadas ao 

verem a primeira vencer muitas barreiras, desbravar trilhas, mas agora 

estamos vivendo uma situação semelhante à que passamos em 2009/2010. 

Situação de grande vulnerabilidade, de instabilidade em relação à 

sustentabilidade do Curso. A turma do atual quinto ano já está muito 

angustiada com isso, de uma maneira muito parecida com a primeira.  

Se nós formamos eles menos técnicos do que gostaríamos, não formamos 

menos do que as outras escolas formam, porque o nosso projeto é muito 

arrojado.  

Creio que conseguimos formar esses meninos com muito mais habilidade para 

trabalhar no Sistema de Saúde, para enfrentar problemas e dificuldades, com 

muito mais capacidade de autoaprendizagem do que se tivéssemos insistido no 

modelo mais tradicional e eles estão reconhecendo isto, neste momento. Um 

exemplo é o resultado nos Exames de Residência. Fizemos algum movimento 

para isso, mas eles fizeram muito mais pelo fato de terem desenvolvido a 

habilidade de autoaprendizagem e de enfrentamento de adversidades, o que 

acabou pesando a favor deles na capacidade de ser aprovado numa 

Residência.  

O primeiro momento do Curso foi um momento muito prazeroso, o segundo foi 

sofrido, talvez mais para eles do que para nós, justamente por sermos mais 

velhos, com mais capacidade de enfrentar dificuldades e eles muito jovens e 

com a grande expectativa da Formatura. Ver isso ameaçado em determinado 
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momento, foi muito angustiante para eles e para seus pais! Não sei até que 

ponto os pais conseguiram dar o suporte que precisavam. Nós tivemos que 

assumir inclusive esse papel aqui e com problemas internos. Alguns dos 

nossos colegas, dentro do próprio Departamento, têm uma posição ideológica 

ou política oposta à proposta do Curso e isso não deixou de se manifestar nos 

momentos de dificuldade, intensificando o sofrimento dos estudantes.  

Vejo com muita expectativa e esperança que alcançaremos no Curso o que 

pretendemos, o esperado, mas isso não será realmente de graça. Não vai ser 

fácil e as turmas que estão por aí, ainda terão que colaborar e dar sua 

contribuição de sofrimento.  

Espero que o Curso vingue, particularmente pelo que acredito. Não vejo outra 

esperança, outro objeto onde eu possa aplicar junto à minha formação técnica 

e ideológica, propondo uma alternativa de saúde para a população do nosso 

país.  

Uma coisa muito importante para mim, durante esses seis anos de UFSCar foi 

o Projeto Rondon que realizei com quatro turmas de estudantes. Ficou como 

uma lembrança muito significativa da minha relação com eles, com o trabalho e 

com aquilo que penso da profissão e da vida. Foi uma experiência muito 

interessante. Aprendi muito com esses meninos sobre a vida, na convivência 

horizontalizada que temos com eles no Curso e até para a educação dos meus 

filhos que estarão logo chegando nessa faixa etária. Aprendi muito. 

Esse convívio intenso com os meninos, no cotidiano e o compartilhamento 

dessa vivência está me acrescentando uma grande experiência que levarei 

para o resto da vida e que me marcou muito. É algo que o Curso oferece.  

Eu vim de uma cultura diferente da que encontrei aqui em São Paulo. O 

paulista é muito sisudo, muito burocrático. Coisas que eu consigo resolver com 

um café e um pão de queijo, o paulista pede um monte de carimbos, ofício, 

audiências e pareceres, entendeu? É muito diferente. Eu tenho uma dificuldade 

de me adaptar a esse modelo...  

Outro fato importante é que algumas pessoas que conheci aqui me 

influenciaram e me influenciam muito até hoje. Esse aprendizado que eu estou 
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tendo, a oportunidade de adquirir... Nos últimos seis anos, aprendi coisas que 

eu não imaginava existir e que me estão sendo muito úteis tanto na profissão, 

como na vida. Até por causa do ambiente acadêmico que isso representa. 

Particularmente, em relação a UFSCar tenho muitos desejos e dúvidas. Eu 

desejo que meu futuro seja aqui e desenvolvendo cada vez mais esse projeto. 

Tenho inseguranças e dúvidas em relação ao que realmente as articulações 

políticas, que não necessariamente estão comprometidas com esse projeto 

podem fazer com ele. Apesar de tudo, será difícil ele não vingar porque à 

medida que vai caminhando, ganha uma robustez de difícil oposição. 

O que espero é daqui a vinte anos estar ajudando a formar a vigésima turma e 

que possamos realmente fazer a intervenção que o nosso Sistema de Saúde, 

do nosso país vem reivindicando há muito tempo. Eu confio que o Curso dará 

essa contribuição e se um filho meu entrar aqui que ele possa encontrar um 

Curso bem melhor estruturado e um Sistema de Saúde também, com a 

intervenção do Curso. É uma expectativa muito grande a minha! Eu não tenho 

muito projeto pessoal, é mais um projeto institucional mesmo.  

Para o futuro, eu quero criar os filhos, ficar velho em paz... Aquelas coisas que 

todos nós da nossa faixa etária esperamos. Em relação à UFSCar tenho 

algumas expectativas. Não sou uma pessoa de academia. Não sou. Sou uma 

pessoa de serviço e como toda academia, a UFSCar tem uma percepção da 

sociedade, do que está fora de seus muros que precisa qualificar. Ela precisa 

entender um pouco mais sobre quem está lá fora. Pensar mais nas pessoas 

que prestam serviço e menos nos artigos que publica internacionalmente. Isto é 

importante, mas a universidade brasileira e a UFSCar estão fora, sempre 

privilegiaram o acadêmico em relação à sociedade, entretanto temos uma 

dívida muito grande com a sociedade e espero que consigamos, por intermédio 

do Curso de Medicina, fazer algum resgate dessa dívida. 
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JULIA.  Docente do Departamento de Medicina da UFSCar. 

 

Professora Júlia recebeu-me em sua casa, muito tranquila e sorridente.  É 

daquelas pessoas que conseguem deixar qualquer um em paz. Seu tom de voz 

e fala pausada, lembram budistas praticantes ou algo assim. Em alguns 

momentos, ao falar sobre os desentendimentos do corpo docente da Medicina-

UFSCar, identifiquei profunda tristeza em seu olhar. No entanto, a professora, 

em momento algum se desfez do sorriso sincero que trazia nos lábios. 

 

 “As nossas dificuldades passam por essa pouca possibilidade de 

reflexão e que não é o que está no formato.” 

 

Quando fui convidada a participar do Projeto Político Pedagógico do DMed da 

UFSCar, seu eixo estrutural já estava desenhado, estruturado e aprovado pela 

Universidade.  

Fui convidada a detalhar a área em que trabalhava chamada Estação de 

Simulação, aproveitando minha experiência em outra faculdade, onde era 

coordenadora da atividade. Deveria pensar e analisar tudo o que eu já havia 

vivido para trazer algo inovador em outro molde. 

A ideia geral era trabalhar com o menor número possível de pessoas e pensei 

sobre um ideal para a relação ser mais abrangente, o melhor jeito para a 

distribuição dos alunos, a carga horária, o instrumental, o processo 

pedagógico... Tentando superar limitações que havia no modelo em que 

trabalhava. 

Essa fase foi muito agradável. Observei com atenção as limitações, os pontos 

onde os alunos apresentavam dificuldade, as dificuldades dos professores... 

Conversava muito com as pessoas, vendo um pouco aquilo que era meu, 

aquilo que era do outro... E trouxe como mudança na proposta daqui. 

Desenhei um modelo com o qual fiquei muito encantada. A ideia de haver um 

espaço, onde os alunos pudessem se abrir e onde pudéssemos entrar em 
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contato com seus aspectos mais profundos. Isso para que eles escolhessem 

modelos pessoais, no trabalhar com o paciente e onde as características 

pessoais pudessem ser melhor delineadas por eles e pelo professor que os 

acompanhava. No meu trabalho, dou muita ênfase à subjetividade e isso me 

encantava, algo que não tinha um modelo para todos. Encantava, o encontrar 

dentro do que é científico, o mais genuíno para o trabalho da relação médico-

paciente dos alunos. Foi com esse sonho que eu adentrei no trabalho daqui.  

Na ocasião, a ideia era assessorar. Já fazia isso para duas escolas médicas e 

trabalhava com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com trabalhos 

em equipe (um dos temas de meu doutorado). Fui chamada para pequenos 

trabalhos na região de Araçatuba, Rio Preto, Penápolis, Tupã...  Viajava muito 

para as assessorias. Era algo que eu fazia bem. 

Quando vim, resolvi prestar o concurso, pois para o projeto dar certo seria 

importante residir no local, o que casou com várias necessidades pessoais. 

Mudei para cá e prestei o concurso que tinha a especificidade de ser uma 

prova para o projeto... Somente na prova me dei conta que gostava muito de 

onde estava. Vir para cá ficou difícil.  

Na época, aconteceu uma coisa peculiar. Houve muitas mudanças no horário 

da prova. Quando liguei para a escola, soube que havia passado na prova 

escrita e deveria comparecer na UFSCar em duas horas para a prova prática, 

mas me encontrava longe, três horas de distância! Foi aí que percebi como era 

difícil vir... Junto a isso, havia meu marido que estava num momento de iniciar 

a vida no país... 

Quando analisei meu currículo em termos de pesquisa, constatei que estava 

adentrando num mundo muito diferente. Tenho uma grande experiência clínica, 

tinha doutorado e era a primeira doutora do meu departamento! Eu estava feliz 

com isso. A primeira com uma publicação em uma revista A! Só tinha um artigo 

e estava tudo bom!  Então, fui me dando conta que aqui havia um outro modelo 

muito mais de pesquisa, algo com que não tinha nenhuma familiaridade.  

Esta foi a primeira dificuldade que se instalou. Como pensar um currículo, uma 

ação de professor e aluno para a visão de pesquisador e não só de clínico? Foi 

muito impactante. As mudanças que o grupo sentia necessidade de fazer para 
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dentro do currículo, eram mudanças relacionadas a essa questão. Tínhamos 

que contemplar as necessidades da estrutura da Universidade, o que é bem 

difícil. Ao meu ver, isso foi criando embates, pois tínhamos muita dificuldade 

em abrir mão de algumas coisas necessárias para o modelo UFSCar. Essas 

coisas aconteceram muito, desde o começo...  

A estrutura não tinha sido de fato bem preparada para a recepção do Curso. 

Os acordos com a Prefeitura, foram acordos frágeis, pelo meu ponto de vista.  

No primeiro ano, houve uma grande evolução em relação a estrutura das 

Unidades de Saúde da Família que implicavam a continuidade das mudanças. 

O que repercutiu logo após os primeiros anos, mas o movimento foi diminuindo 

cada vez mais e se apresenta assim, como hoje. Não temos o sistema 

implantado, os alunos não têm lugar para fazer as atividades.... Em função da 

sobrecarga de trabalho, os preceptores têm dificuldades em recebê-los. Falta 

investimento financeiro adequado que possa trazer profissionais para a cidade.  

Nos últimos seis anos, a dificuldade financeira e estrutural foi demarcando 

limites muito rígidos para esse sonho. [E Júlia sorri, um sorriso triste.] 

Há pouco tempo, ao conversar com um professor, observei que ele estava 

cansado e me dei conta que eu estava como ele. Penso que agora, após a 

saída da primeira turma, vivemos um momento de cansaço porque são 

necessárias mudanças importantes e nós temos que ter a coragem para fazê-

las. Os movimentos de mudança são muito lentos para aquela proposta inicial.  

Se parar para pensar, os seis anos foram a constatação de que fui um pouco 

ingênua, por não ter levado em consideração a cultura na qual o Curso estava 

sendo inserido, nem as necessidades que nosso profissional médico teria que 

ter. Ele deveria ter outras características que eu desconhecia ao pensar o 

modelo. Ele está inserido entre duas grandes universidades, em uma região 

diferenciada e hoje essa coisa cultural bate à porta. 

Faltou conhecer as necessidades tanto epidemiológicas, quanto culturais da 

cidade e região e ter uma visão das necessidades de mercado. Aqui, o aluno 

precisa ter amplas noções e envolvimento em pesquisa. Ele precisa estar 

“antenado” nesse saber. Na escola onde trabalhava, só alguns alunos faziam 
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Iniciação Científica. Nossos alunos têm que fazer. Todas as ações, desde o 

primeiro ano, precisam estar ligadas a projetos de pesquisa de Iniciação 

Científica com professores do Departamento.  

Hoje, antes de implantar o currículo, eu teria definido minha linha de pesquisa, 

buscaria visitar e conhecer a Universidade pensando em uma articulação de 

pesquisa, depois eu iria repensar o currículo. Teria requisitado um período de 

oito meses para começar o Curso. Não solicitaria sala, mas laboratórios. Não 

quero um lugar para minhas coisas, não preciso (não uso a minha sala). 

Deveria ter conhecido as pessoas da Universidade e ter sido apresentada ao 

seu projeto político de desenvolvimento antes de começar a trabalhar, 

pois faria as coisas muito melhores, dando passos mais efetivos.  

Não entendo até hoje o que é a Extensão da Universidade e tenho vários 

Projetos de Extensão! Já fiz dois eventos pagos com respectivamente 280 e 

320 pessoas. Fiz ações para a região que me custaram muito em termos 

pessoais, trabalhando até vinte e três horas por dia, buscando onde e como 

deveria realizar as ações, para quem deveria fazer as solicitações... Não tinha 

noção que poderia vincular os eventos a outros departamentos. Se soubesse, 

teria feito em outra lógica, construindo pontes mais efetivas.  

Sinto que tenho muito a contribuir, mas hoje não pretendo ficar nessa 

Universidade por muito tempo. Não é assim, no meu coração. Não.  

Estou fazendo tudo que posso. Montei algumas Iniciações Científicas com os 

alunos, onde eles leem autores da minha linha de trabalho. Contribuo, mas não 

é algo para muitos anos, mais do que o tempo de me aposentar.  O esforço 

feito foi tamanho, tão desgastante... E as relações ficaram tão desfeitas, do 

ponto de vista humano que precisará entrar uma nova geração de professores 

para dar outro tom. Hoje eu tenho esse sentimento.  

Eu não tenho dúvida que nossos alunos saem sabendo muitas coisas. Tivemos  

uma experiência muito gratificante, quando vimos que eles entraram em boas 

escolas. Participei do cerimonial de Formatura e não tenho dúvidas do que eles 

sabem, mas eles saíram feridos demais, por essa disputa de algo que 

poderia ter sido composto em uma outra lógica!  
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Nossa pesquisa hoje, tanto na estrutura curricular quanto na clínica, aliada ao 

jeito que sabemos fazer é inovador para o Brasil. Eu não tenho dúvida de que 

as pessoas que estão no Departamento trabalham e muito. Não estou 

acompanhada de pessoas que não trabalham. Alguns podem até achar, mas o 

esforço, a proposição de modificações e de empenho numa nova visão, tem 

sido um trabalho muito grande para todas as pessoas que aqui estão.  

Eu atuo mais no primeiro ano, no máximo, no segundo. Acompanhei as 

primeiras turmas desse lugar. Fiz um projeto para grupos de reflexão do quinto 

e sexto anos, por serem momentos muito delicados na formação ética e 

humanística, onde as vivências Hospitalares e no nível terciário, com uso 

demasiado da tecnologia e de um saber com base muito específica, tendem a 

afastar os conteúdos aprendidos do aluno. Levam o estudante a realizar 

distorções das concepções anteriores, em função de uma disputa 

mercadológica que ele não compreende muito bem.  

Eles tiveram boas bases, mas é preciso estruturar melhor a reflexão dos 

últimos anos, caso contrário, o aluno perderá. Na verdade, ficará envolvido por 

questões que tomam o aluno de Medicina de qualquer curso. A concepção dos 

procedimentos é ainda muito forte. Algumas pessoas chamam de cultura 

medicalizante. O aluno sofre esse impacto. Por mais que ele busque, tente, é 

difícil enfrentar isso em qualquer lugar que esteja. 

A reflexão não foi prevista. Dá para acreditar? Foi um grande equívoco do 

currículo. Ele cuidou e desenhou bem os primeiros anos, mas não os últimos. 

O grupo que pensou a estrutura, era um grupo que havia atuado mais nos 

primeiros anos e acompanhou de forma menos intensa os Internatos das 

outras graduações.  

A história é que as implantações das metodologias inovadoras, no Brasil, se 

inserem em escolas que já existiam, instalando-se no primeiro ano. Os últimos 

anos já tinham um formato. Em Marília, o quinto e sexto anos têm pouca 

estrutura de mudança no Internato, pois não foram conseguidas as alterações 

necessárias. Na UFSCar, pretendia-se tal mudança com o Hospital, mas com o 

fato deste não existir, não se sabe muito bem como acontece a formação dos 
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alunos no Internato. Do meu ponto de vista, ela é um buraco negro e não foi 

pensada por esse aspecto. A reflexão foi uma proposição pessoal, minha. 

Quando cheguei, fiz duas especializações. Uma delas, no Sírio Libanês, em 

Saúde Baseada em Evidência e outra, em Grupo Operativo. Foram as 

especializações que me ajudaram a compreender melhor o papel que poderia 

ter junto ao quinto e sexto anos, com os grupos de reflexão. Sempre trabalhei a 

relação médico-paciente do ponto de vista individual. Grupos não eram a minha 

especialidade. A especialização no Instituto Pichon Rivière me auxiliou na 

compreensão sobre grupos. Tinha uma compreensão muito basal que só me 

permitia trabalhar com grupos de alunos, mas não ofertar a reflexão para 

trabalhar vivências, defesas, aspectos pessoais com abordagem psicossocial. 

O Internato é comum a todas as escolas, onde não há reflexão. Isso foi um 

elemento forte para a ferida dos alunos. Não advogo a teoria que nós temos 

que formar médicos para a Atenção Primária. Temos que formar para tudo. 

Sou radicalmente contra isso, pois a escolha não pode ser da escola. A 

escolha tem que ser do aluno. Uma escola democrática, crítico-reflexiva, leva 

em consideração os anseios dos alunos. É capaz de diagnosticar e de 

possibilitar, da melhor forma possível, o que eles desejam para serem bons 

médicos e não necessariamente, o que ela acha. Deve ofertar uma gama de 

opções e ele precisa escolher. Não pode, através de mecanismos perversos, 

fazer as escolhas, porque isso leva à doença do profissional médico.  

Ser um profissional médico, é uma profissão difícil que o tempo inteiro traz à 

evidência questões genuínas do profissional, sem que ele perceba muito bem. 

Para continuar sendo médico e não adoecer com uso abusivo de barbitúricos, 

de medicações, com milhares de coisas que podem afetar a pessoa, é preciso 

que ela escolha. A escola precisa ter essa sensibilidade.  
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Quando falo que me encantava a ideia de trabalhar com trinta alunos e porque 

não com oitenta, cem, é porque em uma relação assim é possível perceber, 

sondar, conversar e fazer uma reflexão crítica com ele.  

Em 2010, atuei na capacitação na Prática Profissional de um professor que 

chegou à escola. Eu nunca havia feito tal atividade. O professor anterior havia 

dado Precisa Melhorar 1  para cinco alunos (de um grupo de dez). Quando 

peguei o Portfolio desses alunos, foi muito fácil compreender os motivos do 

professor, porque as histórias eram pobres. Eles não faziam investigações 

baseadas em evidências dos dados que precisavam, não olhavam do ponto de 

vista da incidência do coletivo e nem do individual. No segundo ano, ainda não 

conjugavam esses dois elementos necessários para o seguimento das famílias 

que tinham sob responsabilidade. Faziam conclusões precipitadas que levavam 

a vieses no raciocínio e precisavam aprofundar a investigação e o estudo. Para 

três desses alunos, era uma falta de compreensão do processo. O fato de 

receberem Precisa Melhorar foi salutar, pois o ano reprovava. Eles se 

empenharam mais e vimos que eram muito bons.  

Outro era um menino, filho de médico, que queria levar os estudos na “moita”. 

Um jovem que precisava de uns “puxõezinhos de orelha” para entender que 

era preciso mais, que o fato de ouvir conversas do pai e estar num ambiente 

médico, não lhe outorgava o conhecimento. Era só imaturidade, o que foi 

conversado de um jeito tranquilo e o menino foi bem. 

Havia um aluno que precisava ser reprovado. Três pessoas acompanhavam o 

grupo:  um preceptor, o professor e eu. Expliquei para o grupo que ele tinha 

dificuldades importantes de entendimento, barrando talvez, numa questão 

emocional. Embora todos os professores concordassem, sinalizaram de forma 

muito sutil. A preceptora da ocasião responsabilizou-se em acompanhá-lo, mas 

fiquei muito aflita. Conversamos com o orientador... Agora, o menino está no 

quarto ano e todos concordam que não tem condições para passar de ano. A 

preceptora responsável por acompanhá-lo, na época já vinha apresentando 

                                                             
1 Conceito do processo de avaliação dos alunos, onde o docente indica as lacunas de 

aprendizagem do aluno e sugere temas a serem revisados. 
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problemas por uso abusivo de barbitúricos. Sinal de que não estava bem e veio 

a falecer... Ela sabia do que o menino precisava. Sabia. Mesmo porque de 

alguma forma também já havia vivido isso. Por inferência, digo que eu já estava 

enxergando... A reprova era o único artifício que tínhamos, mas não bastaria 

uma reprova só, sem um acompanhamento de todos nós. 

Ele até pode reprovar agora, mas me sinto super-responsável, pois não 

estamos com cem, estamos com trinta! Temos que olhar e conversar de modo 

a não o desqualificar, mas sim potencializar esse aluno para que, mesmo que 

espere um ano, fortaleça-se posteriormente. É de nossa responsabilidade.  

Hoje, isso me dói muito nesse currículo, porque em termos de número é 

suficiente. 

Ainda somos em poucos professores. Desenhamos mal, mas nessa proposta 

inovadora temos que ter outro tipo de atuação, diferente de escolas com um 

número maior de alunos, porque a proposta curricular delas não passa por aí. 

Não posso ter um currículo que reflita e que não me implique mais enquanto 

professora. Meu comprometimento tem que ser diferente e isso até poderia ser 

objeto de pesquisa, se tivéssemos atrelado a pesquisa ao desenho. Há 

professores que gostam de estudar questões antropológicas e poderiam se 

dedicar a isso. Deveríamos ter “casado” melhor nessa oportunidade, o objeto 

da pesquisa e a atuação.  

Em termos cognitivos, os alunos estão saindo bem, mas o Curso não está 

realizando todos os desempenhos e habilidades da área afetiva e educacional 

propostos pelo currículo. Para isso, deveria ter possibilitado aos professores 

um outro jeito de atuar e trabalhar junto ao aluno...  Não temos tempo para 

conversar tanto com eles. É pouco tempo planejado. No final do ano, temos a 

avaliação e sua devolutiva, mas deveria haver um tempo para conversar, para 

o professor recebê-lo e isso deveria constar do calendário escolar! É um 

calendário composto de outras coisas, deveria englobar isso já que o desejo é 

trabalhar o desempenho afetivo. O afetivo não é alguma coisa que se instala, 

precisa ser desenvolvido e acompanhado! Damos algumas orientações, mas o 

ensino promove um turbilhão dentro do aluno e ele precisa de alguém mais 
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velho, mais experiente para poder auxiliá-lo. Ele não é capaz de pensar 

sozinho toda essa complexidade e precisa de ajuda, de acompanhamento.  

Nesse sentido, a função de orientador é empobrecida, desvitalizada e não é 

porque as pessoas não queiram trabalhar e fazer. Elas não sabem como, 

precisam de capacitação e não podem fazer “meia boca”. Precisam ser 

capacitadas com conteúdos de um outro universo que não vem da experiência 

como professor, médico ou enfermeiro. Não é desse lugar que vem a 

habilidade.  

Hoje eu fico me perguntando sobre a função do orientador. Não é que não 

tenha que existir, mas tem que ser dimensionada de forma mais reduzida. Hoje 

é superdimensionada, o que implica em outra capacitação e com isso, as 

pessoas ficam distanciadas e perdem a vontade de fazer. 

São essas revisões que precisam ocorrer.  

O grupo pequeno de professores que está atuando, não consegue por muito 

tempo tocar esse currículo sem adoecer, devido à quantidade de coisas... Do 

ponto de vista afetivo também. A Universidade tem uma estrutura 

administrativa muito precária. Contamos com precariedades de secretaria e de 

apoio para projetos, o que nos sobrecarrega, tornando impossíveis as 

realizações dos afazeres.  

Hoje a única atividade que é possível do docente realizar bem é uma atividade 

curricular e seu planejamento. Não dá para cobrar mais dele. Não adianta 

achar que se consegue muito mais em termos da graduação, porque ele tem 

que ter alguma extensão que o vitalize. Não é possível, do meu ponto de vista, 

senão as pessoas deixam de pensar aquilo que fazem e nós estamos o tempo 

todo afirmando querer reflexão! Tudo que pego para fazer, faço com o maior 

carinho. Eu tento me aplicar bastante, mas essa condição macro da 

Universidade é muito desgastante. 

Houve um momento muito importante para mim que sempre vou lembrar no 

início do currículo. Algumas Situações Problema vieram prontas para termos 

por onde começar e em um determinado momento, o grupo de professores 

ficou muito entusiasmado e passou a revê-las, colocando ali todas as suas 
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representações sociais. Fizemos maratonas de revisão do material que 

combinava pouco com os professores daqui. Os docentes tinham pouca 

propriedade com o que iriam fazer. Atuamos um tempo e quando estávamos no 

segundo ano, começamos a rever tudo, olhar novamente, ver os problemas... 

Foi o momento que me marcou muito. Quando tivemos noção que 

precisávamos construir uma matriz com a cara do Curso... As pessoas ficam 

pedindo a matriz. Não é que não se tenha uma matriz de fato, desenhada. 

Temos, mas há necessidade de construir uma que combine com o que as 

pessoas querem. O esboço dela está feito, está no Caderno do Curso, mas não 

as especificidades. E aí “virou, mexeu”, todo mundo fala que falta construir a 

matriz, como se não houvesse nada. Só não há matriz com aspectos que o 

grupo vê como necessários para o desenvolvimento da formação médica. 

Esse momento me marcou, porque foi quando ouve uma apropriação entre o 

currículo e o grupo. Todos queriam fazer aquilo também para o seu próprio 

desenvolvimento. Eu vejo como um momento muito bonito! Foi entre o segundo 

e terceiro anos de implantação. É inclusive o momento dos primeiros artigos 

científicos de professores. Foi um momento muito fortalecedor e 

potencializador para todos nós, professore e alunos. Temos apresentações 

científicas no currículo dos professores com alunos, entre professores... Agora, 

temos panelinhas dos dois níveis.  

Somos compostos de funcionários, professores e alunos. Os funcionários 

fizeram um movimento. São poucos e gerenciados por duas pessoas fortes do 

grupo. Fecham entre eles e manipulam um pouco, tentando direcionar toda a 

lógica do serviço. Determinam horários, há recusa em prestar alguns serviços... 

Isso restringe muito. O apoio que é pequeno acaba ficando menor. Os 

funcionários não apresentam divisão. A nossa divisão, enquanto professores e 

alunos, os fortalece.  

Se o grupo de professores não estivesse no estado em que está, isso não 

aconteceria. Teríamos supremacia (o que não temos). Não falo de supremacia 

no sentido de domínio, mas se nossas condições estivessem mais a serviço da 

educação e do ensino mesmo.. Mas estamos acorrentados a cumprir tarefas e 

não estamos conseguindo usar nossos próprios recursos. 
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Nós, professores, estamos divididos em algumas “panelas” que não se 

conversam. Há produção entre grupos de professores, mas não entre pessoas 

de áreas afins e os alunos também se distribuem e ficam presos às “panelas” 

dos professores.  

Eu suponho (é uma hipótese) que isso traga um impacto. Toda escola tem 

“panelas”, não se trata disso. O problema não é o agrupamento, é a divisão 

que não potencializa cada um, em termos científicos do conhecimento e da 

área. Na minha área, não conseguimos produzir entre nós mesmos. 

Poderíamos cuidar melhor disso, mas no geral, não acontece. A Área da 

Criança e a Ginecologia estão conseguindo mais, mas a Saúde da Família não 

está e nem a Saúde do Adulto que é nossa maior área. Não conseguem 

porque ficou a divisão de quem é a favor e de quem é contra que impera sobre 

as coisas.  

Explicando melhor, contra ou a favor desse currículo, como chegou até nós. 

Minha observação é que o grupo de implantação resistiu muito a algumas 

mudanças de forma irracional. Elas precisavam ocorrer, mas era dito que não. 

Fato é que elas precisavam ter ocorrido, pois a estrutura não dava conta e 

criou os “a favor” e “os contra”. E isso ainda pega.  

O caminho que a escola irá seguir daqui para frente, não sei. Há vários 

professores prestando concurso em outras faculdades, desde o ano passado. 

Há um grupo de pessoas insatisfeitas que irão embora. A saída de docentes 

que estavam aqui, desde o começo e a entrada de novos é salutar e, do meu 

pondo de vista é a solução. É necessário uma nova leva que não fique mais 

ligada a esse ranço.  

Temos tido saída de docentes dos dois lados do grupo de implantação. Nesse 

ano, houve uma saída importante e à medida que isto acontece, conseguimos 

fazer trabalhos não mais permeados pela disputa. A possibilidade está na 

ruptura, porque a potência do Curso está dada. Ele é potente. Imagine se tiver 

um Hospital e esse quinto ano puder ser revisto com possibilidade da reflexão 

no cuidado!  

A primeira turma sai e mostra isso. Não se trata de não formar bem. Estamos 

formando como todas as escolas formam, mas subutilizando nossa 
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potencialidade. Poderíamos trazer muito mais contribuições.  Penso assim, 

porque tenho vontade de fazer alguma diferença e levar propostas inovadoras 

para a comunidade educacional nacional. Fazemos o que é possível e não 

estamos fazendo mal. Minha avaliação dos professores é que eles trabalham 

bem. Algumas pessoas não conseguem trabalhar melhor, sentem dificuldade 

porque não há espaço para reflexão que inclua melhor suas representações e 

desejos.  

No início de 2012, participei de um grupo, onde apareceram posicionamentos 

que tinham a ver com essa história. No primeiro dia, tentei ser diferente, mas 

logo me vi fazendo igual. Quando me dei conta, fiquei chateada comigo mesma 

porque percebi que entrei no jogo de não ceder. Poderia ter cedido! Eu sei que 

é assim... Fiquei mal porque deixei o grupo e não consegui reconstruir apesar 

da oportunidade! O tempo foi pouco, se ficasse o ano inteiro teria feito isso. 

Naquele grupo havia três pessoas historicamente ligadas à toda implantação e 

isso, por si só é tenso!... Quando eu vi, isso também havia me pegado. É 

uma dor que pega a todos nós. No primeiro momento, você fica parecendo um 

porco-espinho, todo armado. E para nós desenvolvermos um potencial hoje, 

levando em consideração a contribuição que o outro traz da experiência que 

também acumulou, precisamos desse desarmamento. Há um armamento 

subjetivo, que é preciso não acontecer para que nos potencializemos. 

Estou contando o fato para dar uma noção da dimensão que isso tomou. 

Constituímos armamentos facilmente... É a experiência aprendida, ficamos na 

defensiva. É o que acontece sempre.  

As disputas enfraquecem. Temos um currículo muito complexo e deveríamos 

conseguir por na mesa em uma relação de síntese, todas as observações, 

apreensões e dimensões sentidas e deixar fervilhar para dali uns dias pensar 

qual a melhor solução.  Se conseguirmos esse processo, nossa!... É deixar 

todo mundo “vomitar” e não decidir naquele dia, porque é o dia é de das 

indigestões serem postas sobre a mesa e retomar depois, já em condições de 

fazer a reflexão. Colocamos o aluno nesse movimento. Ele faz as concepções 

prévias e as explicita, olha na literatura... E por que não fazemos esse 

movimento no nosso planejamento, para depois fazer a síntese?! Não pode 
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ser na hora em que nos deparamos com o problema! Aquela não é a hora 

de fazer a Nova Síntese2!  

O movimento que é aplicado ao ensino precisa ser aplicado às Educações 

Permanentes, à ação dos professores... É fazer a síntese, quer dizer, não é 

mais a necessidade de quem trouxe, é a necessidade daquele grupo que pode 

ser incorporada, pensada, refletida. Falta o próprio movimento de ensino no 

movimento do professor. À medida que tivermos isso em termos de estrutura, o 

currículo será potencializado... Para a efetivação do movimento, precisamos de 

tempo e não pode ser na velocidade, nem na pressão em que se dá hoje. As 

nossas dificuldades passam pela pouca possibilidade de reflexão e que não é o 

que está no formato. 

Eu já desenvolvi a função de avaliação durante dez anos (muito tempo) e se 

ela é feita só no formato e não apresentada para o próprio grupo, com um 

educador permanente, só serve para ser publicada.  

A Educação Permanente é a nossa possiblidade de saúde mental e 

educacional para a estrutura curricular, mas foi conduzida de uma forma muito 

imperativa e categórica aqui. Não fez esse movimento necessário que descrevi 

anteriormente. Ela acabou sentida como inútil e pouco produtiva porque, veja, 

quando uma estrutura escolar se propõe a ser inovadora, precisa ser inovadora 

tanto no ensino como nas relações da sua estrutura administrativa. Caso 

contrário, fica muito contrassenso, fica difícil viver no cotidiano.  

Houve pouco respeito ao direito. Alguns professores se viram muito marcados 

por uma rotina de estar na reunião, assinar lista e esse modelo era 

centralizador. Mais do que se preocupar com a lista é perguntar o porquê da 

ausência ou o porquê de não se estar junto. A lista pouco importa. 

Isso marcou muito, um discurso de inclusão, de afetividade e de capacidade de 

gestão e ao mesmo tempo, justamente uma negação desses elementos! O que 

                                                             
2Segunda parte do processo da espiral construtivista, empregado na atividade de Situação 

Problema, onde os alunos constroem, em grupo, uma síntese sobre o tema estudado. 
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falta no nosso currículo para o nosso aluno é o que falta para o nosso exercício 

de docência. 

Os desdobramentos das ocorrências acima são muitos... Por isso que o 

momento que mais me marcou foi quando pudemos fazer trocas significativas.  

Eu tinha trabalhado anos com Simulação e o momento em que escrevemos um 

artigo juntos, aprendemos tanta coisa... Saímos com outro patamar de 

conhecimento sobre a atividade. Eu via a modificação em todos nós.  

Há várias pontes possíveis, mas ainda não temos conseguido. Alguns acabam 

conseguindo por uma história anterior. Algumas áreas concentraram pessoas 

que em algum momento já estiveram juntas, o que facilitou e melhorou a 

produtividade. Mas as áreas que estão com pessoas que nunca se cruzaram 

na vida, apenas aqui e nessas condições, a preconcepção do que é o outro 

acaba se tornando grande.  

Exploramos e investigamos pouco e isso não tem nada de reflexivo e de crítico. 

É o avesso do reflexivo. Na verdade, é uma grande amputação de tudo que é 

reflexivo e o aluno vai captando! Vai captando que lhe é feito um convite para a 

reflexão e para a crítica que logo em seguida é desfeito. Então, eles começam 

a mimetizar falsas reflexões. O final do Curso tem pouca reflexão, mas tem 

alunos capazes de falar todo conteúdo apresentado. Os alunos não continuam 

reflexivos. Eles estudam e como fazem esse movimento sempre se darão bem. 

O nosso aluno é cobrado, vai continuar bom, não vai ser como um aluno de 

uma escola qualquer. Isso aconteceu nas primeiras turmas e vai continuar 

assim, mas ele não vai continuar sendo crítico e reflexivo como o currículo 

presa, na intensidade que o currículo ambiciona.  

Aplicamos um movimento para os alunos, mas não o fazemos enquanto 

professores e isso nos despotencializa. No Internato, quando eles estão em 

outros lugares, deixam de usar a potencialidade do método como um todo, mas 

continuam estudando porque aprenderam a estudar, aprenderam a buscar 

informações, têm autonomia e sempre estarão bem, pois, ganharam a 

habilidade de aprender a aprender.   
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RITA – Docente do Departamento de Medicina da UFSCar. 

 

A entrevista foi realizada na sala da docente, às 9:30h. A professora me 

recebeu com hora marcada. Aparentava ter pressa. Após minha explicação 

sobre o projeto e a metodologia da pesquisa, foi respondendo às perguntas de 

forma extremamente objetiva e rápida, com uma fala enfática e determinada. 

Parecia se incomodar com a minha presença. Na verdade, eu é que me senti 

desconfortável, tomando o tempo da professora. Foi muito difícil manter 

qualquer tipo de diálogo com a entrevistada que não fosse racional e objetivo 

ao extremo. 

Ao término da entrevista, levantou-se e abriu a porta da sala, aguardando 

minha retirada, não me dando tempo para oferecer-lhe a mão em sinal de 

despedida. Agradeci e bati rapidamente em retirada, com a sensação de 

missão cumprida e o coração oprimido. 

 

“É isso, é trabalhar continuamente”. 

 

Cheguei aqui de forma simples. Vi no jornal que a UFSCar teria um curso de 

Medicina e havia aberto vagas para contratação de docentes. Seria uma 

oportunidade de iniciar a carreira. 

Por ser uma Universidade Pública Federal, imaginei que teria condições ideais 

para desenvolver pesquisa, ensino e extensão. Oportunidade que não há em 

faculdades particulares. 

Informei-me sobre o concurso, fiz minha inscrição, prestei a prova, fui aprovada 

e em fevereiro de 2006 assumi o cargo.  

A metodologia não foi problema para mim, nenhuma questão em relação a 

isso. A questão do tradicional também não. Fui formada no método tradicional 

e sempre trabalhei com ele. O PBL é uma metodologia muito antiga, ela tem 

mais de trinta anos, é validada...  
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Em relação ao Projeto Político Pedagógico (na verdade, muito mais político 

que pedagógico) houve várias dificuldades. Alguns docentes com experiência 

acadêmica em instituições públicas faziam questionamentos em relação à 

viabilidade do Curso (eu me incluo entre eles). Questionamentos que se 

provaram extremamente importantes que não foram levados em conta no início 

e estão sendo cuidados agora. Todas as nossas preocupações se tornaram 

evidentes e explodiram na situação atual de dificuldades, pelas quais o Curso 

passa. Tudo o que foi levantado e questionado, eram nossas preocupações do 

começo. 

O problema não é a metodologia pedagógica, isso nunca foi problema. O 

problema é a questão política. Quando entramos aqui, em 2006, havia todo um 

trabalho político para a implantação do Curso. Era um anseio da sociedade de 

ter um Curso de Medicina da UFSCar, mas que nunca havia se concretizado. 

Com o Lula no poder, com o PT e com a expansão das federais, isso se tornou 

de uma certa maneira, viável. Foi o que aconteceu.  

O projeto é muito frágil, do ponto de vista técnico. Ele prevê uma parceira 

estreita entre a Universidade e o Serviço Público de Saúde, mas em São 

Carlos, o Serviço de Saúde é muito pobre. A saúde de São Carlos é famosa 

(eu não sabia disso, até então) por ser um serviço deficiente. Isso sempre 

nos preocupou, a dependência política da Universidade frente à política 

municipal, não só à política macro, mas à partidária. São Carlos tinha várias 

peculiaridades por sua situação política muito complicada. Um dos últimos 

prefeitos saiu da Prefeitura para a penitenciária. A situação política de São 

Carlos, assim como a da saúde era muito frágil. 

O aluno nos preocupava, pois ele tinha seis anos para finalizar o Curso. Não 

se pode esperar vinte anos para qualquer mudança que venha a acontecer. A 

nossa responsabilidade é com o egresso desse ano e do próximo.  

E nesse momento, começou a haver uma promiscuidade muito grande entre 

a política universitária e política partidária municipal.  O Prefeito, na época, 

havia sido Reitor da UFSCar e hoje é Deputado Federal. O Reitor na época do 

início da escola, se elegeu Prefeito e hoje tenta a reeleição... Eu vou manter a 
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palavra de promiscuidade entre a Universidade e a política municipal. Pode-se 

discutir até que ponto há benefícios e malefícios, mas esta é a situação.  

É uma coisa muito complicada.  

Além do mais, para todos os serviços que um curso de Medicina precisa, nos 

cenários de aprendizagem não havia nenhum tipo de disponibilidade. Não se 

ensina Medicina em uma sala de aula.  O parceiro que é justamente a 

Prefeitura Municipal, não proveu isso. Hoje, não temos nem as próprias 

Unidades de Saúde da Família (que seriam o básico) e nem as Unidades 

Básicas prometidas. Não há cenários, nem em quantidade suficiente, nem com 

qualidade. Não temos Hospital Escola e o Hospital Municipal não atende às 

necessidades da graduação. O Curso previa um número ínfimo de docentes! 

Hoje vamos completar o quadro com cinquenta e cinco docentes... Não existe 

nenhum curso de Medicina no mundo com essa quantidade de docentes! 

O projeto previa que o restante do quadro seria composto pelos ditos 

preceptores, médicos do Serviço de Saúde, mas o Serviço de Saúde é muito 

precário.  Nós não temos nem quantidade e nem qualidade de preceptores.  

Hoje, o Curso sofre uma crise enorme, exatamente pelas questões estruturais 

não terem sido previstas no projeto inicial. Eu e outros docentes, desde o início, 

apontamos as dificuldades, deficiências, fragilidades que poderiam impedir a 

viabilidade do Curso, como se provou ser real. Está acontecendo.  

Eu, pessoalmente, não vejo saída para isso se não ocorrerem mudanças 

estruturais importantes. Não consigo pensar em algo diferente. Pode ser que 

alguém consiga, a mim não ocorre.  

Em relação ao método, acho que funciona. Há inúmeras publicações que 

validam a metodologia, não tenho nenhum problema, gosto de trabalhar com 

PBL, os grupos funcionam. O único problema não é a dinâmica em si, mas o 

fato do Curso não ter uma matriz curricular. Para dar uma ideia, a primeira 

Situação Problema desse Curso de Medicina foi um caso de lombalgia. Pode-

se perguntar: Por que uma Situação Problema de lombalgia? Não se sabe, foi 

aleatório. Por que isso? Não se sabe. Qual é a próxima? Não se sabe. Muito do 

material inicial foi comprado (este material foi pago) de profissionais de outras 
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instituições. Docentes de Marília produziram o material pedagógico. 

Atualmente, o material que usamos foi produzido por docentes da UFSCar.  

O que falta para a Faculdade é um norte. Dessa forma, tudo fica muito 

empírico. Nada disso estava contido no Projeto Político Pedagógico. Não 

existe uma matriz, apesar de ter havido tentativas de se elaborar uma. Não sei 

como é que está isso, atualmente.  

Quanto à formação dos alunos, a questão de formar generalista é balela. Todo 

o médico sai generalista. Não sai nenhum especialista e ninguém nunca falou 

que saía. Quem dá especialização, aliás, quem dá formação à prática médica é 

a residência médica. É ela que forma o médico. Ponto. Todo o médico sai 

generalista por causa do diploma. Embora o diploma permita a ele abrir uma 

cabeça e fazer uma neurocirurgia, ele não sai neurocirurgião. O que dará 

caracterização de especialista é principalmente a residência médica, onde ele 

vai prestar um título de especialista, aprovado pela Associação Médica 

Brasileira. É isso que acontece. Esse negócio de formar generalista, é colocar 

nomes diferentes para uma realidade que já existe. As pessoas se aproveitam 

disso e dizem que estão inovando ou inventando a roda. Isso não existe.  

Os alunos saem com deficiências sim. Alguns de nossos alunos tiveram boas 

colocações nos exames de residência no Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto-USP, na Faculdade de Medicina da USP-São 

Paulo, na UNIFESP, na UNICAMP, mas são méritos individuais. O que temos 

que pensar e não sei se esta estatística foi feita (se não foi, precisa ser feita) é 

mapear de uma maneira objetiva: quem são, onde estão, quais são os números 

percentuais. Eles saem com deficiências e isso não é consequência do PBL, 

mas eu diria especificamente consequência do Curso. 

Com relação, principalmente, à primeira turma, houve uma seleção de entrada 

bem feita. Eram duzentos alunos para uma vaga. O que não ocorreu, nem vai 

ocorrer com as próximas, devido à questão das cotas. Isso provavelmente não 

vai se manter. O aluno bom, inicialmente bem triado, com formação básica 

sólida, se otimizar os parcos recursos que lhe são oferecidos, é um aluno com 

grandes chances de sucesso. Provavelmente, foi o que aconteceu com nossos 

alunos que estão bem colocados em residências médicas. Sendo a residência 
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médica um programa estruturado e bom, o indivíduo vai poder contribuir muito 

para a sociedade.  

Uma coisa que eu nunca vou esquecer é o caos administrativo do 

Departamento de Medicina. Isso aqui era um caos! Os profissionais que vieram 

para implantar o Curso, não tinham visão de Universidade. Não sabiam o que 

era uma Universidade Pública, nem universidade no sentido latu da palavra. Aí 

foi um caos! Os primeiros anos serão inesquecíveis! Eram reuniões hilárias! 

Nós ficávamos perplexos com o empirismo, com o amadorismo dessas 

pessoas. Realmente foi impactante, eu diria.  

Do ponto de vista acadêmico e do tripé que sustenta a Universidade, ensino-

pesquisa-extensão, não tive problemas. E para o futuro, pretendo manter 

minhas atividades. É isso, é trabalhar continuamente.   
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CLARA. Docente do Departamento de Medicina da UFSCar. 

 

Professora Clara recebeu-me em sua sala, no Departamento de Medicina. 

Apesar de chegar no horário combinado, perguntou se estava atrasada ou se 

me havia feito esperar muito. Sorridente, de gestos e fala mansa, durante toda 

a entrevista foi muito afável. Ofereceu-me balas. Logo no início de nossa 

conversa, seus olhos ficaram marejados. Pensei ser só minha impressão! 

Porém, durante a conversa, seus olhos teimosamente voltaram a marejar e em 

determinado momento, não suportando o vai e vem das emoções, verteram 

lágrimas que transbordaram todo o sentimento contido em suas palavras. O 

choro cortou sua fala várias vezes e fez com que Clara emudecesse no final da 

entrevista.  

 

“Acredito mesmo que nós não ensinamos nada para ninguém, a pessoa é 

que vai se formando. É muito mais importante ensinar a cada um buscar 

seu caminho, orientar... Eu gosto muito disso.” 

 

Estou no Departamento de Medicina desde a implantação do Curso. No 

primeiro momento, quando prestei o concurso havia a incerteza de passar ou 

não. Na área que prestei, eu era a única pessoa que só tinha mestrado, mas 

acabei passando e foi muito bom. Fiquei muito feliz. 

Havia uma ansiedade muito grande. Quando fiz o concurso, a prova didática foi 

com um Pequeno Grupo. Processo que continuaríamos fazendo ao longo do 

Curso.  

No início, a minha maior insegurança em relação ao processo (por minha 

formação tradicional) eram os alunos. Como iriam se comportar com essa 

metodologia? Pensando que eram adolescentes, jovens, imaturos, ainda em 

formação... Tinha dúvidas se iriam estudar ou não, porque era um processo 

muito solto, mas logo no início a dúvida foi sumindo. Vi que, realmente, se 

dedicavam e estudavam muito. Hoje observo que estudam muito mais do que 

alunos de cursos tradicionais. Estou fazendo pós-graduação na UNIFESP. Ao 
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dar aula comparo, às vezes, os dois grupos e vejo que o interesse dos alunos é 

bem diferente.  

Talvez o fato de ter que buscar, ir atrás dos assuntos e não sentir o chão, 

propicie isso. O não saber quanto se deve estudar leva o aluno a querer 

estudar e ele acaba estudando muito. Estudam o quanto acham suficiente e é 

bom, é muito positivo. Fico um pouco insegura em relação a quanto o processo 

pode gerar uma ansiedade exagerada, pois deve haver um limite entre a 

ansiedade que mobilize e não paralise. Se a ansiedade for muito grande, o 

estudante se perde.  Já para os docentes, se não houver objetivos muito claros 

do que deve ser ensinado, pode ser muito complicado.  

Logo no começo do Curso, fui trabalhar com a atividade de Situação Problema. 

Os casos a serem trabalhados já vieram prontos de outra escola e começamos 

a aplicá-los. Foi uma época muito difícil, porque não entendíamos muito o 

sentido dos conteúdos, não só biológicos, mas também o social e psicológico. 

Não entendíamos a lógica da construção das Situações. Em cada uma delas, 

os alunos eram expostos a coisas muito soltas.  

Foi quando nós, docentes, fizemos um movimento e assumimos o papel de 

construir as Situações Problema.  

O Curso já mudou muito do que era. Ele acabou se estruturando com as 

características de cada docente daqui. Há ainda dificuldades dos docentes, 

porque com esse método realmente se perde na quantidade de conteúdo 

abordado, é inegável. Em contrapartida, ganhamos muito na qualidade do 

assunto estudado, ampliando a capacidade de busca e raciocínio do estudante. 

Onde se observa que o fato do aluno não estar vendo tudo, traz o 

desenvolvimento da habilidade de busca. Ainda não sei pesar isso.  

Nosso resultado foi o bom desempenho dos alunos no exame de residência. O 

que é positivo. Temos bons resultados hoje.  

Eu gosto do método, não tenho nenhum problema, inclusive prefiro esse tipo 

de metodologia. Como estudante, na metodologia eu teria muita dificuldade. 

Gosto de ter aula tradicional e considero os alunos maravilhosos por irem atrás. 
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Penso que essa metodologia estimula de forma mais precoce, o 

desenvolvimento da maturidade e de um perfil mais responsável do estudante. 

Eu não gostaria de estar dando aula em um curso tradicional. Sinto-me muito 

melhor nesse tipo de metodologia, atuando desse jeito. Não tenho desejos de 

dar aula, gosto muito mais de facilitar, de fazer o aluno pensar, raciocinar. 

Acredito mesmo que nós não ensinamos nada para ninguém, a pessoa é que 

vai se formando. É muito mais importante ensinar a cada um buscar seu 

caminho, orientar... Eu gosto muito disso.  

Em relação às outras atividades que participo, a Prática Profissional é o que 

mais me angustia, atualmente. Ela tem me incomodado bastante por não a 

termos muito sob controle, pois em um momento temos um preceptor, em outro 

não. O aluno vai fazer VD e o paciente não está em casa... Não entendo 

porque fazemos a opção dos alunos começarem na Atenção Primária, depois 

pelas especialidades e pelo Hospital. Considera-se que a Atenção Primária é 

menos complexa, mas na verdade, ela tem uma complexidade maior e uma 

densidade menor e isso é complicado. No primeiro ano, o aluno já se depara 

com situações extremamente complexas para lidar, bem quando lhe falta 

maturidade. Temos que rever isso no currículo, mas não sei como. Como 

desenvolver a prática de forma que ele possa aproveitar melhor? Temos a ideia 

que o Hospital é a coisa mais difícil! Talvez não, talvez ele pudesse começar 

por outros espaços e a Atenção Primária se concentrar mais no final do Curso. 

Hoje, entendo que se deparam com situações muito impactantes no primeiro 

momento, tanto que acabam por gerar alguns problemas no grupo...  

Em relação à Simulação da Prática, a ideia é interessante. Simular mesmo 

antes de estar com os pacientes. Não tive essa oportunidade. Na minha época, 

no estágio de Dermatologia, os pacientes ficavam “desfilando”.... Eu tinha 

horror a isso. Eles esperavam o atendimento encerrar e no fim do período eram 

vistos por todos os alunos... Eu brincava que era o “cirquinho de horrores”. 

Ficavam 120 alunos, 120 olhando para o pobre coitado! Era uma coisa 

pavorosa! Eu era supercontrária a esse tipo de exposição. Nosso método traz a 

humanização mesmo, já que o aluno não praticará na pessoa aquilo que já não 

tenha feito de alguma forma, treinado em um boneco ou em um ator. É bom e 

dá mais confiança à prática deles. É bem importante.  
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O Curso não está pronto. Ele vai mudando e se acertando conforme as coisas 

vão aparecendo. A cidade onde ele foi implantado é muito difícil. O Sistema de 

Saúde daqui é bem complicado. Eu já morava aqui. Já sabia que ia ser muito 

difícil. Embora se tenha toda uma situação política “bastante favorável” para a 

implementação do Curso, implantação e desenvolvimento, mesmo assim existe 

uma resistência grande por parte da sociedade médica e das pessoas do local, 

tanto em capacitação como no sentido de ampliar a área da saúde. A cidade de 

São Carlos, especificamente, ainda tem uma mentalidade bem atrasada em 

relação a isso. Talvez não tenha sido a cidade ideal para se montar um curso 

assim.  Em uma cidade um pouco maior, haveria uma maior oferta de 

profissionais interessados em participar. Hoje, sofremos muito com a falta de 

pessoas que tenham interesse em exercer a docência, de estar na vida 

universitária e isso é uma dificuldade.  

A minha maior dificuldade é lidar com a dicotomia que acabou se formando 

dentro do Curso. Ela aconteceu entre as pessoas que vieram de Marília 

implantar o Curso e as pessoas que vieram de outros lugares. Eu transito bem 

nos dois lados. 

Temos colegas aqui absolutamente infelizes, com dificuldade de inserção na 

prática profissional. Para eles é muito penoso não estarem inseridos, 

exercendo suas práticas. Isso precisa ser pensado, porque até hoje não há 

posição definida de como o docente irá se inserir com o estudante. Será 

através de uma Extensão? Receberá para isso ou não? Como vai se dar? Eu 

sinto muita falta da minha prática, gostaria de estar no Hospital Escola. 

Gostaria de estar lá com os estudantes fazendo, vendo a rotina.... Havia esse 

objetivo, no início.  

Penso que é uma questão de tempo. Tudo demora mesmo. O Hospital está 

sendo construído e irá acontecer, mas ainda angustia muito. Como eu estou no 

doutorado, tenho contato com minha área e nesse momento, isso não 

incomoda tanto, mas eu percebo que para muitas pessoas é muito difícil.  

Outra área onde os docentes têm muita dificuldade é a de pesquisa. Temos 

dificuldade para tocar uma pesquisa de bancada ou com pacientes. A 

Universidade tem uma mentalidade voltada para a área de exatas. As pessoas 
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que participam dos Comitês de Ética têm o perfil das exatas e, às vezes, há 

muita dificuldade para eles entenderem nossa área que é muito diferente. São 

algumas coisas que pegam...  

Hoje, outra coisa que também me deixa apreensiva são as cotas, 

especialmente as dos indígenas, pela formação muito distinta deles em relação 

a dos outros alunos. Não sei como resolver e me preocupa se eles irão se 

formar ou não, pelo tempo que estão investindo! Temos obrigação avisar a 

eles, se percebermos que não têm condições de se formar. Temos que falar 

para eles, porque estão frequentando o Curso... Não tenho certeza de como 

isso irá acontecer, mas me deixa preocupada. O Curso tem três momentos 

onde eles podem ser reprovados. Alguns já o foram e meu questionamento é 

este. As cotas existem há pouco tempo, mas eles vão ficar sempre sendo 

reprovados? E se isso acontecer é desonesto com ele. Não abordarmos a 

questão. Vamos esperar dez anos para falar que eles não têm condição?! É 

complicado. 

Apesar da metodologia ser aberta, onde o docente pode mostrar ao aluno que 

ele está sem condições de progredir de ano, acho que os alunos indígenas 

entendem que podem conseguir recuperar. Há alguns que se saem melhor, 

mas a grande maioria tem muita dificuldade e na cabeça deles acham que 

farão mais tempo de graduação, mas irão conseguir. Entendeu? Já contam que 

levarão mais tempo para fazer o Curso, mas eu não acredito que todos 

conseguirão concluir e deveríamos falar isso abertamente. Mesmo dentro da 

instância maior da Universidade, isso deveria ser discutido. Não é só um 

problema do Curso de Medicina. Como fazer com eles? Não são todos. Há os 

que mesmo chegando com uma diferença muito grande em relação aos outros, 

vão superando e se igualando, ficando satisfatórios realmente, mas a grande 

maioria não e a Universidade tem que se preocupar com isso. 

O encontro com a metodologia do Curso, para mim não foi angustiante não. 

Ter um perfil clínico, facilitou muito e não tive grandes dificuldades. Foi muito 

tranquilo e com o grupo também. Eu adoro a graduação. É o que eu mais gosto 

de fazer dentro da Universidade. Como docentes, temos que fazer tudo: 

pesquisa, extensão e graduação, mas graduação é o que eu mais gosto. 

Sentar com o aluno... Nas aulas, sempre tive um perfil muito questionador, 
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mesmo em aula tradicional nunca usei um Power Point, usava a lousa de vez 

em quando e conversava com os alunos, perguntando... A metodologia  não foi 

um trauma. [E riu, parecendo recordar algo.] Identifiquei-me com ela. Tem mais 

o meu perfil.  

Eu dei aula na UNISA, em Santos e na UNIFESP. Vários lugares... 

Ao meu ver, o Curso dá a possibilidades ao aluno de momentos de reflexão, de 

contato com o paciente (pensando no acompanhamento longitudinal nas 

Unidades). Tudo favorece no aluno, o desenvolvimento de um perfil mais 

humanitário de atendimento e a compreensão que a saúde não é só o não 

estar doente... Favorece, mas não garante que o aluno irá se formar assim  e, 

às vezes,  “o tiro saiu pela culatra” porque isso é tão colocado para eles como 

importante que eles acabam criando aversão. Não sei como nossa formação 

ficará ao longo do tempo... Os momentos de reflexão são muito importantes 

para a formação dos alunos, mas não são garantia de humanização. 

Na prática, não sei se existe muita diferença entre um aluno de um curso 

tradicional e o nosso. Nosso Curso oferece mais possibilidades, o aluno é 

exposto a mais oportunidades para refletir, discutir, por para fora, momentos 

que um aluno de curso tradicional não tem.  

Atualmente, até mesmo as escolas mais tradicionais têm procurado oferecer 

esse tipo de oportunidade ao aluno. Têm inserido a participação dos alunos em 

programas mais voltados para a comunidade, aspecto valorizado em quase 

todos os currículos atuais.  

Em relação à humanização, me preocupa muito a palavra. Eu acho que os 

médicos que se formaram até agora, não eram desumanos. Isso me incomoda, 

porque ninguém que quer fazer Medicina entra no curso desprovido daquele 

lado do cuidar, é característica de quem escolhe a profissão. Pode haver um ou 

outro que faça Medicina para ganhar dinheiro, como em outras profissões. 

Na verdade, é muito mais uma falta de apropriação... As pessoas se 

responsabilizam pouco pelos pacientes e conhecem pouco o trâmite de um 

Sistema de Saúde: como fazer o encaminhamento, como receber o paciente, o 
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momento de encaminhar, como trabalhar em equipe compreendendo que o 

médico não fará tudo...  

Muitas vezes, vemos médicos superautoritários que, entretanto, têm uma 

relação com o paciente, que para o paciente é muito boa. Ele se sente seguro 

e gosta, já outros não. Varia muito, não há uma regra a ser seguida. Não se 

pode ser hipócrita. Não se pode ensiná-los a ter uma conduta daquilo que não 

são. Eles devem ser verdadeiros, ser como são e ter responsabilidade 

profissional. Compreender que o paciente está sob seus cuidados do começo 

até a hora da alta. Se eu fiz a cirurgia, devo acompanhar, cuidar, ter uma 

equipe que me ajude, saber respeitá-la e não ter postura autoritária, 

centralizadora nas decisões... Talvez um pouco disso que perpassem nas 

ideias de ser humanizado [Neste instante, Clara fala com lágrima nos olhos].  

O que mais me marcou foi o trabalho com as pessoas que se formam neste 

ano, alunos do atual sexto ano, a segunda turma da escola. Eu os acompanhei 

por dois anos na atividade da Situação Problema e foi muito interessante, pois 

eu tive oportunidade de os ver crescer. Foi muito bom e coincidiu com o 

momento em que reformulamos as SPs, dando um enfoque com mais sentido 

para docentes e alunos. Essa turma é muito diferente das outras e teve um 

plus, por conta das reformulações. Foi um momento onde todos estavam muito 

empenhados, os docentes trabalhando muito juntos e a turma ganhou muito 

com isso.  

Outra coisa que me marcou muito foi quando iniciamos o Curso e não havia 

nem livros na biblioteca para a turma I. Nos primeiros seis meses da 

graduação, eles tiveram muita dificuldade e nós com eles. O Curso foi 

muito difícil. A turma I foi muito sacrificada e tem muitos méritos na formação. 

Bacana! [Clara fica com a voz engasgada e começa a chorar...] 

Eu sou uma manteiga... 

Porém, algo que me incomoda bastante, é o fato do Departamento não ser 

unido como já foi [Chora novamente]... 

Penso que o futuro será bom porque com o tempo as coisas vão se 

acomodando. É o caminho natural... Conseguiremos nos inserir na Prática 
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Profissional [Clara tem muita dificuldade de falar pela voz engasgada pelo 

choro.] e estaremos com os alunos.  Há uma perspectiva muito boa a longo 

prazo, eu vejo assim e necessitará de anos. Talvez nós não venhamos a ver 

uma série de coisas, mas será muito bom! Pronto. 

[Neste ponto da conversa, tive a impressão que Clara encerrou a entrevista 

porque não conseguia interromper o choro.] 
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SOFIA. Docente do Departamento de Medicina da UFSCar. 

 

Sofia pediu para que uma aluna de mestrado nos acompanhasse na entrevista, 

pois estava interessada em conhecer na prática, a metodologia da História 

Oral. No que atendi, prontamente. Apresentou-se solícita e amigável para a 

entrevista. Muito objetiva na sua exposição, seu foco foi a metodologia de 

ensino do Curso de Medicina. Em suas atitudes e olhares, quando abordou o 

momento atual do Curso, observei uma certa frustração ao concluir que a 

proposta inicial não havia acontecido como o planejado.  

 

 “No meu caso é repensar o sonho”. 

 

Eu participei do Projeto Político Pedagógico (PPP) para o Departamento de 

Medicina da UFSCar em dois momentos, um à distância e outro presencial.  

O momento à distância foi quando fui convidada por duas pessoas que já 

estavam em contato com a Universidade Federal de São Carlos. Na época, a 

própria Reitoria convidou o grupo representado por essas pessoas, para 

pensarem um modelo diferente de formação em Medicina.  A Universidade 

chegou no grupo (ao qual eu pertencia) por meio do próprio Ministério. A 

UFSCar queria construir um curso inovador, diferente. Sabia que existiam 

diferenças entre os PPPs, mas não sabia quem procurar, nem aonde, porque 

ninguém daqui tinha contato com a educação médica.  

Foi por meio do Ministério da Saúde e da Educação (agora não tenho certeza) 

que a faculdade na qual trabalhava foi indicada como uma das referências. 

Outras escolas também foram visitadas pela UFSCar, que convidou diferentes 

instituições para conversar e escolheu meu grupo para elaborar um projeto.  

Começamos a participar da elaboração, do desenho do PPP. Participei alguns 

meses, mas sem vir para a UFSCar. Não conhecia a Universidade e nem São 

Carlos. A intermediação era sempre feita por colegas que vinham a São Carlos 

com muita frequência para discutir nosso modelo que se mostrava muito 
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diferente dos cursos da UFSCar, não só a escolha pedagógico metodológica, 

mas a concepção do PPP do Curso de Medicina.  

E aí foram dois anos... 

Nessa fase, só ajudei a construir algumas ideias para o PPP. A primeira vez 

que vim à Universidade, o Curso já estava autorizado e formalizado. Foi 

quando começamos a pensar a sua implantação e quando atuei de fato.  

Vim na qualidade de consultora, de assessora cinco meses antes de começar o 

Curso. Tínhamos esse período de tempo (pode ser pouco ou muito, acho que 

sempre é pouco) para qualificar os preceptores que receberiam os alunos em 

atividades práticas na Unidade de Prática Profissional, entendendo-se que um 

dos pilares do currículo é a integração com a rede e a participação dos 

profissionais de saúde no processo de ensino-aprendizagem, mais 

especificamente dos preceptores, médicos da rede.  

Como estratégia para a qualificação, montamos um Curso de Especialização 

em Saúde da Família usando a mesma metodologia ativa do Curso de 

Medicina, para que as pessoas pudessem fazer o curso entendendo nossa 

concepção de trabalho e a metodologia. Na época, a Saúde da Família em São 

Carlos era quase zero e nosso cenário de aprendizagem nos dois primeiros 

anos era 100% Saúde da Família.  Precisávamos preparar os preceptores, mas 

de alguma forma também ajudar a impulsionar e melhorar em qualidade e 

quantidade o Programa de Saúde da Família (PSF) no município.  

O Curso de Especialização em Saúde da Família teve duas edições... Eu vinha 

de fora e a minha parceira era do Departamento de Enfermagem. Como não 

existia o Departamento de Medicina e o curso precisava estar ancorado em um 

departamento, o propositor foi o Departamento de Enfermagem. Fizemos uma 

parceria de coordenação. Foram dois cursos que duraram três anos. Na época, 

participaram todos os médicos do Programa de Saúde da Família, enfermeiros 

e pessoas da secretaria. Hoje, se me perguntarem se todos os profissionais da 

rede fizeram o curso, vou dizer que não. Muitos foram embora, saíram e os 

PSFs aumentaram em número, mas na ocasião, nossa cobertura foi de 100%. 
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Naquele momento, convidamos docentes do Curso de Medicina que estavam 

iniciando. Eles participaram da segunda edição do Curso de Especialização, já 

que a primeira havia começado antes do Departamento. As primeiras 

contratações foram em fevereiro de 2006. Cerca de dez docentes fizeram o 

curso, quase todos que entraram na primeira leva (entramos em quinze 

pessoas).  

O convite tinha por base dois objetivos: levar os docentes a conhecer melhor a 

metodologia, pois ainda estavam sendo capacitados e ao fazerem um curso 

inteiro dessa forma, iriam poder se aprofundar e dominar não só a metodologia, 

mas a estratégia da Saúde da Família. Cenário que era 100% nos dois 

primeiros anos, estendendo-se até o sexto ano. Essa era a proposta (hoje o 

acompanhamento no PSF vai só até o quinto ano).  

Essa estratégia foi minha primeira participação efetiva na implantação da 

graduação de Medicina e foi muito bom. Pena que não conseguimos verba 

para continuar. Os dois cursos foram pagos com o dinheiro de implantação do 

Ministério da Saúde, pois havia a necessidade de construir prédios, 

laboratórios, Centro de Simulação... Tentamos reapresentar o projeto para o 

Ministério da Saúde, mas ele estava sendo mudado. Foi quando o PT perdeu o 

Ministério e o PMDB. Quem o assumiu foi para uma outra linha que não 

financiava cursos e não pudemos mais oferecê-lo. Só agora voltamos a 

fornecer uma formação com o mestrado profissional.  

Antes do Curso de Medicina iniciar, eu estava no papel de consultora, 

assessora. Vinha toda semana para organizar o Curso de Especialização e 

ajudar a implementar a graduação em Medicina. Dei assistência a várias 

escolas. Já tinha feito isso em pelo menos cinco Faculdades de Medicina do 

Brasil. Auxiliava, montando novos cursos como o daqui e para mim, até então, 

esse era mais um trabalho. Trabalho diferente por ser em uma Universidade 

Federal. Já tinha trabalhado com universidades estaduais que não são tão 

pequenas assim...  

No caminho de fazer o Curso de Especialização é que conheci a Universidade 

e comecei a gostar! Era muito diferente de onde trabalhava que, apesar de ter 

uma atividade assistencial muito grande, em termos acadêmicos é menor. Só 
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teve projeção nacional por causa das mudanças de dois cursos e com as notas 

dos alunos nos Provões. Na época, as notas do Provão “estouravam” no Brasil 

e todo mundo queria saber o porquê, relacionando com a metodologia e tudo o 

mais.  

Encantei-me com a UFSCar, por sua dimensão e nesse caminho resolvi prestar 

o concurso. Em outubro, eu era consultora e em fevereiro do ano seguinte, fui 

contratada como docente. Foi quando mudou a posição de tudo o que vinha 

fazendo. Daí em diante, seria uma outra história a construir, não só ajudar a 

implementar, mas agora eu era parte do corpo docente.  

Nesse ponto, começaram os primeiros conflitos dentro do Curso. Alguns 

docentes não aceitavam o fato de colega capacitar colega. Uma professora, na 

época, chegou a falar que não precisava de babá. Fomos rejeitados por 

alguns docentes e essa era uma questão muito difícil, porque apesar da 

rejeição tínhamos que superar. Sabíamos que eles precisavam de capacitação. 

Eles não sabiam fazer o que já fazíamos há quinze anos. Eu trabalho com a 

metodologia desde 1996!  

Foi um processo difícil, uma história muito difícil de ser construída. Quando se 

é consultor, alguém que vem de fora (o que já tinha vivido), o respeito é outro.  

Era muito interessante! Isso não aconteceu só comigo, mas com as pessoas 

que vieram em circunstâncias semelhantes, as seis pessoas que deixaram a 

suas faculdades, pediram demissão e vieram para trabalhar no Curso de 

Medicina. Na época, eram oito pessoas da mesma faculdade. Dos quinze 

docentes, só dois não eram concursados. Nós éramos um grupo grande da 

mesma instituição vindo “ensinar os outros”! Alguns receberam isso muito bem, 

outros muito mal e continuam recebendo até hoje.  

A história da capacitação foi bem nos dois primeiros anos. Apesar da 

resistência, as pessoas participavam. Não sabiam e dependiam de nós. É 

essa a hipótese que faço. Quando ficaram “sabidinhas”, achando-se 

“sabidinhas”, não quiseram mais nossa ajuda.  

Nos dois anos, eu fazia a capacitação, coordenava o Planejamento e a 

Educação Permanente (EP). Temos a capacitação direta e a capacitação ao 

longo do trabalho para lidar com as dificuldades. Ainda tenho feito em alguns 
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grupos do DMed. Mas no terceiro ano, os docentes já não quiseram mais tais 

atividades. Alguns grupos se recusaram terminantemente e a recusa foi 

doída, porque não foi uma decisão. Foi um trabalho com muita rejeição. 

Quando me reunia com o grupo, tinha que lidar com a rejeição das pessoas 

todo o tempo. 

Dessa forma, a EP foi morrendo aos poucos. Uma docente que trabalhava 

comigo desistiu, pois a agressão com ela era ainda maior. Quando entrou outro 

coordenador que já não imprimia em sua gestão ser essa atividade o coração 

do currículo, o planejar de forma integrada, multiprofissional, não pegar 

histórias clínicas prontas (Situações Problema)... Seguiu ano após ano, sem 

avaliar a adequação do material ao grupo e sem integração entre o primeiro, 

segundo, terceiro anos (o que fazíamos no Planejamento).... Isso foi se 

perdendo...  Hoje, há três anos a estratégia de EP, Planejamento Semanal de 

três horas com o grupo pensando como melhorar sua prática pedagógica e a 

Unidade, integrando com as outras Unidades e repensando a avaliação, 

acabou. 

A história da gestão começa de um jeito e depois de seis anos está terminando 

de outro.    

No meu ponto de vista, os docentes que entraram na primeira leva, entre o 

primeiro e segundo anos do Curso, tiveram um bom processo de capacitação. 

Gostando ou não do método, rejeitando ou não o grupo que veio ajudar a 

implantar. Eles foram bem preparados. Eu percebo isso. Independente das 

falas de alguns pelo corredor, o trabalho que eles produzem com os alunos é 

de boa qualidade.  

Depois entraram pessoas que não tiveram a mesma sorte de participar de um 

processo de capacitação tão cuidadoso, tão dedicado, com horas e horas 

semanais de trabalho e isso passou a ser uma fragilidade do Curso. Tivemos 

docentes aqui que entraram e uma semana depois já estavam com alunos. 

Hoje confessam não saber o que é o currículo e nem a metodologia, mesmo 

depois de um ano de trabalho! Isso é uma fragilidade. 

Eu considero que ainda estamos em processo de implantação. Mesmo após 

seis anos, há coisas para se melhorar.  
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Essa é uma história, a história pedagógica com o currículo, com a capacitação, 

com a chegada dos professores e tudo o mais. Tudo o que eu disse até agora, 

é interno, é nosso. Nós com nós mesmos, brigando, acertando dentro deste 

prédio aqui que é o DMed.  

Agora, há uma outra história que também faça parte do currículo que é a 

parceria com a Rede. A outra questão forte da implantação até hoje, uma das 

pernas mais frágeis. O desenho do currículo pressupõe um curso em 

parceria com a Rede. Nós não estamos usando a Rede como um campo. É 

outra concepção.  

Nesse ponto, a Universidade teve e tem dificuldade em entender o que significa 

um curso em parceria com o serviço, por sua história (trancada dentro de si 

mesma). Ela não possui uma história de integração com a comunidade, mesmo 

tendo cursos da área da saúde há trinta anos! Não havia uma história  bem 

sucedida de relação com o serviço. Passou a vida inteira usando o serviço e o 

serviço deixando-se usar. Não teve, até onde sei (pode ser que alguém não 

tenha me contado uma parte) uma história de construção conjunta com o SUS 

de São Carlos. Afinal de contas, ela poderia ter se responsabilizado pela 

construção, por ter cinco cursos da saúde e um seu papel social. É uma 

Universidade que não tem experiência nesse ponto. 

Na implantação do currículo de Marília, eles tinham uma história de construção 

no SUS. Independente do currículo, a FAMEMA sempre foi parceira do Sistema 

de Saúde e quando se estabeleceu o novo currículo, fez-se a parceria.... 

Tinham uma parceria de dez anos com o município, com a Secretaria de 

Saúde, de docentes ajudando a construir o SUS e de profissionais atuando no 

curso de Medicina e Enfermagem. O ponto de excelência da integração seria 

quando se olhasse para o profissional e não se identificasse se ele era da 

Secretaria ou da FAMEMA, pelo tanto que estavam imbricados um com o 

outro, tanto no ensino como em melhorar a assistência.   

Estou contando isso, para fazer um paralelo com São Carlos. O grupo que veio 

de Marília, trouxe essa experiência. Quando a Universidade afirmou que iria 

construir a parceria e o Prefeito (Ex-Reitor da UFSCar) assinou todas as cartas, 

mudou leis, mudou tudo... Nas nossas mentes era esta construção de parceria 
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com o serviço que iríamos fazer, conhecendo caminhos, as estratégias, tudo. 

Mas... A questão política aqui em São Carlos era outra. Não era Marília e esse 

contexto político não havia lá. Eu não tinha ideia de como era a briga de 

médicos, da Universidade com a comunidade da Área da Saúde, com ex-

secretários, com ex-prefeitos, não conhecia essa dimensão!  

Foi aí que a Universidade falhou. Para um projeto de tal envergadura, eles 

deveriam ter feito um diagnóstico mais preciso e ao meu ver, pelo fato do 

Prefeito ser Ex-Reitor, pensaram que iriam conseguir o que quisessem. 

Resultado, não conseguiram. Ele fez o sucessor e até hoje, depois de seis 

anos, não se construiu quase nada da parceria que havíamos imaginado, o que 

precisaríamos ter para o modelo de Curso de Medicina.  

Hoje, temos uns cinquenta médicos da rede participando do nosso currículo. 

Não é pouca coisa, é uma arquitetura. Parceria para mim tem três níveis: 

político, técnico e operacional e os três precisam funcionar. Aqui em São 

Carlos, não conseguimos nenhum do três! 

A Prefeitura, ao meu ver, não tem hoje os elementos do Serviço de Saúde 

desenvolvidos e qualificados como precisaria para esse currículo.  A parceria 

política é muito frágil. Mesmo tendo Conselho de Parceria, Termo assinado e o 

Prefeito como Ex-Reitor novamente, tudo é frágil. O Prefeito não entendeu o 

que lhe apresentamos, quando era Reitor. Não entendeu qual a dimensão da 

proposta! Só olharam para o futuro político que aquilo poderia dar, mas não da 

forma que imaginávamos. Ele poderia ter um futuro político melhorando de 

fato, enfrentando nós críticos no Serviço de Saúde para o modelo de Rede que 

tínhamos imaginado.  

Eu não enxerguei esses enfrentamentos. 

Quando esse Prefeito entrou, já deu o primeiro sinal de que não faria a parceria 

ao tirar alguns colegas de posições chave que estavam fazendo, de fato, a 

mudança no Serviço de Saúde. Quando isso aconteceu, para nós ficou claro 

que ele não entendia ou não queria entender e que seus ganhos políticos iriam 

ser de outra forma. Haveria um ganho político também, nessa mudança, nesse 

Sistema de Saúde articulado. A Universidade articulando os cursos da saúde, 
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daria uma qualificação ao serviço e um entusiasmo, um plus... Já tínhamos 

vivido essa história muito antes.  

Ao longo dessa gestão, nos foi sendo sinalizado que o projeto de parceria não 

era o que pensávamos.  

E aí, vivemos de migalhas! 

Algumas pessoas do grupo de implantação que vieram com a proposta, talvez 

tenham sentimentos mais doloridos do que o meu. Como não vim para cá fazer 

a negociação, não olhei olho no olho, o fio do bigode... Minha sensação hoje é 

de frustração e engano, como se as pessoas tivessem nos enganado e nos 

jogado numa fogueira.  

Já algumas pessoas do projeto de implantação que ficaram dois anos em 

negociações tête-à-tête... Têm um sentimento de traição!... Tudo foi uma 

traição. Se não podiam fazer dessa forma, deveriam nos ter avisado que 

faríamos de outro jeito, repensado o projeto, sei lá! Quando viram o projeto, 

deram todas as garantias de que seria feito e hoje o que se vê é uma 

fragilidade enorme em relação à parceria, pois Sistema de Saúde da Rede de 

São Carlos é frágil, insuficiente e ineficaz. 

Demoramos para constatar o todo. Não foi no primeiro ano nem segundo... 

Aos poucos as “fichas foram caindo”... As coisas foram se mostrando e quando 

tivemos clareza absoluta do que tinha acontecido, ficamos muito mal, com a 

certeza de termos sido enganados e cada um de nós reagiu de uma forma, 

tentando fazer o que podia para construir o currículo.  

Com tudo isso acontecendo no serviço, a posição do Departamento de 

Medicina ficou mais frágil e perdemos capacidade política, capital político para 

falar o que deveria ou não ser feito... Alguns docentes falavam que não 

conseguíamos fazer nada, que éramos doidos de planejar algo que não tinha 

serventia para cá...  

Época em que esse grupo começa a se fortalecer pela fragilidade da outra 

parte.  

Nesse momento, a saída do Coordenador do Curso (que havia permanecido no 

cargo por três anos) provoca um rompimento com a proposta idealizada. O que 
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nos restava era salvar o que fosse possível. Foi uma construção muito difícil 

a história de relações. Nós que viemos ajudar a implantar, apesar de sermos 

docentes iguais, fomos colocados num subgrupo, o grupo dos dois, o grupo 

daqueles que querem... Nem sei qualificar o que eles pensam, mas fizeram da 

nossa vida um inferno! 

Do meu ponto de vista, essa é a história de separação do Departamento com o 

Curso. Vários cursos e departamentos aqui trabalham de uma forma muito 

articulada. Não é o nosso caso. Quem sempre esteve à frente do curso e o 

defende são as pessoas que estão defendendo esse projeto. O Departamento 

de Medicina sempre ficou na mão dos opositores ao currículo que consideram 

a parceria com a Rede bobagem, não existente e que não deveria existir, onde 

deveria haver um preceptor para cada docente e que desejam um Hospital 

Escola aqui dentro, onde possam mandar e serem donos de pedaços...  

Grande parte das pessoas (não todas, graças a Deus) que vieram, logo no 

começo e até hoje (hoje elas vêm mais conscientes) vieram como nós, com 

projetos.  

Nós viemos com uma história de implantação, de Rede articulada e ensino no 

cenário da prática. Viemos com a idealização que nos parecia possível, pois já 

tínhamos construído em Marilia e Londrina. Não viemos com um sonho para 

experimentar em São Carlos. Tínhamos estratégias, experiência, know-how, 

conhecíamos em todo o Brasil as pessoas que poderiam ajudar e tínhamos 

condições de fazer. Não fizemos por questões políticas mesmo! 

As prefeituras não bancaram a proposta como deveria ser. 

Nós não viemos com um ideário de construir a mesma história, mas construir 

algo melhor. Aqui é uma Universidade onde se pode pesquisar, ter outros 

recursos articulados com o mundo. Marília é uma cidade pequenininha, 

achavam bonito o que estávamos fazendo lá, mas davam um valor relativo. 

Uma Universidade Federal fazendo o mesmo, iria dar outra dimensão e o 

grande problema das mudanças está nas universidades. As escolas pequenas 

conseguem mudar muito mais fácil. Iria ser um desafio construir isso dentro de 

uma universidade conservadora do ponto de vista educacional. Ela não se diz, 
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se diz inovadora, mas na pesquisa. Eu nunca vi uma universidade tão 

conservadora como essa, na dimensão educacional! 

Assim como viemos com esse ideal, o outro grupo do Departamento que fez e 

faz até hoje muita oposição ao currículo, também veio com um ideário! Veio 

com uma imagem objeto a ser desenvolvida aqui, com esperanças de vida, de 

fazer coisa que nunca conseguiu fazer onde estava. Pessoas que queriam 

entrar em uma grande universidade e nunca conseguiram. Entraram desejosos 

de serem donos de parte do Hospital, de um ambulatório... Mas esse sonho 

não era possível no modelo desenhado pelo currículo. 

Esse foi o segundo embate, quando os docentes começaram a perceber que 

não iriam fazer daqui uma MINIUSP, uma MINIUNIFESP, uma MINIUNICAMP. 

Eram pessoas que estavam lá no mestrado, doutorado, pós-doc1, pós-doc2, 

pós-doc3... Com muitos pós-doc, mas nunca conseguiram entrar na 

universidade desejada e vieram com um sonho para fazer esse currículo! Vê o 

choque de sonhos? Fortemente!  

Há ainda outro grupo, aquele que veio e vem para fazer o que der, que se 

encanta com a proposta, não importa se teve origem em Marília, em Londrina, 

no Japão... E é com este grupo intermediário que não era dono nem desse e 

nem daquele sonho (falando agora, é a primeira vez que de fato, eu tenho um 

pouco mais de clareza nisso) que consegue segurar o currículo, que está 

construindo o currículo. Com essa briga, os dois outros grupos vão se 

autodestruindo e destruindo propostas. Brigam muitas vezes, não por serem 

contra, mas só para fazer oposição. Os dois sonhadores, de cá e de lá, ficam 

tentando se salvar ou repensar seus sonhos. 

No meu caso é repensar o sonho. Se é essa condição que está aí, então vou 

fazer o currículo que dá e trabalhar mais a longo prazo. O que pensamos  fazer 

em quatro anos, talvez façamos em quinze! A proposta integrada, ao meu ver 

ainda não foi para o lixo. Só que não acontecerá em quatro anos e nem em 

seis. Quando saiu a primeira turma, não estávamos com o modelo já todo 

bonito. Não. Pode ser que aconteça em dez, vinte anos... 

Os alunos que se formaram na primeira turma, vieram conversar conosco. Eles 

têm o sonho de voltar e eu acredito hoje que a mudança que nós precisamos 



68 
 

fazer aqui, conseguiremos a partir do momento em que eles começarem a 

voltar. Temos professores cinquentões que em cinco ou seis anos estarão se 

aposentando e eles virão ocupar o lugar com outra cabeça, pois tiveram uma 

outra formação. Viverão em um mundo diferente do nosso. Uma geração que 

virá como corpo docente ou como corpo clínico do Hospital Escola. Serão 

médicos que darão um ganho como preceptores ou trabalhadores na rede, mas 

é coisa de quinze, vinte anos. 

Agora, se a política municipal nos favorecesse, iríamos mais rápido com a 

história, mas não vejo luz para isso. Eu ainda não entendo muito da política 

sancarlence, mas sei que é uma briga insana de partidos competindo pela 

Prefeitura. Há necessidade de determinados acordos que penso que o Prefeito 

fez com a sociedade médica para que isso avançasse, mas nem tanto. Falo 

explicitamente assim, mas lógico que foi de forma muito mais velada e sutil, ele 

deu demonstração disso pela forma como foi agindo, demonstrou que não 

implantaria o modelo que precisávamos de assistência. E assim tem sido... 

Laura Feuerwerker define níveis de mudança curricular, inovação e 

transformação baseando-se em outros autores. São níveis de profundidade de 

mudança na formação. Muitas escolas mudaram o seu processo pedagógico 

de Tradicional para PBL, o que se designa de mudança pedagógica. A 

proposta para o Curso de Medicina da UFScar, inicialmente pensada, era uma 

transformação, pois não previa mudança só no processo pedagógico, 

estimulando os alunos a serem críticos, ativos, reflexivos, construindo o 

conhecimento, aprendendo a aprender... Isso está relacionado à questão da 

aprendizagem, da concepção pedagógica, da organização do currículo para 

isto. Se atentarmos para o perfil do médico em nosso currículo, há um 

desenho de mudança do cuidado em saúde, do cuidado médico.  

A parceria com a Rede e melhorar o Sistema de Saúde são estratégias para 

dar conta da mudança do perfil médico em relação ao cuidado. A mudança do 

currículo para PBL, a concepção construtivista, os atores, mudar a forma do 

aluno construir o conhecimento e se relacionar com ele, ser crítico, reflexivo, 

tudo o mais transforma o aluno, mas não necessariamente muda o cuidado.  
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É lógico que ao se dar o exemplo com a prática e ele sendo crítico-reflexivo, 

terá mais elementos para questionar o que observa no Sistema de Saúde, em 

relação ao seu preceptor-médico ou professor... Poderá refletir o que vê do 

cuidado médico, o que indiretamente já ajuda, mas não é suficiente. 

O cuidado médico hegemônico de hoje é muito forte. As escolas que 

construíram os currículos inovadores conseguem fazer bem a mudança até o 

quarto ano, mas no Internato vira tudo a mesma coisa que sempre foi. Por 

que? Porque o Internato mostra o poder e a hegemonia centrados no médico, 

no como eu cuido, na doença, é tecnicista, não olha o paciente como um todo, 

é focado na especialidade, não integra as dimensões biopsicossocial e não 

pensa num plano de cuidados. Isso é tão forte nos exemplos que só a 

metodologia não dá conta de romper. 

Pensar um novo modelo, capacitar os preceptores, discutir o cuidado em 

saúde, repensar a forma de cuidar e o trabalho da equipe multiprofissional, 

tudo faz parte da mudança. Por isso, a Laura denomina transformação. Eu 

não estou transformando só a concepção da educação, estou pensando a 

transformação no como eu cuido das pessoas, o que envolve duas fortes 

áreas de conhecimento, onde são necessárias muitas estratégias.  

Como aqui tivemos muitas fragilidades na construção (por causa da disputa, de 

tudo isso que eu contei) não conseguimos pensar em mudança para valer, nas 

estratégias para repensar o cuidado humanista... 

Para formarmos profissionais com outro perfil, precisaríamos de duas coisas: 

que o próprio perfil trouxesse o cuidado a partir de cada Situação Problema, de 

cada paciente simulado e na prática que docente e preceptor discutissem o 

cuidado com o aluno. Uma coisa diária, mas para isso também precisaríamos 

de um Serviço de Saúde mais organizado. Neste outro ponto de mudança 

significativa, avançamos bem menos do que no processo de ensino-

aprendizagem. 

Apesar de tudo, o perfil do nosso estudante é diferente do aluno de uma Escola 

Tradicional por conta da dimensão da reflexão, do aprender a aprender, do 

grau de autonomia que ele vai ganhando... Ele é um aluno que não se intimida 

frente ao professor. No ambulatório sabe que pode questionar, pois o professor 
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verá sua atitude com bons olhos, já que faz parte da metodologia. Frente a um 

problema de papel, não é diferente de quando se está com um paciente.   

Na Saúde da Família vamos construindo tudo isso. A Saúde da Família aqui é 

o cenário propício para construir o cuidado integral, em equipe, humanista, 

olhando a pessoa como um todo, é um ótimo cenário. As práticas começam a 

decair um pouco quando os estudantes vão para a UBS e depois para o 

Internato, cujo modelo é centrado no trabalho do médico, na especialidade e na 

doença, não no trabalho em equipe.  

O cenário da Saúde da Família precisava ser empoderado para cada vez mais 

o aluno aproveitá-lo, mas quando no terceiro ano ele vai para a UBS (e aqui ela 

é um desastre, modelo de Pronto Atendimento) as duas realidades competem. 

Uma parte dos alunos supera, mas outra entende que a UBS é o modelo e isso 

acaba sendo o ponto mais frágil do currículo. Nem entre o corpo docente 

conseguimos fazer essa discussão. Ela é velada ou feita cada um no seu 

microespaço. 

Deveria haver discussão para uma melhora progressiva, pensar se as 

Situações Problema trazem a questão do cuidado integral, se articulam com 

outros temas, mas isso fica por conta de cada grupo. Nós não temos uma 

diretriz no Curso para fazer essa discussão, o que não é tarefa fácil! Grande 

parte dos docentes não concordam, não enxergam assim. Enxergam o cuidado 

como acontece nas UBSs e perdemos a capacidade de fazer EP e 

Planejamento, onde poderíamos problematizar.  

Essa é a parte que ficou mais fragilizada no currículo.  

Agora, não sei se alguma escola conseguiu avançar mesmo, enfrentando a 

mudança do modelo de cuidado para valer no curso de Medicina. A formação é 

muito hegemônica e o perfil dos docentes, como pensam o cuidado (a forma 

tradicional) é o que se vê.  

Apesar de tudo, o processo metodológico e pedagógico que é muito potente, 

ajuda o aluno a ser mais crítico no cuidado. Vou dar um exemplo: trabalho com 

Reflexão da Prática, ajudo o aluno a construir aquelas histórias mais lindas, 

com toda a dimensão, toda “floridinha”, com tudo que ele precisa saber sobre a 
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vida do paciente, mas no primeiro dia na UBS, o preceptor discorda e diz que 

os estudantes precisam sintetizar a história. 

Eu e outra docente fazemos todo ano a capacitação para os preceptores e eles 

trazem aqui a fala que os alunos não precisam fazer histórias longas. Falam o 

que acham correto, o aprender a reduzir.  

Para os alunos que têm uma adesão à uma concepção mais ampla do cuidado, 

mesmo novinhos no primeiro ou segundo ano e com o preceptor fazendo 

movimento contrário, conseguem resistir. Para aqueles que entraram com a 

cabeça no ideário médico, onde médico existe para olhar a doença e dar 

remédio... Quando chegam à UBS, tudo é um prato cheio e eles se identificam 

com o que veem. 

Estou dois anos na Prática Profissional tentando abrir a cabeça deles.  

Uma parte consegue chegar no sexto ano com a ideia da formação diferente, 

buscando ser um médico diverso daquele que está sendo criticado e 

questionado pela sociedade, pela própria sociedade médica, pelo Ministério da 

Saúde e pelos órgãos formadores.  Alguns pretendem ser um médico diferente, 

mas outros não, chegam ao sexto ano iguaizinhos àquele modelo, onde falo: 

“Puxa, que pena”.  

Em fevereiro fez seis anos que estou aqui, oficialmente.  

Apesar das dificuldades, o que vai ficar para mim desse período é o muito que 

aprendi com as dificuldades para o projeto acontecer. Aprendi na vida da 

UFSCar (que imagino deva ser muito parecida com outras Universidades 

Federais), compreendi a relação de poder, o grau de autonomia da 

universidade e como ele se constitui. Os docentes da UFSCar têm total 

autonomia, não admitem mandos e fazem o que querem. Cheguei a ver 

docente dizer literalmente que não havia Reitor que mandasse nele.  

Minha cultura institucional era outra. Havia uma relação de poder, a direção da 

escola tinha condições de interferir na forma dos docentes operarem a 

proposta pedagógica e havia colegiado, voto democrático, não era 

autoritarismo. Aqui não vejo isso. O coordenador de curso não tem poder 
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nenhum e aprendi que para fazer uma mudança desse tamanho, não dá para 

fazer sem nenhum poder.  

Soube disso, quando acompanhei alguns coordenadores do curso. Trabalhei 

muito, auxiliando a coordenação e hoje estou há alguns meses na coordenação 

com outro docente... Nós não temos nenhum poder. O curso não tem grau de 

autonomia nenhum. Se o docente fala que não vem no Planejamento, não vem 

e está acabado. Não tem Cristo que o faça vir. E por que? Porque há normas 

institucionalizadas, “normas” mais fortes do que as do papel.  Alguns docentes 

afirmam que só dão oito horas para a graduação e nem mais um milímetro, 

apesar de estarem contratados por quarenta horas. Dessa forma, como se faz 

planejamento integrado? Se o coordenador de curso precisa do docente meia 

hora, ele não tem poder de solicitar absolutamente nada. O único poder que ele 

tem é o de aceitar as oito horas do docente. Só! Isso me chocou, me deixou 

doida e agora encaro e me pergunto o que posso fazer?  

Gostaria de entender a coisa das oito horas, de onde veio? O grupo de 

docentes do DMed começou trabalhando vinte horas na graduação, mas se 

rebelaram e no primeiro ano diminuíram para doze. Hoje, mal e porcamente 

dão oito horas. E por quê? Nessa Universidade isto é quase um pacto entre os 

departamentos. No Curso de Medicina, os docentes começaram a olhar para 

os outros departamentos e descobriram que havia cursos onde o docente só 

dava quatro horas para a graduação! Como iriam fazer doze? Queixavam-se 

de falta de tempo para a vida acadêmica, para pesquisa... Foi essa gritaria e 

perdemos o espaço da Educação Permanente (EP).  

Com o coordenador sem poder, como uma coordenação consegue ajudar e 

manter uma mudança? A custo do quê? Da vontade dos docentes que estão 

interessados pelo currículo, sempre um grupo de minoria.  

Sem poder, o coordenador faz gestão burocrática. No meu caso, faço um 

movimento para que não seja só isso. Consigo alguma coisa, mas a maior 

parte não, devido à autonomia dos professores. Desse modo, é muito difícil 

realizar mudanças e colocar um currículo dessa dimensão na rua. 

Em Marília, o coordenador e o diretor da escola têm poder e autonomia para 

atingirem os objetivos desejados e a autonomia dos docentes é relativa à 
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proposta pedagógica, a partir do ponto que atende determinados princípios. 

Hoje entendo que isso possa ter sido o sucesso do projeto da FAMEMA.  

A desvalorização do papel do coordenador, inclusive pela própria universidade, 

sem regimento para melhorar a situação, é muito marcante. O valor pago a um 

coordenador é de R$300,00 ao mês. Agora, se você é vice-coordenador nem 

coloque na sua progressão de carreira!...Sou vice-coordenadora e trabalho 

igual ao coordenador! Nós estamos fazendo uma divisão de trabalho. Dá para 

entender o grau de desvalorização?! A própria universidade cria isso. O vice-

coordenador não ganha para trabalhar e nem é valorizado na progressão! Qual 

criatura assumirá o cargo a ferro e fogo, enfrentando grupos e tudo? As 

pessoas jogam a toalha!  E assim a maioria dos coordenadores assume esse 

papel aqui na UFSCar.  

Nós ainda não estamos assumindo isto. Os coordenadores, com todas as 

dificuldades existentes estão tentando, mas não seremos os coordenadores 

que o Curso merecia.  

Voltando para as oito horas, estava eu lendo a Lei de Diretrizes e Bases e me 

deparei com um maledeto artigo dizendo que os professores universitários 

deveriam cumprir no mínimo, oito horas em graduação. No mínimo, está 

certo que é no mínimo. Dizem os docentes que não dá para fazer muito mais, 

mas a LDB não traz isso. Eu li e não acreditei. Como posso querer mais se o 

próprio Ministério da Educação define o mínimo de oito horas como regra base! 

Sabemos que o mínimo vira a regra. E o Brasil inteiro não entende o porquê 

dos professores universitários não quererem dar aula na graduação?! Não é 

esta a polêmica? A UNIFESP precisa pagar um bônus para o professor dar 

aula na graduação. Olha o absurdo! 

Um curso da natureza do nosso, dessa envergadura, ter um coordenador sem 

poder nenhum e ser mandado pela chefia do departamento que aqui é uma 

tirania!... Era algo que eu desconhecia.  

A UFSCar não fez essa discussão, não trouxe para o grupo de implantação 

pensar a questão para a proposta inicial. Deveria ter sido feita uma análise 

cultural, mas eles nem se dão conta. As pessoas da Reitoria com quem convivi 

(da anterior e da atual) desconhecem a gravidade que é ter um coordenador 
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sem autonomia e o departamento determinando muitas coisas que influenciam 

no curso. Se o departamento fosse favorável em diferentes situações, como 

por exemplo com as oito horas, poderia ser um aliado. É ele que tem poder 

sobre o docente e é este um dos nossos problemas. Os chefes de 

departamento defendem uma linha mínima de trabalho para a graduação.  

Falando em gestão, agora entendo porque as universidades no Brasil não têm 

histórias de mudanças nas escolas médicas (iniciadas em 1995). É porque as 

grandes universidades não mudaram, por possuírem um poder constituído dos 

docentes e uma coordenação ou gestão sem poder. Diferente de outras 

escolas menores, até particulares. A FAMEMA é pública, mas tem uma vida 

própria, funciona como uma instituição qualquer, não como uma instituição 

pública. Docente contratado quarenta horas, se precisar dará vinte horas na 

graduação, porque o projeto precisa, a instituição precisa e é importante.  

Na UFSCar é diferente, muito diferente e isso não foi considerado no começo. 

Para a proposta funcionar, precisaria um jeito de operar diferente e a 

Universidade nem se quer se deu conta e não dá até hoje. Não consegue 

perceber que isso é um fator de dificuldade, não só para nós que estamos 

implantando um currículo novo (a T.O. está implantando um currículo novo 

igual ao nosso e tem as mesmas dificuldades...). Mesmo nos currículos 

tradicionais, chega a dar pena de ver o trabalho dos coordenadores não ir para 

frente. Um trabalho inglório. Eles querem melhorar, querem fazer, mas não 

conseguem pelo tipo de cultura universitária.  
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MARIO. Docente do Departamento de Medicina da UFSCar. 

 

Mário é aquele tipo de pessoa que deixa qualquer um à vontade para uma 

conversa. Gentilmente, ofereceu-me sua sala de docente para minhas 

entrevistas! Atitude que me levou a refletir sobre a influência do exemplo do 

gesto humanista, no outro. 

 

“Pensando nesse lado humanista, não desprezando as mudanças de 

método, acho que o mais importante são as pessoas”. 

 

Quando descobri a proposta do Projeto Político Pedagógico havia um 

entusiasmo muito grande, mas o primeiro concurso já mostrou uma dificuldade 

inicial, a de sermos convidados ou obrigados a atuar no método do Problem 

Based Learning. Tive que estudar muito mais, olhar muito mais e durante o 

concurso me apropriar um pouco desse conhecimento.  

No passado, na época da minha pós-graduação, discutimos PBL e meu grupo 

acabou tendo um trabalho publicado em uma revista, onde tratávamos 

exatamente da metodologia. Já era um anseio meu muito grande. 

Quando começamos propriamente o trabalho, foi um pouco mais complicado 

não por causa do método em si, mas por causa das experiências pregressas 

de cada um. Era um grupo extremamente heterogêneo, vindo de lugares 

diferentes, pessoas desconhecidas em sua maioria e com anseios diferentes.  

O primeiro semestre foi muito difícil, pois precisamos resolver problemas 

básicos, muitas vezes voltar para coisas que pareciam resolvidas. O início foi 

muito complicado e ao mesmo tempo um aprender fazendo (também difícil) 

porque não havia mais tempo para discutirmos, tínhamos alunos. 

O concurso foi em janeiro. A homologação aconteceu em março, a contratação 

em abril e no mesmo mês eu estava já com os alunos. A própria capacitação 

foi em processo e trouxe muitos questionamentos, mas talvez se ficássemos 

teorizando dois anos antes, quando chegássemos à prática tudo viria por água 
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abaixo. A teoria na prática é outra. Sem dúvida, havia um desconforto no 

momento que envolvia a incerteza do que fazíamos e de ter que nos apropriar 

das coisas conforme elas aconteciam... Muitas coisas foram feitas dessa 

maneira. A adaptação foi ocorrendo num ritmo acelerado, por causa da 

necessidade. Não deu tempo de discutir muito e foi interessante porque 

pudemos refletir depois da prática. Só que com isso, perdemos alguns 

questionamentos e ganhamos tempo por não ficarmos teorizando. O que era 

impossível!  

A grande dificuldade era de uma homogeneidade de discurso, de chegar a um 

consenso de como fazer... Os relacionamentos tornaram-se conflituosos. Todo 

mundo foi colocado no mesmo caldeirão e deveria sair alguma coisa daquilo. 

Neste contexto, o atrito é óbvio e a melhor coisa para se fazer com que surja 

algo. Não foi um atrito tão grande também!  

No primeiro semestre, passamos duas semanas discutindo como chamaríamos 

os alunos. Havia pessoas que ficavam incomodadas, dizendo que aluno seria 

alguém sem luz. Foi uma discussão filosófica e aí percebi que se nós 

tivéssemos ficado três anos preparando o curso, iríamos ter várias discussões 

semelhantes extremamente pouco eficientes. Ao final, preferiram chamar os 

alunos de estudantes, mas descobrimos que a história de que aluno é alguém 

sem luz é totalmente furada. Eles continuam alunos... A universidade os coloca 

na lista de chamada como alunos e isso não tem importância nenhuma.  

Para mim, o bandeirismo, ou melhor, sair de estruturas muito bem solidificadas 

foi trabalhoso. Fiz faculdade em uma escola criada há 60 anos. Meu doutorado 

foi na faculdade de Medicina mais antiga do Estado. Fiz pesquisa em uma 

faculdade de Medicina com 40 anos de existência e super bem estruturada... Aí 

cheguei para algo que precisava ainda ser estruturado e nem sempre as 

pessoas que planejam, conseguem prever tudo por não possuírem a 

experiência de toda a estrutura.  

A dificuldade foi essa.  

Minha ideia era chegar no primeiro ano e já organizar um grupo de pesquisa, 

mas não havia como pesquisar, não tínhamos laboratório... Até hoje não 

temos. Minha ideia era fazer pesquisa básica. Meus planos em relação a esse 
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período mudaram muito, apesar da linha se manter muito parecida tem várias 

outras aberturas, sem dúvida, com possibilidades de olhar de outra forma, de 

pensar a ciência de outra forma. A base dos planos continua parecida, mas 

agora alguns nuances estão bem mais amadurecidos. Percebi que não daria 

para continuar fazendo a mesma coisa que fazia nas outras universidades. 

Tinha que mudar um pouco meu escopo de pesquisar, o que não é nem bom 

nem ruim, é só a realidade.  

Não vejo uma diferença tão gritante entre os métodos, mas sim algumas 

atitudes diferentes, só isso. Eles não são tão diferentes na atuação. O que 

acontece, pelo método que usamos aqui em São Carlos é que o professor está 

muito mais em contato com o aluno, sempre com muito mais tempo dedicado à 

graduação. Isso faz com que o contato com o estudante seja maior, trazendo 

uma maior reflexão, sem dúvida. Hoje, eu me vejo muito mais reflexivo, com 

muito mais necessidade de fazer análises amplas, sintetizar aquilo de volta 

para poder olhar mais.  

Em relação à atividade, vejo que o meu aprendizado vem junto ao do 

estudante, mas isto não é uma característica do método, é característica da 

relação professor estudante.  Se eu tivesse no método tradicional preparando 

aulas, também iria estudar do mesmo jeito. Meu objeto de trabalho iria ser um 

pouco diferente, mas sempre estaria me atualizado em determinados assuntos. 

Agora, o método trouxe a necessidade de reflexão. 

Minha atividade hoje é acompanhar os alunos na Simulação de Prática 

Profissional, o que é basicamente prática. Também acompanho a formação de 

alguns orientandos do primeiro, terceiro, quarto e sexto anos, separadamente. 

É o que chamamos de Tutoria. Nossos encontros não são muito frequentes. Na 

realidade, discutimos coisas muito específicas, principalmente o planejamento 

de matérias eletivas. Muitas vezes, a relação acaba se tornando uma amizade 

e viro um consultor para outras coisas também, auxiliando em decisões sobre 

que curso fazer, qual especialidade... As consultas são mais via internet. Acabo 

virando amigo de todo mundo no MSM. Sempre estou levando o pessoal para 

almoçar, em almoços festivos, é muito mais nesse sentido, não é tão 

complicado. Também fico à disposição nos dias em que estou na universidade 

e eles acabam me procurando, se necessário. À noite, tenho atividades 
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extracurriculares de uma Liga de Medicina. Auxilio nas reuniões científicas, 

apresentações de casos ou discussões. 

A primeira turma sai esse ano e são estudantes muito sui generis. Com 

certeza, eles têm um empenho muito maior porque estão desbravando. Isso é 

muito doloroso, mas por outro lado muito valoroso. Não sabemos o que 

acontecerá, eles terão prova de residência ainda. O que posso falar é que eu 

vejo pessoas maduras, mais maduras que outros estudantes que conheci, 

formados da forma clássica em outras universidades. Talvez por serem da 

primeira turma. Não conheci nenhuma outra primeira turma. Eu convivi com 

turmas de escolas tradicionais, são pessoas que já tinham todo um histórico, 

com outro grau de segurança.  

Eu percebo na turma que se forma agora, um grande empenho e 

comprometimento, mas ao mesmo tempo um medo muito grande porque não 

se espelharam em ninguém e têm todos os anos posteriores se espelhando 

neles. Temos outras cinco turmas que ficam desesperadas, querendo saber 

notícias deles para saberem como fazer! Se devem fazer uma eletiva... Eles 

são o exemplo de todo mundo. É a coisa do irmão mais velho. 

Eu os vejo muito contra a parede nos seminários. Muito ansiosos... 

Das turmas subsequentes, a segunda turma tem ainda um pouco desse stress, 

mas da terceira em diante é diferente, elas se comportam já como turmas de 

Faculdade de Medicina, pois há muita gente na frente e atrás e já têm um outro 

grau de comprometimento. Cada estudante está muito mais comprometido 

consigo mesmo e não mais tão comprometido com a implantação. Há 

modificação no relacionamento com o docente. É bem diferente.  

Mas eu não sei se isso é por causa do método, pois é uma primeira turma, 

desbravando... E temos o agravante de estar num método diferente (o que 

criou toda uma discussão), mas é uma primeira turma. 

Aqui, o que vi foi a necessidade que a turma I teve de ir muito atrás das coisas. 

Vejo que eles conseguiram fazer com que a vontade de aprender fosse mais 

significativa. Na minha experiência anterior (não falando nem bem nem mal, só 

constatando) alguns estudantes até o terceiro, quarto anos são meros vasos a 
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serem preenchidos. Eles estão ali sempre esperando. Porém, talvez vejamos 

isso daqui em diante, também por já existir uma estrutura montada. Eu vim de 

lugares onde a estrutura já era, não só montada, mas já estava engessada.  

O método torna o aprendizado mais significativo, mas por outro lado traz uma 

heterogeneidade maior de discurso, já que cada um acaba tendo, de uma 

forma ou de outra, experiências muito individuais. Não que isso não aconteça 

no método tradicional, mas se torna mais prevalente no PBL, onde o 

aprendizado depende mais do indivíduo e da forma como ele vê. É muito mais 

individualizado. Várias vezes aconteceu de estudantes por mim orientados, 

irem para outras faculdades (conseguimos que eles fossem fazer estágios em 

várias faculdades) e eles sempre ficavam um pouco mais inseguros pelo 

método, mas quando chegavam lá, viam que não estavam tão distantes.   

O que coloco como vantagem do método é a capacidade de busca, de 

aprendizado. Eles aprendem muito rapidamente saber onde e como buscar. Dá 

um “jogo de cintura” maior. Problemas do método: muitas vezes, percebo 

existir uma certa tendência de dependência, por causa da presença constante 

do docente. Apesar da independência e facilidade no sentido da busca, fica 

sempre a história de alguém ter que resolver o “meu problema” e isso é um dos 

maiores problemas que deve ser olhado no futuro. Fica sempre a história de 

que “eu sofro muito e alguém vai ter que resolver”.  

Apesar disso, como eles têm desde o início o compromisso com a prática, a 

resolutividade passa a ser grande. O método não traz a reflexão, mas sim a 

experiência ou as experiências. Como isso acaba sendo muito individualizado, 

existem possibilidades de grandes reflexões e momentos em que a reflexão 

nem é aventada. Há uma enorme heterogeneidade, mas se pensarmos em 

seres humanos, eles nasceram para ser heterogêneos... 

A chance de reflexão e a oportunidade de interferir no método foi maior para 

eles. Mais uma vez, não sei se é pelo método ou se por ser uma turma inicial. 

O método por si não fará com que as coisas fiquem menos engessadas. A 

tendência é que as coisas se tornem cada vez mais fixas e não por causa do 

método, mas pelas pessoas quererem ocupar posições fixas sem tanta 

labilidade. O ser humano odeia mudança, é sua característica. 
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Temos a necessidade de não engessar, permitindo a revisita (o método exige 

ser revisitado o tempo todo), pois em caso contrário, o Curso ficará engessado 

também, vai descontextualizar da sociedade, dos anseios das pessoas, das 

necessidades. Teremos que estar sempre adaptando, como qualquer outra 

formação. Creio que aconteça em outras formações, mas ter o método 

simplesmente e engessá-lo não mudará nada, só se muda um pouquinho a cor 

da parede da sala. 

Quando estávamos começando, é óbvio, estávamos criando muita coisa, mas 

em pouco tempo começaremos a ver as mesmas coisas que aconteceram nas 

outras universidades. Não sei se o método é tão diferente assim a ponto de 

conseguir impedir que isso ocorra, pois já vem ocorrendo na escola.  

O que noto é que através do método as pessoas fazem mais reflexão e ele faz 

com que o estudante participe mais do seu processo, mesmo nas novas 

turmas, mas existe uma necessidade dessa participação ser orientada. 

Principalmente no primeiro ano, ficamos muito mais orientando como atuar. 

Lidamos com expectativas, com seres humanos que prestaram o vestibular ou 

que fizeram SISU, ENEN, etc. e vêm com uma expectativa, achando que no 

primeiro ano serão Doctor House e não é o que acontece.  

No primeiro ano é muito mais olhar para as expectativas.  

Sem dúvida, como em qualquer formação, existe a coisa da modelagem. O 

aluno vai chegar aqui com o modelo que traz de casa, da sua vida, mesmo do 

Doctor House. Encontra aqui outras pessoas que irão fazer o papel de modelos 

e escolherá modelos para sua ação futura. A Medicina é feita assim, desde 

Hipócrates. Os aprendizes se guiam pelo modelo de quem já fez, buscam uma 

forma de atuar para seguir. E sempre será assim... 

Os estudantes desenvolvem uma reflexão muito maior do lado humanista, mas 

vêm o humanismo com várias distorções. Quando há um problema social, 

veem-se culpados por ele e acham que têm que resolvê-lo. Isso aconteceu 

para algumas pessoas de uma forma muito ansiogênica. Em primeiro lugar, é 

preciso que saibam o que é o humanismo e entendam que em um indivíduo 

que está enfartando, não é preciso saber se ele tem cachorro em casa. É 
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necessário que eles compreendam os limites e a adequação do que é o 

humanismo.  

A dificuldade deles é conseguir encaixar tudo. É interessante. Eu os vejo 

extremamente respeitadores do ser humano, o que já é um passo imenso! 

Eles sabem o que é uma pessoa, que estão atendendo uma pessoa e não um 

estômago, uma tireóide, um coração, mas vêm até nós ainda com muita dúvida 

sobre o que é humanismo devido a enfoques muito diferentes que o 

aprendizado oferece.  

No estudo de semiologia em qualquer livro, sempre encontramos a fala sobre 

humanização e como olhar o paciente de forma integral. O que aconteceu foi 

que isso foi deixado um pouco de lado porque a Medicina acaba seduzindo 

pelo tecnicismo e aqui conseguimos discutir o tópico um pouco mais, mas com 

esses perigos. Existe um tecnicismo enorme que está inclusive na TV. Temos 

tecnicismo no Fantástico, no Globo Repórter, no SBT Repórter. É lindo!... 

Defino isso como um movimento pendular. Eu tenho o tecnicismo como um dos 

extremos do pêndulo e, ao mesmo tempo, preciso tomar cuidado para não me 

tornar um assistencialista no outro extremo do pêndulo querendo resolver todos 

os problemas, achando que ninguém pode ter problemas psicológicos ou 

sociais... E todos têm que ser felizes! 

O tal: “todo mundo tem que ser feliz” ocasiona problemas graves, inclusive para 

a Medicina porque quando se pensa assim, começa se a medicalizar tudo. Se 

o paciente não está feliz, o médico dá um remédio para deixá-lo feliz, quando 

muitas vezes o paciente não pode ser feliz mesmo! Pode estar vivendo uma 

situação de luto... No caso, ele deve vivenciar o luto e não esconder, mas isso 

não tem a ver só com a formação médica, tem a ver com a visão das pessoas. 

É quando para a pessoa não estar feliz é estar derrotado, quando a morte é 

uma derrota... São realidades. Eu não posso ser feliz o tempo todo, isso seria 

idiotice. Como eu não posso deixar ninguém morrer? As pessoas vão morrer! A 

morte não é de forma alguma uma derrota.  

Há também o problema na humanização, o limite de saber o que é ser humano. 

No meu ponto de vista, já que para o assunto não existe consenso, o que os 

estudantes têm feito muito aqui é aprender a ouvir o outro, aprender a 
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contextualizar o outro, a refletir sobre todas as situações. Isso eles fazem 

bastante. O medo é que algumas coisas definidas como humanismo, estejam 

sendo feitas só para cumprir tabela.  

Esse grupo de alunos, podemos dizer que refletem muito mais e que se 

relacionam mais. Do ponto de vista humanista, a relação médico-paciente que 

eles conseguem desenvolver é muito potente. Eles se abrem para a relação, o 

que muitas vezes não acontece com o meio médico que se fecha, até por 

defesa. Eles já diminuíram muito as defesas, viram que podem se aproximar 

das pessoas. 

Eu busco refletir, na realidade, sobre esse movimento pendular entre o 

assistencialismo e o tecnicismo, pois a formação dos nossos estudantes acaba 

sendo heterogênea... Não existe aulas específicas, existem work shops com 

algumas discussões reflexivas, mas são poucos e a formação acaba baseada 

na experiência individual. O docente passa a sua experiência em alguns 

momentos e é claro que são enfoques diferentes, até para sanar um 

pouquinho. Nos Pequenos Grupos, muitas dessas questões aparecem na 

Estação de Simulação e acabamos estabelecendo os limites do que é 

realmente ser humanitário ou assistencialista, para eles não saírem dando 

cesta básica para todo mundo.  

Talvez para o futuro, possamos ter fóruns de discussão com profissionais de 

outras áreas ou alguém da área de Filosofia e áreas afins que possam discutir 

o assunto. É importante, algo que devemos olhar bem, caso contrário seremos 

pegos pelo excesso... Se o aluno chegar no assistencialismo, isso irá revoltá-lo 

tanto que acabará se tornando biológico, só biológico porque verá o 

assistencialismo como maçante, algo que dá trabalho. Percebendo que não irá 

conseguir resolver os problemas do mundo e decepcionado, irá se propor a 

cuidar só do fígado. E aí chegando, ficará muito frustrado porque o fígado tem 

uma pessoa, não ouve tudo o que ele fala e não segue as suas ordens...  

É o pêndulo, o médico fica de um lado para o outro até atingir o equilíbrio de 

respeitar o ser humano que por acaso tem um problema de fígado e entender 

que não tem que resolver todos os problemas do paciente, podendo chegar a 

um meio termo.  
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Isso não é só um problema da Faculdade de Medicina. É um problema da 

sociedade como um todo, onde as pessoas, os relacionamentos são muito 

conturbados.  

O que é “legal” é que a faculdade reflete a sociedade, onde há um grande 

anseio pelo tecnicismo, mas também pelo ser humano, pelo conhecimento do 

ser humano, por olhar para ele de forma mais integral e, principalmente, para 

aumentar a resolutividade porque os dois extremos do pêndulo são muito 

frustrantes. 

Pensando no lado humanista, não desprezando as mudanças de método, acho 

que o mais importante são as pessoas. Eu tenho pessoas que estão expostas 

a um determinado método e não sei se seriam tão diferentes em outro, pois 

têm formas de atuar que resultaram de outro tipo de apoio.  

Eu não vejo o método de forma crítica, mas penso que sempre teremos que 

olhar para tudo o que estamos fazendo e refletir, seja no método tradicional ou 

no PBL. Não há um momento (em qualquer área da Medicina) onde se 

estacione definitivamente.  

O PBL sim, é muito mais dinâmico, por isso me obriga a refletir um pouco mais, 

não que no método clássico eu não tenha que refletir. Hoje, há enfoques muito 

diferentes em outras faculdades também, junto à reflexão. O que não 

necessariamente significa que todas vão adotar o método que aqui está sendo 

usado, mas significa que o enfoque está sendo modificado. As pessoas estão 

buscando um pouco mais por causa da frustração realmente dos extremos do 

pêndulo. Acho que é isso.  

Nesses anos todos de convivência, o que sempre foi marcante para mim aqui 

foram os relacionamentos. A possibilidade de ter amigos. Ganhei grandes 

amigos entre os docentes e os alunos. Não pelo fato de ser reconhecido pelo 

que faço, mas pelo que sou. Isso é muito gostoso. A possibilidade de 

discussões mais profundas e de ser procurado para discutir coisas pessoais. 

Eu me emocionei muito, uma vez, quando um aluno me procurou porque os 

pais estavam se separando. Ele queria conversar. Isso me mostrou um grau de 

confiança suficiente para compreender que ele não queria de mim um 

antidepressivo só porque passava por um problema, mas queria conversar.... 
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Os relacionamentos são marcantes e é o que me estimula bastante ainda a vir 

para cá. Eu gosto muito da minha casa, ela é longe daqui. Gosto da minha rede 

de balançando, de olhar para a mata... Mas venho para cá por causa das 

pessoas.  

Nos últimos três anos estou trabalhando na Estação de Simulação. É um 

momento sui generis porque inicio a atividade com os estudantes saindo do 

primeiro ano, onde estão extremamente confusos pela fase de 

desenvolvimento no Curso de Medicina e entrando na Semiologia, onde 

definirão algumas coisas. Eles começam sem muito conhecimento semiológico 

e saem ao final do ano com atitudes muito mais médicas, no sentido amplo, 

não só biológico, mas atitudes de abordagem ao paciente, de relacionamento 

com ele, de ver o que é mais importante... 

É muito emocionante... Nós estamos em outubro e comparando-os ao início, 

em março, hoje são pessoas muito diferentes. Para mim é muito prazeroso 

saber que eu também contribuí e isso não é só consequência do meu trabalho. 

Sem dúvida, é consequência das buscas, das vivências que eles tiveram em 

vários anos... É muito interessante constatar isso. Sempre procuro fazer 

discussões, reflexões, deixo-os cheios de dúvidas, mais dúvidas do que 

certezas.  São pessoas que tiveram uma evolução gritante. Isso me dá muito 

prazer. 
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MAGDA. Docente do Departamento de Medicina da UFSCar. 

 

Professora Magda recebeu-me em sua sala do Departamento e nada 

apressada foi me contando a história de sua vida junto ao Curso. Passou 

segurança e firmeza em suas falas e uma autoridade delicada, de quem sabe o 

que fala e faz. Foi muito gratificante conhecê-la. 

 

“Hoje, continuamos insistindo aqui, os que ficam, que querem ficar e 

ainda acreditam em algumas coisas. Eu vim e não tenho ideia de ir 

embora”. 

 

Na época da abertura do Curso, do primeiro concurso, eu já morava em São 

Carlos. Não sou de São Carlos, tinha vindo há três anos para trabalhar com 

Medicina privada e com clínica, não para a Universidade. Trabalhava no Posto 

de Saúde, na Santa Casa, no consultório particular e estava com a vidinha toda 

arrumada.  

Sempre tive um desejo de seguir carreira acadêmica, mas este desejo foi 

abortado durante um tempo porque eu e meu marido (que também é médico) 

não víamos muita condição em ficar nos grandes centros. Queríamos uma 

cidade menor. Foi onde acabamos vindo para cá. 

Quando viemos procurei dentro da UFSCar alguma possibilidade para me 

colocar. Cheguei a ver curso de professor substituto no Departamento de Morfo 

Patologia, mas não tinha a ver com minha área e acabei desistindo.  

Um dia, encontrei uma amiga que era ginecologista e ela me perguntou se eu 

já tinha visto que haveria concurso. Na verdade, tinha ouvido falar, mas 

imaginei que precisaria ter doutorado e eu não tinha, tinha acabado de 

defender meu mestrado. Foi quando ela me informou que estavam pedindo 

somente o mestrado para o concurso.  

Na época, havia a possiblidade de fazer o concurso para vinte horas (tempo 

parcial) ou quarenta horas (dedicação exclusiva). Pensei que deveria vir com 
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tudo, para ser dedicação exclusiva ou não vir. Por questões pessoais, não 

conseguiria manter a carreira e a Universidade e optei pela dedicação 

exclusiva.  

Prestei o concurso depois de ler as propostas que eram muito iniciais. Era um 

Projeto Político Pedagógico que estava no papel. Sabia que era muito diferente 

e não estava nada construído. Na verdade, eu achava que estava mais 

construído do que estava, com mais estrutura. 

Apesar de ter as qualificações solicitadas pelo edital, não sabia muito se 

possuía o perfil que eles queriam. Eu vinha de uma formação muito 

especializada, num Hospital universitário que me deu tal perfil e tinha 

realmente dúvida se me encaixaria, mas resolvi arriscar. Outra dúvida é se 

entraria, pois não tinha um rico currículo acadêmico porque havia me dedicado 

muito mais à assistência. Porém, passei no concurso, fui chamada e eu resolvi 

encarar. 

Encontrei algumas pessoas conhecidas que vieram da faculdade onde me 

formei, o que me deu certo conforto, no começo. Entendia que estava em um 

lugar que ainda precisava ser construído, mas pelo menos conhecia algumas 

“carinhas” que sabia serem pessoas de boa formação, com grandes 

capacidades, inclusive até mais experientes do que eu. Isso deu uma certa 

segurança, só no começou. Depois que começamos a trabalhar, vimos que não 

havia nada. Não havia prédio, não existia nada, não existia o Curso, o 

Departamento, não havia salas de aula. Não existia absolutamente nada além 

daquele Projeto Político Pedagógico. Então, fomos atrás.  

Tudo estava bem acordado para fazer daquele jeito e de início, queríamos 

mesmo que fosse estritamente daquele jeito, mas depois começamos a 

observar várias incongruências, no que se referia às possibilidades de 

implantar aquilo tudo que estava no papel, com os poucos recursos 

disponíveis.  

Nós começamos a estudar o método. Fizemos um treinamento superintensivo 

durante um mês e no mês seguinte os alunos chegaram (da primeira turma). 

Foi quando nos vimos na fogueira porque eles chegaram quase junto conosco 
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e começamos a trabalhar conforme as linhas do projeto pedagógico, em 

Pequenos Grupos.  

A impressão que tenho é que para o clínico que havia vivenciado uma 

residência, foi mais tranquilo lidar com o método pedagógico porque tínhamos 

a experiência de discussão de caso em enfermarias, em ambulatórios. A 

discussão sempre era voltada para a contribuição do aluno ou do residente, 

partindo do que ele sabia. O clínico discute no Hospital Universitário, não dá 

conduta simplesmente, não dá aula e isso facilitou. Foi seguindo minha 

experiência, inclusive, que fiz a prova prática do concurso, onde era exigida a 

metodologia ativa de ensino-aprendizagem. Estudei o método um pouco antes 

do concurso e inferi que era, mais ou menos, parecido com as discussões de 

caso. É claro que há elementos a mais... 

A implantação foi dolorosa. Sabíamos que havia quarenta estudantes 

chegando, deveríamos oferecer um Curso de Medicina, mas não tínhamos o 

Curso montado, estruturado para oferecer!... Vim de uma universidade com 

uma estrutura magnífica, com um nome, muitas vezes citada como uma das 

melhores da América Latina e minha turma já era a 42ª.  

Foi bem difícil encararmos o fato de não termos experiência necessária, nem 

os recursos necessários para receber os alunos da primeira turma, mas 

resolvemos encarar.  

Começamos tentando colocar em prática aquilo que estava no papel, apoiados 

na experiência curricular de Marília, através de pessoas responsáveis pela 

implantação do Curso. Eles nos treinaram no método e, no primeiro ano, 

usamos o material trazido de Marília, construindo algo sobre ele. À medida que 

fomos “tomando pé” e entendendo como poderia funcionar o Curso naquele 

método, passamos a construir mais, com momentos de maior segurança, mais 

chão e momentos de desespero, com a sensação de não saber se estávamos 

fazendo a coisa certa.  

Os alunos foram muito parceiros. A primeira turma foi parceira durante os seis 

anos exigindo, brigando por melhores condições de ensino-aprendizagem e até 

por melhores condições de trabalho para os docentes.  
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Os docentes tinham uma grande preocupação em relação aos conteúdos 

biológicos. Sempre tivemos esse temor pelo próprio método. Embora o ensino 

tradicional “vomitasse” tudo para o estudante de Medicina sem ele absorver 

tudo, tínhamos a insegurança de não oferecer tudo o que deveríamos oferecer. 

Isso era muito mais relacionado ao conteúdo biológico. 

Do ponto de vista humanista, questões de bioética que, inclusive um curso de 

Medicina deve oferecer, os alunos foram privilegiados por serem temas que 

permeiam o tempo inteiro o nosso currículo. O contato com o paciente, desde o 

primeiro ano foi muito rico e proporcionou muitos disparadores para que os 

alunos treinassem e refletissem sobre a relação médico-paciente e sobre 

questões de bioética. Isso é uma fortaleza do currículo. Nossa grande 

preocupação era quanto aos conteúdos biológicos. Não tratamos 

especificamente como conteúdos aqui dentro, mas é lógico que atrás existe 

uma série de conteúdos que eles devem dominar.  

O que percebo é que à medida que eles foram avançando no Curso, 

adquiriram uma capacidade tão grande de estudar sozinhos, de buscar, de ir 

atrás que isso me fez superar o medo que tinha em relação aos conteúdos 

teóricos biológicos.  

Eu vi a turma I no primeiro ano, no segundo, no quarto e sexto anos.  

O quarto ano da primeira turma foi um ano bem sofrido... Foi como um divisor 

de águas para eles e para nós, consequentemente, porque sabíamos que era o 

último ano como responsáveis diretos pelo aprendizado. O último ano em que 

conseguiríamos oferecer tudo o que pudéssemos e que a partir desse ponto 

eles iriam para o Internato, fora de São Carlos. Nosso contato seria muito 

menor. Isso era o que estava na nossa cabeça e foi um ano bem difícil para 

eles. Ao final do ano, a sensação que tive é que eles estavam exauridos. 

“Esprememos” até a última gota do que eles podiam dar. Nosso grupo de 

professores havia assumido a responsabilidade de construir o quarto ano e de 

não os deixar esmorecer. 

Foi o ano em que reprovamos dois alunos da turma I e a reprovação foi muito 

difícil também para esses dois alunos, mas nós nos propusemos realmente a 

torná-los capazes de enfrentar o Internato. Foi o que almejamos que ele 
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saíssem do segundo ciclo do currículo capazes de absorver, de enfrentar, de 

aproveitar os dois últimos anos do Curso.  

Quando eu vi a primeira turma no sexto ano, me surpreendi muito porque eles 

estavam muito maduros, diferentes daquele quarto ano. Eles passaram de uma 

condição de estudantes, de alunos, de aprendizes, para uma condição onde 

dominavam a formação profissional. Chegaram com uma bagagem grande, 

com capacidades que me surpreenderam e a alguns colegas, na época. Então, 

alunos que no quarto ano ainda eram muito imaturos, até nas relações 

interpessoais, chegaram no sexto ano mais adultos. No que diz respeito aos 

conteúdos também se mostravam muito bem preparados. 

A dúvida que permanecia em mim é se o Curso havia preparado esses 

estudantes daquela forma ou se eles, por conta própria tinham ido atrás, se 

virado, enfrentado todas as dificuldades e conseguido sozinhos. Dúvida que se 

mantém um pouco até hoje, mas minha impressão é que contribuímos para 

ensiná-los a ir atrás e orientá-los a realmente serem ativos no processo.  

Na verdade, eles superaram dificuldades que não deveriam ter tido. Muitas 

dificuldades no cenário de ensino-aprendizagem no que diz respeito a Prática 

Profissional. O cenário de prática deles foi inexistente. Eles correram de um 

lado para o outro, tentaram de mil formas durante todo o Curso. Foi sempre 

uma batalha. Os cenários nunca foram os ideais, sempre foram considerados 

como insuficientes. Os alunos superaram tudo e isso, na minha opinião, é uma 

coisa que não tinha que ter sido superada, tinha que ter sido oferecida.  

Agora, a desenvoltura da turma I, no sexto ano, é a única que podemos falar de 

começo, meio e fim, nesse momento. Ela era muito grande, tanto na 

capacidade em discutir casos, dar encaminhamentos e lidar com os pacientes. 

Na minha área, não há muitos procedimentos (alguém que lide com 

procedimentos pode dizer algo mais a respeito), mas eles saíram preparados, 

seja porque tinham buscado por conta própria, seja por nossa ajuda ao ensinar 

buscar, ou seja, por termos oferecido alguma coisa... para eles. 

Eles lutaram muito e tenho a sensação que poderíamos ter contribuído melhor 

do primeiro ao sexto ano.  
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No sexto ano encontrei-os na prática. Eles passavam seis semanas, um 

período por semana comigo. O ambulatório tinha entre seis e oito pacientes 

(por período) que eles atendiam. Eu e mais um colega discutíamos os casos 

com eles. Foi uma atividade bem prazerosa porque, naquele momento, 

também pudemos contribuir muito para a formação. Eles davam o retorno na 

organização do pensamento clínico, na semiologia, no treinamento das 

manobras e técnicas semiológicas... Foi um período bem interessante.  

Essa turma I é uma turma muito especial. É uma turma pequenina, eram em 32 

na formatura (eu acho) e muito unida. Lembro-me deles brigando juntos por 

melhores condições...  

Houve um fato que teve significado muito grande para eles e para nós. Foi o 

dia em que eles fizeram um protesto pacífico, se não me engano era no 

aniversário de quarenta anos da UFSCar. Eles protestavam durante o discurso 

do Reitor que não soube lidar com a situação, teve muita dificuldade e disse 

alguma coisa do tipo que se eles não estivessem satisfeitos que procurassem 

outro lugar para estudar.  

Isto foi muito marcante porque expos de um lado toda a luta que eles estavam 

vivendo até aquele momento. Os estudantes estavam entrando no Internado e 

esse fato expos para todo mundo, inclusive para a comunidade do campus e 

da cidade (a história saiu na imprensa local), o quanto eles estavam lutando e o 

quanto estávamos impotentes. O Reitor, não sei se num ato falho, deu uma 

declaração que resume o que sentíamos na época, impotência! Nós, 

docentes, tentávamos lutar junto a eles, pedíamos, falávamos das 

necessidades do Curso, mas não sentíamos retorno da Reitoria, da parceria 

com o município...  

Nesse dia eu me senti aliviada (de certa forma, é lógico). Foi um alívio pessoal, 

pois isso mostrava o que eu estava tentando falar! Tentávamos buscar 

soluções, mas não tínhamos o apoio da Reitoria. Por outro lado, é claro, eu era 

professora da UFSCar e ao ouvir aquilo de um colega, dizendo que não havia o 

que fazer, que era aquilo mesmo... Eu fiquei com vergonha por mim também. 

Foi um sentimento muito dúbio, fiquei com vergonha de ser colega, de estar 

participando daquilo e da pouca formação que estávamos dando a deles.  
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Foi um fato marcante, bem marcante. 

Outro período digno de se lembrar foi o quarto ano dessa turma. A reprovação 

dos alunos foi um momento muito difícil. Sabíamos que eles eram da turma I e 

estavam enfrentando dificuldades, mas não queríamos que eles saíssem café-

com-leite. Se não estivessem prontos, não iriam se formar! Deixamos isso 

muito claro e eles espernearam, choraram, se viraram contra nós, brigaram... A 

turma inteira. Eles não aceitaram muito bem a reprovação dos dois alunos, mas 

deixamos claro que estávamos ali no papel de professores. Não era uma 

questão de punição, era uma questão de prepará-los de verdade. Se não 

estavam preparados, se não tinham condição de passar, seria mais um ano, 

precisariam de mais um ano.  

Os docentes se propuseram a fazer um esforço conjunto com os alunos 

reprovados no novo ano, procurando o que lhes faltava, resolvendo junto... 

Deixamos claro que não iríamos permitir que eles passassem de ano, que eles 

se formassem médicos sem o preparo adequado, somente por estarem na 

situação de um curso recém-estruturado! Tudo o que não queríamos era isso e 

esse foi um momento muito marcante para nós, onde sabíamos que estava 

tudo ruim, mas que não seria por isso que fecharíamos os olhos e deixaríamos 

eles prosseguirem.  

Hoje, continuamos insistindo aqui, os que ficam, que querem ficar e ainda 

acreditam em algumas coisas. Eu vim e não tenho ideia de ir embora. Alguns 

docentes vieram e ficaram um tempo, alguns para fazer carreira, outros se 

desencantaram e foram embora... Eu estou desde o começo e não tenho 

intensão de desistir. Temos vivido, olhando para o futuro. Estamos numa 

Universidade Federal e isto, é lógico, foi o que motivou todo mundo a ficar aqui, 

alunos e professores. É uma boa universidade, de renome nacional e que tem 

toda condição de, querendo, fazer um bom curso de Medicina, um curso 

decente, adequado, que proporcione uma boa formação e com esta ênfase, de 

formar um médico que queira se especializar menos. É lógico, eles saem daqui 

e vão fazer o que quiserem, mas existe um incentivo para que fiquem mais na 

Atenção Primária.  
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Olho para o futuro do Curso como uma graduação que tem seu lugar no país, 

se houver condições e vontade. Ele está bem colocado no centro do Estado, 

numa boa Universidade Federal e com uma ideia diferente, de formar um 

médico que tenha uma boa capacidade de lidar com pessoas, um médico 

humanista com ênfase na Rede primária.  

São Paulo está saturado de médicos, mas poucos querem fazer Atenção 

Primária e os que fazem, o fazem porque não têm outra opção.  

Caminhamos em direção a valorizar esse tipo de formação e esperamos que a 

tendência da comunidade e do Estado seja valorizar o médico que estamos 

formando.  

O que se precisa realmente é haver vontade de formar esse médico 

adequadamente, vontade local da Reitoria, do município e, é lógico, do 

Governo Federal. Por fim, há necessidade de se incentivar e valorizar o médico 

que estamos formando, valorizando a Atenção Primária e o trabalho na 

Atenção Primária.  

Para mim, a tendência é de tudo melhorar no futuro. 
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JORGE – Docente do Departamento de Medicina UFSCar. 

 

Nossa conversa foi em uma das salas de Pequenos Grupos do Departamento 

de Medicina. Jorge é falante, firme e desembaraçado em suas colocações. 

Colocou-se à minha disposição para conversarmos o que me fosse necessário. 

Narrou várias histórias, sempre em meio a reflexões e mostrando-se otimista 

em relação aos fatos do presente e ao futuro.  

 

“Isso. É isso mesmo que é o novo, fazer a mudança!” 

 

No início, havia um desejo da Universidade e da cidade de possuírem um curso 

de Medicina. A UFSCar tem a característica de ter cursos inovadores e de 

formar profissionais que o mercado precisa. Ela queria um curso diferente.  

Entre 2004 e 2005, a UFSCar foi em busca desse curso. Conheceu outras 

universidades como a UNIFESP, UNESP–Botucatu (que me lembro) e acabou 

chegando à Brasília. No MEC, quando colocaram a demanda que era conhecer 

os melhores cursos de Medicina no Brasil, as melhores propostas, eles 

indicaram Marília por ter um bom projeto e uma boa proposta de formação de 

médicos.  

Conheceram o trabalho na FAMEMA (Faculdade de Medicina de Marília). 

Falaram sobre o desejo de um curso de Medicina na UFSCar e solicitaram uma 

proposta.  

Formou-se então, um grupo com referência na área de educação com 

integrantes de Marília, São Paulo e Rio de Janeiro (pessoas que estavam 

desenvolvendo metodologias ativas). Foi feita uma proposta, um projeto a partir 

de toda experiência pedagógica de Marília (que já conhecia o que acontecia no 

mundo, na Holanda, Canadá) e a partir da experiência na mudança curricular 

de 1997. Marília já aplicava no curso de Medicina e de Enfermagem o PBL, há 

quase dez anos.  
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Com a ideia de fazer o projeto para São Carlos (pela cara da Universidade) 

para se ter o curso e não mais um curso, inovou-se um pouco mais. O projeto 

não tinha semelhança com outros cursos de Medicina do Brasil, tinha outras 

fortalezas. Quando ele foi apresentado à Universidade, o pessoal se encantou 

com a proposta de alguma maneira e resolveram aplicar a metodologia aqui.  

Em 2005, foi iniciado um trabalho à distância. Eram mais de vinte profissionais 

envolvidos. Fez-se o detalhamento do projeto, as condições da cidade, do 

Serviço de Saúde. O desafio colocado, do ponto de vista especificamente do 

curso de graduação (como ele está assentado, sua base) era fazer o estudante 

entrar em contato com a realidade, com a vida real, como ela é, já a partir do 

primeiro dia. 

Percebemos que os cenários, os Serviços de Saúde do município naquela 

oportunidade precisariam também de grandes investimentos, para se construir 

uma Rede Escola para cuidar da saúde da população. Este era o desafio. Não 

só, mas ter um curso impar na formação de Médicos! Médicos com 

competências para poder cuidar das pessoas e ao mesmo tempo ir construindo 

o Serviço de Saúde que naquela oportunidade tinha poucas Unidades e uma 

resolutividade questionável...  

Resumindo, a Universidade queria um projeto ousado e foi buscar uma 

experiência que pudesse fazer um projeto excepcional, diferenciado dos cursos 

em geral.  

A implantação do projeto iniciou-se à distância, com maioria dos envolvidos de 

Marília que vinham para São Carlos trabalhar com a Secretaria de Saúde e 

com a Universidade, na consecução e montagem do curso.  

O projeto foi tomando fôlego, foi tomando corpo na Universidade. Ela deveria 

conseguir executar o projeto, no que teria dificuldades, pois não era a autora. 

Foi quando os docentes precisaram mudar para cá. Não tinha jeito, estavam 

trabalhando e viajando... O grupo tinha uma missão. Vieram oito pessoas para 

São Carlos, oito docentes da Faculdade de Marília (um psicólogo, um 

enfermeiro, cinco médicos ligados à área de Saúde Coletiva e um médico 

ligado à Clínica Médica). Alguns pediram demissão e prestaram concurso para 

o Curso de Medicina daqui. 
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O trabalho começou a ficar mais intenso, em 2006. No início do Curso havia já 

alguns docentes (dez, doze), depois quatorze docentes construindo tudo do 

zero.  

Tínhamos um projeto para trabalhar por competências na área de Gestão em 

Saúde e Educação, mas não tínhamos sala de aula... Não havia nada na 

Universidade construído para o Curso. Claro, uma Universidade com muita 

fortaleza, mas o Curso em si...  

Há duas questões que foram importantes na criação dessse Curso. Uma 

grande vontade política, tanto da Universidade como do Governo Municipal e a 

situação do Brasil naquele momento, onde o Governo Federal via a 

necessidade de ter mais cursos de Medicina no país.  

Uma instituição pública da grandeza, da magnitude, da fortaleza que é a 

Universidade Federal de São Carlos e esse Curso aqui em uma instituição 

pública oferecendo vagas para formar médicos... Isso ajudou muito. No início 

do projeto, tivemos recursos importantes do Governo Federal e começamos a 

trabalhar. Foi um desejo que achou pessoas para o construírem, com apoio 

político do Governo Federal e Municipal, auxiliando no início do funcionamento.  

A imagem de reconhecimento da Universidade fez com que a procura fosse 

muito grande, a relação candidato vaga foi enorme. Não me recordo bem, mas 

foram mais de duzentos candidatos por vaga!  

Começamos o Curso com o cenário de Unidades de Saúde que se tinha, 

sempre pensando, é claro, em fortalecer os serviços, construir uma Rede 

Escola e montar o Curso na Universidade. 

A minha expectativa em relação ao Serviço de Saúde era muito grande, 

principalmente em relação ao Hospital, mais por motivos pessoais, por minha 

formação. Desejava vir para cá para trabalhar no Hospital. Esse era um desejo. 

As condições, naquele momento, eram de Serviços de Saúde muito frágeis. O 

modelo em vigência era o centrado no profissional médico. O Hospital estava 

em construção (o seu primeiro módulo). De uma maneira geral, esse era o 

cenário.  
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O contato com o novo foi uma coisa muito boa, muito envolvente. Foi uma 

grande alegria poder fazer parte do processo desse projeto.  

Os docentes que chegavam aqui na Universidade não trabalhavam com 

metodologias ativas, trabalhavam no método tradicional, de aulas... As 

instâncias decisórias da Universidade conheciam as metodologias ativas, mas 

não tinham na prática a ação de trabalhar sem aula, em mesas diferentes, com 

menos alunos em relação ao docente.  Os cursos da Área da Saúde não 

tinham essa maneira de trabalhar. Nós precisávamos fazer uma capacitação ou 

tentar envolver as pessoas e os docentes nessa metodologia. Todo mundo que 

estava chegando precisaria da capacitação... Era um movimento interessante. 

Uma das coisas que tínhamos como claro, era contaminar (eu gosto da palavra 

contaminar) de maneira positiva os outros cursos da Área da Saúde da 

Universidade, para que eles também fizessem uma reflexão sobre a questão 

metodológica.  

Nós estávamos construindo um projeto, tínhamos e temos intensão de ter uma 

Rede Escola de Cuidado em Saúde. Um cenário de aprendizagem que tem 

fragilidades é um bom espaço para se mudar, identificar situações com 

oportunidades que possam transformar fragilidades em fortalezas. Tínhamos 

consciência desse cenário sem espaço. As equipes de saúde tinham 

dificuldades em desenvolver o trabalho de cuidado, de assistência, pois 

cuidado já é uma coisa maior, ampla que o município não tinha (passa a ter 

depois). Ter estudantes e preceptores nas Unidades, iria mexer muito com a 

infraestrutura. Nós sabíamos das fragilidades e da necessidade se fazer um 

grande investimento que pudesse, com o passar do tempo, dar continência das 

necessidades do próprio Curso e dos outros cursos da Área da Saúde da 

Universidade. Então, buscamos oferecer aos docentes da Universidade a 

possibilidade de conhecer a metodologia e de ser capacitado nela. 

A recepção, no primeiro momento, foi de muita estranheza, mas a minha 

percepção é que as pessoas se encantaram com a maneira de trabalhar 

diferente, com muita Educação Permanente, com responsabilização... Uma 

mudança total fazendo do estudante nosso foco, auxiliando-o a participar de 

todo o processo de maneira ativa e não passiva. Fazer o estudante mudar a 
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sua postura. Mudar o “vomitar” conhecimento docente para uma postura onde 

ele passa a ser ativo no processo e sujeito principal na construção do 

conhecimento. Tudo isto, de certa maneira, foi um choque.  

No início das capacitações conseguimos envolver o Departamento de 

Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o que rendeu frutos. Mexeu 

tanto com os departamentos que hoje a Terapia Ocupacional já mudou todo o 

seu Projeto Político Pedagógico e há outros departamentos repensando a 

situação. Foi muito prazeroso fazer isso.  

Na verdade, era uma coisa nova, nós éramos em poucos, sabíamos da nossa 

responsabilidade em formar quarenta médicos. Nessa época, não tínhamos 

nada, tínhamos que acender a luz, varrer o chão, apagar a luz...  

Para a capacitação dos docentes da Medicina éramos poucos, mas a 

receptividade a princípio foi boa. Eles tinham clareza que vinham para um 

projeto novo, sabiam que o Curso de Medicina não era tradicional. Os primeiros 

que chegaram, vieram com essa gana, com essa vontade, querendo participar 

do processo de construção do Curso e da Rede.  

A Universidade e o município trabalharam muito a sociedade, principalmente a 

sociedade médica, a cidade como um todo e suas organizações em busca de 

apoio para o Curso. A cidade sabia que estava chegando uma faculdade de 

Medicina, havia um movimento da sociedade favorável a isso. Os docentes que 

chegaram tinham vontade, desejo de fazer uma coisa nova. Todos eram 

formados em cursos com metodologia tradicional. A oportunidade era muito 

bem-vinda e bem vista, a meu ver. 

Havia duas coisas importantes a serem feitas, a capacitação de todos os 

docentes que iriam trabalhar nas atividades (Situação-Problema, Prática 

Profissional e Simulação) e dos profissionais da Rede. A capacitação deveria 

ser feita não só para dentro, mas para fora porque havia os Serviços de Saúde 

que receberiam os estudantes. Havia a necessidade de se empoderar os 

profissionais médicos do Programa de Saúde da Família para recebê-los. 

Desenvolvemos duas importantes estratégias no começo do Curso. Criamos 

um Curso de Especialização em Saúde da Família, com o apoio do Governo 
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Federal e fomos atrás das residências, tanto multiprofissional como de 

Medicina de Saúde da Família e Comunidade para formar recursos humanos. 

O modelo era a estratégia de Saúde da Família que já existia, desde a década 

de 1990. Mas em São Carlos, até o ano 2000, havia quatro Unidades de Saúde 

da Família, se não me falha a memória. A cidade estava patinando nesse 

sentido, mantendo o modelo de assistência à saúde centrada no profissional 

médico, pouco resolutiva, em Unidades com capacidade operacional muito 

maior do que o produzido.  

Em 2000, teve início um movimento diferente na cidade. Um movimento de 

mudanças políticas que se intensificaram entre 2004 e 2005, com uma 

organização mais efetiva. Foi quando o município buscou recursos para o 

projeto e ampliação. Houve um fortalecimento crescente da Rede de Saúde, 

entre 2006 e 2008. Período que se conseguiu oferecer mais cenários de 

aprendizagem.  

Uma estratégia importante foi o Curso de Especialização que não era só para 

médicos, era para dentistas, enfermeiros.... Isso foi “bacana” porque as 

pessoas envolvidas no processo, tanto na Universidade como no serviço de 

saúde, passaram a entender, compreender e se encantar com ele. Elas foram 

se fortalecendo do ponto de vista da construção do seu próprio conhecimento. 

Foi um movimento muito forte, não mais só centrado no médico, mas centrado 

na equipe. Deu-se outro olhar para a situação, tentando quebrar a relação 

tradicional do médico formando médico, sendo este o centro do conhecimento 

e discutindo a questão da assistência, pois para conseguir cuidar de uma 

pessoa é fundamental ter olhares. Para o cuidado integral, precisa-se de todos 

os olhares. Foi uma coisa “bacana” mesmo! 

Formar um profissional de saúde ou construir um curso e também construir um 

serviço de saúde (porque aqui só havia Unidades desarticuladas, com pouca 

resolução) eram dois desafios! 

Para os docentes que estavam chegando, isso era muito claro. O nosso 

desafio era não só construir o Curso, mas também construir o Sistema de 

Saúde. O projeto era uma construção, a consecução de uma Rede Escola de 

Cuidado em Saúde. 
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A prioridade era a graduação. Para os que vieram de Marília e para os que 

foram chegando, havia total clareza que nossa tarefa aqui era a graduação e 

não a pós-graduação, nem fazer pesquisa. Na verdade, era construir o Curso 

de Medicina. Nós não tivemos produção científica entre 2006 e 2007, ficamos 

totalmente voltados para o Curso. Éramos em poucos e tínhamos três 

atividades. Eu fazia a Situação Problema, a Prática Profissional e Simulação. 

EsSa situação se manteve durante dois anos. Estávamos em todos os espaços 

pedagógicos para não deixar a “peteca cair”. 

Foi uma experiência muito rica, todos aprendemos muito com o processo. Era 

algo novo que mudava totalmente os paradigmas da Universidade, da 

formação. As pessoas viam no projeto a possibilidade de formar um 

profissional que o Brasil estava precisando (sem nenhuma modéstia). Um 

médico com uma visão ampliada, holística, com responsabilidade, ética, enfim, 

construindo o profissional que precisávamos.  

Conseguimos avanços na Universidade. Fomos mudando de prédios ao longo 

do tempo... Hoje, temos uma edificação bem adequada para as atividades 

docentes e de ensino. A Universidade atendeu a todas as necessidades que 

pontuamos ou que estavam contempladas no projeto. Foi muito parceira nesse 

sentido e o município, o poder público, evidentemente.  

É um Curso que nasce com um diferencial dos demais cursos de Medicina. Os 

cursos médicos, de uma maneira geral, começam e quando estão no quarto 

ano buscam a prefeitura para os cenários de aprendizagem. O Curso da 

UFSCar nasce diferente, já nasce numa parceria. É o Poder Público Municipal 

e Federal (que é a Universidade), a academia e o serviço construindo o Curso.  

A nossa perspectiva no início, do ponto de vista dos cenários de aprendizagem, 

era trabalhar o que se tinha, sabedores de que as condições de trabalho 

não eram adequadas e que teríamos dificuldades na inserção de estudantes 

nas equipes de saúde. Tínhamos clareza disso que teríamos que construir 

em processo. Nada fica pronto um dia! Não fica pronto ou se fica pronto, não 

se pode achar que está pronto e fim. Não. Quando se faz um prédio, há 

necessidade de se dar manutenção. Se o prédio foi previsto para uma 

determinada atividade e ela muda, tem que se fazer adequações. Ficar 
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esperando tudo ficar pronto é uma decisão, mas poder participar do processo 

de construção é um grande aprendizado, seja você docente, estudante ou 

preceptor. Elaborar, construir, projetar necessidades... Não tínhamos todas as 

respostas, mas os números de cenários de aprendizagem, as Unidades de 

Saúde da Família que precisaríamos, à medida que o Curso caminhasse do 

primeiro ao sexto ano, isto tínhamos. 

Havia uma expectativa que ao final do sexto ano, o Hospital Municipal 

estivesse pronto. Quando viemos para cá, ele estava em construção. O 

movimento que se tinha, a garantia do Governo Federal, os recursos, apesar 

de ser uma obra gigantesca, era claro que o Hospital iria ficar pronto e que os 

estudantes fariam Internato nele. Mas acabou não acontecendo e foi uma 

grande frustração para todos os envolvidos.  

Era um cenário importante para o Internato.  

Nós não conseguimos... Há uma série de justificativas, mas o fato concreto é 

que os estudantes da primeira turma tiveram que fazer o seu Internato em 

outros hospitais que não o nosso Hospital Escola.  

Outro compromisso nosso, juntamente com a Universidade e a Prefeitura, era a 

ampliação dos cenários de aprendizagem. A ampliação ocorreu. A decisão 

mais rápida era fazer a locação de imóveis, adequá-los e transformá-los em 

Unidades de Saúde da Família. Para isso, partiu-se de um planejamento 

anterior que foi a organização por regionalização. Tudo aconteceu antes e ao 

longo do Curso. O município de São Carlos trabalhava para identificar e gerir 

mais recursos para áreas de vulnerabilidade. Os estudantes do primeiro ano 

(em grupos de dez) precisariam de quatro Unidades de Saúde da Família, no 

primeiro momento, e já havia um pouco mais.  

A decisão de locar imóveis e fazer a adequação foi bem até um determinado 

momento. Em 2008, já havia dificuldade em se encontrar imóveis passíveis de 

adequação porque em alguns bairros, um imóvel tinha cinco ou seis cômodos e 

a necessidade era de uma casa com, pelo menos, dez cômodos para as 

Unidades de Saúde da Família. O fato foi virando uma dificuldade. 
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Ao final do Governo Municipal, em 2008, o novo Prefeito tomou uma decisão 

frente a tal dificuldade que foi construir Unidades de Saúde da Família. Mudou-

se o foco, precisava-se achar terreno, fazer o projeto... A ideia era que 

pudéssemos ter na cidade nossa Rede Escola de Cuidado em Saúde.  

Hoje, há Unidades sendo construídas para 50% de cobertura da Saúde da 

Família. Vinte e cinco Unidades de Saúde da Família atendendo 

aproximadamente cem mil pessoas, com quatro mil trabalhadores da saúde por 

unidade. Já poderíamos ter avançado mais em relação a isso, com mais 

cenários de aprendizagem, mas ainda está em processo. Problemas de toda 

ordem... Empresa que abandonou obra... Fazer uma reforma em nossa casa é 

bastante complicado, se a previsão é de três meses, demora-se sete, oito 

meses (e você tem total domínio sobre os recursos). Em obra pública, fazer 

uma licitação é diferente, é mais complicado, complexo. Houve de tudo nesse 

período! 

Nossa expectativa era ter o Hospital pronto, em final de 2010. Não haveria 50% 

de Unidades de Saúde da Família, mas teríamos andado um pouco mais. Mas 

isso não depende da Universidade, há terceiros envolvidos. A verdade é que 

não conseguimos oferecer um quantitativo adequado para cumprir com o 

planejamento inicial. Foi necessário uma adequação, o que faz parte do próprio 

planejamento. O Curso foi bem nesse sentido, disponibilizou, colocou mais 

estudantes nas unidades, deu um jeito.  

Nesse processo, outra coisa também não aconteceu...  Do ponto de vista da 

infraestrutura tivemos um atraso muito importante. Nossa obrigação, enquanto 

docente, era fortalecer a Rede do ponto de vista do cuidado, de capacitar, 

empoderar os profissionais de saúde e o movimento foi fraco. Não aconteceu.  

Claro, todos passaram por um curso de especialização, o que foi fortalecendo, 

mas a espiral construtivista à maneira do currículo, se estivesse funcionando 

nas Unidades de Saúde... Nós docentes não fomos para lá. Há exceções, mas 

a Universidade não assumiu, o Curso de Medicina não assumiu o papel de ver 

uma fragilidade e ajudar a construir. Essa era uma de nossas tarefas.  

A proposta era construir uma corte a partir das famílias seguidas pelos 

estudantes e acompanhá-los durante o ano. Mas, à medida que foram 
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chegando mais docentes com outros interesses, outros desejos, a situação foi 

se perdendo e nós passamos a nos comportar mais como docentes de uma 

universidade brasileira, onde a graduação parece que é uma obrigação, não é 

um prazer e traz pouco retorno. Não sei. Não consigo entender... Não concordo 

com o fato de não se valorizar a graduação, em comparação à pós-graduação. 

À medida que foi passando o tempo, o compromisso foi cada vez menor. As 

universidades são assim de uma maneira geral, a graduação não é prioridade. 

Na universidade, se o docente ficar só na graduação, fica parado na carreira. 

Não há reconhecimento do ponto de vista financeiro, só se fizer pesquisa, 

produção.  

Eu não faço pesquisa, então, meu salário tem que ser ruim. Eu não tenho 

conhecimento!...É exatamente o que é na Unidade de Saúde. O profissional 

médico que está na Unidade de Saúde é tido como ruim, sem capacidade, sem 

competência. Os bons estão no Hospital... Parece a mesma coisa!... e penso 

que é muito pelo contrário, se eu estou lá na ponta, cuidando e resolvendo 

mais de 70, 80% das patologias permanentes que chegam, eu não sou tão 

fraco assim. Eu tenho muita fortaleza! Mas a sociedade, o próprio sistema 

tem outro olhar. O desafio é exatamente esse, da mudança. 

Nós docentes perdemos isso de alguma maneira. Nós viemos para cá para 

construir o Curso de Medicina. Era nossa tarefa, além de construir o Sistema 

de Saúde de São Carlos. Coisa que durou um tempo. Hoje, estamos aqui mais 

docentes tradicionais do que éramos, mesmo com a metodologia ativa.  

Há mais uma situação. Recebemos mais docentes aqui na instituição e quando 

eles entraram em contato com essa realidade, com o cenário do Sistema de 

Saúde, recusaram-se a ir para lá porque o lugar não era “legal”. A iluminação 

não era adequada, não tinha cadeira para sentar, não tinha sala para trabalhar, 

era sujo e o cuidado de saúde era frágil. Então, eles não queriam estar lá. Foi 

acontecendo exatamente o contrário do planejado, quer dizer, sabíamos das 

fragilidades e nós, espertos docentes (que deveríamos contribuir para a 

construção do processo) começamos a questionar os Serviços de Saúde 

por estarem frágeis, pois não poderiam receber estudantes! Havia cenários 

de aprendizagem no município, amplos, vários cenários, mas que não eram 

utilizados como campo de aprendizagem porque eles eram frágeis. Entendeu?! 
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É isso mesmo que é o novo, fazer a mudança! 

Parece que de alguma maneira estávamos voltando para trás. Nós sabíamos 

de tudo isso, que tínhamos esse compromisso... Ou realmente sabíamos, 

mas o desejo mesmo era fazer pesquisa de bancada. Enfim, eu não sei o que 

aconteceu, mas isso não aconteceu. Hoje, vejo que demos pouco para 

capacitar os preceptores, enquanto universidade. Tenho absoluta certeza que 

eles reclamam da situação. Eles precisavam fazer reflexão sobre a prática para 

reverem, mudar suas práticas e nós tínhamos que fazer isso com eles, mas o 

movimento se perdeu. Ele existiu, ele ainda existe, mas... 

E o porquê disso? Porque nós somos dedicação exclusiva aqui na 

Universidade. Isso ainda está em discussão, não tem jeito. Precisa haver a 

discussão de novo – o que é dedicação exclusiva? O médico precisa praticar. 

Na verdade, ser dedicação exclusiva não impede o docente médico de ir para a 

Unidade de Saúde, mas ele queria um up, um recurso financeiro maior porque 

esta não era sua atividade. Sua atividade é ser professor. Se ele fosse para o 

serviço, não seria mais professor, seria médico! Teria que usar o CRM... E 

começou um jogo que para mim é uma grande bobagem porque, na verdade, 

estaríamos fortalecendo os cenários de aprendizagem que estão recebendo o 

estudante de graduação, de pós-graduação... O ganho está aí, de poder 

construir um cuidado melhor. 

Cenários onde se cuida melhor das pessoas, são melhores cenários de 

aprendizagem. Se o cuidado não é bom, o cenário de aprendizagem é 

fragilizado. É desse jeito que eu vejo... Justificativas, acho que é isso.  

Viemos para um projeto ousado, numa universidade e as universidades têm 

suas histórias, tradições, essa coisa mais difícil, amarrada. As universidades 

também precisam de um choque de gestão de alguma maneira, precisam 

derrubar seus muros, ter uma relação maior com a sociedade. Nós temos que 

trabalhar por isso. 

Quanto aos alunos, eu os vi entrando, os vi saindo e não tenho muita surpresa 

em relação ao produto, ao resultado. Vim de uma experiência onde convivi com 

um curso de Medicina que tinha duas metodologias, o primeiro ano com 

metodologia ativa, trabalhando em PBL e do segundo ao sexto ano, 
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metodologia tradicional. À medida que o primeiro ano foi progredindo nos anos, 

a diferença era brutal entre eles e os estudantes do ensino tradicional, em 

relação à “pegada” do estudante.  

Quando vim para a UFSCar fazer a proposta e implementação, tinha a certeza 

que teríamos um bom produto, onde ao final do sexto ano teríamos médicos 

formados. Eu não tinha dúvida, mas essa era uma dúvida do grupo. Os 

docentes não tinham essa clareza porque nas grades curriculares, há 

quadradinhos de tempo e conteúdo. Tudo é dado teoricamente, onde se diz 

ministrar todo o conteúdo de Medicina durante os seis anos. O que é uma 

mentira porque não se consegue. Não cabe, mas é muito mais seguro para o 

docente, do que trabalhar por competências. 

Os estudantes da Medicina daqui eram muito mais críticos, muito mais 

reflexivos, estudavam muito mais. Nos primeiros anos achavam que não 

sabiam nada. Da outra faculdade que vim, quando os estudantes formados 

pelo PBL tentavam tirar suas dúvidas, já se via o professor correndo porque 

não queria conversar com eles, talvez por não saber responder a pergunta. 

Como faria ele com a situação de não saber? 

Isso é uma coisa importante, não saber é muito mais importante que saber. 

Cria a necessidade de se buscar novos saberes. O não saber, o limite é muito 

importante. Não responder uma pergunta para o estudante, não quer dizer que 

você não seja professor. O professor sabe tudo?! Olha, não sabe tudo e é uma 

referência, mas esta referência pode estar atualizada ou não...  Isso, aqui na 

Universidade foi interessante.  

Ao me encontrar com os estudantes nas Unidades de Saúde, com aquelas 

carinhas de criança discutindo um caso, já dava para ver que estavam com o 

raciocínio clínico, epidemiológico... Víamos o crescimento diário.   

A metodologia é muito potente porque leva a responsabilidade da construção 

do conhecimento para o estudante e para o grupo. A construção é coletiva, 

ela tem uma outra pegada. Estuda-se todos os dias. Quem quer ser médico 

tem que estudar, não tem muito jeito. Para entrar aqui na Universidade eles 

estudaram muito. Eles têm boas formações, bons berços, são pessoas que em 
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sua maioria tiveram muita oportunidade na vida. De falar outras línguas...  As 

suas condições foram bem diferenciadas.  

Uma coisa importante no Curso que eu vejo como uma fortaleza é a questão 

da avaliação. O olhar para São Carlos e toda a sua revolução, tem que 

perpassar a questão da avaliação, pois é fundamental. É a coisa mais 

importante porque permite perceber se o estudante está progredindo no ato, à 

cada momento, em cada atividade, diferentemente do curso tradicional onde 

isto não acontece. É uma outra visão, muito mais inteligente que verifica se o 

estudante tem habilidade, tem capacidade para resolver esse problema ou não 

tem. É uma mudança muito importante. Para pilotar um avião precisamos 

saber decolar, voar e aterrissar e aí você é competente para pilotar um avião. 

Não pode ser mais ou menos.  

Hoje no Curso, ser satisfatório ou insatisfatório3 é fundamental. O aluno sabe 

ou não sabe. Não saber faz parte. Quando é identificada uma lacuna de 

conhecimento, há necessidade de se fortalecer essa lacuna para mudar de 

patamar. A possibilidade do estudante de fazer seu plano de ensino, fazer seu 

processo de recuperação individual é uma grande fortaleza. O resultado que se 

vê hoje é que vários estudantes foram direto para o mercado de trabalho por 

opção, quiseram exercer a prática porque estavam fortes em relação a isto e 

estão trabalhando em Programas de Saúde da Família. Vários deles quiseram 

fazer residência, que é lícito, é legítimo, é isso mesmo, passaram em ótimos 

programas, programas consideramos de excelência na residência médica nas 

universidades brasileiras.  

Vejo um produto que me deixa muito feliz, muito contente. Eu tinha a certeza, a 

clareza porque eles estudam mais do que no modelo tradicional. Se 

conversarmos com um estudante do primeiro ano do curso tradicional e do 

nosso Curso, eles são diferentes. Nossos estudantes são muito mais críticos, 

muito mais reflexivos, são mais éticos. Eles são muito diferentes. Eles são... 

Não sei que palavra poderia usar... 

                                                             
3 satisfatório/insatisfatório: conceitos empregados para avaliação dos estudantes, em 

substituição a notas. 
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Eles são diferentes. Não sei se chegam a ser humanistas, mas são mais 

respeitosos em olhar o outro, de ouvir o outro. Quando pensamos no 

Serviço de Saúde de São Carlos, a situação de humanização era também de 

muita fragilidade. Penso que avançamos muito nesse processo. O Brasil 

passou a ter uma Política Nacional de Humanização porque era e é um grande 

desafio para o Serviço de Saúde brasileiro. O fato dos estudantes terem tido a 

oportunidade de iniciar as atividades na vida real e estar na prática profissional, 

foi importante para a equipe perceber essa questão.  

Penso que o que leva à humanização dos alunos é o próprio Curso. Na 

verdade, a mudança em relação ao poder, onde o médico não é soberano no 

cuidado. Isso tirou o médico desse patamar de alguma maneira e o tornou 

reconhecido como um membro de uma equipe de saúde e não como o 

membro, o profissional. Nosso foco atual é o cidadão, o paciente, a família, o 

usuário. Esta é uma preocupação muito intensa no nosso Curso, de ter orelhas 

grandes para escutar bastante e olhos bem abertos para enxergar bem. O 

conhecer o outro... Não só conhecer, é reconhecer, pactuar, construir para 

ajudar de alguma maneira no jeito que ele leva sua vida.  

Não pensei do porquê de serem mais humanizados. O Serviço de Saúde de 

São Carlos tem tentado ser mais humanizado nos últimos anos, tenta ser. 

Tenho aqui algumas premissas que são importantes. A questão da 

responsabilização é uma delas e também a construção de vínculos. Construir 

vínculo requer olhar para ao outro, requer investimento. É para além de um 

órgão, de uma queixa, de uma necessidade referida. Esse espírito está no 

Projeto Político Pedagógico e talvez eles tenham aprendido. Mas, 

fundamentalmente, o cuidado não estar centrado no médico, mas sim no 

cidadão, isso faz diferença. É compromisso, é responsabilização que é um 

olhar diferente. Não tem como você fazer atendimento em saúde, sem olhar 

para o outro. Olhar do ponto de vista simples mesmo, olhar mesmo, olhar e 

olhar de verdade. Essa é uma das características que está escrita no Projeto 

Político Pedagógico e vai sendo apreendida. O Brasil está num processo, todo 

mundo está querendo mudanças. 

Não se trada de que as escolas não formavam bons médicos. Não, isso não é 

verdade. Hoje há necessidade de um outro profissional. É simples. A sociedade 
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cresceu, o acesso à informação é uma coisa que até me assusta. Temos que 

estar preparados. O paciente chega no seu consultório e já estudou, tem uma 

bibliografia e irá te pressionar mais. Não saber não é problema. O nosso 

estudante sabe que o não saber, o identificar uma lacuna é tudo de bom. Não 

mostrará fragilidade. O ser humano está em constante processo de 

crescimento e de construção.  

Hoje, continuam sendo incorporadas novas pessoa ao projeto, novos docentes, 

novos servidores se interessam. É um movimento para sair do nosso locus, 

socializar, mas construindo ou trazendo pessoas para nosso desafio que é 

grande. Formar médicos, formar profissionais de saúde é um grande desafio e 

formá-los com outro foco, é um desafio maior. 

Acho que conseguimos atingir o objetivo, mas é uma escola nova. Nós temos 

seis anos de vida e temos frutos aparecendo todo ano, com certeza.  

Algo muito importante para mim durante os seis anos foram as Instalações de 

Avaliação que não existem mais. Tenho várias coisas para me lembrar do 

processo, de tudo que aconteceu, mas o que mais me alegrou, olhando aqui 

para o Curso e para a formação, lembro bem.  Era uma materialização do 

processo de aprendizagem dos estudantes.  Eles faziam uma representação 

onde mostravam com total clareza já eram médicos, mesmo ainda estando nos 

primeiros anos. 

Ao final de uma atividade, de um ciclo de uma Situação Problema ou da Prática 

Profissional, eles faziam uma representação livre do que havia feito significado. 

Enfim, eles tinham que fazer uma criação, uma encenação, um teatro avaliando 

o processo de ensino-aprendizagem. É uma coisa que me marcou muito de 

maneira positiva. Era excelente. A gente via que eles estavam dentro do 

processo, dentro do projeto, se formando... 

As Instalações de Avaliação tinham propriedade pedagógica, eram uma 

avaliação. Era o momento para os estudantes mostrarem seus sentimentos 

para os pares. Poderia ser a manifestação de algo ruim, mal, fazia parte do 

Projeto Político Pedagógico. Ao final da atividade do semestre, eles faziam a 

representação geralmente voltada à Prática Profissional. Era uma atividade da 

prática. Mostravam o que estavam vivendo numa representação. Tinha mais 
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relação com eles enquanto estudantes e membros de uma equipe cuidando 

das pessoas. A percepção que tinham através da representação era muito rica, 

expressavam o que estava acontecendo com eles, as situações de fragilidade 

ou alguma situação inusitada. Imitavam professores, apresentavam o processo 

de avaliação... No início do Curso não havia nenhum registro, talvez alguma 

foto. Ninguém filmou, não havia esse recurso pedagógico, mas há registros 

disponibilizados no Youtube. As representações, a questão de avaliação era 

fundamental. Isso aconteceu no curso de especialização também. Era muito 

forte. Mas não continuou.  

Assistir uma encenação, onde todos os estudantes estejam todos acomodados, 

todos uns sobre os outros, tentando mostrar a construção coletiva. Todo 

mundo abraçado, amarrado, isso para mim era um sinal muito forte do 

entendimento que eles estavam tendo que cuidar das pessoas, era para além 

de um profissional.  

As Instalações de Avaliação, para mim, eram tudo de bom mostrando como os 

estudantes estavam incorporando o processo, quem eram eles dentro do 

processo, eles como membros da equipe que cuidava das famílias, das 

pessoas... Eles eram os caras. Parecia que eram médicos e na verdade, eram 

estudantes! Desde pequenos, eles estavam no primeiro ano e já se podia ter 

uma ideia de estarmos no caminho certo. Já tinham apreendido a questão de 

cuidar do outro, de ouvir, de ter paciência. A maneira como olhavam para os 

problemas, pensavam, identificavam estes problemas, construíam hipóteses, o 

jeito de aprender a aprender... Foram momentos muito fortes.  Isso precisa ser 

retomado porque obriga você a se expor, a falar, a refletir para outras pessoas. 

Permite o processo de auto avaliação e de avaliação pelos pares. É muito 

importante para quem vai trabalhar em grupo. É um instrumento importante de 

estar numa mesa, numa roda... As Instalações de Avaliação são ótimas 

lembranças... Era um processo muito bom que os docentes que entraram 

depois, não vivenciaram. Retomar é fundamental, é importante. 

O Curso precisava de alguma maneira fazer uma reflexão sobre onde se 

encontra e agora para onde vai. Talvez os interesses, como disse no início... 

Eu enxergo que vim com clareza, nunca pensei em pós-graduação, em nada, 

vim aqui para montar o curso de graduação. Era meu compromisso, então, 
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nada mais importava. Os que chegaram vieram com esse espírito de 

construção de um curso. Depois começamos a receber docentes com outros 

projetos de vida, projetos pessoais... Legítimos, evidente, mas voltados para o 

seu crescimento, para a sua pesquisa, diferente da nossa pegada. Nós viemos 

para montar um curso de graduação. Isso não traz dividendos, mas do ponto 

de vista do currículo, não sei se tem muita diferença, se fazer uma pesquisa é 

melhor do que fazer um projeto. Para mim, ambos são importantes e teriam 

que ter o reconhecimento.  

Há outras situações que perdemos, mas eu acho que cabe uma reflexão. O 

Curso está com problemas, alguns estruturantes onde há mais condições de se 

enfrentar, mas nosso envolvimento no acompanhamento dos estudantes é 

fundamental. Temos que instigá-los. Para instigá-los temos que estar junto e 

conseguir instigá-los. Além de estar junto, precisamos ouvir e estar vivenciando 

junto para eles se movimentarem, se mobilizarem... Esta questão do 

movimento se perdeu de alguma maneira, não sei...  

Talvez esteja dormente... 

Hoje, há um sentimento de dever cumprido, de ter formado a primeira turma, 

um sentimento... Um pouco de tristeza vendo que a pegada está diferente. O 

Curso parece que quer ser mais tradicional do que inovador, à medida que não 

estamos envolvidos em todo o processo de cuidado... Mas acho que é isso, 

tem que ir construindo. O Curso começou bem, superforte, com uma grande 

proposta e precisa manter o investimento das pessoas no projeto. Não se 

consegue ser vencedor sem investimento em capacitação constante de 

docentes e educação permanente do currículo (coisa que hoje não acontece 

mais). Resgatar isso é necessário para os que estão chegando agora, para 

terem certeza do caminho que estão trilhando na atividade, para avaliar se 

estão se chocando ou não com a prática.  Ver qual a contribuição para que o 

aluno cuide melhor do paciente. É necessário haver um espaço melhor de 

discussão, de construção constante para esse Curso continuar sendo o Curso 

de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. Escolas que 

conseguiram avançar em determinado momento, se pararem o investimento, 

perdem, se dão mal no ENADE... Nós temos todas as condições, nossa cidade, 

a Universidade que somos... E acho que é isso aí.  
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ANTONIO. Estudante do sexto ano da Faculdade de Medicina da UFSCar. 

 

Antônio tem jeito pausado e tranquilo de se expressar. É graduado em 

Odontologia por tradicional universidade do Estado de Minas Gerais e 

demonstra a maturidade de quem já viveu e aprendeu com as próprias 

experiências. É amigo de toda a turma. Chamou a atenção sua camaradagem 

e os modos simples com que se colocou à minha disposição para a narrativa e 

a posterior devolutiva da transcriação. Alguém que parece sempre estar pronto 

para ajudar a quem necessitar. 

 

“Com muitas coisas não podia concordar, mas a maturidade com que 

encarava era outra, diferente.” 

 

Sou dentista e parei de trabalhar há oito meses. Eu trabalhava em outra cidade 

como Funcionário Público, em um Centro de Especialidades Odontológicas.  

Decidi prestar vestibular para Medicina e tinha basicamente três opções, pois 

queria manter o emprego em minha cidade que fica a duas horas e meia daqui. 

Se entrasse em uma faculdade perto, poderia mantê-lo e conciliar a faculdade 

com minha profissão. Assim, só poderia ser em Ribeirão Preto, Campinas ou 

São Carlos. Então, só tentava estas.  

O último ano que prestei vestibular foi justamente quando abriu o Curso aqui e 

entrei. Não fui para outras faculdades porque não entrei. Fiquei muito próximo 

na USP de Ribeirão Preto, atrás apenas de sete pessoas, mas mesmo assim 

São Carlos acabou sendo mais adequado para mim pela flexibilidade de 

horários.   

Na época, para tentar manter meu emprego, negociei com a Prefeitura para 

continuar trabalhando na área de Cirurgia Bucal, em finais de semana, em 

esquema de plantão. Para eles foi bom. Fiquei trabalhando durante cinco anos 

e meio dessa forma! Viajava para lá toda sexta-feira. No primeiro ano, foi bem 

cansativo, trabalhava de sábado e domingo. Quando não estava mais 
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aguentando, pedi para trabalhar só no sábado e deu para tocar tranquilo. 

Consegui sair nas sextas-feiras um pouco mais cedo, quase todos esses anos 

e assim conciliar meu trabalho com o Curso. Os plantões de final de semana 

começaram a partir do quinto ano, mas dava para fazer. Trocava com algum 

colega, eles sabiam da minha situação e não tive problema algum. Em algumas 

atividades de sábado precisei faltar, não tinha jeito de deixar o trabalho, mas 

isso não me atrapalhou não! 

Estudar na UFSCar, em uma escola com essa proposta pedagógica diferente 

das escolas tradicionais, a princípio foi bem impactante. Venho de uma 

experiência anterior completamente diferente de ensino em Odontologia. Lá, a 

sala de aula tinha um número enorme de alunos, eram oitenta, noventa alunos. 

O professor dava suas aulas, explicava, eu só prestava atenção, fazia 

anotações e ia embora para casa. Aqui na Federal, eram grupos bem menores 

de alunos por sala. Na época, havia dois facilitadores em cada sala. Já começa 

pelo nome, não eram professores, eles queriam que nós os víssemos como 

facilitadores. Os estudantes conduziam a aula, desde o começo. Não 

recebíamos muitas orientações sobre o que estudar, nem em relação a 

fontes bibliográficas, nem como deveríamos limitar o assunto a estudar!  

Lembro do primeiro caso que recebemos. Os facilitadores explicaram 

brevemente o que seria o Estudo Baseado em Problemas. Era uma situação 

criada a partir da vida real, sobre a qual a gente deveria fazer uma série de 

reflexões e tentar estudar para resolver o problema ali colocado. O caso era 

sobre um garoto que tinha sofrido um acidente, um trauma e que foi parar na 

fila de um Pronto Socorro. Nossa! A discussão foi superconfusa. Era uma 

quantidade enorme de situações que se poderia abordar e a interferência 

dos facilitadores era mínima, mínima!  

A gente perguntava: 

-“O que é que é pra gente ver aqui?” 

E eles ficavam quietos. Diziam que nós é que tínhamos que ver. 

No começo, a maior parte do tempo a gente ficava um olhado um para cara do 

outro, nos perguntando como e o que fazer. Depois, com o tempo começavam 
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a surgir discussões. Eu me lembro que na discussão desse caso, para explicar 

como e porque o rapaz sentia dor, surgiu uma questão de aprendizagem, que 

era assim: “Estudar tudo sobre dor”!?! Meus colegas não tinham a menor 

noção da quantidade de informação que havia sobre os tópicos perguntados! 

Até os facilitadores achavam engraçado e sorriam. Era difícil para eles ficarem 

indiferentes frente a esse tipo de situação... E da nossa atitude. Mas com o 

tempo fomos aprendendo! 

No início, houve uma dificuldade mais estrutural do que em relação ao método. 

A quantidade de livros de Medicina da biblioteca era muito pequena. A gente 

não sabia trabalhar com base de dados e nem com fontes de Internet para 

realizar as pesquisas solicitadas. Foi muito complicado nesse aspecto. Só 

havia livros muito antigos e geralmente de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

Foi bem impactante esse começo, mesmo. Depois de um tempo recebemos 

treinamento para usar a Internet. A Federal assinou algumas bases de dados. 

Uma das primeiras foi MD Consult e OVID. Mais tarde, descobrimos a CAPES 

e fomos aprendendo.  

Acredito que um de nossos maiores ganhos, superior a qualquer curso 

tradicional, foi justamente a capacidade de pesquisar, de achar a fonte de 

informação desejada. Hoje temos uma facilidade enorme, enorme mesmo, 

para trabalhar com base de dados, que comparo somente à de mestrandos e 

doutorandos... Começamos a trabalhar muito cedo com isso e acabamos 

conhecendo todas. Sobre base de dados de Medicina? Conheço inúmeras! 

Trabalhar com CAPES?! Acho lá o que eu quero. SCOPUS, OVID, sites da 

Science Direct, conheço uma gama enorme! Levou um tempo até 

aprendermos, mas tivemos sim treinamento para isso!  

Outro grande impacto foi quando fomos para a Prática Profissional no primeiro 

ano (por volta de abril-maio). Divididos em Pequenos Grupos, fomos 

deslocados para determinadas Unidades de Saúde. Novamente, não falaram o 

que fazer ou como seria. Nossa expectativa era que seria um ambiente 

educativo, uma extensão da escola. Mas quando chegamos, descobrimos que 

os trabalhadores da Unidade não estavam nos esperando! A maioria dos 

funcionários não sabia que iríamos para lá e que permaneceríamos durante 

alguns anos, durante quatro anos naquela mesma Unidade de Saúde!  
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Então foi muito engraçado.  

Na primeira reunião de equipe, o pessoal da Unidade perguntou qual seria 

nossa atividade por lá. Ao que respondemos: 

 - “Uai, a gente não sabe ainda, né, o que é que a gente vai fazer!  

Depois a gente fez a mesma pergunta: 

- E vocês? Como é que vocês vão ensinar as coisas pra gente?” 

- “Uai, a gente também não recebeu nenhuma orientação, aí... de como vai 

ser!” 

E eu me perguntava o que iria acontecer conosco e com os trabalhadores ali. 

Meu Deus!  

O facilitador, às vezes, aparecia na Unidade de Saúde, mas normalmente 

ficávamos apenas nós e os funcionários. Uma das primeiras tarefas que nos foi 

passada, foi o reconhecimento da área da Unidade. Acompanhamos uma 

Agente de Saúde em sua microárea (cada colega acompanhou uma). Foi muito 

curioso porque nós, considerando que aquele fosse um ambiente de ensino, 

esperávamos algum retorno, explicações... Na primeira visita, um colega (que 

era extremamente curioso) fez muitas perguntas para as Agentes de Saúde 

que tiveram dificuldade em responder. Eu temia muita confusão com isso tudo! 

[e riu-se muito do que disse]... Eu já tinha a experiência de trabalhar dez anos 

em Prefeitura! Imaginei-me trabalhando como dentista na Prefeitura e, de 

repente, tendo uma porção de alunos para trabalhar comigo, fazendo 

perguntas sobre meu trabalho e eu sem preparo para ensinar! 

Era o que estávamos fazendo lá!...Isto é muito desconfortável!  

Com essas experiências de campo, fazíamos reuniões aqui na Faculdade para 

refletir e discutir os problemas. Quando se lê as diretrizes do Governo, os 

princípios, entende-se que todas pessoas deveriam ser atendidas! Então, 

fomos descobrindo que o serviço não funcionava da maneira que estava no 

papel, como deveria ser... Começamos a questionar os funcionários da 

Unidade e eles se sentiram muito irritados com aquilo...  
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Em tudo havia mais um agravante, alguns de nossos professores (dois ou três) 

faziam parte do quadro da Prefeitura, da administração dos Serviços de Saúde. 

Quando criticávamos o serviço, isso chegava aos ouvidos deles que iam às 

Unidade de Saúde, interferiam no serviço e provocavam mudanças... 

Conclusão, acabamos sendo uma fonte de informação para a Gestão, o que 

contribuiu mais para os conflitos nas Unidades de Saúde. Tanto que em 

reuniões de equipe havia várias discussões entre o pessoal da Enfermagem e 

os alunos. Recebíamos críticas, falavam que estávamos dedurando o que eles 

faziam... Mas para nós, não era bem assim!  

Não acredito que a experiência tenha sido de todo negativa para nós em 

termos de aprendizagem. Dentro de tudo sempre se consegue ter um ganho. 

Pode não ter sido aprendizagem de matérias biológicas e psicossociais, mas 

tivemos um ganho importante em saber como funcionam as coisas, como se 

adaptar ao meio, às adversidades. Soubemos evoluir muito nas discussões em 

grupo, dado aos tão frequentes conflitos!... As situações eram tão inesperadas 

que tivemos que desenvolver habilidades distintas, muitas não diretamente 

relacionadas a problemas clínicos do paciente, mas problemas coletivos que se 

delineavam à nossa frente.  

No começo foi assim. À medida que o tempo foi passando, nos dois campos 

distintos que mencionei, discussão de Situações Problema e atividade prática, 

fomos nos adaptando... Não havia como funcionar daquele jeito! Começamos a 

fazer amizade com os funcionários. Eles foram vendo que não tínhamos tanta 

influência no que estava acontecendo... Indiretamente tínhamos, mas não por 

nossa vontade! Houve mesmo várias intromissões, remanejamento de 

funcionários e médicos por conta de nossa influência... Isso aconteceu de 

fato. Demorou muito para haver uma rotina relacionada à aprendizagem. 

Acredito que tenha sido muito difícil para eles também, principalmente para os 

facilitadores e preceptores por receberem pouquíssimas orientações e 

treinamento para nos receber e ensinar (pelo que entendi).  

Olhando para os dois currículos nos quais estudei (da Faculdade de 

Odontologia e da Medicina-UFSCar) posso dizer que são bem distintos. Eu 

prefiro o daqui. Em relação às aulas, elas são muito menos monótonas. Ter 

discussões em Pequenos Grupos é muito melhor do que ficar assistindo uma 
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pessoa falando, falando, falando na sua frente como acontece no curso de 

método tradicional.  Quando entramos em sala de aula com o professor 

explicando tudo, nossa posição é passiva, tentamos prestar atenção e não 

dormir durante a aula! Aqui passei o Curso inteiro sem dormir em nem uma 

única discussão de Pequeno Grupo!... Aparentemente, o esforço que se faz 

para fazer as discussões é muito maior, mas foi bem mais agradável, muito 

mais agradável para estudar!  

Agora, a sensação que eu tinha depois de uma aula em Pequenos Grupos era 

de ter aprendido muito pouco em relação às aulas tradicionais. Questionava o 

que havia estudado e se era daquela forma mesmo que a metodologia 

funcionava. No curso tradicional, a gente aprende o que foi falado e é aquilo. 

Não se questiona muito as coisas! Não se questiona! Pegamos o mastigadinho 

e usamos. Aqui é o contrário, questionamos até excessivamente. Ficamos com 

um pé atrás, em quase tudo. Consultamos várias fontes extremamente 

confiáveis, lemos artigos no New England, Journal of Medicine, Lancet e 

mesmo assim, ainda comparamos com outros.  

Na UFSCar, a sensação de insegurança em relação ao estudado, ao 

aprendido, não foi apenas no começo, persiste até hoje. O que não acontece 

no curso tradicional. Sinto isso ao observar alunos de Medicina de outras 

Faculdades. Passamos por diferentes instituições de ensino por não termos 

Hospital Escola (a estruturação não estava toda pronta). Passamos por Bauru, 

Américo Brasiliense, Diadema. Tivemos contato com muitos alunos. Observei 

(pelo menos eu senti isto) que alunos de cursos muito tradicionais têm uma 

confiança enorme no que estão fazendo, muito mais do que nós. No entanto, é 

um conhecimento de diretriz protocolada, como se fosse um manualzinho de 

conduta. Não se foge muito daquilo. Temos aqui uma percepção bem diferente, 

somos meio avessos a manualzinho de conduta! Acho que nos adaptamos 

melhor a condições mais distintas, não desconsiderando nenhum tipo de fonte! 

Esse negócio de deixar uma fonte de lado, não é conosco. Queimar livro é da 

época medieval!...Pegamos qualquer livro, lemos diretrizes estrangeiras, 

nacionais, comparamos tudo... Lógico que seguimos as fontes mais confiáveis 

das Associações Médicas, mas não nos limitamos a diretrizes! Elas, por si 

só já são limitadas para se resolver problemas. Facilitam muito a conduta, dão 
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certa segurança em questões jurídicas com pacientes, são orientações bem 

claras, resumidas. Sabemos que se seguirmos aquilo temos proteção judicial, 

mas elas não resolvem muitas situações. Não se adequam a inúmeras 

situações. São apenas mais uma fonte, não determinam sempre o que se 

deve fazer. Frequentemente fugimos de diretrizes. Frequentemente.  

Hoje, tendo já experiência como dentista e agora terminando o Curso de 

Medicina, penso que talvez a população gostaria que o médico entendesse 

muito bem sobre vida, não só ser um excelente clínico para resolver uma dor 

no joelho ou qualquer outra patologia. Os problemas que tentamos resolver 

aqui são amplos demais, fogem até do conceito de biopsicossocial (limitado, às 

vezes). Temos que tentar resolver basicamente o sofrimento das pessoas, 

trabalhando aspectos inúmeros de suas vidas, desde questões de emprego, 

sofrimento psicológico ou biológico, do ciclo de vida... Devemos tentar resolver 

dificuldades da vida da pessoa, independente de quais sejam elas. É isso. 

Dentro de aspectos mais específicos como exigem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, alguns deles são bem trabalhados aqui. Em relação aos aspectos 

humanista, crítico-reflexivo e ético, acredito que tivemos um desenvolvimento 

muito bom! Duvido que algum colega nosso terá dificuldades ou venha a 

desconsiderar isso durante a prática clínica porque foi muito bem trabalhado, 

desde o comecinho do Curso. Meus colegas são muito sérios, a turma toda. Às 

vezes ficava pensando até que era demais para idade deles serem tão sérios, 

tão sisudos!... O pessoal da minha turma é sisudo demais. Pessoas muito 

comprometidas, responsáveis, um pouco diferente até do que se espera de 

gente tão jovem, lembrando como eu era quando fazia Odonto... É uma turma 

muito mais responsável, diferente. Certo é que a maioria entrou um pouco mais 

velho, entre vinte e vinte e quatro anos de idade, não tanto quanto eu (entrei 

com trinta)...Mas é bem diferente. Inclusive, observo nas consultas onde 

acompanho algum colega que essas características estão muito bem 

embutidas no que é feito, no que é realizado por cada um. Não é apenas algo 

falado sobre comportamento ético e humanista, não. Eu vejo eles fazendo. É 

diferente estar numa discussão com eles. 

Já a questão de recuperação-reabilitação da saúde me traz muitas 

inseguranças, em relação a conteúdo teórico e algumas habilidades práticas 
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mesmo. A um mês de terminarmos a Faculdade, eu ainda não tenho segurança 

para entrar em um Pronto Socorro. Tenho segurança para o serviço de 

atendimento básico. Por exemplo, em uma Unidade de Saúde eu teria 

condições de começar a trabalhar. Agora, tocar uma enfermaria, um Pronto 

Socorro, definitivamente seria muito difícil. Não me sinto preparado para esse 

tipo de trabalho e penso que foi porque tivemos pouca atividade de urgências 

durante o Curso. Ela foi muito mal estruturada no Internato.  Tentamos fazer 

isso em Bauru, tive oportunidade de ficar no Pronto Socorro, mas não havia 

assistência, alguém que pudesse discutir e resolver os casos conosco. 

Ficamos um pouco largados lá. Quando levamos o problema para nosso 

facilitador, ele entendeu e cancelou a atividade. Alguns alunos nem chegaram 

a passar! Tivemos algumas atividades de urgência em Pediatria, mas na 

Clínica de Adulto e Idoso não tivemos nada! Fizemos alguns plantões, mas da 

mesma forma em número reduzido e sem auxílio de professores, só de 

preceptores.   

Esse tipo de atividade, Medicina de Urgência, foi apresentada para nós em 

simulações: treinamento de Suporte Básico de Vida, Atendimento Básico ao 

Trauma, Suporte Cardíaco Avançado de Vida e uma aula com um professor da 

UNESP, em Bauru. Foi só. Discutimos o assunto em Situações Problema, mas 

bem pouco. Eu me recordo aqui só de duas discussões, mas a urgência 

abrange uma gama enorme de situações ameaçadoras à vida! Por isso, me 

sinto inseguro. Não tem como eu começar a trabalhar num ambiente desse. 

Nossa aprendizagem foi muito limitada para eu sair com segurança. 

Normalmente, como já mencionei, temos uma insegurança sobre quase tudo 

que se está aprendendo! Leva um tempo maior para sentirmos firmeza no que 

iremos fazer. É uma área do conhecimento médico que vai exigir muito mais de 

nós em tempo de aprendizagem, após o Curso.  

Em atitudes crítico-reflexivas, somos os campeões, principalmente em relação 

ao funcionamento do Curso! É até difícil falar do Curso sem ser propositivo em 

alguns aspectos. Enfrentamos tantas dificuldades para poder entender o Curso 

e problemas estruturais... Fazíamos inúmeras reuniões (os alunos) para 

discutir os problemas existentes e os docentes tinham uma abertura enorme 

para discussões. Não sei se nosso papel de avaliadores do Curso e críticos 
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acabou sendo excessivo. Alguns professores diziam que criticávamos e 

reclamávamos demais e me perguntavam se no meu curso de Odontologia os 

alunos eram assim! Não, era uma situação completamente distinta! 

Hoje vejo que o Curso surgiu com dificuldades de realização e estruturação. 

Não foi só nossa a dificuldade, foi uma dificuldade que os próprios professores 

encontraram. Aparentemente, boa parte dos docentes que entraram na 

Medicina-UFSCar tinham a expectativa de ter um ambiente mais ou menos 

formado para pesquisas e trabalhar no que haviam sido treinados. Fizeram 

mestrado, doutorado para entrar num Curso que mal tinha uma graduação 

estruturada! Ao mesmo tempo, nós éramos os que estavam buscando 

professores que se dedicassem amplamente à graduação! No começo, foi 

difícil para todo mundo. Com o passar do tempo, os docentes foram se 

ajeitando de alguma forma, uns se dedicando muito à graduação, outros nem 

tanto...  

Em momentos de dificuldade, nós paralisamos o Curso com uma greve de 

alunos. Não dava para continuar, o Curso tinha muitas fragilidades! Uma das 

vezes em que o Curso parou, não foi por conta dos professores, nem da 

estrutura do Departamento. Foi porque alguns preceptores resolveram não ficar 

mais com os alunos, por falta do pagamento da Prefeitura!... Simplesmente 

passaram uma rasteira no Curso todo. Uma coisa tão simples de se resolver... 

Mas basicamente essa era uma dificuldade: ter os professores conosco. A 

fragilidade do Curso era gigantesca! 

Um curso tem vários pontos que sempre trazem fragilidade. O Curso de 

Medicina da UFSCar não está apenas ligado à Universidade. São 

responsabilidades compartilhadas entre a Prefeitura (o governo do município) e 

a Universidade Federal.  

Para dar um exemplo, em nossa atividade prática nas Unidades de Saúde, 

onde esperávamos encontrar um ambiente de ensino, havia um ambiente 

preparado para a assistência. Esperamos uma adequação do ambiente ao 

ensino ou um ponto facilitador para nossa aprendizagem. Mas a 

responsabilidade era de quem? Era da Prefeitura ou da Universidade? 

Resultou disso, um jogo de empurra, até mesmo em relação a alguns pontos 
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de investimento. De quem deveria ser o investimento em materiais da Unidade 

de Saúde?...E este é um dos grandes problemas que persiste até hoje! É um 

gargalo sem solução a curto prazo. Um problema que persistirá por muitos 

anos porque o Curso continua sendo dependente da atuação do governo local, 

principalmente em relação à utilização do Sistema de Saúde da cidade. A ideia 

em si é brilhante! O potencial disso aqui se tornar um exemplo de Sistema de 

Saúde para o mundo inteiro, não só para nosso país, mas para o mundo todo, 

é enorme! Se houver um trabalho conjunto, bem feito, entre Prefeitura e 

Universidade Federal, alunos e docentes trabalhando todo o Sistema de Saúde 

desde o aspecto econômico, material e humano, vai ser fantástico! Só que são 

inúmeras as barreiras existentes, mas a ideia em si é ótima!  

Posso dizer que o ensino da assistência integral ao ser humano é excelente! 

Nas atividades de Internato relacionadas às especialidades como Otorrino, 

Hematologia, notamos uma grande diferença. Ao longo do Curso aprendemos 

a fazer uma entrevista com o paciente abordando queixas e inúmeras 

situações da vida... Quando, no Internato, se soluciona apenas o problema 

relacionado com a área específica (onde estamos estagiando) e se dispensa o 

paciente... Nossa! A sensação que temos é que não conseguimos resolver o 

problema. “Nossa, não está certo isto aqui!”... “Puxa, mas a pessoa lá estava 

com queixa de ouvido, estava com problema na garganta... e a gente só viu 

aquilo!” Conosco, até hoje é assim e acho que vai persistir porque ficou muito 

bem estruturado em nós. Conseguimos armazenar bem a necessidade de ver a 

pessoa de maneira completa, de outro modo parece que não conseguimos 

resolver. Se não virmos dessa forma, sabemos que não ajudaremos a pessoa 

como ela precisa. Não vai. Não adianta!  

Refletindo sobre todos os momentos na Medicina, o que marcou muito foi 

quando tivemos que fazer o movimento de paralização pela segunda vez, por 

conta da decepção que os meninos estavam com relação a vários problemas 

do Curso... Vi inúmeras colegas chorando, num grande sofrimento em relação 

à paralização. Alguns se questionavam sobre deixar o Curso; já não sabiam 

mais o que estavam fazendo na UFSCar. Nossa! Aquilo me marcou 

bastante, eles eram tão novinhos para estarem sofrendo tanto... Para eles 

parecia o fim do mundo! As perspectivas, apesar de tudo, eram e são muito 
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boas. Mas a impressão que dava é que eles só enxergavam aquele momento e 

traçavam uma trajetória futura sombria demais, por conta de todos aqueles 

problemas! Nossa!... Fiquei muito triste com a situação, em ver o sofrimento 

deles! Isso foi no quarto, quinto ano do Curso, em 2009. Foi muito marcante 

ver os colegas naquele sofrimento todo.  

Acredito que o principal, o que mais motivou a paralização foi a sensação que 

os alunos tinham de estar aprendendo muito pouco. A maioria tinha o hábito de 

se comparar com alunos de outras Faculdades. A percepção era de não estar 

aprendendo nada, de não ter o desempenho que um aluno deveria ter ou 

aprendendo o que um médico deveria aprender. Junto, havia uma sensação de 

abandono, mais acentuada em algumas atividades onde havia preceptores que 

não eram abertos a nos receber, a fazer discussões de qualidade... A 

aprendizagem, o ensino que poderíamos ter tido através do conhecimento 

acumulado dos professores, foi muito pouca, ocorreu mais por nossa conta 

mesmo. E esta é uma parte que considero indispensável. Uma pessoa que 

ficou anos e anos estudando cardiologia, quanta informação ela poderia 

compartilhar! No entanto, não sei se por conta da própria estrutura proposta 

aqui, não tivemos esse ganho, esse retorno do conhecimento acumulado dos 

docentes e os preceptores não tinham tanto preparo assim. Queríamos um 

retorno maior que não estávamos tendo... Além dos problemas estruturais do 

Curso! Sentimos muito isso desde o começo, mas a coisa toda meio que 

explodiu (foi a gota d’agua), em 2009. 

Eu não cheguei a me envolver tanto quanto eles com os problemas, pois 

pensava de maneira um pouco diferente. Sabia que era um curso novo, a 

primeira turma... Haveria inúmeras dificuldades mesmo! Aprendizagem difícil 

demais para eles aceitarem... Não que eu tenha aceitado tudo também! Com 

muitas coisas não podia concordar, mas a maturidade com que encarava era 

outra, diferente. Ah, eu não sofria com essas coisas! Sabia que eram muitos os 

problemas, mas não ficava do jeito que eles ficavam, mesmo porque boa parte 

das paralizações, das lutas que eles viveram eu não pude presenciar, pois 

tinha que voltar lá para minha cidade, por conta do meu trabalho. Não sofri 

esse desgaste com a constância de problemas vivenciados aqui. 



121 
 

Houve um final de ano difícil para todos nós. Cada final de ano (pelo menos 

nos primeiros anos) era proposta do Curso, uma apresentação artística feita 

pelos alunos. Ela era livre para fazermos o que se quiséssemos a respeito do 

Curso, sobre o aqui vivenciado. As primeiras foram muito divertidas, 

comediamos as discussões de Pequenos Grupos, nossas dificuldades nas 

discussões... Alguns até fizeram musiquinhas, diziam que não havia facilitador 

só dificultador! Só que há dois anos atrás, no meio dessa crise toda, os 

meninos resolveram fazer uma apresentação artística que foi muito fúnebre. 

Ficou um clima terrível, foi muito pesado. Entramos na sala todos de preto 

como se fosse um funeral, carregando um caixão que simbolizava o Curso 

onde se via escrito: MEDICINA-FEDERAL. Cada um de nós carregava uma 

plaquinha com dizeres sobre alguma dificuldade, algum aspecto do Curso. Um 

por um chegava, rasgava a placa e jogava dentro do caixãozinho. Nossa! Que 

dia horrível foi aquele! Depois fiquei me perguntando o porquê de termos feito 

aquilo. Foi muito sofrimento para os professores que estavam envolvidos com a 

construção do Curso. Eles tinham inúmeras dificuldades, sabiam o que estava 

acontecendo, vários deles eram extremamente dedicados... Foi ruim para eles. 

Para nós foi desagradável também... Não deveríamos ter feito isso! Marcou 

negativamente a todos.  

Quanto ao futuro como médico, ainda estou decidindo. Gosto muito de Clínica 

Geral. Inicialmente pensei em fazer Cirurgia de Cabeça e Pescoço ou Otorrino, 

áreas ligadas a Cirurgia Bucal, mas gostei tanto de Clínica Geral que talvez 

fique um tempo trabalhando com clínica ou tente uma residência em Saúde da 

Família, mas eu penso em fazer Cirurgia, Otorrino ou Plástica. Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço por conta de ser somente neoplasias, cirurgias mutilantes... 

Aquilo não me agradou muito. Não tenho intensão de ficar na Faculdade, ser 

professor, quero trabalhar como médico mesmo, por enquanto.  

Agora, há muita coisa de positivo no Curso! Uma que quero citar são as 

amizades que fiz aqui. Quando entrei no Curso, estava meio receoso de ser 

bem mais velho do restante... Nada! Isso foi completamente indiferente para 

eles. Fui considerado só mais um membro da turma e foi ótimo. Fiz excelentes 

amizades. Tenho muitos amigos e uma facilidade enorme de circular entre 

todos os grupinhos que se formaram. Todo curso é assim, no começo todo 
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mundo conversa, faz amizade, mas depois vão se separando em “panelinhas” 

e os que se identificam um pouco mais, têm um contato maior. Mas eu não tive 

muito disso, circulo em qualquer uma das “panelinhas” com uma facilidade 

enorme e está sendo ótimo ter contato com esses meninos bem mais novos do 

que eu. 

É basicamente isso mesmo, não sou muito prolixo para ficar conversando, 

conversando, sou mais sucinto.  
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EDUARDA. Estudante do sexto ano da Faculdade de Medicina da UFSCar. 

 

Entrevista de começo truncado. Muito tímida e retraída ao me encontrar, 

Eduarda respondia às minhas indagações pontualmente, com poucas palavras. 

Difícil deslanchar uma história. Muitas pausas, silêncios. No final da entrevista, 

romperam-se as lágrimas e no seu rosto afloraram sentimentos de há muito 

contidos naquela pequena menina, já quase médica. Chorou e desabafou, 

talvez um desabafo de seis anos de sentimentos abrigados secretamente em 

sua alma.  

 

“Eu não vejo a hora de ir embora!... Faltam só duas semanas...” 

 

Em minha infância, sempre disse que queria fazer Medicina, mas ao longo do 

colégio mudei muito de pensamento e prestei Direito (final do terceiro colegial). 

Quando cheguei ao cursinho (não passei direto), não aguentei ficar na área de 

Humanas e passei para Biológicas. Foi quando decidi mesmo por fazer 

Medicina.  

Fiz quatro anos de cursinho e a UFSCar foi a única escola em que passei. Por 

isso eu vim para cá. Não era minha primeira opção... 

Eu tinha uma amiga que fazia FAMEMA e já conhecia um pouco do método 

PBL. Não foi uma surpresa quando cheguei. Mas como foi feito, aí sim foi uma 

surpresa... Meu único medo, na época, era não ter Hospital no Internato e foi o 

que aconteceu. Foi ruim. Foi um choque. Você não ter um lugar para fazer o 

seu Internato, na sua casa como todas as outras escolas! Depois fui me 

adaptando... [Sorri um sorriso triste.] 

Após os seis anos de Faculdade, vejo que amadureci muito. Na realidade, sou 

um pouco tímida e o fato de ter que me colocar no Pequeno Grupo, de ter que 

falar... Foi muito bom existirem os Pequenos Grupos, onde você é obrigado 
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realmente a expor o que estudou. Foi uma adaptação lenta, mas melhorei 

bastante. Porém, as dificuldades foram muitas.  

Por exemplo, na época de Disciplina Eletiva não havia apoio para 

conseguirmos estágios fora da faculdade. Tínhamos que ir com a cara e a 

coragem. Pedir... Isso foi difícil. Mesmo nos outros lugares do Internato, onde 

estagiamos, nem todos os médicos querem que estejamos lá... É difícil 

acontecer de chegarmos em um lugar desconhecido e sermos bem recebidos 

por todos. Tudo isso me deu amadurecimento pessoal, de ter a coragem de 

falar... Antes eu não tinha. Para mim, foi bom por esse lado. Mas é bem difícil, 

durante a graduação ter que se deparar com isso. Eu desabafava com minha 

mãe, dizendo que eu só queria estudar e não ter que enfrentar essas coisas. 

O que passei era totalmente diferente da graduação de meus irmãos que 

fizeram USP. Minha irmã fez Direito e meu irmão Ciências da Computação. 

Tive várias decepções com o Curso. Quando fizemos reivindicações no 

Internato (já no início, na Clínica Médica percebemos que as coisas não iam 

bem...), não fomos favorecidos e ninguém se preocupou em fazer algo a mais 

para nós. Foi decepcionante... 

No caso da Ortopedia, não passamos como os outros estão passando. Meus 

colegas têm uma semana de Ortopedia com aulas, ambulatórios... Meu grupo 

não teve e ninguém se preocupou em substituir! Isso aconteceu porque na 

época em que passei pelos estágios, o Internato ainda não estava pronto, 

vamos dizer assim. Desde o começo, falamos que o pessoal estava 

interessado em dar aulas para nós, em participar. Só que demorou para os 

professores irem atrás das reivindicações. Ninguém se preocupou em nos 

oferecer um módulo em São Carlos. Não estavam nem aí. É complicado. Ao 

final, nosso estágio terminou e não passamos pela Ortopedia. 

Quanto ao método diferente do tradicional, para mim não foi tão difícil. Como 

fazia muito tempo que estava no cursinho, onde o ensinado é só 5% e a maior 

parte do estudo é próprio, dirigido... Só no começo foi complicado porque eles 

não davam bibliografia, não davam nada. Falavam que tínhamos que procurar! 

Ficamos procurando em livros antigos...Não tínhamos noção de como e 

onde pesquisar. É diferente de hoje, pois já sei onde procurar. No começo 
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ficava totalmente perdida, não sabía por onde começar... Foi complicado, não o 

fato de ter que estudar sozinho, mas a busca. Não tivemos nenhum apoio que 

nos indicasse iniciar por áreas básicas, para depois aprofundar o estudo. E nos 

Pequenos Grupos, na realidade, os professores quase não falavam. Diziam 

que não podiam interferir no processo. Hoje não sei como está o ensino. O 

que eu sei é que em alguns anos, os alunos já têm acesso ao que devem ler, 

estudar para as Situações-Problema.  

Olhando para mim, agora no final da Faculdade, acho que estou saindo quase 

uma médica, mas falta muito ainda para aprender. A pressão é maior em uma 

Faculdade de Medicina. Se eu não souber, é uma vida que está em risco. Já 

em Direito é diferente, se perde o caso, mas seu cliente ainda está lá. 

Minha formação generalista acho que está bem. Se sair daqui hoje para 

trabalhar em um PSF, sei que tenho capacidade, mas não tenho coragem de 

pegar um plantão sozinha em um Pronto Socorro. Isso eu não tenho. 

Ao longo da graduação tivemos que ser reflexivos em relação à prática e ao 

Sistema de Saúde. Pelo fato de estarmos inseridos desde o primeiro ano em 

Unidades Básicas, conseguimos enxergar os problemas e pensar em soluções. 

Consigo observar e refletir com críticas construtivas para um determinado 

ponto. Os pacientes sempre falam que devo continuar atendendo do jeito que 

sou. Penso que eles esperam que eu continue assim, fazendo um bom 

trabalho. Eles reclamam muito dos médicos por não olharem, não examinarem 

integralmente...  

A Faculdade me ajudou muito na formação ética, moral. Aprendi para além da 

bagagem de casa. A formação não é só o que a escola fornece, mas o que 

aprendemos em nossa casa. Já com relação à técnica, ainda falta muito. Não 

tivemos nem Ortopedia, nem Dermato... Há muita coisa para aprender. 

Quanto à nossa formação humanista... É estranho, não sei falar “formação 

humanista” porque não consigo ver o que não é humanista. Mas digo que a 

escola influenciou sim nesse aspecto. Em todas as discussões e nos 

ambulatórios sempre fizeram com que pensássemos em como cuidar do 

paciente e como olhar para ele não de forma superior, mas como um igual. Foi 

um bom ensino para mim e para todos colegas que acompanho. Todos os 
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pacientes falam para continuarmos assim. Um paciente chegou a falar que 

nunca haviam examinado seu filho daquela forma!  É difícil você ouvir isso, 

porque para mim é o básico, não é?! É o mínimo! E nem isso fazem!... 

Quando fomos para os diversos lugares do Internato e vimos outros tipos de 

atendimento, percebemos muito a diferença! Em um serviço de saúde uma 

médica residente falou:  

- “Não, não atende rápido não, se não eles ficam mal-acostumados e depois 

vão ficar brigando para serem atendidos rápido. Deixa lá esperar um pouco.” 

Isso não deve ser assim. Para mim, foi difícil deixar o paciente lá. É contra os 

meus princípios! Essa é uma diferença. Nós ficamos numa saia justa porque 

não sabemos o que fazer no momento: Espera? Atende?  

O fato que me marcou muito dos seis anos foi quando tivemos que parar 

porque não tínhamos onde fazer o Internato. Época foi bem difícil para mim, me 

marcou, pensei até em desistir do Curso. Nós pararmos o Internato por não 

ter onde fazer! E sem ter perspectiva de local para ir!... Eu cheguei a pensar 

em desistir, voltar e tentar vestibular de novo. Foi bem complicado!  

Ao longo da graduação, a UFSCar não ajudou com transporte, com nada. 

Devíamos ir às Unidades de Saúde. Quem tinha carro pagava a gasolina e ia. 

Quem não tinha, pedia uma carona. São pequenos pontos que eles não 

levaram muito em consideração, mas de importância para nós. 

O fato de ficar viajando também. Em Limeira, meu pai bateu o carro quando me 

levava para o estágio. É um risco que corremos por ter que viajar e a UFSCar 

nem quer saber, nem telefonou para se informar se eu estava viva. Falta 

atenção da Universidade e do Departamento. Toda vez que vamos conversar 

com o Reitor, ele diz não ter ciência dos problemas. É difícil, pois quando 

expomos a situação, eles respondem que irão formar um grupo para tentar 

solucionar os problemas. Criam o grupo e não dá em nada... É sempre assim... 

Ser Médico de Família é uma boa proposta, mas não tem muito 

reconhecimento, nem por parte da população nem pelo salário recebido. 

Enquanto acompanhei uma médica de PSF, vi que se trabalha muito e não há 

reconhecimento. Se compararmos com um médico que trabalha há muito 
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tempo (não com recém-formado) a diferença é muito grande, tanto de salário 

como de reconhecimento. Você faz tudo para a população e se algum dia o 

atendimento demora, o paciente já briga no balcão. É complicado!  

Eu não vejo a hora de ir embora! [Um silêncio pesou no ar que respirávamos. 

Segundos que me pareceram uma eternidade, dado o grau de sofrimento com 

que Eduarda pronunciou suas palavras.]...  

Faltam só duas semanas... 

Valeu tudo pelo meu crescimento, pelo aprendizado que tive em relação a ser 

mais humanista, a perceber o paciente integralmente. Eu acho que isso valeu a 

pena. Mas para isso... teve muitos... tropeços. [Neste instante, Eduarda não 

consegue mais conter as lágrimas e começa a chorar. O silêncio volta a visitar 

nossa conversa e se prolonga. Eu, angustiada, mantenho-me calada e ofereço 

um lenço. Após alguns minutos, ela decide seguir a entrevista, chorando até o 

seu final, com prolongadas pausas a cada frase proferida.] 

Mas o sentimento que fica é que eu poderia ter rendido muito mais do que... do 

que me foi permitido... 

Para o futuro penso em estudar e entrar numa boa residência... Vou prestar 

Clínica Médica, só em São Paulo: USP, Santa Casa, UNIFESP, SUS e 

Servidor Estadual. Vou ficar por lá mesmo. Se não der, estudo um ano e tento 

de novo. Acho que vou fazer Endocrinologia...  

Não acho que eu falei tudo... Eu choro mesmo. Sou meio chorona. 
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RICARDO. Estudante do sexto ano da Faculdade de Medicina da UFSCar. 

  

Ricardo encontrou-me para sua narrativa com as mãos nos bolsos, ombros 

encolhidos. Solícito e reservado, conversou de forma tímida durante a primeira 

parte da entrevista. Porém, quando a figura de seu pai se revelou em nossa 

conversação, Ricardo se transformou. Ficou muito à vontade, permitindo-me 

captar a influência benigna que o pai, companheiro e amigo, é para o 

crescimento desse jovem.  

 

“São espelhos que temos na vida... Na Medicina, o exemplo que eu tenho 

é o do meu pai.” 

 

Na verdade, escolhi fazer Medicina no Colegial, quando comecei a pensar na 

minha futura profissão. O que mais me influenciou foi o fato de ter pai e tio 

médicos. Foi onde me espelhei para escolher Medicina. O estímulo foi bem 

forte. Há também a questão de sempre ter gostado da área de Biológicas, mas 

o principal foi ter familiares médicos que admiro muito! Nunca tive dúvidas. 

Nunca quis outra profissão...  

Foi um pouco difícil entrar. Fiz três anos de cursinho, mas em nenhum 

momento pensei em escolher outra área por ser mais fácil... Claro que existia a 

vontade de ajudar o próximo, o que contou um pouco, mas há outras profissões 

onde também conseguiria fazer isso. A questão de ter familiar, pai 

principalmente, contou muito.  

Sempre quis fazer Universidade Pública, tanto pela qualidade como por achar 

que ela poderia me proporcionar um ambiente mais rico culturalmente... No 

meu segundo ano de cursinho passei em uma escola particular, na PUC em 

Campinas. Cheguei a fazer a matrícula, mas não quis cursar e fiz mais um ano 

de cursinho. No ano seguinte, passei na UFSCar e em Marília, na FAMEMA. 

Escolhi a UFSCar por ser mais perto de minha cidade. A FAMEMA me chamou 

quando já estava instalado em São Carlos. Talvez, talvez não, com certeza se 
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eu tivesse passado em outras universidades que já eram mais antigas como 

UNICAMP, USP, UNIFESP teria ido para uma delas.  

Já sabia que seria da primeira turma. Quando vi meu nome na lista de 

aprovados, verifiquei o currículo e vi que era diferente. Alguns colegas quando 

chegaram na UFSCar, não sabiam nada sobre o currículo, mas eu já sabia da 

novidade. Sabia mais ou menos como iria ser, já tinha noção.  

Estudar na UFSCar com um currículo diferente, no começo, foi um pouco difícil 

por conta do método. Durante toda a minha formação tive como forma de 

ensino aulas expositivas. Aqui, quando perguntávamos algo ao professor, ele 

não podia responder e sempre tínhamos que buscar... Foi um pouco difícil.  

Outra situação crítica foi termos que procurar o que estudar, sem muito apoio 

da Universidade (não sei se pelo fato da Faculdade estar começando).... 

Quando íamos à biblioteca não havia livros adequados para nossa pesquisa. 

No começo, pegávamos livros sem noção que deveriam ser atuais, não 

tínhamos noção sobre evidências... Líamos livros de 1970, 1980, pensando 

fazer uma boa pesquisa, uma boa busca! Conforme os facilitadores foram 

criticando, vimos que não era assim. Mas demorou uns seis ou sete meses 

para começarmos a receber os primeiros livros atuais de Medicina. “Pegamos” 

um início bastante difícil!  

A biblioteca não dava suporte nenhum. Não tínhamos o prédio do 

Departamento, as aulas eram em outro local, em salas emprestadas. Não eram 

os locais mais adequados. Até mesas para sentarmos, coisas de infraestrutura 

mesmo... Não estava muito bem definido aqui.  

Os facilitadores também não estavam capacitados no método, não sabiam 

muito o que tinham que fazer. Cada um fazia de um jeito. Era muito discrepante 

de um grupo para o outro, dependendo do facilitador... Hoje eu vejo que houve 

muitas falhas no primeiro ano, mas na época, apesar de ter um pouco de 

dificuldade, eu me adaptei rápido (eu acho).  

Eu gostava muito do método, mas muitos colegas tiveram crise de querer 

largar o Curso... Nunca tive. Sempre gostei, acreditava no método. Gostava da 

questão da prática, de estar desde o começo inserido nela. Hoje vendo com 
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outros olhos, um pouco mais amadurecido, percebo muitas falhas nos 

primeiros anos e creio que isso acabou proporcionando prejuízo para a 

formação como um todo... 

Tenho uma série de críticas com relação ao começo.  

Primeiramente, quando chegamos, foi apresentado um Curso para os alunos 

que acho que nunca existiu! Seria um curso com várias coisas diferentes, 

falava-se até, mais ou menos, que os outros cursos eram ruins, que eram 

cursos desumanos e que não valorizavam a questão humana da Medicina. 

Nosso Curso estava vindo para mudar tudo. Era uma coisa inovadora... Agora, 

no sexto ano, vejo que não foi tão diferente assim de outros cursos. Em relação 

à infraestrutura, os outros talvez sejam melhores.  

No início, como mencionei, os facilitadores não estavam preparados para fazer 

o Curso do jeito que deveria ser feito. É absurdo. Logo nas primeiras semanas 

de aula do primeiro ano, uma das questões de aprendizagem era sobre 

novidades na Doença de Alzheimer. Devíamos estudar, mas não sabíamos 

nem Fisiologia, nem Anatomia do Sistema Nervoso, nada. Fazíamos perguntas 

complexas e o facilitador deixava! É papel do facilitador durante a discussão 

guiar o grupo e isso não era feito! Pelo menos, não no meu grupo. Ao findar o 

ano, tínhamos feito várias perguntas, pesquisado coisas muito avançadas para 

o estágio em que nos encontrávamos e coisas básicas “passaram muito 

batidas”...  

Achei interessante nossa inserção na prática das Unidades Básicas, logo no 

primeiro ano, mas quando chegamos ninguém sabia direito o que faríamos 

lá. No começo, até acharam que poderíamos estar ali só para analisar o 

serviço deles e trazer para a Universidade, com a finalidade de criticar, não de 

estarmos inseridos na equipe para começar a ajudar! Havia vários conflitos, 

principalmente porque as Agentes Comunitárias de Saúde não gostavam muito 

da nossa presença e as enfermeiras também não... Muitas vezes, nós 

ficávamos lá sem apoio nenhum por parte dos docente da Universidade! As 

discussões sobre a prática eram na Universidade, não se fazia no ambiente da 

Unidade da Saúde da Família... Muitas ocasiões chegávamos sozinhos lá, não 

havia apoio. Ficamos sem supervisão do docente nas UBSs durante muito 



131 
 

tempo. Apesar de haver o preceptor, ele também estava começando, não 

possuía capacitação necessária para estar conosco. Esse foi outro ponto de 

dificuldade, no começo.  

Durante o Curso, grande parte da nossa prática foi feita sem docente. Do 

primeiro ao quarto ano, sempre ficamos com preceptores. O docente nunca foi 

conosco para a prática e sentíamos muita falta dele! É claro que havia 

preceptores muito bons, cumprindo muito bem o papel, mas quando 

começamos a ter atividades com docentes, vimos a diferença. O preceptor tem 

o dia-a-dia dele, tem que “tocar” o serviço, tem outras obrigações antes da 

docência... E o docente, não, o objetivo dele no serviço é ensinar e a qualidade 

do ensino acaba sendo diferente...  

Só começamos a ter contato com o docente e perceber a diferença no 

Internato, ainda assim não em todas as áreas. Passamos a ver a nítida 

mudança de qualidade de ensino que para nós era o principal, não é?! 

Estamos em fase de aprendizado, não na fase de tocar serviço, atender um 

monte de fichas e discutir “rapidinho” a conduta! Estamos na época de sentar e 

discutir o caso com calma, discutir sobre as melhores evidências, o que há de 

mais novo... E os preceptores não têm tempo para isso. Não é porque eles não 

querem fazer! Vemos que eles têm outras prioridades. O fato de haver poucos 

docentes conosco na prática, prejudicou o ensino.  

Durante o Internato, tivemos a assistência de um docente da Clínica Médica no 

Hospital de Américo Brasiliense que se mostrou um estágio muito diferente dos 

outros. A qualidade do estágio foi muito boa. Já em outros estágios, acabamos 

ficando “largados”, como em Limeira, onde a semana toda ficávamos sem 

docente na prática. Lá, o professor ficava conosco uma vez por semana, um 

período do dia. Discutia casos teóricos e ia embora. E deixavam a gente lá... 

Foi um prejuízo muito grande para nossa formação. No geral, faltou docente 

na nossa prática.  

Apesar de tudo, analisando a mim e meus colegas, não sairemos médicos 

ruins, não. Teremos sim que “correr atrás” de muitas coisas. Por exemplo, 

Dermatologia não tivemos nada! Cirurgia? Também quase nada, mesmo pré-

operatório e pós-operatório, o que um clínico precisa saber. Sobre isso, não 
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tivemos nada! Nem em Ortopedia, não estou falando da Ortopedia do 

especialista, estou falando da Ortopedia do Clínico Geral, de uma fratura... O 

que fazer com uma fratura no Pronto Socorro, como imobilizar, coisas básicas. 

Para sabermos, teremos que “correr atrás”.  

Na área de Saúde Mental, também não vimos nada que se possa considerar 

estruturado. Nos estágios de Programa da Saúde da Família, muitas das vezes 

não havia discussões profundas sobre o tópico. A abordagem dos pacientes 

com problemas de Saúde Mental, patologias mentais, era muito superficial. 

Não havia muita discussão sobre critérios clínicos para o diagnóstico de 

doenças como Depressão e outras. Existiam pacientes com transtornos mais 

graves, por exemplo, Esquizofrenia, mas nunca o tema era abordado. Nunca 

houve uma questão mais estruturada por parte da Saúde Mental. Ficava por 

nossa conta estudar a patologia. 

Na área de Dermatologia tivemos um caso na simulação de um paciente com 

Hanseníase e pessoalmente vi um caso há duas semanas, no Ambulatório de 

Infectologia. Mas sobre lesões básicas de pele sabemos o que vimos na 

prática. Um médico fala uma coisa, outro fala outra, mas como se trata uma 

micose? Com o que se trata? Tipos de exames? Como fazer uma cultura? Não 

sei. Discutimos alguns casos, mas tenho dificuldades. É muito comum 

pacientes com lesões de pele... Dermatologia, para a formação do 

generalista... Isto precisa ter aqui, se quiserem formar um bom generalista! 

Isso faltou muito na nossa formação. Há vários pontos que faltaram.  

Já um dos pontos fortes da formação é a parte ética. Foi trabalhado de maneira 

indireta nos primeiros anos e mais direta ao estudarmos o Código de Ética. A 

ética mais indireta, de sentir o que está acontecendo no momento, a atitude, 

foi sempre bem trabalhado conosco, desde o primeiro ano.  

Acredita-se que médico tem que saber tudo, que sempre tem que dar 

respostas, mas isso não me intimida muito. Se eu não souber, para mim é 

muito tranquilo conversar com o paciente, pactuar com ele e encontrá-lo em 

outro momento para dar as respostas que ele necessita. Nisso eu sou bem 

tranquilo. O paciente quer melhorar sua qualidade de vida e problemas 

biológicos pontuais. Independente de onde você se forme, acho que não muda 
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muito. O médico é muito respeitado ainda na sociedade. Pelo que falam, já foi 

mais... Acho que esperam que eu faça bem o meu papel.  

A formação para a humanização, para sermos médicos mais humanos foi boa. 

Consigo ver em mim, bem como nos meus colegas. Não há prejuízo nenhum, 

pelo contrário, é o nosso ponto forte. Não sei se foi porque sofremos 

demais... Passamos por muita coisa. Por não ficarmos com o docente, muitas 

vezes acompanhamos profissionais ruins, cujas condutas eram muito 

inadequadas. Foi difícil nos momentos da nossa formação, mas isso fez com 

que filtrássemos e refletíssemos muito sobre a prática médica. Vamos sair bem 

fortes nesse ponto, sinto em mim e na minha turma. Estamos nos formando 

médicos mais humanos e mais éticos, reconhecendo não saber tudo e 

admitindo erros que muitas vezes podem acontecer. 

Você me fala para dizer sobre algo que eu irei lembrar da Med-UFSCar... O 

que me traumatizou... É, o que me traumatizou mesmo, muito, foi quando 

nosso Internato foi suspenso. Ele começou de uma maneira mal organizada, 

precária. Havia um acordo com a Prefeitura de São Carlos. Ela pagaria os 

médicos que nos acompanhariam na Santa Casa, mas acabou não pagando e 

o Internato foi suspenso. Eu lembro do dia da reunião onde soubemos disso.. 

Nosso Coordenador nos comunicou sobre a suspensão das atividades do 

Internato “por tempo indeterminado”. 

Aquela reunião... Na verdade, houve uma reunião do Conselho de Curso no 

DMed e logo depois outra na Reitoria que se estendeu por uma tarde toda. 

Tarde da qual nunca vou me esquecer. Eu lembro que o coordenador do Curso 

chorou na reunião da Reitoria e na hora que eu olhei, todo mundo da minha 

turma, não tinha um que não estava chorando... de desespero. De ver o Curso 

que estava fazendo, de ver aquele sonho de ser médico ali, em risco!  

Foi difícil porque já havíamos começado o Internato que é sempre um 

momento muito esperado do Curso de Medicina. Não que os primeiros anos 

não sejam importantes, mas o Internato é onde você de fato vai exercer a 

prática, onde vai aplicar todo o seu conhecimento e ficar mais em contato com 

o paciente, praticamente 100% do tempo...  
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Quando começamos o Internato já não estava muito bom. Fizemos algumas 

críticas... O clima estava meio pesado. Eu, na época, era um dos 

representantes dos estudantes no Conselho, onde houve vários embates com 

críticas nossas e eles falando que não, que estava bom, que era assim mesmo! 

Eu estava muito tenso porque via que a qualidade do nosso Internato não 

estava boa... Estava lutando, mas para eles estava tudo bem! Foi quando os 

médicos da Santa Casa falaram que iam parar, por não terem recebido o 

pagamento.  

Nossa! Não havia perspectiva. Ia parar e eu sabia que a Prefeitura não pagaria 

os médicos. Eu não via perspectiva de voltar o Internato, se parasse.  

Foi na tarde que viemos para a Universidade. Os médicos tinham feito uma 

carta. Foram cinco médicos da Santa Casa que assinaram a carta, falando que 

a partir daquela data não iriam mais receber os estudantes de Medicina. E isso 

iria inviabilizar o nosso Internato! Sabíamos! O fato causou em mim um 

sentimento muito ruim. Cinco médicos se reúnem e param o Internato de toda 

uma turma de uma Universidade Federal!!! Naquele momento percebi que o 

Internato se mostrava muito frágil! 

“Bateu” um desespero! Eu não via perspectivas de melhora. Pensei na questão 

da minha formação: “Nossa! Olha o lugar que eu estou! A Universidade em que 

vim parar, que para um Internato assim, do nada! Estou fazendo as atividades 

do Internato... Eu não sei para onde vou. Não sei o que vou fazer. Não sei se 

me formarei no tempo ou não...”  

Começou a surgir tudo na mente! Até a questão pessoal mesmo. Eu lembro de 

quando fui para casa, depois da tarde no Conselho e na Reitoria... Estava uma 

tarde meio nublada... Foi uma coisa que marcou bastante. Fiquei bem mal, 

bem triste e fiquei pensando como contaria para o meu pai. Como falaria para 

ele que meu Internato parou! Pelo fato de ser médico, ele sempre perguntava 

sobre meus estudos... Ele via que o Curso tinha várias falhas. Teve uma boa 

formação, mas sempre tentava me apoiar: com um “vai melhorar...”  

Naquele momento, eu pensava como falar para ele que o Curso havia parado e 

sem perspectivas de volta! Ele ia me perguntar, eu sabia que ele ia me 

perguntar tudo isso! 
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No dia que o Internato parou, sem termos perspectiva nenhuma!!!... Sem saber 

o que iria ser feito, nada... Só todo mundo chorando, o Coordenador do Curso 

chorando, todo mundo desesperado... Foi um dia difícil, bem complicado. Foi o 

que mais me marcou. 

Logo na semana seguinte, os alunos começaram a se reunir praticamente 

todos os dias para reinvindicações, para saber o que estava acontecendo e 

pressionar a Faculdade, o Curso, a Reitoria. Isso resultou em várias 

manifestações na época, com repercussão na mídia...  Foi muito falado. Mas 

foi um período bem difícil, de incertezas sobre nossa formação médica. 

Sabíamos que tínhamos muitas falhas, algumas irrecuperáveis! Essas coisas 

começaram a passar por nossas cabeças.  

Foi o momento mais difícil do Curso para mim e também quando tivemos que ir 

para outra cidade. Ter que ir para Diadema, uma cidade com fama de ser 

perigosa... Não foi fácil, mas tiramos força não sei de onde para enfrentar e 

aprender. Pelo menos o Hospital era bom... Era difícil, mas a gente fazia.  

Acabamos ficando parados por sete semanas (sem atividade). Começaram a 

reestruturar o Internato e de repente tivemos que ir para outra cidade... 

Há também muitas coisas boas que lembrarei daqui. Por exemplo, nossa 

prática, no começo, foi uma coisa muito boa, apesar de não ter muita 

supervisão. A partir do segundo ano, acompanhei um médico da Saúde da 

Família, o que foi muito bom para mim, me ajudou. Espelhei-me nele durante 

muito tempo. Tínhamos que ficar responsáveis por algumas famílias no 

estágio, acompanhar pacientes e famílias. Conheci a fundo estas pessoas... 

Mais do que isso, foi a questão humana mesmo. Foi boa essa prática. A parte 

teórica foi instrutiva, mas a parte humana foi o que falou mais alto nesses 

primeiros anos, pelo fato da prática ter se iniciado mais cedo. Não aconteceu 

só nos primeiros anos... Para ficar mais claro, acho que foi conhecer essas 

famílias. Lembro com saudade de muitos pacientes que tive, alguns faleceram 

quando eu estava no quarto ano. Ficou um sentimento bom. A questão humana 

da formação como um todo, temos bastante e levaremos muito conosco.  

Critico a prática como ela está sendo feita em alguns lugares. No Hospital de 

Diadema, da UNIFESP (ela que gerencia o Hospital), quando questionávamos 
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as condutas dos residentes, lembrando haver um artigo que sugeria fazer 

diferente, a resposta era que o professor fazia daquela forma e eles também! 

Somos mais críticos. Fomos instigados a buscar as melhores evidências. 

Muitas vezes, não tínhamos um bom preceptor e buscávamos descobrir qual a 

melhor conduta para o caso. Temos grande autonomia que é outro ponto muito 

forte. No futuro, nas dificuldades vamos “tirar de letra”, saberemos procurar. 

Quando tivermos casos para resolver, saberemos investigar a fonte, o artigo, o 

livro... “Rapidinho” daremos conta. Foi uma parte muito boa na nossa 

formação. 

Também tivemos docentes bons aqui, que sempre se dedicaram muito aos 

estudantes, sempre perto... Na Clínica Médica, o ensino foi de qualidade! Em 

Ginecologia e Obstetrícia também há professores muito bons! O Curso tem 

áreas específicas boas, apesar de em outras ficarmos no prejuízo. 

Mesmo tendo sofrido durante muitos anos por ser um curso novo, hoje à tarde, 

estava pensando (estamos na última semana da nossa atividade)... Quando 

lembro, dá um pouco de saudade disso que passamos. Mesmo tendo sido 

ruim, agora, depois que passou, acho que foi uma experiência boa. No 

momento em que estávamos vivenciando tudo foi difícil, mas hoje pensando 

nas reuniões que participamos, nas discussões... Às vezes, ficávamos seis 

horas discutindo, geralmente na casa de um colega! As turmas que têm tudo 

estruturado, não discutem o curso. Atividades que são feitas há muito tempo e 

que não são boas, acabam sendo realizadas sem questionamento...  

Diferentemente, nossa turma acabou desenvolvendo muito a capacidade de 

refletir, de sentar e trabalhar em grupo, de reivindicar... No futuro, no exercício 

da profissão, o aprendizado vai nos ajudar a influenciar e modificar o ambiente 

de trabalho. E também a sermos críticos, sabendo trabalhar em grupo, 

organizar, parar, pensar e resolver os problemas, não sair desesperado. 

Aprendemos de uma maneira não muito confortável, mas talvez por isso 

mesmo é que tenhamos aprendido! Pelo incômodo causado em nós. 

Levaremos o aprendido conosco e eu guardarei como uma coisa boa. 
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O que eu sempre quis, foi ser um bom médico. Pode parecer lugar comum: 

“Ah, todo mundo quer ser um bom médico”, mas eu sempre tive uma 

preocupação muito grande com isso! Defini minha especialidade no final do 

ano passado. Até o quinto ano, queria fazer Medicina de Família e 

Comunidade, por coincidência. Mas sempre pensei, independente de qual 

especialidade fosse fazer em ser um bom médico generalista, para depois 

pensar na especialidade. Antes, ser um bom médico, ponto.  Não quero ser um 

médico com aspiração a ser cirurgião, nada. Quero ser médico! É o que eu 

estou fazendo aqui durante estes seis anos.   

No começo do quinto ano, quando comecei o Internato e tive mais contato com 

os médicos, com a classe médica... Percebi que minha visão da Medicina, não 

existia na prática. Então, acabei mudando um pouco...  Acabei vendo a 

Medicina por outros ângulos. A questão financeira é muito falada no meio 

médico. Era um assunto no qual não pensava muito... Todos falam sobre a 

qualidade de vida e isso é muito forte! Um dia me lembro, eu estava no 

Centro Cirúrgico em Américo Brasiliense e praticamente 90% do assunto ali 

entre os médicos era a questão financeira, o quanto cada lugar estava 

pagando... Só se falava disso no Centro Cirúrgico! Eu nunca tinha parado para 

pensar, mas comecei a ver que tinha que pensar um pouco mais! Então, resolvi 

refletir sobre o assunto. Não sei se foi prejudicial ou se eu acabei entrando em 

contato com a realidade mesmo. 

Hoje, o que eu penso para o futuro ainda é ser um bom médico, independente 

da área que for escolher. É o que eu mais quero, além de fazer uma boa 

residência para atingir este objetivo. Minha visão mudou muito de dois anos 

para cá! Eu me sinto incomodado com isso, gostava da visão que tinha antes, 

mas acho que não dá para fugir! No Curso fugimos um pouco, talvez por não 

ter contato desde o primeiro ano com essa parte da profissão.  Agora, desejo 

me voltar mais à especialidade, quero fazer uma boa residência... Acho que 

todo mundo quer...  

Resolvi fazer a especialidade de eu pai, apesar de ser bem diferente de 

Medicina de Família e Comunidade. O porque não tenho como negar; mais 

uma vez a influência do meu pai foi muito forte. Eu o admiro muito! Talvez por 
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isto eu tenha decidido fazer Medicina. Ele nunca me forçou a fazer Medicina. 

Sempre foi muito tranquilo em relação às minhas escolhas. Tanto que quando 

falava para ele que queria fazer Medicina de Família e Comunidade, ele me 

apoiava dizendo ser uma boa área e que se fosse do meu gosto, deveria fazer. 

Nunca me influenciou em nada, diretamente. Indiretamente, claro que acabou 

influenciando. 

Pelo que meu pai me conta (conversamos muito sobre isso) ele sempre gostou 

muito da área clínica, de lidar com o paciente. Até na véspera de escolher a 

especialidade, ele estava em dúvida. Escolheu a especialidade influenciado 

pela escola onde se formou. Lá, é uma especialidade forte e havia um 

professor muito bom que ele gostava... (até meu nome é por causa do 

professor). Ele  me contou que sofria muito com os pacientes!  

Meu pai já namorava minha mãe, antes de ingressar na faculdade e ela fala 

que por várias vezes ele contou episódios com pacientes... Em duas ou três 

vezes, ele quis largar a Medicina por coisas que aconteceram com pacientes 

que ele estava cuidando, pelos quais sofreu demais. Quando entrei na 

Medicina, já sabia do lado humano do meu pai. Ele só me pediu que fizesse 

muito bem minha formação, independente da área que escolhesse. 

São espelhos que temos na vida. Eu via ele sempre muito dedicado. Em 

casa, mesmo à noite, ele sempre estava estudando... Nos finais de semana, 

íamos junto ao laboratório (eu e meus irmãos). Enquanto ele estava 

trabalhando, ficávamos brincando. Eu via ele aos sábados, domingos, 

trabalhando... Via sua dedicação, apesar de ser uma área onde não há muito 

envolvimento com o paciente, de forma indireta aquele paciente precisava dele 

e ele estava lá a todo momento estudando, se esforçando e fazendo o que 

tinha que fazer para dar o diagnóstico que no final das contas, iria ajudar de 

uma forma não direta. Mas ele estava ajudando! Ele sempre foi muito sério no 

seu fazer. Na Medicina, o exemplo que eu tenho é o do meu pai. 

Entendo que há necessidade de bons especialistas e que vou ajudar de uma 

outra forma. Meu pai nunca se desligou da questão de ajudar. Durante muito 

tempo ele trabalhou na parte de Gestão da Atenção Básica, em minha cidade... 
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Ele era responsável por toda a Atenção Básica. Toda tarde, ele saia do 

laboratório e ficava só envolvido nesse trabalho. Ia aos Postos de Saúde e 

vinha contando que os índices de saúde da cidade andavam bem. Tudo me 

causava muito orgulho! Vi que há várias outras formas de ajudar, de 

contribuir...  

No começo do ano, fiz uma eletiva em na área que quero me especializar, 

durante cinco semanas, na UNESP e gostei. Também há a questão financeira. 

Depois da faculdade, o mercado de trabalho... Os médicos me perguntavam o 

que iria seguir. Naquela época, eu queria Saúde da Família. Perguntavam-me 

se eu tinha médico na família. Quando descobriam a especialidade do meu pai, 

diziam que eu estava fazendo besteira, mandavam eu fazer a especialidade 

dele “pelo amor de Deus!” 

No início da Faculdade, eu estava firme na minha escolha, mas depois comecei 

a pensar e decidi.... Contei para o meu pai que que iria fazer a mesma 

especialidade dele, faz um mês e meio. Estava cada vez mais forte, mas eu 

ainda não tinha falado nada. Quando contei, ele ficou bem feliz, acho que por 

vários motivos. Penso que ficou um pouco mais tranquilo, por ter alguém para 

dar continuidade ao seu trabalho, talvez seja importante para ele... Quando ele 

foi para minha cidade, ele montou o laboratório sozinho, saiu do nada, do zero 

mesmo... Meu pai está com 60 anos de idade. Vai continuar trabalhando, mas 

deixar o que construiu até hoje com outra pessoa?! Acho que esses 

acontecimentos o deixaram mais contente, mais feliz!  

Estou bem certo da escolha. Depois, se eu quiser ir por outros caminhos, por 

exemplo, fazer vinte horas em uma UBS... Fazendoespecialização agora, terei 

abertura para esta outra parte de Clínica Médica que gosto muito. O contrário 

seria mais difícil, eu fazendo Medicina de Família começar a fazer 

especialização. Acho que estou usando bastante a razão. Vou fazer o que 

gosto, fazer bem feito e depois, se quiser seguir outros caminhos terei mais 

oportunidades. Posso ter outro serviço, estar bem financeiramente e ir para 

outros lugares (talvez não paguem muito bem), mas irei por satisfação... Foi 

como meu pai fez. Quando ele foi exercer os cargos de Gestão, foi porque ele 

queria fazer.  
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Agora pensando, foi muito difícil como eu já falei várias vezes, mas hoje refleti 

que estamos na última semana, faltando quatro dias para acabar o Curso e dá 

um sentimento de saudade!... 

Vai dar saudade...  

E há a questão da nova responsabilidade que está surgindo! Quando somos 

postos à frente de algumas atividades que precisam de mais responsabilidade, 

a tendência é dar um pouco de medo na gente. Quando penso daqui para 

frente... Apesar das dificuldades, dá saudade, dá vontade de voltar algumas 

coisas que passamos, mas temos que continuar... Vamos ver! Mas, ah! Valeu a 

pena, não tenho dúvidas! 
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ELIZABETH. Estudante do sexto ano da Faculdade de Medicina da UFSCar. 

 

Elizabeth fez uma entrevista rápida. Mostrou-se desconfiada, parecia 

apressada, falou pouco. Durante toda a narrativa, manteve-se reservada. O 

tempo da entrevista foi exceção. Diferentemente das outras conversas que 

duraram em torno de uma hora ou mais, aqui totalizou 15minutos e 40 

segundos. 

 

“Nosso caminho, foi um caminho mais difícil. Poderia ter sido mais fácil 

se as coisas realmente tivessem caminhado direito.” 

 

Pensei em fazer Medicina na época do Colegial. Não era desejo de infância. 

Foi por identificação com as matérias e com a profissão. Não sei explicar muito 

bem porque, nem há ninguém da minha família formado em Medicina. Nada...  

Vim para a UFSCar porque foi onde passei no vestibular e também porque é 

perto da minha cidade. São Carlos ficava bem fácil.  

Quanto à metodologia de ensino, nunca tinha ouvido falar sobre ela. Só sabia 

haver PBL em Marília, onde não havia aulas. O método exatamente eu 

desconhecia totalmente. Na primeira semana que cheguei, nem fazia ideia que 

não teríamos aula! 

No começo, foi bem traumático. Foi difícil estudar sem ter aulas, principalmente 

durante o primeiro ano. Ter que estudar sem a maneira tradicional que conheci 

a vida inteira... Inclusive, em alguns momentos quis abandonar a faculdade, 

prestar vestibular de novo (não só eu, mas muitos colegas) justamente por 

conta do método. Depois, fui aceitando e me adaptando, mas mesmo assim até 

hoje, quando olho para trás, vejo que algumas coisas ainda ficaram faltando 

por conta do método de ensino.   

Em alguns pontos, o método tradicional ainda apresenta vantagens, como na 

ordem das coisas, das matérias, na linha de raciocínio... Quanto a isso, adapto-

me melhor à metodologia tradicional do que ao PBL. Não sei se é ao PBL em si 
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ou se é ao método que foi adotado pela UFSCar. Aqui não havia muita ordem. 

No primeiro ano, estudávamos alguns assuntos sem ter base para discutir, o 

que gerou muita polêmica, desde o começo. 

Para mim, o maior prejuízo foi nas disciplinas básicas. Há assuntos que sinto 

falta até hoje. A Anatomia deveria ser mais estudada... Todo o conhecimento 

básico faz muita falta, até pelo fato não termos noção do que é o curso de 

Medicina, quando iniciamos a faculdade. 

Ficamos muito largados, principalmente nossa turma que foi a primeira. 

Tínhamos que pesquisar os assuntos sozinhos, sem ideia de qual o melhor 

livro para usar, por onde começar... Essa base faz falta até agora, quando 

vamos estudar algum assunto, alguma disciplina. É a minha opinião e a de 

muitos colegas, até hoje.  

O maior problema do Curso foi a questão de infraestrutura. Na parte do ensino, 

deu até para superar muita coisa, mas a infraestrutura da prática, do Hospital, 

deixou muito a desejar, acabou atrapalhando bastante, principalmente agora no 

Internato. Em muitos estágios não tivemos supervisão docente e fez muita 

falta... Foi bem complicado. No quinto ano, tivemos a paralização e ficamos 

sem locais de estágio.  

Mesmo em relação à questão da preceptoria, a Universidade acabou não 

pagando os preceptores... Foi uma situação bem complicada, ficamos quase 

dois meses parados e depois tivemos que fazer o Internado em muitos lugares 

diferentes. Fomos para Diadema, para Américo Brasiliense, Bauru, Limeira... 

Isso foi difícil porque é muita mudança, é um processo bem complicado. Fora a 

questão de despesas, porque a Universidade não ajudou inteiramente, muita 

coisa teve que sair do nosso bolso... A necessidade de adaptação a outras 

cidades atrapalhou nossos estudos. Quando estávamos nos adaptando, já 

tínhamos que mudar de estágio. Isso e a falta de supervisão foram os piores 

pontos do Internato. 

Em vários serviços, a preceptoria era uma coisa muito informal, dependia mais 

da nossa vontade em correr atrás... Não havia muita organização, o que fez 

muita falta. Em áreas como Ortopedia e Dermatologia, não tivemos estágio e 

são áreas importantes que qualquer médico generalista deve conhecer.  
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Saúde Mental quase não tivemos. Discutimos pouca coisa, inclusive do ponto 

de vista teórico em duas ou três Situações-Problema, no máximo. Na Saúde 

da Família, muitas vezes quando havia um caso de alteração de humor, não se 

discutia. O próprio preceptor não estava muito apto a lidar com aquela 

situação. Então, acabou não sendo uma coisa muito organizada. Realmente, 

vimos poucos casos. A patologia com a qual tivemos mais contato foi 

Depressão, mas de resto (outras patologias) vimos muito pouco. O que havia 

era encaminhado ou não era conduzido de uma maneira adequada. Foi uma 

falha não haver estágio voltado para a área de Saúde Mental.  

Há uma vantagem do método que é o ter que estudar. Foi interessante ir em 

busca do conhecimento, lembrando que depende muito do aluno. Outro ponto 

positivo é o fato de não se dar importância para certos detalhes que o curso 

tradicional enfoca. Realmente, acho que são detalhes desnecessários... Aqui 

focamos muitas vezes em aspectos práticos, o que torna o estudo mais 

interessante. O positivo é que adquirimos maturidade mais rápido em relação 

ao curso tradicional. Tivemos que “nos virar” bastante, o que resultou em 

vantagem para nós.  

Apesar de estarmos a uma semana do término do Curso, é ainda muito difícil 

falar sobre o ser médico. Acho que esperam que exerçamos a Medicina de 

uma forma mais digna do que está acontecendo atualmente. Os princípios que 

aprendemos do Curso (somados a aspectos pessoais) na forma de como lidar 

com o paciente, foram importantes para aprendermos a tratar todos de forma 

igualitária...  

O que vejo acontecer com a Medicina em geral, o que acaba sendo veiculado 

até na televisão, na mídia, não só a questão de erro médico, mas do descaso 

no atendimento em Saúde Pública. Trabalho que poderemos fazer de forma 

mais digna, principalmente. Aqui, saímos da Faculdade conscientes de como 

tratar o paciente, pois este cuidado vimos muito ao longo do Curso... Quanto a 

isso, eu não tenho problemas. A insegurança que tenho é mais na questão 

técnica de recém-formada.  Muitos colegas falam o mesmo... Não que 

estejamos inseguros, mas não nos sentimos totalmente aptos a exercer a 

profissão! É uma sensação. Sinto necessidade de complementar os estudos 
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com uma residência. Em termos de capacidade técnica tenho muito a 

aprimorar e é o que eu pretendo fazer... 

A questão do pioneirismo foi muito marcante para mim, pelo fato de ser a 

primeira turma, de ter que abrir portas, abrir caminhos. O que mais me marcou 

foi ter que construir alguma coisa. No começo, houve períodos de certa 

empolgação, dava vontade de participar. Só que no final das contas, pela 

quantidade de obstáculos a serem enfrentados, acabou sendo mais um ponto 

negativo do que positivo... Todos esperavam que as coisas fossem caminhar 

melhor, quando entramos na faculdade. Mas...  

Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, não me sinto inferior aos 

estudantes de outras universidades... Nosso caminho, foi um caminho mais 

difícil. Poderia ter sido mais fácil, se as coisas realmente tivessem caminhado 

direito. É a sensação que tenho, que foi difícil, mas que no final valeu à pena.  

Vou fazer provas de residência para Pediatria, no final do ano e aguardar os 

resultados! Se passar, vou fazer residência. Se não, pensarei melhor no que 

fazer, onde vou trabalhar e prestarei as provas no próximo ano. É o que eu 

tenho em mente, por enquanto.  

Refletindo sobre meu caminho, percebo que passou bem rápido e sentirei 

saudades... Apesar de tudo, vai dar saudade, pois será difícil encontrar as 

pessoas de novo, já que cada um vai para um lugar diferente.  
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VICENTE. Estudante do sexto ano da Faculdade de Medicina da UFSCar. 

 

Vicente é considerado o “tiozão” da turma. Uma espécie de irmão mais velho 

(segundo relato de seus amigos). Mas o “tiozão” tem um sentido literal diferente 

de velho ou antiquado, como costumeiramente é adotado, mas vem do espírito 

do cuidador, daquele que se preocupa com todos.  

Pude observar tal peculiaridade de seu modo de ser, desde nosso primeiro 

contato, quando me surpreendeu ao se ofereceu para segurar as duas grandes 

bolsas que trazia comigo.  

Sempre muito gentil e atencioso nos contatos telefônicos, mostrou-se não só 

engajado, mas preocupado com o processo do desenvolvimento do 

Departamento de Medicina. 

 

“Acabei me disponibilizando a ser representativo em alguns momentos, 

mas vejo em cada pessoa da turma alguém especial que juntos 

construímos uma história. Todo mundo igual!” 

 

 

Resolvi fazer Medicina, primeiramente, por buscar entender as dificuldades 

pelas quais as pessoas passam (sou apaixonado por isso) e por poder ter a 

chance de ajudar. 

A proposta do Curso é muito boa e vim para cá por causa dela. Acredito que 

será um Curso muito bom, mas a subjetividade ainda deixa dúvidas. Entramos 

em um mundo diferente e nos falaram que o Curso era diferente dos outros!  

Tivemos muitas discussões (entre nós da turma I) sobre o que seria “inovador”, 

o porquê de “inovador”. O impacto foi grande.  

Tradicional ou inovador, o ponto principal é a influência da Universidade sobre 

o aluno. O fato de se estar numa Universidade independente do modelo do 

curso, faz com que o estudante tenha muitas novidades, muito aprendizado e 
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crescimento. O impacto de entrar na Universidade é inovador e aqui na 

Medicina UFSCar foi mais marcante não ter nenhuma turma anterior, ser a 

primeira turma. Foi fundamental porque em outras universidades se tem o 

impacto, mas outras tantas turmas já se formaram e resultaram em ótimos 

médicos. Aqui não temos referencial, nunca tivemos. Isso foi maior do que o 

fato do Curso ser inovador. Não havia ainda médicos formados. Ficava a 

dúvida. Se iríamos ser um produto bom ou não, depois de seis anos.  

Desde o primeiro ano, todos nós fazíamos questionamentos sobre como iria 

ser o Curso. Se iria dar certo ou não.  

A maioria dos docentes que vieram para o DMed não conhecia o PBL, ainda 

mais o PBL um pouco mais radical que foi tentado aqui em São Carlos. A 

própria insegurança dos docentes nos deixou mais vulneráveis em relação às 

nossas dúvidas, pois eles próprios diziam não saber como seria o Curso. 

Ao mesmo tempo, os princípios do Curso que nos foram apresentados, eram 

extremamente importantes. Quando entramos, assumimos a responsabilidade 

de tentar implantar esse Curso também, como parte fundamental de nossa 

formação. Eu mesmo passei em outra universidade, na UNESP (Botucatu), 

mas optei por ficar aqui. Apaixonei-me pelo que estavam tentando fazer aqui. 

Era um desafio muito grande, o de ser médico e ser diferente, tanto que até 

hoje fica meio duvidoso o que é este “ser diferente”.  

O grupo de implantação nos mostrou questões de compreensão, de reflexão 

sobre a realidade e a pedra fundamental que é o aprender a estudar. O 

princípio era que mesmo com dificuldades e adversidades na vida, seríamos 

capazes de buscar, ter curiosidade, procurar as melhores fontes e nos 

adequarmos para determinado tema. Não tendo dificuldades na busca de como 

aprender, conseguiríamos desenvolver uma análise crítica sobre o 

desconhecido e sobre as necessidades de estudar.  

Aconteceu muito com a Anatomia. É um exemplo, em relação ao PBL e o 

tradicional. Aqui não temos módulo de Anatomia que é um estudo importante 

para o médico! Então, fomos buscar sobre o assunto. Várias pesquisas 

afirmam que em ambas metodologias, ao final do curso chega-se quase ao 

mesmo conhecimento anatômico. Não há muita diferença.  
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Com o passar do tempo, percebemos que algumas propostas realmente se 

concretizaram. Só que também muito do que se falou não aconteceu ou 

aconteceu de forma muito difícil. Houve dificuldades no processo de 

implantação do Curso pelo vínculo com a política local (foi a base da fundação 

do Curso, uma intersecção entre a Universidade e Prefeitura). Até porque as 

necessidades do Curso, com o passar dos anos, não eram as mesmas da 

Prefeitura em relação à administração de seus equipamentos de saúde. O 

Curso precisava de trinta Unidades de Saúde até o sexto ano, para que todos 

os estudantes conseguissem ir às Unidades e a meta da Prefeitura era menor. 

Hoje, evoluímos pouco quanto ao número de PSFs prometidos, mas entre o 

terceiro e quarto anos, a prática entrou em colapso! Penso que o projeto 

precisa ser revisado, já que a Prefeitura não acompanha as necessidades do 

Curso.  

O principal erro da implantação foi a vinculação, pensando que teríamos total 

autonomia na Rede de Saúde para as mudanças necessárias. Isso não existe 

e é omitido. Não sei se foi ingênuo, não sei se foi pensado, qual foi o 

disparador inicial, mas a vinculação foi um dos pilares que dificultaram demais 

nossa inserção. Tivemos problemas estruturais sérios que talvez não tenham 

comprometido a questão do conhecimento, mas dificultaram muito a vivência, 

já que o Curso é extremamente pautado nela. A vivência ficou prejudicada. 

A proposta do Curso era que nós estudantes e docentes nos tornássemos 

agentes transformadores da cidade. No início, pegamos a “mochilinha”, fomos 

às Unidade de Saúde e todas, sem exceção, não estavam com a mínima 

preparação para nos receber. Os preceptores da Rede não deveriam 

responder nada. Eles haviam sido orientados que à cada pergunta do 

estudante, responderiam com outra pergunta.  E quando perguntávamos o que 

deveríamos fazer, eles respondiam que não sabiam. Hoje, digo que as 

Unidades estão muito mais preparadas, sabem como funciona o método. 

Ficava uma situação muito difícil! A insegurança era cada vez maior. Sempre 

tem uns menos e uns mais inseguros na turma e os mais inseguros acabaram 

entrando praticamente em colapso. Uma porção de alunos fez tratamento 

psiquiátrico durante os seis anos, para conseguir levar o Curso! Pesquisei 

sobre o assunto e um artigo de uma universidade japonesa mostrou que 14% 
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dos estudantes de Medicina têm problema com Depressão ou outra alteração 

de humor. Na minha turma, acho que este número é um pouco maior, entre 20 

e 25% buscaram algum tipo de ajuda, para conseguir lidar com as situações.  

A insegurança dos seis anos, principalmente nos primeiros anos, foi justamente 

essa falta de feed-back. Foi não ter alguém que falasse: “tá certo, tá errado”. 

Sempre questionavam com outra pergunta. As dúvidas acabavam se 

acumulando e a insegurança ficava cada vez maior.  

Com o passar do tempo percebemos que houve um entendimento equivocado 

na implantação do Curso de Medicina (que foi tão às pressas). As 

necessidades que tínhamos não foram contempladas porque ninguém sabia 

como contemplar e fomos crescendo com isso. Nos terceiro, quarto e quinto 

anos observamos muitos defeitos, muitos problemas que haviam dificultado o 

início, alguns permanecendo até hoje.  Com o tempo, os erros foram sendo 

corrigidos, os docentes foram percebendo diferente e os próprios alunos 

começaram a ter comportamentos diferentes. Hoje, acho que o Curso está um 

pouco mais estruturado. 

Outro lado importante do Projeto (falando como primeira turma) é a nossa 

responsabilização em implantar o Curso: formar a Atlética, o Centro Acadêmico 

(CA), criar o hino, escolher o símbolo da Faculdade... Não tínhamos limitações. 

Desde o início, fizemos reuniões, pensamos como tudo iria funcionar com 

muita discussão (como ocorre sempre em reuniões com muitas pessoas) e 

chegamos à conclusão que era necessário fazer. Até hoje, as competições que 

criamos são as que permanecem. Como turma I tentamos fazer o melhor, 

implantar as coisas e brigar junto à Universidade. Eu comecei na Atlética, 

depois fui para o CA. Conseguimos acender a luz das quadras para treinos 

noturnos e até hoje só a Medicina treina, à noite. Foram coisas assim que 

fomos conquistando dentro da Universidade.  

Dizem que sou o tiozão da turma, mas é porque eu gosto muito de Chico 

Buarque, Tom Jobim... No primeiro ano, isso ficou marcado porque ouvia essas 

músicas no carro, quando dava carona para o pessoal. No terceiro ano, eu 

jogava futebol e reclamava que doía o joelho (eu lesionei o menisco medial, 

tive que operar)... Então, eu era o cara que reclamava que doía tudo, ouvia 
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MPB e aí a “galera” falava que eu era tiozão. Acho que o apelido começou 

assim, depois o pessoal foi vendo diferente. Apesar de meus amigos me 

acharem “cuidador da turma”, não me vejo assim, não. É... Acabei sendo 

representante em alguns momentos... A turma opinava, eu ia lá e falava! Mas é 

muito de uma personalidade falante, de querer proteger o Curso, de querer que 

a Faculdade dê certo e fazer de tudo para isso. Acho que foi nesse sentido que 

eu me dispus a ir nos Fóruns, a ficar em reuniões e reuniões e reuniões... Uma 

coisa que se aprende aqui na UFSCar é fazer reunião. É... A gente aprende 

bastante. Hoje, sei em dez minutos de reunião, quando vai dar certo ou não! 

Acabei me disponibilizando a ser representativo em alguns momentos, mas 

vejo em cada pessoa da turma alguém especial que juntos construímos uma 

história. Todo mundo igual!  

A ideia de curso inovador que trouxeram para cá, causou muita estranheza às 

outras faculdades do campus. Nenhum curso gosta da Medicina e o nosso 

ainda é diferente... A própria Universidade até hoje, sem nenhuma dúvida, não 

tem a mínima noção do que é o Curso de Medicina da UFSCar. Aqui dentro 

temos dificuldades de entendimento entre alunos e docentes ainda, mas a 

Universidade não entendeu o que é a Medicina e porque existe... É diferente de 

muitos departamentos, de muitos cursos... Nossa faculdade tem um shunt 

gigante com a Reitoria. Se acontece alguma coisa para a Medicina, vamos 

direto para a Reitoria para resolver, o que atrapalha muito na sucessão da 

Universidade por ser formada por colegiados. O que um colegiado decide, 

representa em outro colegiado até chegar ao último que ratifica ou não. Nosso 

shunt nos deixa extremamente afastados da própria Universidade.  

Começamos a entender o que estava acontecendo no terceiro ano, quando a 

Coordenadora do Curso se exonerou do cargo. O Curso ficou três meses sem 

Coordenador. Nesse momento, percebemos que estava acontecendo algo 

muito errado. Antes, as coisas apareciam, mas como o grupo de implantação 

ainda estava aqui, achamos que eles estavam conseguindo levar dentro do 

programado e que nós estávamos seguindo uma linha. Mas, na ocasião, 

aconteceu um rompimento com a mudança da gestão municipal (com a saída 

do Prefeito, ex-reitor da UFSCar e a entrada de outro, também ex-reitor). 

Estabeleceu-se na Prefeitura um princípio totalmente diferente do anterior. 
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Todos os lugares que estavam sendo ocupados na Rede, por docentes do 

Curso de Medicina em de cargos de confiança, acabaram.  

O Curso, de uma hora para a outra, se viu sem artifícios na Rede e o grupo de 

implantação ficou em situação difícil. Os nossos docentes que estavam na 

Rede deixaram de ser um apoio significativo. Mudou o “como pensar” da Rede, 

tornando a situação extremamente complicada para nós. Os próprios alunos 

quando viram que tudo estava indo para um lado diferente... Nós mesmos 

tiramos o apoio deles e a própria coordenadora teve que se exonerar do cargo.  

Tivemos um delay de dois a três meses sem coordenador. Nesse momento, 

alguns docentes que eram mais engajados acabaram assumindo a 

Coordenação, com a condição de que os alunos assumissem em conjunto, 

para que todos compreendessem o que estava acontecendo.  

Havia uma Comissão de Coordenação composta por vários docentes e 

estudantes e eu era um dos que fazia parte. Participamos de todas as 

discussões dentro e fora da Universidade. 

Começamos a ver que os vínculos com a política não eram exatamente como 

nos diziam. Com a instabilidade e insegurança do Curso... Na verdade, depois 

do segundo ano, ninguém sabia muito o que fazer. A proposta do grupo de 

Marília (consta em documento) era implantar os dois primeiros anos do Curso e 

a partir daí o Curso se implantar. Mas a responsabilidade do Curso se 

implantar que era dos docentes, não se deu. Continuou sobrecarregando o 

pessoal de Marília que não tinha mais condições de continuar a implantação.  

Apareceram desavenças. Participamos disso e crescemos muito, tentando 

entender os problemas e criando opinião. Como estudantes, começamos a ser 

uma classe mais organizada, com poder de reivindicação, tendo como pilar: 

estudar com qualidade. Queríamos ter uma atividade de qualidade, aprender 

e sermos médicos de qualidade. 

Começamos a mandar ofícios e quando vimos a morosidade das respostas às 

nossas necessidades, tanto da Universidade e quanto de seu parceiro 

(Prefeitura), realizamos uma paralização que durou 67 dias, cujo principal 
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objetivo era mostrar a Universidade ao MEC e a todos, mostrar os problemas a 

serem resolvidos o mais rápido possível!  

Fizemos articulações, fomos falar com o senador Suplicy em São Paulo, fomos 

ao MEC... No meio da paralisação, resolvemos ir ao MEC de carro: eu e mais 

três amigos. Saímos daqui à meia-noite e chegamos em Brasília 9:20h da 

manhã. Quando entramos no Ministério da Educação, demos de cara com o 

Reitor e um professor que o acompanhava, da UFSCar. 

Foi coincidência. Eles estavam lá para outra reunião. Na hora que nos viram, 

ficou aquela situação... O Reitor não gostou muito de nos ver por lá. Já o outro 

professor gostou, mas ficou uma situação bem complicada. Eles ficaram 

extremamente preocupados conosco, até porque se acontecesse alguma coisa 

na viagem... O Reitor ficou muito atento com nosso regresso, para não 

corrermos risco de acidentes. Em parte estava preocupado, até porque ele não 

havia se saído muito bem com os alunos na paralização. 

Nesse dia, tivemos uma reunião com a pró-Reitora do MEC. Conversamos com 

ela. O Reitor pediu para participar da reunião e muito do que falamos ela 

desconhecia. Estávamos no quarto ano e ela não entendia, não tinha noção do 

que estava acontecendo em São Carlos.  

Ficamos muito preocupados ao pensar o modo pelo qual as informações daqui 

estavam sendo passadas para o MEC. Até porque a Universidade é uma 

autarquia e pode resolver seus problemas, mas era óbvio que o que 

enxergávamos como problema, a Universidade não tinha como resolver 

sozinha. Ela não tinha como dar cinquenta docentes para o Departamento de 

Medicina (que é sua necessidade), sendo que outros departamentos também 

tinham tal necessidade. 

Percebemos uma grande dificuldade apontada por ela, cuja resolução não 

poderá ser em curto prazo, pois o Ministério da Educação vai ter que entender 

o problema e ver se ele quer investir nisso. Vimos que muitos problemas não 

cabiam à Universidade, ela não tinha autonomia para corresponder às 

necessidades do Curso em curto prazo, sem o conhecimento do MEC.  
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Logo após nossa ida (acho que em duas semanas), uma comissão do MEC 

veio ver o Curso. Fez uma entrevista com os docentes, com os alunos, com o 

Reitor, com todo mundo e documentou, apontando haver problemas mesmo, 

com desavenças no Departamento que deveriam ser resolvidas para o Curso 

conseguir ser implantado.  

Foram vários obstáculos que nos deram autonomia para estudar e aprender. 

Tivemos mais facilidade para as eletivas, aproveitando a oportunidade de 

aprender fora da Faculdade pontos onde sentíamos dificuldades. O princípio de 

nos ensinar a buscar as coisas, a não ser passivo, a ser uma pessoa ativa na 

sociedade, enxergar problemas e criticar de maneira construtiva o Curso 

conseguiu fazer em grande parte.  

Hoje, o problema é justamente a infraestrutura e a quantidade de pessoas 

envolvidas no mesmo pensamento, porque em alguns momentos, 

pensamentos muito divergentes acabam dificultando o processo. A 

infraestrutura é falha em algumas áreas, principalmente hospitalar, mas assim 

que ficar pronto o Hospital e quando a Santa Casa realmente fizer parte de 

todo o programa, conseguiremos fazer em São Carlos uma faculdade muito 

boa, semelhante à de Ribeirão Preto que, quer queira quer não, é um centro 

extremamente especializado, com muita estrutura e muito dinheiro. 

Conseguiremos não ser sombra de Ribeirão Preto, fazendo uma faculdade com 

nível adequado para formar bons profissionais. Mas há de se ter empenho, pois 

além da estrutura física deficiente, há falta de pessoal humano, de pessoas 

para adequarem as necessidades que o Curso apresenta.  

Os entendimentos equivocados foram de várias partes.  

Aos docentes foi incutida a responsabilidade de construir o Curso, mas muitos 

deles não entraram com a perspectiva de estruturar, montar um serviço que 

necessita de anos para ser bom. Vieram com a perspectiva de só participar. 

Não existia nada e não havia, por parte deles, o entendimento de estarem 

imbuídos na construção. Acharam muito difícil buscar formas e conseguir 

recursos para os serviços. A responsabilidade das pessoas é que faz as coisas 

acontecerem.  
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Por exemplo, temos três docentes psiquiatras na área de Clínica Médica e não 

tivemos nada de Psiquiatria nos seis anos. Há um CAPES na cidade, com só 

um psiquiatra na Rede. E nada foi viabilizado no sentido se ter um módulo de 

Psiquiatria no Hospital ou em qualquer lugar onde houvesse disparadores para 

buscarmos aprendizado. Tínhamos espaço para isso! 

Aqui, tudo foi construído. Participei de todos os momentos, das discussões 

sobre o local do Internato... Fazia parte da equipe. Pensamos em fazer um 

Internado diferenciado, sem perder o perfil longitudinal do cuidado. Não 

achamos adequado ficar só por um período de tempo em cada área, pois desta 

forma não atenderíamos a área (por exemplo, Pediatria) no tempo que nos 

restava para a conclusão do Curso. Pensamos em fazer algo onde sempre 

estivéssemos vendo diferentes doentes e relembrando, aprendendo, revendo 

os conceitos da criança, da mulher, do adulto...   

O aprendizado na enfermaria teria que ser contínuo. Seria importante ver o 

paciente internado todos os dias para aprender a “evoluir”. Assim, decidiu-se 

que a enfermaria seria pela manhã e em blocos: saúde da criança, saúde da 

mulher... No período da tarde, teríamos ambulatórios da criança, mulher, adulto 

e idoso, cirurgia... Ambulatórios durante todo o ano, respeitando-se todas as 

áreas.  

Chamamos o consultor externo que adorou a ideia, falou que seria inovador (de 

novo), que seria adequado. Acrescentamos ao estágio, o retorno à enfermaria 

no final da tarde para fazer a evolução da noite. Beleza! Definimos as áreas, 

mas Saúde Mental faria parte da enfermaria de Clínica Médica ou do 

ambulatório? E a decisão do grupo foi de não fazer nada!  

Por que não fazer nada? Porque teriam que construir, seria difícil, 

necessitariam ter recursos e disponibilidade de tempo além do normal e se 

definiu por não fazer nada, além do mínimo necessário. Isso aconteceu em 

todas as áreas. Muitos docentes tiveram essa atitude, ao mesmo tempo que 

outra parcela significativa deles agiu totalmente ao contrário, viabilizando e 

fazendo. Um dos professores da Clínica Médica, do Internato, faz 32 horas 

para graduação, caso contrário não há Internato de Clínica Médica no sexto 

ano. Será nosso patrono. Um faz uma carga horária absurda, prejudica sua 
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pesquisa de extensão para que o Curso dê certo e alguns fazem oito horas e 

nem sei se o fazem direito... 

Isso é o que eu tentava explicar sobre como faltou responsabilidade de 

algumas pessoas.  

Quanto aos alunos, alguns participaram e outros não, até porque havia os que 

não tinham estrutura para participar. Nunca foi 100%, mas sempre tentamos 

nos responsabilizar.  

A Prefeitura fez várias promessas e muitas não cumpriu. É a política. No 

momento em que o Curso se vincula à instabilidade política, se torna instável e 

isso não pode acontecer. Ele tem que ser imune a qualquer alteração política. 

Não pode depender de partidos políticos. A vinculação dificultou muito. A 

Prefeitura prometeu muitas coisas para Universidade e não conseguiu cumprir. 

A Universidade, por sua vez, como acreditava em tais promessas, acabou 

demorando muito para agir e quando agiu, deu-se os momentos de crise, a 

greve e a paralisação do nosso quinto ano, no Internato. Ficamos quarenta dias 

parados porque o próprio Curso decretou não ter como continuar as atividades. 

Aparecemos na Folha de São Paulo, na mídia e a Universidade percebeu que 

deveria realmente achar soluções. Não sei se foi a melhor, porque nos 

mandaram para Diadema (UNIFESP) e Américo Brasiliense.  

Foi bom, por um lado, para conhecermos outros serviços, outros estudantes de 

Medicina, para termos nossos parâmetros de comparação. Vimos que outros 

estudantes do sexto ano, possuía um grau de conhecimento semelhante ao 

nosso. Foi quando começamos a compreender que estávamos no caminho 

correto. O que foi bom para nossa segurança. 

Agora, morar em Diadema por dois meses, em sete no apartamento (a bolsa 

que nos pagavam não dava para mais nada )... Nossa amiga foi assaltada. 

Roubaram o seu carro... Situações bem traumáticas, difíceis de se lidar. Alguns 

lidaram bem com as circunstâncias, outros um pouco pior... Mas, no final, todos 

foram fazer estágio lá. 

É desse tipo de equívoco que eu falo. Qual minha responsabilidade como 

membro da UFSCar? A minha responsabilidade de aluno é construir, então 
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vamos construir. Minha responsabilidade de professor é construir também? 

Então vou construir. A responsabilidade da Universidade é construir as 

dinâmicas para que o Curso de Medicina seja o melhor do mundo! (Talvez este 

seja o ideal!) É... Temos que trilhar um caminho? Então, vamos fazer.  

Foram muitos os equívocos de responsabilidades individuais e ao mesmo 

tempo, muitas pessoas fizeram e estão fazendo além do que podem para que 

dê certo. Temos que relativizar. Conseguimos, nos seis anos, captar de forma 

crítica o que aconteceu (quem fez e deixou de fazer) e quais os mecanismos 

que levaram isso a acontecer. 

O Curso da UFSCar está imbuído da necessidade de mostrar o produto de 

seus seis anos que é diferente, até para justificar o porquê de se fazer tudo 

diferente (algumas vezes não era diferente, mas se mudava o nome). Tem que 

ser diferente de algum jeito e o que se espera do médico saído da Medicina-

UFSCar é um profissional que tenha uma crítica reflexiva e construtiva, na 

maioria dos assuntos e atividades onde participe. Uma pessoa ativa que faça 

acontecer e se responsabilize. Um médico que não tenha apenas 

conhecimento técnico adequado, mas conhecimentos de gestão e de educação 

médica (conhecimentos que muitas vezes não se tem na grade curricular de 

um Curso de Medicina). Esse médico deve saber da importância do nosso 

Sistema de Saúde, o porquê de sua existência e como se inserir nele. Deve ter 

ampla visão da saúde e ao mesmo tempo, corresponder às necessidades da 

população e semelhante aos médicos da escola tradicional, ter excelente 

conhecimento técnico. Deve ser capaz de salvar a vida da pessoa, de tomar as 

decisões certas nas horas certas e de refletir sobre o funcionamento da equipe, 

saber lidar com ela e saber da importância dos outros profissionais dentro da 

equipe. 

Nos congressos da ABEM, percebemos o desejo dos estudantes de Medicina 

de escolas tradicionais em incluir o estudo sobre gestão nos cursos. Muitas 

das solicitações deles, nós já temos aqui, estruturado ou não. No primeiro 

ano, participamos de várias atividades sobre territorialização. No início, não 

temos a compreensão do que seja universalidade, integralidade, equidade, 

mas participando do processo, já se começa a perceber. Com o passar dos 



156 
 

anos, acabamos compreendendo que são tópicos importantes para nossa 

profissão. 

Acreditando ou deixando de acreditar, temos essa reflexão que outros médicos 

não têm porque não viveram isso! E as vezes, mesmo depois de muito tempo 

de formados não conseguem refletir sobre a prática que têm. 

A faculdade deu muitas oportunidades de aprendizado. Fiz vinte e dois partos, 

participei de muitas cesárias. Ela disponibilizou lugares para fazermos 

acontecer e participar. A insegurança que tenho talvez seja a mesma (talvez, 

aí falta o parâmetro de comparação) dos alunos de outras universidades! A 

insegurança de ter que resolver, de não ter mais em quem se socorrer, fazer e 

acontecer já como médico. O medo de não saber tudo que precisaria saber... É 

um tipo de insegurança normal para quem está se formando médico.  

Em relação a nossa formação humanista, vejo da melhor maneira possível. 

Tivemos muita oportunidade de discutir sobre nosso papel na sociedade e na 

corresponsabilização junto ao paciente, enxergá-lo como um todo e dentro de 

uma sociedade repleta de desavenças... Entender o porquê uma mulher com 

obesidade não fazer dieta, compreendendo os outros fatores desencadeantes 

desse ato, por exemplo, o fato dela apanhar do marido e descontar na 

comida... 

Nossa formação humanista foi aprender a olhar o indivíduo, tentar entender 

suas correlações e junto com ele achar uma solução mesmo não sendo efetiva 

a curto prazo, mas depois de um tempo, conseguir aprofundar o tratamento, 

obter resultados melhores na terapêutica, saber quais são os limites do 

momento e qual nosso papel ali... Nossa prática nos colocou nessas situações. 

No segundo e terceiro anos, discutíamos o que estávamos vendo na prática 

toda sexta-feira, à tarde. Corrigíamos a história clínica, fazíamos discussões 

fisiopatológicas e terapêuticas do caso, tentávamos entender as drogas, tudo. 

Havia momentos para se compreender como a equipe lidou com o caso... Nós 

éramos porta-vozes das discussões da prática. Tínhamos que entender como o 

paciente havia lidado com o problema, como havíamos falado com ele, se ele 

realmente havia entendido a efetividade das decisões... Qual nossa impressão, 
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como nos melhorarmos, como guardar diferente... O Curso deu muito espaço 

para discutirmos. Foi bom nesse sentido! Foi bom. 

Eu sou uma pessoa que fala bastante! Às vezes eu viajo demais, mas eu gosto 

de falar.  

O que mais me marcou nesse período foi descobrir e entender o que era 

realmente uma universidade e principalmente, o que era a Universidade 

Federal de São Carlos. Ainda falta muito para entender de verdade, mas dentro 

do meu conhecimento, busquei entender esta universidade como 

transformadora de pessoas, com a responsabilidade de criar indivíduos que 

façam uma sociedade diferente... Não sei se melhor ou pior, mas diferente. 

Para mim foi importante entender que aqui muitas promessas e 

responsabilizações são relativas. Foi importante saber lidar com isso, fazer 

diferente e tentar achar soluções.  

Porém, o mais importante foi entender que meu papel como médico vai além 

de saber Medicina e que esta faculdade que pelo tipo de implantação e 

construção, me fez pensar em muitas outras coisas, além da Medicina.  

Saberes que estavam adiante dos conhecimentos básicos de uma faculdade. 

Soluções que me fizeram crescer, de um lado feliz, por outro infelizmente. 

Talvez nos outros anos do Curso, os meninos que estão entrando agora, não 

tenham a mesma chance que tivemos de viver essa construção. 

O processo em si, ter feito paralisação, nossos questionamentos, porque 

começamos desse jeito se é pior e não muda... Entender que temos 

dificuldades e muitas não serão resolvidas a curto prazo, mas se não fizermos 

algo, nem a médio e longo prazo... O processo de implantação pelo qual 

passou a primeira turma, buscando referencial em si própria... Tudo me fez 

crescer demais. Foi o maior impacto na minha formação aqui na Medicina.  

Tem uma questão que achava boba, mas agora não acho: quando entramos na 

faculdade, a primeira coisa que fazemos é uma narrativa com o título - Por quê 

Medicina? Por quê UFSCar? Devemos escrever que viemos do ensino médio, 

nossas opiniões... Tem muita piadinha disso, mas hoje acho extremamente 

importante. No Portfólio podemos ver o que escrevemos ao longo dos anos. Se 

hoje me fizessem esta pergunta, a narrativa seria totalmente diferente. Seria 
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mais ampla, por entender porque escolheria UFSCar de novo e não UNESP. 

Não abriria mão de estar aqui pelas dificuldades, nem pela consciência do 

quanto terei que estudar na residência (vou fazer Clínica Médica). Estudar, 

talvez mais que os outros para ter mão (por algumas coisas que eu adquiri, em 

relação a resolver ali, na hora), pelas dificuldades estruturais... Mas eu não 

abriria mão de estar aqui, mesmo com tudo o que aconteceu porque não 

gostaria de me ver diferente do que sou hoje, de como enxergo as coisas. Por 

mais que saiba o muito que devo crescer e ver diferente, participar do processo 

de implantação foi um diferencial muito grande na minha vida.  
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MONICA. Estudante do sexto ano da Faculdade de Medicina da UFSCar. 

 

Mônica impressionou-me por sua solicitude. Nos últimos dias de sua 

graduação, nossa conversa foi repleta de emoção que o próprio momento 

agudizava. Jovem de modos delicados e português corretíssimo, me fez 

imaginar a médica que essa quase menina virá a se tornar... 

 

“Não me arrependo. Sofri, sofri muito. Batalhei muito. Minha família 

sofreu muito, mas com certeza valeu a pena!” 

 

Desde pequena gostava muito da área da saúde. Falava que iria ser professora 

ou pediatra. Meus pais são farmacêuticos, meu irmão fez Medicina. Então, 

sempre tive muito contato com a área.  

No terceiro colegial, não consegui passar. Decidi fazer Medicina. Era o que 

queria e comecei a batalhar. Foram dois anos de cursinho. O primeiro ano foi 

terrível, fiz nove vestibulares e não aceitei ser reprovada. No segundo ano, 

realmente me empenhei. Seria o último ano! Resolvi deixar para Deus e só fiz 

quatro provas! O único vestibular em que fui aprovada foi o da UFSCar. Eu não 

queria porque era um curso que estava começando e que iria ter problemas, 

mas meu pai argumentou ser uma faculdade Federal. Ele é professor 

universitário e entende desses processos e me orientou a ficar tranquila.  

A prova da UFSCar foi a última que prestei e a qual fiz mais calma porque eu 

não queria vir. Já que o vestibular é muito difícil e a maioria das pessoas não 

acerta a parte de exatas mesmo, vim muito tranquila e passei. Foi uma das 

maiores concorrências: 198 candidatos por vaga. Passei e fiquei muito feliz. 

Não pensei duas vezes, fiz as malas e vim para cá disposta a enfrentar. Sabia 

que haveria problemas, estava consciente disso.  

Eu já conhecia o método porque meu irmão fez Londrina e lá é PBL também. 

Muitos colegas entraram achando que iam sentar na cadeira e ter aulas. Eles 

não estavam cientes que era um curso em outro modelo e eu já estava mais 
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preparada psicologicamente. Não enfrentei tantas dificuldades no início do 

Curso como outros colegas. Acho que a minha visão é um pouco diferente.  

Sempre gostei de Medicina e acabei aceitando a UFSCar. Não era a minha 

primeira escolha, com certeza. Se eu pudesse ter escolhido entre aqui ou outra 

faculdade, teria optado por um curso que estava pronto. Alguns colegas 

passaram em outras faculdades e optaram por esta por ser uma Faculdade 

Federal, mas eu não tinha a mesma visão.  

Sempre gostei de estudar. Mesmo no ensino tradicional revisava toda a 

matéria, aprofundava o assunto... Como autodidata, penso que acabei 

acertando. O que dificultou para nós, foi o fato do Curso estar em construção. 

Nos grupos teóricos (com sete, oito alunos) apesar de se abordar o mesmo 

tema, percebíamos que um grupo havia feito um tipo de pergunta e outro, 

perguntas totalmente diferentes. Isso nos preocupou, pois não havia algo 

estabelecido, o que deveria ser seguido em cada Situação Problema. Um 

grupo acabava vendo uma coisa e outro não. E aí, o momento já havia 

passado, a oportunidade de se estudar e não se estudou...   Teríamos que 

estudar em outro momento, só que já tínhamos outros assuntos para discutir! 

Isso deixou o estudo conturbado, essa autoaprendizagem, pelo acúmulo de 

matérias. Em Medicina, há pontos que não se aprende sozinho, como por 

exemplo, Bioquímica e tal necessidade, nos deixou muito angustiados, muito 

preocupados... Não tivemos laboratório de Anatomia... Penso que quando não 

há cobranças, horários para ver cadáveres, fazer dissecções... Para mim, foi 

uma parte muito falha. Tive que correr atrás, fiz uma disciplina eletiva na UEL 

com meu irmão, um mês de Anatomia para tirar o atraso. Colegas de outras 

faculdades diziam já ter visto muitas coisas que nós não tínhamos visto e dava 

vontade de chorar. Em contrapartida, eu já conhecia coisas que eles só iriam 

ver no quinto ou sexto ano de prática porque estávamos na prática, desde o 

primeiro ano.  

O fato de não ter uma matriz curricular estabelecida, as ementas das SPs, 

dificultou um pouco o nosso caminho. Nos anos seguintes, os docentes foram 

aprendendo na prática e foi melhorando. Hoje está mais estabelecido, mais 

delimitado, mas a maior dificuldade foi padronizar o ensino para todos os 

grupos, o que deveria ser visto e o que deveria ser treinado nas atividades 
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práticas de Simulação. Quanto ao método, não tive problemas para estudar 

sozinha, mas se eles tivessem direcionado o estudo, exigido que fôssemos a 

laboratórios, talvez fosse bem mais fácil, sem tanta dificuldade enfrentada. 

Mas... 

Nas atividades práticas em Unidades de Saúde da Família, um preceptor era 

excelente, outro era péssimo. Nós, como segundoanistas, sabíamos mais que 

o preceptor da Rede. Não existia um curso de capacitação, reciclagem para o 

preceptor e não havia o que fazer, o município não tinha. Tivemos que 

trabalhar com a situação.  

Quando questionávamos a Coordenação do Curso, preocupados com o fato do 

Hospital não estar pronto e com a condução dos preceptores, nos pediam 

calma, dizendo que tudo iria dar certo. A situação era muito agoniante. Era tudo 

o que não queríamos ouvir. Se falassem que iria dar errado, acho que teríamos 

ficado mais tranquilos. Era muito incômodo.   

A angústia dura até hoje, não acabou. Não acabou porque exatamente daqui 

um mês estarei fazendo minha primeira prova de residência.  

Temos ainda muito medo... Fizemos vários estágios, as Eletivas (estágios 

obrigatórios). Estivemos em outros serviços, faculdades conceituadas, UNESP, 

UNIFESP, sempre faculdades grandes e a nossa avaliação pelos preceptores 

foi muito boa. Eles elogiaram nosso desempenho e diziam estarmos melhores 

que os alunos do serviço, mas isso não nos confortava, parecia que eles 

queriam nos agradar, não acreditávamos 100%! Na hora, achávamos que 

éramos os médicos! Mas dali meia hora, questionávamos: Será? Será que é 

verdade ou será que ele falou só para...  

São preceptores de outras faculdades e não sei se falavam o mesmo para 

outros colegas. Meus amigos mais próximos, são sempre bem avaliados, o 

resultado é sempre o mesmo. Somos melhores que muitos alunos deles. Falam 

que termos competência e domínio em realizar. Então, no primeiro momento 

ficamos felizes, mas depois duvidamos. Sempre ficamos muito preocupados 

com esse aspecto. É a insegurança pelo método do Curso, de não ter as 

coisas tão certinhas, moduladas... Na UEL, o PBL é por módulos, os alunos 

estudam tudo de Gastro, tudo de Pneumo, diferente daqui que em uma 
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semana é Gastro, noutra é Pneumo, noutra é pele... Fica um pouco confuso na 

nossa cabeça. Sempre achamos que não estamos sabendo tudo que 

deveríamos saber, embora nosso desempenho seja bom nas provas. É um 

sentimento que eu não sei explicar o porquê de continuarmos achando que não 

sabemos.  

Agora que estão chegando as provas de residência, estamos muito nervosos. 

Na prova escrita, até que nos garantimos fazendo cursinho de residência, mas 

e a prova prática? Querendo ou não, nosso Hospital não ficou pronto e tivemos 

que fazer tudo fora de São Carlos. Fomos para Américo Brasiliense, Diadema, 

Bauru e Limeira. 

Foi difícil. No quesito mudança, péssimo. Eu sou uma pessoa que não gosta 

muito de mudança. Gosto de ter aquela vidinha certinha, sou muito metódica. 

Gosto de tudo arrumado, organizado, no horário. Foi péssimo porque não 

tínhamos condições de moradia. Em Diadema, alugamos dois apartamentos, 

um para os meninos e um para as meninas. Imagine só, sete mulheres 

morando juntas e um banheiro. Foi terrível! Sete pessoas morando juntas. Um 

acusava o outro de não ter lavado o prato, de não arrumar a cama... Cama?! 

Tudo no chão, não tinha cama. Eram colchões no chão, roupas jogadas para 

todos os lados, foi muito difícil. Em Diadema, uma cidade péssima, “morríamos” 

de medo... Em compensação, o Hospital da UNIFESP era excelente.  

Passamos em São Carlos e nos foi prometido um curso em São Carlos. Se 

eu soubesse que teria que ir para Diadema, não teria prestado o vestibular! A 

Universidade não deu o menor apoio. Isso foi péssimo, um absurdo, tivemos 

que morar em outra cidade, tendo que pagar a viagem (porque as famílias são 

de outros lugares) e continuar com atividades aqui. Imagine pagar viagem, 

moradia e alimentação com uma bolsa de R$250,00 ou R$300,00. Não dava e 

nem todos os alunos tinham condições de se manter. Não podíamos 

abandonar nossas casas aqui, porque em um mês e meio teríamos que voltar! 

Pagamos o aluguel de lá, o aluguel daqui, a conta de luz de lá e daqui.... 

Alguns passaram muita dificuldade, tendo que pedir dinheiro emprestado 

para colegas porque não tinham mesmo! Nesse aspecto a UFSCar foi muito 

falha. Muito. O mínimo que esperávamos era um apoio maior, com a Faculdade 

alugando apartamentos para nós, mas não assim. Nós pegamos o carro (três 
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alunos, os mais “soltos”, com mais iniciativa), fomos para São Paulo, corremos 

imobiliárias, fomos para Diadema, vimos apartamentos e fizemos a mudança 

no lombo mesmo, carregando as coisas. De sexta para segunda tivemos que 

iniciar o estágio! Foi uma parte muito difícil. Muito, muito, muito, muito. 

E continuou sendo.  

Américo Brasiliense é aqui pertinho (uma hora e quarenta minutos); íamos e 

voltávamos todos os dias, de Van. Era uma hora mais cedo que acordávamos 

e uma hora mais tarde que chegávamos em casa. Quando o estágio terminava 

mais cedo, esperávamos o outro grupo duas ou três horas. Foi ficando 

cansativo, começou a gerar atritos entre os colegas e criou dificuldades entre a 

turma, entre os amigos. Ficou um clima tenso.  

Das cidades que estivemos em estágio, Bauru foi excelente, o melhor. Os 

médicos muito capacitados, atenciosos, não tivemos nenhum problema. Em 

Diadema, o serviço era muito bom, mas na Pediatria, apesar de ser muito 

variável, meu estágio de enfermaria não foi bom. Já para outro grupo foi 

excelente. Depende muito da enfermaria, dos casos internados. Na semana 

que passei só vi Bronquiolite e poucos pacientes internados. Tínhamos que 

dividir os pacientes com o residente e ele nos dava um paciente para evoluir 

para as seis horas que estávamos lá, enquanto o outro grupo evoluía cinco ou 

seis pacientes.  

Em alguns lugares, não tínhamos atenção, como o que aconteceu em 

Diadema, na GO. Algumas médicas que estavam conosco no plantão, 

ignoravam nossa presença. Éramos invisíveis. Quando chegávamos no 

plantão, nem nosso “boa noite” respondiam. Elas se recusavam a nos chamar 

para ajudar nos partos. Houve um momento em que abandonamos o plantão e 

reclamamos para o professor responsável. O caso foi parar na diretoria do 

Hospital e as médicas foram punidas. Era um pessoal mais ríspido.  

Em Américo Brasiliense e Bauru, foi tranquilo porque os docentes ficavam 

conosco. Em Diadema e Limeira, eles iam uma vez por semana. O problema 

de Limeira era o serviço, a conduta do serviço. O pessoal era muito legal, os 

residentes muito atenciosos, mas algumas condutas não condiziam com nosso 
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aprendizado. Porém, nos foi dado o recado que lá era assim e não mudaria por 

nossa causa.  

Já em São Carlos, fizemos estágios de Saúde da Família, Pediatria e Clínica 

Médica no Hospital Escola, mas foi truncado. Alguns grupos fizeram, outros 

tiveram que ir para Diadema. Eu fiz cirurgia na Santa Casa, foi quando não 

pagaram a Santa Casa e o estágio foi cancelado (foi a época da greve). Então, 

teve outro grupo que foi fazer cirurgia não sei onde. Ficou confuso. Foi tudo 

anulado e começamos do zero. 

Foi complicado!  

Por outro lado, foi muito bom. Foi uma oportunidade que alunos de outras 

faculdades não tiveram. Aprendemos a lidar com qualquer situação, com 

qualquer adversidade e nos adequarmos a qualquer serviço... Passamos por 

vários tipos de serviços, uns com pessoas supergentis, outros com pessoas 

rudes, em outro sem ter atenção e em serviços onde fomos carregados no 

colo... Nesse ponto, foi muito bom porque aprendemos a enfrentar o que virá 

pela frente. Em matéria de dificuldade, será muito difícil aparecer algo pior do 

que passamos. Antes, todos moravam com os pais, com casa, comida, roupa 

lavada. Mamãe sempre lá. Você vai para a cama, acorda e está tudo pronto... 

Foi uma fase de amadurecimento e tivemos que amadurecer na marra, na base 

do tapa, vamos dizer assim. Porque, ou você amadurecia ou ficava louco. 

Crescemos muito nesse aspecto e foi bom. Se tivéssemos ficado aqui, mesmo 

com o Hospital pronto não seria um ensino bom, por ser o começo. Até colocar 

um corpo clínico adequado, fazer todo o Hospital funcionar e entrar nos eixos... 

Teríamos enfrentado dificuldades se o estágio tivesse sido aqui em São Carlos 

e pensando nisso, acho que ter ido para fora foi bastante válido. Aprendi muito. 

Ver casos diferentes, principalmente em cidades grandes. Em Diadema e 

Bauru, eram hospitais de referência e com casos bem interessantes que com 

certeza em São Carlos não veríamos.  

Se tivesse que pesar tudo que foi ruim com tudo que foi bom, diria que o saldo 

é positivo, devido a minha aprendizagem. Só que dependeu muito de mim 

também. Alguns colegas odiaram, acharam péssimo, mas a minoria. A maioria 

considera que o fato de termos ido para fora, em matéria de ensino foi bom, 
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embora tenha sido muito difícil. Acho que valeu a pena enfrentar tudo. Não foi 

em vão. Eu, pelo menos, não pensei em nenhum momento desistir.  

A primeira greve que fizemos foi uma época muito difícil. Metade dos alunos 

entraram em depressão, tomando remédios, querendo abandonar o Curso...  

Os que estavam um pouco melhores, incentivavam os outros a ter força e ir 

atrás dos nossos interesses. Fizemos greve, manifestações, chamamos 

jornais, televisão, fomos à Reitoria, invadimos a Reitoria (pacificamente, mas 

invadimos), fizemos reunião com os pais, com o Reitor.  

Foi muito difícil porque o Reitor parecia que não estava muito preocupado. 

Acho que porque o Curso envolveu muita política. Muita. O Curso abriu por 

motivos políticos. Isso dificulta muito, pois todo o trâmite de conseguir 

preceptores em UBSs, Hospital... Quem paga? A Prefeitura? A UFSCar? É 

muita política envolvida e foi o que mais atrapalhou o Curso. Quando um aluno 

alegou que o Curso estava ruim, o Reitor mandou-o mudar de Universidade, 

mudar-se para “uma particular”. Disse em Rede Nacional! Como um Reitor tem 

uma postura assim? Foi muito difícil para nós. Era o cúmulo. Não esperávamos 

escutar isso de jeito nenhum! Ainda mais do Reitor que é responsável pela 

Universidade inteira! Esperávamos uma postura totalmente contrária.  

Ele desconversava, falando que iria resolver... E se não fosse por empenho de 

uma parte do Departamento... Vimos que metade dos professores não estava 

interessada, era contra o Curso. Quando os alunos propunham algo, votavam 

contra. Parecia que estavam querendo afundar o negócio e ficamos muito 

chateados.  

Uma grande parte dos professores está aqui por pesquisa, não são dedicados 

ao Curso. Não sei se vieram para fazer um trampolim. Saíram de faculdades 

menos conhecidas, com funções talvez não desejadas, para conseguirem 

cargos melhores aqui (que é uma Federal) e para ir para outra. Como já 

aconteceu com vários! Não critico. Cada um tem a sua oportunidade e uma 

visão, mas do momento em que se está em um lugar, você tem que se dedicar 

ao serviço. Mesmo que não seja o que se quer, deve se fazer o melhor por 

aquilo!  
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Se estamos aqui hoje, eu garanto que não foi nem um terço do Departamento 

que realmente pôs a mão na massa, brigou, foi conosco... Caso contrário, não 

teríamos conseguido nos formar. Se dependesse da Reitoria... Eles, no 

máximo, se limitaram a dar dinheiro para moradia.  

Vários colegas quiseram largar, principalmente no quarto ano, quando tivemos 

duas greves, tanto que acabamos atrasando todo o quinto ano. Eu tentava 

persuadi-los, dizendo que só faltavam dois anos, “pelo amor de Deus”! Eu não 

encararia outro cursinho de novo, de jeito nenhum. Aquele momento estava 

difícil, com problemas, mas eu sempre pensava em me empenhar, fazer o 

possível, o que fosse de minha capacidade, o que estivesse ao meu alcance 

para tentar resolver o meu problema e terminar o Curso. Para complementar o 

estudo, depois prestaria uma residência. Hoje vejo que preciso da 

complementação porque ficaram lacunas. Existem pontos que preciso 

melhorar, completar o estudo. A residência é uma oportunidade para isso.  

Nunca falei que iria largar o Curso, mesmo com todas as dificuldades. 

No começo, eu era muito engajada. Eu estava na frente de tudo, marcava 

reuniões com a Reitoria, mas na segunda greve eu vi que não adiantava. 

Cansei porque apesar de ter feito muitas coisas, nada havia mudado. Resolvi 

que não ia fazer mais e abandonei! Centrei meus objetivos no meu estudo, não 

usei mais meu tempo para fazer greve, manifesto, dar entrevista para rádio, 

para televisão. Tudo que havia feito, havia sido em vão! Era meu sentimento, 

naquele momento. Se tudo foi resolvido, foi porque iria se resolver, foi porque a 

Coordenação entrou, porque um grupo de professores tomou atitudes e se 

envolveu politicamente... Então, depois da segunda greve, meio que desisti. 

Resolvi tocar a minha vida. 

Tem sempre um grupo que está à frente, os dos meninos. Eles são muito 

políticos e eu odeio esta questão de política. Acabei largando e passando para 

outro que quis assumir o lugar.  

Duas colegas prestaram prova de transferência. Uma conseguiu passar, mas o 

currículo não foi aceito por não haver equivalência e não estar reconhecido 

pelo MEC. Ela teria que começar tudo de novo e acabou não indo. A outra nem 

chegou a passar.  
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No começo do Curso, houve desistências de alunos que passaram. Foram 

chamados em outra faculdade e foram embora. Mas depois de um ano de 

Curso, ninguém mais saiu, embora tivessem vontade. 

Na época da greve, chegamos a consultar um advogado (fizemos uma 

“vaquinha” enorme para pagá-lo) porque estávamos tentando pressionar a 

Reitoria. Se nada fosse feito, iríamos entrar com uma denúncia no Ministério 

Público para ver se alguma atitude seria tomada. Iríamos usar de medidas 

legais. Ao questionar o advogado (foi na época que a colega tentou 

transferência) descobrimos que caso o Curso fechasse, nós poderíamos ser 

transferidos para outras faculdades, mas só onde houvesse vaga. Poderia ser 

do Oiapoque ao Chuí. Isso nos preocupou. Ele nos explicou que muitas vezes 

as transferências ficavam perdidas, não havia garantias. Ficamos mais 

preocupados e tomamos novo fôlego para fazer as coisas se resolverem.  

Depois da greve, não ouvi ninguém mais falando em desistir. Reclamamos 

todos os dias de ter que passar pelas dificuldades, pelas viagens. É muita 

estrada... Minha mãe fica desesperada. Pede para eu telefonar, quando sair e 

quando chegar porque não depende só de nós. Quando se está na estrada, 

pode aparecer um louco e bater em você. Os pais ficaram muito preocupados. 

Tudo se refletiu muito nas famílias, não só em nós. Chegou uma época em 

que percebi que estava levando problema para casa e resolvi não contar 

mais... Resolvi ficar sofrendo sozinha. Chorava com os amigos, com o 

namorado, mas não contava mais para minha mãe, nem para meu pai. Os 

acontecimentos estavam prejudicando ambos e acabariam mais doentes. 

Deixei as coisas só para mim. Tudo causou muito problema, muito, muito, 

muito, muito... [O pranto toma conta de Mônica. Lágrimas teimosamente 

brotam em seus olhos e ela não consegue conter o choro.]  

Mas... está acabando [e sorri]...  

Pensando na profissão, somos muito cobrados, toda a classe médica. 

Parece que temos culpa de tudo que acontece. Se um Hospital não tem leito, 

se não há medicação, se o atendimento é demorado porque tem um médico 

contratado para cem pacientes, acham que é tudo culpa do médico. Deveria 

haver uma mudança dessa visão, do papel do médico. É tudo muito centrado 



168 
 

em nós. Não dá, não temos condições de tocar tudo! De atender, de tocar um 

serviço, de sermos responsáveis por tudo... Não dá! A população tinha que ser 

conscientizada. 

Nosso Curso procurou descentralizar essa visão do médico e concordo 

plenamente. O médico não pode se responsabilizar por tudo, não temos esta 

capacidade, não somos Deus... Fazemos o que é possível. A população tem 

que entender que por mais que a Medicina esteja avançada, as pessoas vão 

morrer. Nem tudo está nas nossas mãos e muitas vezes somos cobrados por 

isso. Não dá... 

Há médicos que pensam que são Deus. De poder, de salvar... Eu não entendo 

assim. Tenho total ciência de que faço o que está ao meu alcance, mas há 

médicos que se consideram Deus e uma boa parte da população pensa igual. 

Acham que somos obrigados a resolver tudo. Dentro do Sistema de Saúde, a 

nossa atuação é até uma das melhores, mas se o Sistema não estiver 

organizado, não adianta ter um excelente médico capacitado, com mestrado e 

doutorado no exterior. Se pedir uma ressonância, não terá; um Raio X, 

demorará um mês para o resultado; se pedir um Ultrassom, serão três meses 

de espera e um eletrocardiograma, seis meses. Coisa básica. Sabendo-se que 

depois de seis meses pode ser tarde demais... Existe chance do paciente não 

viver até lá! Vivenciamos fatos semelhantes aqui nas Unidade de Saúde. Já 

temos total noção da realidade.  

Se o Sistema de Saúde do país não for estruturado, não adianta ter médico 

capacitado, treinado, estudado porque ele não conseguirá fazer nada. Eles 

esperam muito de um serviço muito ruim.  

Nos seis anos evoluí, sem sombra de dúvidas. O crescimento foi muito grande, 

mas em alguns momentos, continuo achando que tenho pontos falhos. Como 

médica, considero-me muito engajada, preocupada, envolvida com o paciente, 

mas acho isso até um problema. O pessoal fala para eu me especializar em 

Oncologia, mas não dá, não posso ter uma especialidade onde as perdas 

serão maiores que os ganhos. Sei que me fará mal. Eu não consigo ser aquele 

médico imparcial, frio, calculista que examina, prescreve e vai embora. Eu me 

preocupo...  Em Bauru morávamos no Hospital. À tarde, eu saía do quarto onde 
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estava estudando, ia ver o paciente, checava o exame que havia pedido pela 

manhã, ia conferir como estava passando os pacientes mais graves. 

Participativa no cuidado. Na USF, éramos responsáveis por algumas famílias 

que visitávamos uma vez por mês... Se me sobrassem dez minuto, ia bater na 

casa do seu fulano para ver se estava tudo bem. Checava se ele estava 

tomando corretamente os remédios, etc.  

Na questão de engajamento do cuidado, de tentar resolver problemas, sou 

muito ativa e em matéria de conhecimento, melhorei 100%. Não há 

comparação entre a Mônica que entrou aqui e a Mônica que está saindo.  

A Faculdade também influenciou muito na minha formação humanista. 

Entramos muito frios. A maioria entrou com ideia de fazer procedimento, ir ao 

Centro Cirúrgico, passar o cateter, fazer a cirurgia e ir embora. Porém, com o 

passar do tempo, com a convivência de prática nas USFs e tendo que se 

responsabilizar por famílias, a prática influenciou a parte humanista da nossa 

formação. Com certeza, teve muita influência da UFSCar. Muita. Alguns 

continuam não tendo essa habilidade. Não adianta. Vai do perfil de cada um 

também, mas para mim teve muita influência.  

No futuro, quando pensar na UFSCar, vou lembrar de dificuldades, problemas, 

barreiras... Todos os problemas pelos quais passamos.  

Já a Medicina, foi algo muito positivo para mim. Muito. [Mônica tenta, mas não 

consegue segurar e começa a chorar.] Eu sou chorona!... Foi muito bom. Fiz 

muitos amigos, amigos mesmo! Por ser um grupo pequeno (eram trinta e 

sete, atualmente estamos em trinta e três) somos uma turma bem unida. 

Somos todos amigos, ninguém se odeia... Coisa que não se vê em outras 

faculdades, até porque são divididos em turmas. Aqui dentro dos Pequenos 

Grupos fazemos mais e mais amizade. Tenho amigos que sei que se ficarão 

para sempre... 

Nossa, o que eu já chorei por causa disso! [Fala engasgada pelo choro] 

Está acabando e vemos que vai cada um para um lado... é... é ruim.  

Mesmo com os professores, tínhamos uma relação muito horizontal. Em 

momento algum eles se colocaram acima de nós. Todos no mesmo nível, todos 
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conversando no mesmo patamar. Ninguém chamava ninguém de senhor. São 

colegas e alguns são amigos, mesmo. Pessoas com quem íamos chorar 

nossos problemas. Os relacionamentos desenvolvidos dentro da faculdade foi 

o que mais me marcou aqui... E o conhecimento, pois percebi uma evolução 

muito grande em mim.  

Em conversas com meu irmão (já é formado há oito anos) ele me falava que eu 

agora estava pronta para passar na residência! Que discutia com ele de igual 

para igual!  

Percebi que não tinha consciência do potencial que estou começando a 

descobrir. Pensando em Medicina, foi muito positivo o resultado para mim. Não 

me arrependo. Sofri, sofri muito. Batalhei muito. Minha família sofreu muito, 

mas com certeza valeu a pena!  
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AUGUSTO. Estudante do sexto ano da Faculdade de Medicina da UFSCar. 

 

Augusto tem um riso contagiante. Falante, durante sua narrativa ia de um 

assunto para outro numa velocidade estonteante e se ria de todas as situações 

que contava. Foi a entrevista mais demorada de todo o conjunto de narrativas 

(1 hora e 40 minutos). Encontramo-nos na lanchonete da UFSCar, no final de 

uma tarde quente e adentramos a noite em conversação que não queria se 

interromper. Choveu, ventou e ficamos lá, firmes falando sobre assuntos sérios 

em meio ao seu bom humor, também contagiante. 

 

“Eu sou da primeira turma. Eu sou uma memória viva porque eu vi as 

coisas brotarem!” 

 

Logo na primeira semana de aula, a proposta da Coordenação como primeira 

atividade acadêmica do ano foi responder a uma pergunta: “Por quê Medicina? 

Por quê UFSCar?”. Lembro até hoje. Foi marcante porque todo estudante 

chega à Faculdade de Medicina achando que a primeira aula é de Anatomia e 

não foi assim. Cadáver, na verdade, demorou um tempo para vermos e acho 

que alguns não viram até hoje!  

Eu queria ser médico, achava que me encaixava no perfil, interagir com os 

outros... Sempre gostei de conversar bastante, até dizem que tenho problema 

para ser médico porque falo demais... Médico, escuta mais e há uma certa 

verdade nisso. Com quinze anos, já queria fazer Medicina. Hoje, tenho mais 

problemas para escolher a residência, embora já tenha feito inscrições para 

Pediatria.  

É... Médico tem um bom salário, efetivamente tem um bom salário, embora a 

carga de trabalho seja muito grande, mas as oportunidades de emprego são 

maiores e diversas. Tudo pesou na escolha. A profissão é respeitada até hoje. 

Minha família nunca se opôs. Já quando meu irmão quis cursar Advocacia e 

meu pai quase surtou!  



172 
 

Eu fiz um tempo longo de curso preparatório para o vestibular: quatro anos. 

Estudei em boas escolas com muito esforço de meu pai (ele sempre achou isso 

importante na vida), mas efetivamente, quando temos dezesseis anos não 

vemos certas coisas que se vê aos vinte e dois, vinte e três anos e é não 

aproveitamos as oportunidades. Vestibular é onde só passam os melhores. 

Precisei de um tempo... É quando “bate” aquele desespero e você sai 

prestando todas as provas que vê pela frente!  

A UFSCar ia abrir o seu Curso. Eu estava prestando somente instituições 

públicas porque não tinha condições de estudar em escola particular. Foi um 

critério na minha decisão, só prestar as escolas públicas (outro motivo por tanto 

tempo de cursinho). No próprio cursinho, um dos professores falou que 

conhecia uma das pessoas que estava trabalhando com a implantação do 

Curso e fez uma fala muito interessante. Disse que era uma oportunidade boa, 

que seria um curso de qualidade em uma universidade. A própria fama que a 

UFSCar tem foi um atrativo, além de minha cidade ser perto de São Carlos 

(fator que ajudou na escolha).  

Acabei passando aqui e em outra Federal, não longe, onde o curso deve ter 

sessenta anos! Era Uberaba, escola supertradicional que eu já conhecia, 

embora, com problemas que as Federais em geral têm (tenho amigos formados 

por lá)... 

Eu passei lá e acabei optando por estudar aqui. 

Meu pai achou que era mais interessante estudar em São Carlos. Alguns 

amigos meus estudavam aqui e tinha parentes em Araraquara. Seria mais fácil 

vir para cá, inclusive economicamente. Vim respaldado na Universidade 

Federal de São Carlos que sempre teve cursos de excelência. Quem é formado 

aqui em outras áreas, tem boas oportunidades de emprego.  

Iria ser um curso com dificuldade, é claro, por ser um curso de implantação (é 

difícil).  

No dia de matrícula viemos eu, meu pai e meu irmão. Não conhecíamos o 

campus. Gostamos de ver a instituição bem cuidada, passava confiança. Na 

hora da matrícula, ainda estava entre aqui e Uberaba. Conversei com uma 
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moça meio desinformada, assim como todo mundo. Perguntei sobre o 

Coordenador do Curso e sobre a implantação. Ela disse que a faculdade 

conseguira verbas e que a Unidade de Saúde Escola iria sediar as atividades, 

mostrando-se muito otimista. Pensei que iria dar tudo certo, achando uma boa 

escolha! Fiz minha matrícula e vim.  

No primeiro dia de aula, fomos recebidos por um ex-Reitor da Universidade que 

estava coordenando o processo de implantação. Disse categoricamente que as 

verbas estavam todas garantidas, que o projeto era um dos mais bem 

desenhados pela Universidade em termos de implantação e que acreditava que 

este era o caminho... E “vamo que vamo”. 

Eu não tinha mais como ir para Uberaba...E no primeiro dia, falam tudo isso 

com os professores em sala, todos animados!...  

Sabia que era metodologia ativa. Sabia que havia críticas em relação a ela e 

achava que não funcionava em alguns pontos. Hoje tenho uma visão diferente. 

Em geral, as pessoas falam mal, principalmente quem não conhece. Eu tinha 

como opção ficar no senso comum ou estudar o assunto. Estudei, li artigos, 

trabalhos, conversei com várias pessoas... E percebi que, na verdade, o 

mundo fazia o PBL... Hoje conhecendo a universidade pública brasileira, o 

Brasil e os estudantes brasileiros, penso que precisamos, não abandonar o 

PBL, mas rever sua aplicabilidade. Substituir o método tradicional é bobeira, 

pois ele caiu por terra. Giz, lousa, disciplinas está abandonado. Em algum 

momento, a aula expositiva ou discussão de professores precisa ser 

incorporada.  Somos diferentes dos americanos... O College cria uma outra 

realidade. A Holanda tem uma experiência mais próxima, mas também não 

conheço o ensino médio de lá. Só sei que a residência de Pediatria dura seis 

anos! São formações diferentes, esta é a questão, mas têm bons resultados 

com PBL.  

Penso que ciências básicas no PBL é bobeira porque um bom currículo 

articulado, dá conta das ciências básicas tanto quando o tradicional. Há um 

artigo mostrando que a aprendizagem não depende da metodologia aplicada, 

mas que as condições de estudo dadas ao aluno são variáveis mais 

importantes que o método. 
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Vi no PubMed que a China, na Universidade de Pequim, o PBL transformou o 

ensino de Anatomia. Dizem que é muito melhor. No mundo, há vários lugares 

onde funciona. A questão é adaptar ao Brasil, à realidade pública brasileira.  

As experiências de Marília e Londrina, nas faculdades onde os cursos médicos 

fizeram a mudança, são referências. Conheço todos os passos do nosso 

Curso, inclusive questões institucionais e falo que sua montagem foi muito 

ruim.  

O grupo de implantação foi incompetente para planejar (recursos, 

planejamento dos serviços...), para prever e desenhar o Curso... E precisamos 

entender o que a Universidade quis como seu Curso. Quis os serviços e o 

treinamento dos estudantes diferente de outros vários lugares...  Ou foi muito 

esperta, onde se ganhou dinheiro (como horas de consultoria) a custo de 

implementar um projeto, não importando sua efetividade ou sucesso que é algo 

que não quero acreditar porque acho que as pessoas não tinham essa 

intenção. Porém, é uma das teorias que se ouve por aí, fofoca dos bastidores! 

Fato é que mostra uma incompetência de planejamento, de conhecer o lugar, o 

que resultou em problemas que não deveriam ter existido.  

O corpo docente do Departamento de Medicina é relativamente reduzido em 

relação a todas as Federais, sendo que a literatura deixa claro que cursos 

em PBL exigem um corpo docente maior, mais recursos de pessoal. Isso é 

inconcebível. Não foi provido esse recurso! Já se sabia de antemão, porque 

tais trabalhos são anteriores à implantação e as pessoas que trabalharam na 

implantação são conhecedoras da literatura e têm experiência. Chegaram aqui 

e planejaram um currículo que não tem recurso! Nem humano! Não sei, acho 

tudo muito estranho!  

Dizem que foi uma opção institucional. A Reitoria cortou porque como projeto, 

não passaria coisa diferente. Então, a instituição quer um Curso modelo e 

quando ele é proposto, alega ser custoso e que outros cursos da UFSCar não 

são assim...  

Tudo aconteceu antes dos alunos virem, mas o discurso ouvido é que a 

Reitoria se recusa a gastar com o Curso! Já escutei isso do vice-Reitor, do 

Reitor...  UFSCar é uma universidade pequena que se destaca. Não é grande 
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em relação ao seu cenário. Tem o dobro de alunos de pós-graduação se 

comparado à graduação. O dobro! É uma Universidade que respira pesquisa. 

Um curso de graduação em Medicina que precisa ter um corpo docente 

extremamente compartilhado, empenhado em manter o seu currículo, 

empenhado em implementar o currículo diariamente, onde a pesquisa vem 

primeiro que a graduação, vai dar problema!  

Há ainda outra questão: o grupo que implantou o Curso não é oriundo de uma 

universidade, mas de uma faculdade que é uma instituição de pequeno porte, 

com outras características. Nossa ex-coordenadora disse em plenárias que 

tinha uma cegueira institucional por não entender como a universidade 

funcionava. Lógico que planejou uma coisa que não deu certo! A micropolítica 

institucional não permite que as coisas funcionem. Porque é diferente! A 

universidade tem uma lógica própria, responsiva a um conjunto de leis e a 

UFSCar não é diferente de outras! O docente tem que fazer ensino e pesquisa, 

é obvio. Nas pequenas instituições, a pesquisa é ínfima! Aqui o docente entra 

para fazer pesquisa.  

Esse foi um ponto em questão. Nosso corpo docente chegou extremamente 

ávido em realizar pesquisas e houve conflito. Alguns docentes já tinham pós-

doutorado! Tínhamos a vantagem de ter um bom corpo docente, mas 

efetivamente pró-pesquisa. A graduação já é complicada e a Universidade não 

a privilegia!  

Não havia docentes para fazer a atividade porque eles se davam ao luxo de 

dizer que só podiam se dedicar à graduação, só doze horas! É assim nossa 

Universidade! Aliás, no máximo, pois o docente da Medicina faz mais, faz o 

topo da graduação que é doze. Num curso que está sendo implantado, 

precisando de planejamento complexo, onde o número de docentes é reduzido 

não sei porque... Vai dar problema, é óbvio! As coisas não andam. O Curso 

tem muitas horas, 9.500 horas de atividade e é preciso muito docente para 

cumprir a carga horária.  

Temos a figura do preceptor, mas a Universidade não bancou a remuneração 

do preceptor e fez uma parceria... 
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Eis o segundo aspecto do Curso que é a parceria com as instituições de 

assistência, quer dizer, com o SUS. Eu acho que esse é o caminho. Os 

Hospitais Universitários deformam a formação em alguns aspectos. Já vi 

médicos pedindo Raio X de pulmão sem auscultar o pulmão! Ele efetivamente 

quebrou o método clínico! Em alguns lugares se pede Tomografia 

Computadorizada de manhã e à tarde! Estranho! O que é isso? Isso não existe! 

Não deve ser assim a formação. Eles têm uma deformação. Por outro lado, é 

um ambiente extremamente propício ao ensino, a se desenvolver discussões, 

pesquisa... Nem tudo é ruim, nem tudo é bom.  

Na realidade, temos que transformar nosso Sistema de Saúde. Nossa crítica é 

“Se é ruim para ensinar, para população serve?!”. Eu não posso ir lá aprender, 

mas a população pode ser atendida?! Dizem que para o ensino, o Serviço de 

Saúde precisa ter peculiaridades. Eu também acho, mas em determinados 

momentos o aluno de Medicina só observa, o que faz parte da formação. Se for 

um atendimento qualificado, o aluno poderá observar a sequência do 

atendimento de urgência, a consulta ambulatorial...  É uma crítica que devemos 

fazer, pois todos falam dos níveis de excelência estão nos Hospitais 

Universitários. Sim, porque eles têm muito dinheiro, o resto então, nunca vai 

ser bom? O que se faz no Hospital Universitário nunca se replica, quer dizer, a 

pesquisa lá realizada nunca se tornará prática?! Temos que tentar melhorar. A 

proposta de parceria com a Universidade era transformar os serviços, melhorá-

los, elevar a qualidade do Serviço de Saúde. Mas não se fez, ponto. O parceiro 

não fez. Ele conseguiu o dinheiro para arrumar um Hospital. Não está 

terminado porque obra pública é sempre assim, nunca se sabe nos aditivos o 

que rola, mas o Hospital vai funcionar. Não sei se no próximo ano ou no outro, 

mas vai funcionar. 

Na verdade, eu me senti enganado com os fatos que relatei.  O primeiro 

sentimento é este porque, no contexto, há pessoas que lucraram politicamente, 

na carreira política com tudo isso. É óbvio! Eu acho que isso é enganar 

pessoas...  

Se as pessoas tivessem realizado e agora colhendo os frutos do trabalho, por 

reconhecimento do bom trabalho realizado...Mas o que houve aqui foi o 

implementar um Curso que era um desejo político e ganhar bônus, mas na 



177 
 

hora do ônus, fingir que “não é comigo”! Isso é enganar as pessoas, alunos, 

docentes... Os docentes do Departamento foram culpados por muitos 

problemas, mas também foram enganados em determinado aspecto e até um 

pool do corpo docente da Universidade também o foi!  

Sinto-me muito enganado. É o primeiro sentimento. Depois vem a razão. Foi 

criado um Curso que não vai acabar. O Hospital está aí, os doentes estão aí, o 

problema está criado! Criaram, terão que resolver.  

Como vamos resolver? Ninguém fala. A Universidade vai ter que corrigir 

imperfeições, solicitando ao MEC um maior corpo docente. Aliás, o MEC 

precisa olhar para nós com mais carinho. Ele abriu dois outros cursos de 

Medicina, similares ao nosso, sem Hospital Universitário e todos têm 

problemas. Ele precisa fazer daqui uma experiência. Se o modelo der certo, 

teremos um modelo replicável.  

São Carlos tem importância no cenário nacional como fonte de experiência, de 

se criar um modelo mais barato, visto que não tem um Hospital Universitário 

para subsidiar. Não precisa pagar R$300 milhões de reais, como no caso do 

Hospital São Paulo. Exceto a nossa verba para professores, há pouco tempo, a 

Medicina começou a receber R$1 milhão de reais ao ano. É muito mais barato 

e falo como leigo... Tem que baratear mesmo, para ser mais acessível e o 

Governo conseguirá manter a formação. 

A discussão: buscar alternativas para baratear, mas sempre olhando a 

qualidade! Mesmo que nós tivéssemos um corpo de trezentos docentes, ainda 

assim é menos oneroso que universidades com Hospital Universitário.  

Fui ao Ministério da Educação com colegas para reivindicar mais professores e 

ouvimos que já tínhamos docentes em número suficiente. É sempre o mesmo 

argumento, mas é um argumento que não existe! Absurdo, não?! Na verdade, 

é enganar porque a formação médica de hoje exige mais docentes. Não 

consigo entender. Não é tão caro contratar professores, pois o salário não é 

grande coisa! É efetivamente um problema que a Universidade tem que 

enfrentar. 
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No curso de Medicina, o grande pool de recursos é para os preceptores. Nós 

temos 50 professores e 150 preceptores para cobrir um corpo docente de 200 

professores. No serviço, há necessidade da supervisão do estudante, mas o 

preceptor trabalha em outro ritmo, completamente diferente em termos de 

volume de atendimento. O parceiro não tinha previsão de recurso para o 

número de preceptores solicitado.  

Se a Universidade tem um residente ou graduando em estágio, tem que manter 

um docente para coordenar o ensino e articulá-lo com a assistência. Ele 

precisa ser daqui, financiado pela Universidade, não por outra pessoa. Para 

determinadas atividades, podemos depender do preceptor. Não necessita 

pagar um professor com pós-doutorado e deixá-lo de plantão com um aluno de 

graduação. Seria burrice. No plantão, é o médico do serviço que irá auxiliar, 

mas dentro das horas de formação é muito pouco. Há necessidade do acesso 

ao docente.  

Isso não foi previsto e a Universidade precisa enfrentar.  

Nos seis anos, o discurso mudou, mas a ação continua igual. Não existe 

uma ação da Universidade em brigar no MEC e não vejo esforços para novos 

recursos que consolidem o projeto. O Estado cancelou todos os concursos no 

último ano. Tudo afeta o ensino. Embora, hoje o MEC já olhe, reconheça... que 

se não pagar uma parte para as escolas de ensino universitário, elas se 

mostrarão inviáveis.  

Somos muito dependentes de recursos estruturais, materiais e humanos de 

fora da Universidade, ficando reféns de qualquer humor político e gestor, o que 

impede planejamentos, pesquisas, etc. Não há estabilidade.  

Entendi que quando há assistência é o Ministério da Saúde que provê 

recursos, contrata pessoal, empresas fomentadoras e ele também não quer 

ficar deslocando recursos... Nosso chefe (Brasília) está a 900Km daqui e o 

trabalho político precisa ser feito, na busca de alternativas para a formação 

médica. 

Há três anos, foi inaugurada uma Faculdade de Medicina em São João Del Rey 

e os professores estiveram aqui porque Brasília determinou que o projeto deles 
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deveria ser igual ao de São Carlos, para ser aceito. Eles vieram, só que não 

tiveram a menor condição de fazer igual. Reformularam todo o curso e voltaram 

para disciplinas, pois não havia recurso humano treinado no método 

pedagógico e nem salas de aulas apropriadas. Aqui, pelo menos, havia os 

prédios quando cheguei, tinha cadeira para sentar. Eles nem isso tinham. Era 

uma situação absurda! Abriram um curso com os mesmos subsídios daqui e 

não deram conta porque não dá...  

O nosso projeto é inovador, não tem o que falar. Há os que dizem não ser 

inovador, mas ele propõe mudanças de paradigmas. Propõe a formação em 

serviço! A proposta era de se melhorar o SUS local em conjunto à gestão, o 

que foi a grande quebra de acordo, já que a Prefeitura não fez a parte que lhe 

cabia.  

São Carlos é uma cidade do interior, com uma classe médica totalmente 

fechada que domina o serviço público e estava se mexendo com interesses da 

classe médica!  

Quando cheguei, São Carlos tinha 221 mil habitantes e um Hospital. A minha 

cidade tem 70 mil e três Hospitais! Havia um SUS totalmente destruído. Os 

médicos fizeram todas as ações políticas para se fecharem e atenderem ao 

seu mercado, até em detrimento da qualidade da assistência que eles proviam 

no município. Estou falando do público e do privado. É óbvio que hoje há 

reflexos de uma classe médica intervencionista e de um poder público que não 

investiu na cidade.  

A proposta da Universidade com o Curso era formar pessoal pensando em 

como mudar tal situação, uma formação ética e par e passo investir em 

estratégias que reforçariam o SUS. Mas aí entra de novo a conjuntura nacional, 

cai a CPMF, diminui o dinheiro, acaba a verba, não há vontade política que 

enfrente as barreiras e o negócio não vai! 

Tudo aconteceu aqui e quando hoje eu olho a situação, entendo que a 

Universidade queria ter um Curso, não queria gastar e o município queria 

mudar seus serviços, mas fez ações muito frágeis para este fim. Isso trouxe 

prejuízo à formação dos estudantes, ficando com pontos fortíssimos e 

fraquíssimos.  
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Um médico deve ser extremamente competente e buscar resolver problemas. 

O engenheiro se errar na construção de um prédio, morrem cem pessoas... 

Mas ele tem mais tempo para construir, checar, se resguardar. Nós tomamos 

decisão a toda hora sobre vários pacientes, alguns graves e eles esperam que 

eu tome sempre a decisão correta, não provavelmente a mais correta, mas 

sempre a correta. Ponto.  

Eu trabalho com a população mais carente na graduação. Atendo pobre, pobre 

mesmo, com quem nem tinha contato antes da graduação! Mesmo quando o 

paciente não tem dinheiro para comer, deseja resolver seu problema, não 

necessariamente a melhor droga, mas deseja o melhor tratamento.  

Olhando nossa formação em relação à política das DCN, cumprimos o nosso 

papel. Não tenho medo de fazer Atenção Básica e as DCN são tendenciosas 

nesse aspecto. Vou para um PSF tranquilamente! Não há problemas. Os 

pacientes que estão lá, têm problemas que vi ao longo os seis anos de 

formação e se tiver dúvida, serei capaz de buscar informações que possibilitem 

a tomada de decisão. Tive a formação. A graduação me deu isso e foi 

fundamental. Ela me deu isso!  

É uma formação humanizada, mesmo. Se é melhor que dos outros, não sei, 

não tenho como comparar. Só que ao longo dos seis anos, a faculdade não 

conseguiu identificar os alunos que estão no discurso da humanização, mas 

não na ação, apesar das propostas avaliativas atitudinais...  

Uma colega estava com um paciente que não mostrava causa orgânica. Se ela 

fosse humanizada (não só no discurso) teria entendido que o paciente 

precisava de acolhimento, de escuta qualificada, mas ela era da opinião que o 

paciente queria enganar-nos para fazer exames sem indicação! O docente 

cedeu ao pedido e solicitou o exame. Na discussão, ele justificou sua atitude 

numa intencionalidade de conquistar a confiança do paciente no serviço, 

mostrando que o serviço acolheria suas demandas, mas a colega discordou de 

todas as providências tomadas... O professor agia em concordância ao Curso, 

mas a aluna não e ele não terá coragem de impedir que ela conclua o Curso, 

apesar de ter autoridade para tal. Ela brigou com ele, fez cara de emburrada, 

falou que era um absurdo ele pedir exames para um paciente que não 
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precisava. Foi uma briga até antiprofissional, pois os docentes são nossos 

chefes!.... Só que isso é dela. Será que o currículo conseguiu ser potente a 

ponto de verificar e dialogar com esta pessoa, fazê-la olhar de outra maneira? 

Ela não apresentou nenhum argumento baseado em pesquisa científicas, 

estava falando do senso comum, enquanto o professor “fera”, entendeu o que 

estava acontecendo. O currículo propicia aos indivíduos discussão, 

aprendizado, diferentes olhares, fortalecimento, mas há os que estão fechados 

para o aprendizado. 

Nos dois primeiros anos, parecia uma lavagem cerebral. O docente sempre 

perguntava da moradia, local de lazer da criança, hábitos... Principalmente, os 

Pediatras e os médicos da Saúde da Família. Foi um problema. A 

coordenadora da época, tinha um discurso que destruía o anterior. É uma 

marca do primeiro ciclo do Curso e os alunos são resistentes, ficam arredios 

por ser diferente. A história clínica não deveria estar “redondinha”, 

“encaixadinha”, seguindo modelo de livro... Eles queriam outros modelos, mas 

não havia! Era um desafio, construir de uma maneira diferente.  

Mas o mundo lá fora não mudou, pois quando saímos do ambiente protegido 

da Universidade para o mundo real, não há semiologia com história ampliada. 

É lógico, existem as exceções, mas é um grande choque e não se consegue 

transpor o ambiente teórico para a prática. A história clínica é o instrumento 

para se conhecer o indivíduo, fazer a clínica ampliada, olhar para além da dor, 

mas é difícil porque os preceptores e docentes não o valorizam! Se eles me 

perguntam como é a moradia da pessoa, é porque querem saber o dado 

epidemiológico para risco de doença. 

Hoje perguntei à paciente como eram suas condições de moradia, o que foi o 

gancho para solicitar exames de risco sociológico. Os médicos têm que 

realmente cuidar das doenças, é nossa profissão, mas ir para além da doença 

é muito difícil. Fora a Saúde da Família, os outros cenários de atenção não 

conseguem lidar com o fato, por serem muito diferentes.  

Os alunos aqui reclamam muito da Saúde da Família. Dizem que não 

aprenderam nada, que é sempre a mesma coisa, reclamam um monte de 
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coisas. Nós tivemos maus preceptores. O problema do PSF hoje é que ele não 

recruta o melhor.  

Minha turma não tem maus estudantes. No ENADE, a minha turma foi a 

segunda melhor de ingressantes do Brasil. Com relação ao início, devemos ter 

caído, mas a formação não é totalmente ruim. No contato com estudantes de 

outras universidades percebemos coisas muito sérias, ruins do ponto de vista 

técnico e ético. Deveriam se preocupar com o que estão fazendo... 

Quando fazemos uma prescrição errada e somos corrigidos ficamos mal, 

pensando em estudar de novo... Um dia vimos que uma prescrição absurda do 

colega do quinto ano de outra escola, a qual ele repetiu no dia seguinte... O 

residente chegou dando uma bronca nele, mas ele não se motivou, repetiu a 

mesma coisa no outro dia! É uma formação ruim. O estudante tem que 

reconhecer seus erros e tem que estudar. 

Nossa formação, nos últimos dois anos foi cheia de falhas. Há coisas boas e 

ruins. Não tem jeito, é a dicotomia da vida.  

Nossos estágios de Ginecologia e Obstetrícia, não tiveram supervisão de 

docentes. Havia supervisão teórica, mas eu nunca vi meu professor de 

Ginecologia fazer um parto e talvez seja uma das coisas que os professores 

mais se ressintam. Sempre operei com preceptor ou com residente. É uma 

perda porque efetivamente os livros não ensinam tudo. Por outro lado, vi 

muitos pacientes e fiz muitos procedimentos. Foram dezesseis partos normais 

na graduação, auxiliei muitas cesáreas, vi e examinei pacientes, fiz primeiro 

atendimento... Mas em alguns serviços em que estagiei, quando queria uma 

discussão mais profunda in loco, não havia, pois o orientador presente não 

sabia ou não queria discutir.  

Na presença do docente é outra coisa. 

Já em todos os estágios de enfermaria de Clínica Médica, tivemos supervisão 

docente, onde ele efetivamente estava para sentar e discutir conosco. Nesta 

Escola, há professores da Clínica que vestem a camisa e são elogiados pela 

motivação. São homenageados das turmas, ensinam e nos tratam muito bem. 

Nunca fui criticado de forma desumana aqui, nunca tive esse tratamento! 



183 
 

Mesmo quando ficávamos sem graça de fazer a pergunta, o docente 

perguntava e quando não sabíamos, parava e explicava. Nunca fui xingado por 

um professor meu, nunca! Há docentes de outras escolas que acham um 

absurdo o aluno não ter algum conhecimento, mas nossos docentes só nos 

dizem que precisamos estudar! O máximo que vi foi uma professora dizer que 

algumas alunas não queriam ser clínicas, devido à má vontade que 

apresentavam na enfermaria. Mas nunca as tratou mal. Nem as mandou para 

casa como em outros lugares. Pelo contrário, nos primeiros anos fomos 

maltratados por alguns professores, mas não nos estágios de ambulatórios.  

A boa relação com os nossos professores se deve a dois fatores: à pequenez 

da Escola e à proximidade que o PBL determina entre aluno e docente. 

Conhecemos os professores por nome e vice-versa. Não podemos reclamar. 

São aqueles que efetivamente se dedicam (porque há os que não querem 

trabalhar e este é um outro mal da universidade pública brasileira). Só o que 

reclamamos dos nossos professores é que eles foram omissos em algumas 

coisas.... 

Os docentes têm que dar muita atividade teórica e supervisionar o serviço que 

é um critério importante do Curso, mas há os que não trabalham mais que doze 

horas! Não tenho estágio porque simplesmente o professor não quer fazê-lo e 

ele é dedicação exclusiva, quarenta horas. Não existe nenhum mecanismo da 

Universidade que o obrigue. Nem Cristo vindo aqui e falando “você vai ter que 

fazer”. Não faz!  

É claro que nos últimos anos, houve motivações, mas ainda assim, não temos 

estágio de Psiquiatria e temos três docentes psiquiatras. Eles dizem não ser 

obrigação deles montar um ambulatório ou serviço de Psiquiatria.  

Hoje, entendo que é um absurdo docente de universidade pública falar que não 

vai ter seu ambulatório para os estudantes. Absurdo! Docente que faz isso, 

para mim, não quer trabalhar. Apesar do meu discurso de estudante, sem olhar 

o lado do docente, há os que fazem as mesmas coisas e têm seus 

ambulatórios! Por que um se preocupa e outro não? É uma necessidade, não 

só do Curso, mas da cidade! Poderiam fazer um recorte, por não ter 

retaguarda, mas se houvesse uma negociação com o município... Mas não 
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existe nada no sentido de construir e os estudantes ficam sem seus estágios. 

Essa é a verdade, onde os docentes muitas vezes não fazem o seu papel. 

Foi um problema nos dois últimos anos de formação, a supervisão não 

adequada em alguns momentos e o fato dos serviços não terem como rotina 

receber estudantes, apesar do Hospital  Estadual de Bauru e de Limeira  serem 

credenciados pelo MEC como hospitais de ensino.  

Em Bauru, tínhamos supervisão docente da UFSCar, na Clínica. Na Cirurgia, 

era um pouco mais à distância. O docente operava com os alunos. Já em 

Limeira, o docente não ia e o ensino ficava muito aquém. Os chefes do plantão 

não estavam lá para discutir, mas para resolver os problemas e mandavam os 

residentes  “tocar o barco”. Os internos... 

Há coisas importantes que eu deveria ter tido e não tive. Saio hoje da 

Universidade com uma formação teórica em traumatologia, pois a Universidade 

não providenciou, mesmo com nossas inúmeras observações. Ela não 

conseguiu prover.  

Sabem que há a deficiência e não há mobilização para provê-la.  

Eu sou da primeira turma, eu sou uma memória viva porque eu vi as coisas 

brotarem!  

Creio que outros estudantes já falaram isso em suas entrevistas, mas lá vai: 

próximo ao nosso Internato, existia um dilema de sair ou não para os estágios 

(nós não temos Hospital Escola aqui). Um dos professores pensou em prover 

estágio de internato em São Paulo. Assunto discutido com alunos e 

Coordenação! Pensamos que se ficássemos, o problema estaria criado, 

haveria uma demanda. Enquanto que se saíssemos, não haveria nenhuma 

ação para a construção dos estágios em São Carlos. 

No fim do quarto ano, depois de uma greve, os estudantes exigiam a 

implementação de um programa teórico de Internato, com os convênios das 

instituições que os receberiam e optamos por ficar aqui. A ideia inicial não era 

implementar um Hospital SUS que cortasse a Santa Casa, mas fazer com que 

ela abrisse as portas para o ensino.... Lindo! Qualquer provedoria de Santa 

Casa deseja aumentar em 30% suas verbas SUS para ser um Hospital de 
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ensino, ter a possibilidade de novos recursos, manter residentes nas áreas de 

atendimento de urgência o tempo todo e ter docentes para auxiliar e qualificar o 

serviço. 

Conversamos com a Santa Casa daqui. Participei das reuniões. (A UFSCar 

tem uma coisa boa, ela não fecha seus processos políticos. Em nenhum 

momento, me omitiram ou não permitiram minha participação nas reuniões. Isto 

é uma vantagem, pois há instituições onde isto é fechado. Aqui eu falo com o 

vice-Reitor, com o Reitor, lógico que com respeito, mas falo tranquilamente. É 

uma característica boa daqui). 

Discutimos com a Santa Casa. A Universidade ganharia com cenários de 

aprendizagem e pesquisa. Os docentes se interessaram, precisavam 

pesquisar. A Santa Casa ganharia com verbas, qualificação e seu corpo clínico 

ganharia para supervisionar os estudantes. Mapeamos, discutimos... Havia a 

necessidade de recurso financeiro que a Universidade não possuía e seu 

parceiro institucional assumiu o compromisso.  

Mas aí houve uma reunião que nem eu e nem o Coordenador do Curso 

participou, onde veio a ordem de cima, dizendo estar tudo acordado com a 

Universidade fornecendo os docentes e a Prefeitura um volume de dinheiro 

para os plantonistas dos serviços que recepcionariam estudantes. 

O corpo clínico não gostou, pois iriam receber muito pouco, mas aceitaram pelo 

Curso, pela faculdade. 

Começamos as atividades na Santa Casa da cidade. Apareceram vários 

problemas, pois a abertura para as mudanças não ocorria. Para nós era 

muito ruim, mas para o Curso, a longo prazo era o processo. Não havia 

atividade planejada e nem todos os dias havia plantões. A vantagem é que 

estávamos na cidade. Éramos maltratados em alguns lugares. Alguns 

plantonistas não permitiam que olhássemos pela janelinha o parto! Uma 

maneira de pressão para ganharem mais. 

Após dois meses, na mudança de estágio, para surpresa nossa, a Prefeitura 

não havia feito o pagamento dos médicos preceptores e a Universidade teria 

que pagar! Acho que o vice-Reitor até tentou chegar lá e pagar, mas na hora 
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que ele viu o volume não pode, por não ter caixa! Ou tinha e não podia gastar o 

dinheiro (a Fundação recolhe dinheiro, mas é tudo contado, tem dono, é de 

alguém). 

Não houve o pagamento. Conclusão? Suspensão dos nossos estágios.  

No meio do meu quinto ano fiquei exatamente quarenta dias sem estágio. 

Estava desesperado. Passando um stress desnecessário e perguntando o 

que iria fazer. Todos nós nos sentimos desempregados! Entendi o que é 

perder o emprego. Não havia o que fazer, acordava de manhã, não tinha 

Hospital para ir, nem o que fazer. Sim, estudar, mas estudar para que? Por que 

estudar se não há doentes, não há nada! 

Houve um stress que traumatizou a nossa turma. Traumatizou, aquele dia foi 

traumático. A reunião com a Reitoria foi para gravar e editar em filme. Foi 

choradeira para todo o lado! Abalou de tal forma o psicológico das pessoas que 

precisava de toalha para enxugar o rosto porque era todo mundo chorando. Um 

absurdo. As pessoas perderam o sentido, estavam ontem no Centro Cirúrgico 

operando e amanhã não teriam estágio de Pediatria! 

 “Véio”, o problema estava criado! 

E não tinha solução porque o corpo clínico não recebeu. A Prefeitura não 

pagou por não ter “mecanismos para pagar!” Maior mentira! Era só fazer um 

repasse maior para o plantão! Deram de “migué” e não pagaram! O Prefeito é 

ex-Reitor da UFSCar e dizia que não tinha dinheiro para pagar?! É um absurdo!  

Por isso é que as pessoas não entendem! 

Houve repercussões pelo fato da Santa Casa não ter recebido os alunos. 

Inclusive, em relação ao próprio corpo clínico porque se veiculou a questão 

levantada pelos pacientes: Que tipo de serviço é esse onde os estudantes não 

podem aprender e os pacientes podem ser atendidos? Até o diretor clínico 

escutou isso, recebeu telefonemas de pessoas importantes da cidade 

querendo saber o que estava acontecendo. Cidade pequena tem dessas 

coisas... Aí, é claro, mudou o provedor da Santa Casa. 

Tivemos que buscar outros cenários de ensino, fora de São Carlos, com a 

pressão dos estudantes. Havia professores que nem sabiam que o estágio 
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havia parado (o que desconsideramos, pois são “coitados na vida”). O 

Departamento inteiro tinha que parar e falar:  “moçada, o bicho pegou, caiu a 

casa, temos que tomar uma atitude”.  

Os Reitores da UNIFESP e da UFSCar conversaram sobre uma proposta 

quase certa de irmos para o Hospital São Paulo, mas os alunos de lá 

boicotaram. Eles se posicionaram contra. Penso que estavam certos porque 

realmente já estava muito lotado e iríamos “roubar” a vantagem que eles têm 

na prova de residência. Se há mais alunos no ambulatório, a concorrência 

aumenta. 

Nesse meio tempo, houve a oferta dos hospitais da SPDM, que eles subsidiam, 

em Diadema e Pirajuçara (no meio da favela) e nos imaginamos num buraco. 

Eu moro em São Carlos que é uma cidade do interior, moro relativamente bem 

e lá não tinha como morar perto. Tinha que morar no meio da favela, além das 

condições de segurança... Barramos o Pirajuçara.  

Mas vinha sempre aquela pressão velada, não dita que, na verdade, não 

tínhamos outra escolha! Era fazer ou não continuar. 

Na turma, um grupo queria esperar por uma proposta adequada e outro grupo 

(a grande maioria) achava não haver outra alternativa! Os alunos de maior 

liderança, estimularam a turma a ir para os estágios. Eu achava que tínhamos 

que ir devagar, mas vi que estava sendo vencido. Meus colegas queriam 

acabar, queriam resolver a vida. Sair daqui e tocar a vida de outra maneira. 

Hoje, quando a turma senta para discutir, há um tom de acusação por causa 

dessa divisão. 

Aconteceu é que fomos para hospitais sem qualidade adequada. Nunca é 

aquilo que está no papel. Realidade... Quando chegamos, as pessoas nos 

falaram que ali o serviço era diferente.  

Dos meus seis anos aqui, a história que eu te contei do Internato foi a que mais 

me impressionou. Foi a época que comprovou tudo que comecei falando na 

entrevista. Foi quando entendi que organizações públicas têm que ser olhadas 

com desconfiança. Eu achava que as universidades eram mais puritanas. Na 

verdade, talvez não haja corrupção, desvio de verbas, nada nesse sentido, mas 
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existe um não comprometimento com as pessoas. Está aí minha grande 

queixa. Eu sou responsável por pessoas, me relaciono com pessoas que cuido 

e num determinado momento de minha formação, não tiveram a menor 

consideração por mim.  

São coisas que me revoltam, em alguns aspectos. Não exigirei consideração 

para efetivar a Medicina, mas durante a minha formação! Estamos aqui por 

vários motivos, inclusive estudando por prazer.  

No anfiteatro da Reitoria, as pessoas perderam o que sentiam prazer. Aprender 

Medicina era o prazer das pessoas! A gente estuda... e acabou. Como 

acabou?! É uma coisa que me marcou.  

Eu tenho grandes professores. Tem pessoas importantíssimas aqui que me 

ensinaram enxergar além de ser médico, como pessoa, pensar a vida 

diferente... Foi minoria porque há professores que não sei como vieram para a 

Universidade, pois por mais que queiram notoriedade, pesquisa, têm que lidar 

com estudantes. Eles têm que entender que formarão médicos para cargos em 

Secretarias de Saúde, gestores do MEC, do Ministério da Saúde, 

coordenadores de serviço de cirúrgica... Eles estão nos ajudando na formação. 

Há professores que não têm essa dimensão! Foi um dos males da escola: 

professores não comprometidos e uma Universidade que não planejou para 

que o Curso tivesse suas importantes peculiaridades atendidas. Inclusive, em 

matéria de recursos, há faculdades que gastam mais que a Medicina, mas aqui 

entramos no limbo, com a fala que a Universidade tem suas dificuldades. 

Por que a UFSCar quis o Curso de Medicina, se já tinha tantos problemas para 

resolver? Ninguém vê o ônus do Curso de Medicina porque quando a Medicina 

traz um Hospital vai estagiar a Enfermagem, a Fisioterapia. Hoje, o estágio de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deles é lá em São Paulo. Se tivermos UTI 

aqui, os estágios deles serão aqui e todos ganharão. Só que na hora de 

priorizar o que é importante, fortalecer o Curso porque ele abre as portas para 

os outros, trazendo Hospital, verbas... Ninguém faz Hospital de ensino para 

curso de Fisioterapia, de Enfermagem.  

A direção burocrática da instituição simplesmente não pensa assim. Não 

promove ações para fortalecer o Curso, contribuindo para que os estágios 
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Hospitalares de Fisioterapia e outros sejam muito bons (coisa que a 

Universidade nunca conseguiu realizar, pois não tem abertura Hospitalar). 

Ninguém vê isso.  

O Centro de Saúde da UFSCar é muito fraco, apesar de estar na briga. 

Diferente de outras instituições onde o Centro de Saúde já tem uma 

importância. A pós-graduação do Departamento de Enfermagem tem dois ou 

três anos. Na Medicina, com seis anos, temos só uma pós-graduação. Um 

absurdo para tanto docente que quer fazer pesquisa. Onde estão nossos 

desbravadores? 

Talvez haja residência aqui. Meus colegas falam que sou muito louco se ficar, 

mas passar apertado faz parte. Eu vou prestar o SUS São Paulo, IAMSP, USP 

Ribeirão, USP São Paulo, Botucatu, UNICAMP. 

Quero ser professor um dia. É muito entediante ser só médico... Um candidato 

a Prêmio Nobel contou que no primeiro ano de Medicina decidiu ser 

pesquisador porque a rotina de médico era sufocante. 

Na verdade, um objetivo futuro é ficar na docência daqui. Não me interessa 

ser docente em outro lugar. Ponto. Já há pessoas brigando por outros lugares, 

vou ficar aqui que tem espaço. A cidade vai crescer, o Hospital vai funcionar, a 

Santa Casa precisa crescer também. Há o que se fazer por esta cidade. Acho 

que ser só médico vai ser pouco para mim.  

Há vantagens. Primeira turma de residentes, primeira turma de alunos. Há 

vantagens se você quer ficar por aqui. A residência de Pediatria vai abrir no 

próximo ano. É a promessa, mas será muito difícil. Os matriciadores dizem que 

sim. O objetivo é abrir residências, apostando que elas fixem o indivíduo e a 

maior parte dos projetos estão no Nordeste e Norte, exceto o nosso. O 

coordenador dos Hospitais Universitários no Brasil é docente daqui. Estranho, 

uma cidade que não tem Hospital Universitário, o docente é coordenador e 

disse que São Carlos tem que ter residência e que será na Santa Casa.   

É interessante para a Santa Casa ser um Hospital de ensino. Existe outra coisa 

que vai acontecer e estou esperando isso para definir minha vida: é a disputa 

do serviço SUS. Se o teto SUS não aumentar no município (e tem que 
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aumentar muito), há a necessidade de se ir para Brasília e explicar que a 

cidade tem um Curso de Medicina, com dois hospitais de ensino e precisa de 

dinheiro. A cidade é referência para a microrregião, tem que se dividir melhor o 

pão. Mas se não acontecer, a Prefeitura vai ter que tomar uma decisão. Pagar 

serviço SUS em um Hospital com Centro Cirúrgico, leitos de UTI, quarenta 

leitos de Pediatria, como vai manter? Não dá para pagar a Santa Casa e não 

ativar o Hospital Municipal. Isso é cometer suicídio político. Pode haver uma 

competição SUS em São Carlos e se a Santa Casa não estiver do lado da 

Universidade, vai perder força como instituição.  

Ouvi um livre docente comentando que o Hospital Escola ao aumentar o 

plantão da Pediatria para R$800,00, causou incomodo na cidade pela 

concorrência porque eles teriam que aumentar também! Foi uma ação para 

atrair médicos, pela atual falta de profissionais. Nosso estágio de Pediatria 

estava com supervisão não pediátrica e os alunos só iam ao estágio quando 

havia pediatra de plantão. É um absurdo, o Pronto Socorro de Pediatria da 

cidade que é referência, não ter pediatra 24 horas.  

Durante o dia temos docentes e pediatras contratados na enfermaria, mas à 

noite e final de semana, meu amigo, limbo!  Conclusão: acontecem as 

condutas mais esdrúxulas, como tratar diarreia com Coca-Cola! Em outros 

casos orientam o aluno a dar o dobro da dose do antibiótico recomendado. 

Quando questionamos, justificam que na dosagem normal os medicamentos do 

SUS não funcionam. Que absurdo! Prescrever o dobro da dose porque se acha 

que não funciona?! “Tá de brincadeira, né?” E nesse momento, o aluno não 

tem nenhum poder. Concordo que não é o nosso carimbo!  

O aluno não muda o serviço. O residente acho que muda, se for bom, bem 

formado, com uma visão crítica, corajoso para enfrentar o chefe, questionar 

sobre evidências científicas...  

O problema da Universidade é que ela não toma partido, fica pisando em ovos.  

A Santa Casa é uma instituição que deveria aceitar residente, mas os médicos 

não querem entender que são parte da instituição e se a Santa Casa não 

entender.... Vamos transformar o Hospital Escola que é planejado para ser 

Hospital secundário em Hospital mais complexo. Problema deles. Em vários 
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lugares aconteceu o mesmo. A Universidade abriu e acabou a Santa Casa da 

cidade. Mas UFSCar não toma partido, não faz este tipo de ameaça.  

Qual o poder sobre o Hospital? É o SUS. A FAMEMA está numa crise 

atualmente, o Pronto Socorro vivia abarrotado, o Hospital era deles e 

resolveram fechar o Pronto Socorro. O prefeito ameaçou que iria tirar as 

Unidades Básicas. Resolveram fechar o Pronto Socorro, ficaram sem unidade 

básica e tiveram que ir para outra cidade estagiar, negociando melhores 

condições de trabalho com a Prefeitura. Aqui nem isto temos para fazer. Não 

temos este poder de barganha. Acho que a Universidade precisa mandar no 

Hospital.   

O HC de Ribeirão não é da Faculdade de Medicina de Ribeirão. É uma 

autarquia do Estado entregue à Faculdade de Medicina, mas o poder dentro do 

HC é da Faculdade. Nós não temos isso aqui. Não temos este poder. 

Poderíamos ser parte dos financiadores do Hospital... 

Estamos numa balança de serviços que é muito frágil. A Universidade, o Curso, 

têm uma fragilidade muito grande. Se mudar o Prefeito eu nem sei o que vai 

acontecer! É uma dúvida. A Universidade vai ter que mudar.  
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LUCIANO. Estudante do sexto ano da Faculdade de Medicina da UFSCar. 

 

No início da entrevista, Luciano apresentava-se retraído, parecia um pouco 

nervoso, diria “sem jeito”. Não fazia contato com os olhos, mas depois de dez 

minutos, a entrevista transformou-se em um “bate-papo” informal. De fala 

inteligente, agradável, focou a conversa não só na Faculdade, mas na 

Universidade boa parte do tempo. Pareceu-me que Luciano sentia-se 

verdadeiramente parte integrante da Universidade na qual ingressou, 

conhecendo suas complexidades e compreendendo sua responsabilidade 

discente frente à mesma. 

 

“Este é o tipo de médico que eu desejaria fosse meu médico ou da minha 

família... É o que eu pretendo ser, mas só a vida poderá dar a resposta”. 

 

Prestei o vestibular e passei na FAMEMA e aqui. Optei por fazer São Carlos 

pela distância da cidade onde residia, por causa da minha família e porque era 

uma Universidade Federal. Para mim, a UFSCar era mais forte que a FAMEMA 

que tinha um projeto de se tornar estadual na época, em 2006. 

Em relação à proposta da Escola, fomos perceber melhor como era depois de 

entrarmos e no decorrer da vivência, com o tempo, ali mesmo. Eu não tinha 

nenhuma ideia. Para falar a verdade, quando entrei, não sabia nem o que era 

Aprendizagem Baseada em Problemas. 

Gostei. Gostei do método e de como foi feito. De início, fiquei muito empolgado, 

principalmente pela proposta de buscar os conhecimentos de maneira mais 

ativa, talvez pelo meu perfil... Fazia mais sentido para mim. Antes da faculdade, 

muitas vezes eu acabava estudando de última hora, ouvia o que o professor 

falava e estudava só quando tinha alguma prova. A faculdade dessa maneira, 

pedagogicamente, me fez estudar mais e foi melhor para mim, embora tenha 

algumas críticas principalmente em relação à primeira turma. Para as próximas, 

o Curso esteve e vai estar ainda mais estruturado. 
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A implantação foi extremamente problemática em diversos aspectos. Em 

muitos momentos, houve uma grande acomodação política. Muitas vezes, a 

própria Coordenação do Curso se mostrou em um movimento mais relacionado 

à política (municipal e mesmo federal) do que realmente preocupada em 

estruturar o Curso, em correr atrás de coisas que precisavam ser feitas, como a 

Matriz Curricular (só feita a partir do ano de 2009). Participei de discussões 

iniciadas com os docentes. Se não me falha a memória, foi em 2009 que o 

movimento surgiu de forma mais forte, quando já estávamos no quarto ano da 

Faculdade. A sensação que tínhamos é de ter estudado, nos esforçado, mas 

faltava um norte, um rumo para onde apontar. 

Apesar disso, acho que minha formação não foi prejudicada. Não acredito que 

seria um médico melhor se tivesse feito outra escola de Medicina, muito pelo 

contrário, houve pontos positivos também em nossa formação! Quem teve 

interesse, conseguiu se envolver muito mais do ponto de vista político com a 

Universidade, entender uma série de processos, relações hierárquicas de 

poder que são típicas dessa sociedade e que se observa também na Política 

Nacional.  Olhando por esse lado, foi um ganho. 

Lidar com vários tipos de pessoas não só com o paciente, mas aprender uma 

série de habilidades que o médico deve ter, por exemplo, saber lidar com o 

governo, entender não só de políticas públicas, gestão e medicina sanitarista 

ou preventiva, mas também estar inserido desde o início no processo, lidar com 

a população de maneiras mais ativas... De certa forma, estou falando sem ter 

vivido em outras universidades, mas pelo que meus colegas de outras 

faculdades contam, eles não tiveram a mesma experiência. Apesar de não 

termos grande movimento para Iniciação Científica e uma série de outras 

coisas, a experiência na UFSCar foi um grande ganho daqui. Despertou um 

sentimento carinhoso pela própria Instituição, no intento de ajudar a 

desenvolvê-la. 

Quando se fala em construir, observo uma opinião dualista de reação na minha 

turma. Algumas pessoas têm ojeriza à implantação, à construção de Curso. 

Algumas se enxergam extremamente prejudicadas e outras, no entanto, como 

participaram mais ativamente do processo (mesmo porque tiveram mais 

interesse) mostram uma vontade maior de continuar nisso, de ser preceptor, 
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docente. Em mim, despertou interesses que antes não possuía. Desde o 

ensino médio, tinha metas claras, traçadas especificamente. Queria ser médico 

para ser cirurgião e depois fazer uma especialidade. Não mudei meus 

objetivos, mas acrescentei a vontade de ser docente ou estar envolvido de 

alguma forma com o meio acadêmico. Embora vá ter muito trabalho para 

conseguir! 

Pretendo fazer residência em Cirurgia, mas não fiz cursinho preparatório, não 

deu. Acho que do ponto de vista acadêmico, o melhor seria fazer residência em 

uma Escola de Medicina. Se tivesse que escolher, escolheria a USP de São 

Paulo, onde posso adquirir bons conhecimentos, embora o mecanismo de 

ensino seja diferente daqui. É uma boa instituição para se aprender. Vou fazer 

Cirurgia Geral primeiro e depois não sei. Gosto de todas as áreas de grandes 

cirurgias: cardíaca, oncológica, trauma e plástica. Em todas, se trabalha no 

limite e é isso que mais gosto em Medicina. 

Em relação ao trabalho com Saúde da Família, tenho uma visão crítica sobre o 

ensino, pois penso que entrar no início do primeiro ano não é tão proveitoso. 

Mas é uma crítica pessoal... Não sei o quanto de aprendizagem efetiva 

acontece ali em relação à exposição, ao tempo de prática. Trabalhando os 

conceitos de efetividade e eficiência, não sei se é o mais eficiente. Pode ser 

efetivo, mas a eficiência fica relativizada, pois é uma grande quantidade de 

tempo investido que não condiz com a aprendizagem. São várias horas de 

graduação para um objetivo que se pode cumprir em menos tempo. Ofertar 

mais conteúdo teórico, estudos de Situações Problema ou Simulações 

deveriam ser privilegiados em relação à Estação de Prática Profissional. A 

Saúde da Família poderia entrar mais forte entre os segundo e terceiro anos. 

Já entre o terceiro e quarto anos, não sei se haveria necessidade se continuar 

os estágios em Saúde da Família, pois é o momento em que começamos a 

Clínica, a Pediatria... Já existem estágios previstos para o quinto e sexto anos. 

Poderia haver uma pausa! O acompanhamento longitudinal, na prática, acaba 

ficando um pouco difícil pelos seis anos, muito sujeito à dinâmica familiar que 

em bairros de nível social mais baixo é muito intensa. As pessoas chegam, vão 

embora, o paciente acaba falecendo... Cada ponto deve ser trabalhado, mas 

podemos ver em corte sagital de três anos. Não há necessidade de seis anos! 
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Ao longo do Curso de Medicina, também tive decepções. As mais fortes 

aconteceram com a primeira equipe de implantação do Curso, vinda de Marília. 

Eles surgiram com uma série de promessas, engajaram-se inclusive em cargos 

políticos na cidade e depois agiram de forma contraditória ao prometido. 

Citando um exemplo, em 2008, o Secretário de Saúde sentou-se conosco no 

chão do que é hoje o auditório (não havia nem cadeira ainda no Departamento 

de Medicina). Ele e a Coordenadora do Curso se colocaram completamente 

abertos quando questionamos sobre como seria o Internato (era o meio do 

nosso terceiro ano), nos tranquilizaram completamente, dizendo estarem 

liberadas as verbas para o Hospital Escola. Uma figura política da cidade e a 

figura da Coordenação do Curso... Disseram que iríamos fazer o Internato no 

Hospital Escola de maneira tranquila, aqui na cidade... Mas depois virou essa 

pouca vergonha mesmo o que a Universidade fez conosco! Principalmente 

em relação à figura do Reitor. Eu fui um dos dois estudantes que estava 

dialogando com ele, quando agiu de maneira burra politicamente. Diria até de 

maneira infantil. Perdeu a paciência conosco... Mandou-nos fazer faculdade 

particular, se não quiséssemos ter esse tipo de problema. Enfim... 

Explicando melhor, a pouca vergonha foi que quando chegamos ao quinto 

ano, não tínhamos onde fazer Internato. Iniciou-se então um movimento político 

com a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos para fazermos lá. Fiz três 

meses de estágio em Ginecologia e Obstetrícia. Nem penso em ser 

ginecologista e obstetra, mas foi um dos meus melhores estágios porque 

estávamos perto de nossos docentes. Conseguíamos intercalar ambulatório e 

estágio hospitalar, tínhamos plantões e fazíamos todos os níveis de atenção. 

Foi uma grande decepção termos que interromper o estágio pelo fato do 

pessoal da Santa Casa não ter recebido a remuneração prometida. 

Trabalharam três meses de graça e não sei se eles viram a cor desse dinheiro 

até hoje... Trabalharam de graça para a Universidade que agiu de maneira 

leviana, ao meu ver. Não fez o pagamento e nos retirou de lá. Passamos um 

mês parados, pois a Universidade não tinha feito nenhum tipo de convênio, 

nada. E o ônus foi todo nosso. Tivemos que manter movimentações políticas 

aqui. Não pudemos voltar para casa e acabamos não tendo férias no período. 
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A reação do Reitor nos quarenta anos de UFSCar, foi um fato marcante na 

minha graduação, mesmo para definir algumas coisas para mim. Fomos 

questionar, fizemos uma movimentação, estávamos parados e não por greve 

de alunos ou de funcionários, parados porque a Universidade não havia dado 

condições para que nosso Curso progredisse! Ficamos paralisados pela 

Universidade, não tínhamos o que fazer, não havia estágio nenhum... E a 

resposta imediata da Universidade foi querer abafar, tentando nos colocar em 

qualquer estágio para não alegarmos que estávamos parados. Obviamente, 

conversamos com a Coordenação de Curso e com nossos docentes, 

recusamos tal proposta e dissemos que eles deveriam assumir a culpa por 

tudo. 

Destaco aqui que a Coordenação do Curso e os docentes tiveram uma postura 

muito ética em assumir tal responsabilidade, colocando o problema para a 

Universidade. 

Na comemoração de quarenta anos da UFSCar, fizemos uma manifestação. 

Foi quando nosso Reitor se mostrou uma pessoa descontrolada, esbravejou, 

conseguiu falar muita besteira. Para ele foi horrível politicamente e foi marcante 

para mim. Penso que ainda verei a repercussão disso mais tarde, se tiver 

interesse acadêmico mesmo... Foi marcante a irresponsabilidade da 

Universidade. Mais tarde, orientado politicamente, ele mudou de postura, 

desmentiu o que disse, contando mentiras... Foi bem intenso, mas foi bom! Foi 

bom ver acontecer, para saber o que se pode esperar de pessoas que estão 

acima de nós e como devemos agir para atingir nossos objetivos. 

Tivemos que retomar os estágios do Internato fora de São Carlos, indo para 

Diadema. Lá, nos sentimos extremamente abandonados em diversos 

momentos. Isso foi até mais forte para a turma dois do que para a minha. A 

supervisão docente foi muito aquém do que deveria ter sido. Até agora, já 

estive em vários estágios de Internato e com exceção do estágio de Clínica 

Médica que tem o empenho individual muito grande de um professor, vejo que 

estivemos em muitos momentos abandonados. 

Nossa moradia no estágio do sexto ano... Em Bauru foi mais fácil. Não era nem 

perto do conforto que tínhamos aqui. Dividíamos o quarto com mais três 
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pessoas e o banheiro era coletivo, mas pelo menos tinha alojamento. Em 

Diadema e Limeira, a Universidade quis resolver nosso problema dando bolsa. 

Não é fácil arrumar imóvel, mas em menos de um mês tivemos que alugar 

imóvel para ficar em Diadema e depois em Limeira. Tivemos que nos arranjar 

sozinhos, com uma bolsa de R$330,00 para quarenta dias, em Limeira. O valor 

não cobre nem o transporte, mas a Universidade acha que é o justo! Além 

disso, ainda houve movimentação para que não recebêssemos a bolsa porque 

alegaram que os alunos da Medicina tinham carro, recurso financeiro... É difícil! 

A Universidade aqui tem uma ideologia política tradicional. Criaram um Curso 

de Medicina e agora parece que querem punir quem entra nesse Curso! É 

muito retrógrado. Na verdade, a Universidade se exime da responsabilidade 

que criou para si mesma! Não existiu o Curso de Medicina! Se não houvesse 

vestibular, não iríamos estar aqui e eles não iriam ter esse problema, mas a 

partir do momento que criaram o Curso, têm que assumir a responsabilidade! É 

muito complicada a postura da Universidade, de tapar o sol com a peneira, 

como dar uma bolsa que é ridícula! Não dá para nada! Deveria ser, no mínimo, 

quatro vezes este valor para pensar em cobrir os gastos que temos com 

transporte... Mas eles falam que alunos de outros cursos da UFSCar já têm 

estágio fora e que são estágios tradicionais do Curso?! 

Todos nós tivemos que remanejar recursos. Durante o Curso de Medicina é 

extremamente difícil alguém conseguir trabalhar! Há um ou outro que trabalha, 

mas é difícil! Tivemos que pedir recurso para os pais, uns pegaram dinheiro 

emprestado, fizeram financiamento, coisas do tipo. Como era o último ano, 

último semestre, os estudantes acabaram tomando dinheiro emprestado, 

pensando que poderiam reaver recursos no ano seguinte com o próprio 

trabalho. Todos nós gastamos dinheiro particular dos pais que não tinham nada 

a ver com o problema! 

Quando se entra no Curso de Medicina em São Carlos, espera-se fazer o 

Curso em São Carlos! É o mínimo que você espera! Já a Universidade não 

pensa muito bem assim e para ela R$330,00 dá para fazer muita coisa! Na 

prática não dá para fazer tanta coisa. Em Diadema, recebemos R$220,00 por 

mês. A conta foi o preço de aluguel e o condomínio. Alimentação, transporte e 

todo o resto teoricamente seriam as mesmas despesas nossas estando em 
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São Carlos. Foi assim!... E ficamos lá sem biblioteca, sem segurança... 

Diadema é uma cidade violenta, uma colega nossa teve o carro roubado à mão 

armada, inclusive. A Universidade nos expôs a uma série de situações difíceis. 

Em qualquer cenário estamos sujeitos, poderia ter acontecido em São Carlos, 

mas lá a probabilidade é maior. Foi uma responsabilidade que eles não 

assumiram. 

A Universidade achou que iria ser barato montar um Curso de Medicina. 

Compraram uma proposta que podia ser implantada, um curso com poucos 

docentes e quando viram que não seria possível, ficaram imobilizados ao invés 

de tomarem atitudes proativas e resolverem os problemas. 

Quando questionamos, recebemos tapinha nas costas, falam que os tempos da 

Universidade são diferentes... Não dá para esperar os tempos diferentes da 

Universidade quando você está formando pessoas! Não querendo puxar a 

sardinha para o nosso lado, mas o médico ao meu ver é alguém que lida 

decisiva e pontualmente com a vida de alguém. É diferente formar outro tipo de 

profissional que vai ser influente na vida das pessoas, mas não de uma 

maneira tão aguda. Um médico, muitas vezes, faz a diferença entre a vida e a 

morte. Não querendo ser protecionista em relação à classe, mas isso é uma 

coisa que precisa ser vista de forma diferente pela Universidade. Inclusive, o 

próprio Ministério da Educação faz uma distribuição diferente de créditos para 

as Universidades que têm um Curso de Medicina. Ela pode ter todos os cursos 

da saúde, pode ter Engenharia e Direito, mas quando tem um Curso de 

Medicina recebe uma acreditação cinco (acho) num nível de verba que precisa 

ser distribuído, bem diferente em relação a quem não tem. Assunto que precisa 

ser visto com mais cuidado. 

Penso que para o futuro as coisas serão melhores.  Fui representante da minha 

sala no Conselho de Curso, por algum tempo e tenho um grande contato com 

as outras turmas. A Universidade está tentando trazer todo o Curso para São 

Carlos, o que é o ideal.  O Curso tem que ser construído aqui, com bases mais 

fortes e se faltar profissional capacitado, capacitar os profissionais da rede ou 

trazer de fora! Sei que não é fácil, não é imediato, mas ir para fora sem 

profissionais capacitados, não adianta muita coisa! Aqui podemos ficar onde a 

Universidade têm a infraestrutura: biblioteca, respaldo dos nossos docentes... 
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Fora daqui fica muito mais difícil fazer uma consultoria presencial com docente 

para nossas dúvidas. 

Nos estágios externos, tínhamos contato com o docente menos de uma vez por 

semana! Uma supervisão bem inadequada. Ficávamos com os residentes e 

preceptores. Em Diadema, ficamos com o pessoal da Paulista. Bauru, foi 

exceção, pois tínhamos docente de segunda à quinta-feira, por todo o dia. Em 

Limeira foi complicado, tínhamos docente uma vez por semana, um período 

apenas. O resto do tempo, ficávamos com os médicos da Santa Casa de lá, 

mas não é o nível que se espera de uma supervisão. 

Estamos finalizando o Curso e percebo que todo sextoanista sai da Faculdade 

de Medicina muito inseguro. Temos dúvidas. Não sabemos se iremos dar 

conta, pois já temos ideia do que é ser médico, nem sempre tão explicativa 

quanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais, mas temos ideia do papel do 

médico e do tanto de conhecimento que deve ter. A verdade é que o Curso de 

Medicina não cabe em seis anos, por isso foi inventada a residência médica! O 

que é outra discussão... Voltando à graduação, do jeito que ela é feita aqui, 

facilita a nós alunos, adotar uma postura mais reflexiva, mesmo uma postura 

mais humanista. É difícil falar que saímos mais capacitados porque implicaria 

em comparação! 

Tenho vários amigos que fazem Medicina. Teoricamente, todos tivemos os 

mesmos estímulos e aí é individual, cada um reage de uma certa forma. Aqui 

na UFSCar ficamos mais próximos, seja pelo próprio ambiente universitário, 

seja pela quantidade de horas que passamos no Curso. Fica difícil tentar 

comparar, mas o que observo é que todos meus colegas têm uma visão 

humanista, uma postura ética diferenciada em relação ao que se escuta de 

outros acadêmicos de Medicina. Lógico que não são histórias normais, mas 

histórias com desvio para baixo, de quem fez alguma coisa inadequada. Aqui 

não conheço histórias assim. 

É um curto espaço de tempo, são apenas seis anos, seis turmas até agora e só 

nós fizemos os seis anos, mas a postura ética foi incutida em nós, pelo próprio 

programa do Curso. É uma preocupação grande do Projeto Político 

Pedagógico do Departamento de Medicina. A discussão humanística, ter uma 
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visão do todo do doente, ter a noção de que ele é um sujeito ativo no próprio 

processo de recuperação... São coisas que são trabalhadas muito 

minuciosamente, desde o nosso primeiro ano. 

É muito importante porque nos dá uma visão que não sei se teríamos em 

outras Faculdades. Quanto a isso, sou um ignorante, não estou 

questionando. O que conseguimos fazer, muitas vezes, é nos comparar a 

preceptores ou médicos que estão em contato conosco. Principalmente agora, 

nos anos finais, eles conversam de forma horizontal (dependendo do 

profissional) e conseguimos observar algumas diferenças entre nossas 

posturas, mas é difícil comparar porque só temos algumas horas, estamos na 

graduação, enquanto eles já têm uma deformação do próprio serviço, da vida, 

do trabalho médico. Então... 

Como exemplo do que acabo de dizer, posso citar posturas e condutas não 

adequadas frente ao paciente, não só do ponto de vista de conduta atualizada 

Baseada em Evidências (o que aprendemos muito aqui), mas do ponto de vista 

ético. São condutas que não terão efeito, não objetivam corrigir o que o 

paciente tem no momento, não trarão de volta a fisiologia normal... É.. Muitas 

vezes, uma medicação... No mínimo, um placebo... ou um soro para deixar o 

paciente por muito tempo no P.S... Não vejo meus colegas concordando com, 

ou realizando tais condutas, mas tivemos oportunidade de ver procederem 

assim em alguns cenários! 

O profissional muitas vezes faz isso por achar que o paciente vai ao serviço 

para perturbá-lo. O que aprendemos no Curso é que o paciente vai porque 

precisa, alguma necessidade tem, mesmo que não seja o sintoma referido. 

Pode-se identificar até uma conversão. Através do exame físico, percebemos 

que o paciente não está falando a verdade, mas tem um motivo para ele estar 

ali. Frente a essa situação, podemos agir de diversas formas, como 

encaminhá-lo para acompanhamento... Se for um distúrbio psicossomático ou 

psiquiátrico que está além da nossa capacidade de ação, podemos encaminhá-

lo para alguém mais capacitado, especializado. Em outros casos, colocar para 

ele que aquele não é um cenário para aquela queixa. Muitas vezes, há 

necessidade de se esclarecer o paciente sobre quando procurar um Pronto 

Socorro ou ir ao Posto de Saúde, à Unidade de Saúde da Família e sobre as 
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demandas atendidas em cada cenário. Foram pontos muito bem trabalhados 

aqui: o que é primário, secundário, terciário e conseguimos explicar para o 

paciente através de uma linguagem que ele entenda. 

Nos estágios que fiz do sexto ano, notei uma diferença entre os daqui e os 

outros... Na Santa Casa de Limeira, estágio fraco... A potencialidade é alta, 

mas as condutas dos profissionais que trabalharam conosco, não são as mais 

adequadas, principalmente quando se confronta com a Literatura. A 

argumentação é muito fraca e se confrontamos, muitas vezes fica na base da 

contra-argumentação mais decisiva. Como não queremos entrar em discussão 

mais severa com ninguém, acabamos cortando. 

Em Diadema, notei uma grande diferença em relação à conduta dos docentes 

e a Literatura... A postura do residente, mesmo do chefe de plantão ou do 

médico responsável é bem diferente do preconizado aqui. Lá é tudo muito bem 

protocolado, um Hospital que é exemplo de organização, tem vários níveis de 

publicações internacionais, tudo muito bem montado. No entanto, observei que 

o profissional tem uma postura formatada demais, engessada por protocolos. 

Quando questionamos, nos dizem para recorrer ao superior. Eles fazem o que 

o professor manda. 

É pouco embasamento. É óbvio que o docente é uma pessoa muito 

experimentada, quem mais entende do assunto, mas ficaria desconfortável de 

estar no lugar do residente e ter que realizar uma tarefa que alguém mandou, 

não entendendo os porquês. 

Também há uma postura diferente no modo de se tratar o paciente, mas como 

já disse tem o viés do tempo de formado que influencia na deformação... Vejo 

isso em muitos profissionais formados, não todos. Há profissionais que 

mostram um tratamento diferenciado para com o paciente. É o que eu espero 

conseguir fazer no futuro, é o que eu tento fazer. Só vou poder dizer depois 

que estiver fazendo. 

Algumas posturas são individuais, não dependem da Escola. Daqui não tenho 

como falar, pois ainda não há ninguém formado, mas consigo observar pelo 

menos umas três diferentes posturas médicas. Há o médico que não deveria 

ter feito Medicina, mas isto é uma visão muito pessoal, muito particular! Ele 
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estudou Medicina e como fez um investimento alto, continua exercendo a 

profissão. É técnico, muitas vezes pouco comprometido com o paciente. Tende 

a tratá-lo mal e toma condutas iatrogênicas, muitas vezes tendo consciência 

disto... Ninguém está livre de cometer iatrogenia, mas é antiético agir de 

maneira a lesar o paciente! Vi acontecer mais de uma vez e quando 

questionava, eles tiravam na base da ironia... Enfim, foi um modelo que eu 

não queria ter aprendido, mas é coisa que acontece na vida. 

Há outro tipo de médico que é técnico, mas não se vincula como pessoa ao 

paciente, não permite que isto aconteça! Ele usa seus conhecimentos, age de 

forma correta para garantir a melhora esperada do paciente, para seu retorno 

ao estado de normalidade. O comprometimento é mecânico. Não é um vínculo 

tão adequado. Vínculo é uma palavra que não gosto, mas não é um 

relacionamento tão adequado. 

Do terceiro tipo de médicos, conheço poucos! Na verdade, só são dois 

docentes, mas que permitem o envolvimento quanto pessoa, diferenciado. São 

pessoas extremamente capacitadas tecnicamente, mas permitem um nível de 

proximidade do paciente que para mim é o diferencial. O que vai fazer o 

paciente realmente tentar partir para a cura. Porque em uma parada cardíaca, 

em um politraumatismo, você tem que ser um técnico mesmo, não há tempo 

para nada. Mas em uma atitude intervencionista na vida da pessoa, um 

segmento longitudinal, o ideal é que você seja esse tipo de médico. Os dois 

docentes... Eu digo porque eu vi eles serem assim, não só com paciente de 

consultório particular. Eles são assim! Eu admiro essas pessoas e elas 

continuarão assim, pois têm muito tempo de formadas nas suas 

especialidades, são docentes aqui, o que também não é fácil! Este é o tipo de 

médico que eu desejaria fosse meu médico ou da minha família... É o que eu 

pretendo ser, mas só a vida poderá dar a resposta. É fácil quando se é jovem, 

ao final da graduação ter tal objetivo. O difícil é continuar assim, quando a vida 

está te batendo na cara. 

 

 

 


