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RESUMO

Introdução: O ensino médico no Brasil passa por reformas curriculares que
objetivam integrar dimensões intelectivas, afetivas e relacionais e que valorizam
o pensamento crítico-reflexivo, o autogerenciamento do estudo e a formação
prática integrada ao SUS. Em busca de um modelo pedagógico que
contemplasse essas tendências atuais, a Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) implantou, em 2006, a Faculdade de Medicina da UFSCar, cujo
currículo construtivista, baseado em competências, molda um aprendizado
baseado na prática e integrado ao SUS. Objetivo: Este estudo teve como
objetivo analisar as percepções de docentes e alunos da Primeira Turma (Turma
de 2011) sobre os primeiros anos da Faculdade de Medicina da UFSCar.
Métodos: A metodologia empregada foi a História Oral de Vida, com a produção
de narrativas de docentes e estudantes do curso, para a coleta e análise
qualitativa dos dados. Resultados: as narrativas sugerem que o currículo
favoreceu o desenvolvimento de competências como capacidade de busca,
pensamento crítico-reflexivo e autogerenciamento do aprendizado, apesar de
relatos de resistência à implementação do currículo, deficiências em
infraestrutura e planejamento insuficiente. A prática integrada ao SUS,
especialmente nas Unidades de Saúde da Família (apesar das limitações
técnicas e conflitos políticos), aprimorou as dimensões intelectivas, relacionais e
afetivas do cuidado dos pacientes, favorecendo a autonomia profissional. As
habilidades éticas e humanísticas, assim como os conflitos e desafios,
permearam todas as atividades pedagógicas, convergindo para uma prática
médica humanista e humanizada.
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ABSTRACT

Background: Medical education in Brazil undergoes curricula reforms aiming at
integrating intellectual, affective and relational dimensions and valorizing critical
and reflective thinking, self-management and practical training integrated with the
Brazilian health system (SUS). In search of a pedagogical model that could
address those current trends, the Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
established in 2006 the UFSCar Medical School, whose constructivist,
competency based curriculum frames a practice based learning integrated into
the SUS. Objective: The objective of this study was to analyze the perceptions
of teachers and students from the first Class of graduates (Class of 2011) about
the first six years of the UFSCar Medical School. Methods: The methodology
used was the Life Oral History producing narratives from docents and students
for qualitative data collection and analysis. Results: Despite reports of resistance
to curriculum implementation, infrastructure deficiencies and insufficient
planning, the narratives suggest that the curriculum favored the developement of
competencies such as search capability, critical and reflective thinking selfmanadged learning. The practice integrated into the SUS, especially within the
Family Health Unities, (besides technical limitations and political conflicts)
improved intellective, relational and affective dimensions of patient care, favoring
professional autonomy. Ethical and humanistic skills, as well as conflicts and
challenges permeated all pedagogical activities, converging to a humanistic and
humanized medical practice.

11

LISTA DE ABREVIATURAS

Abreviatura

Nome

ABEM

Associação Brasileira de Educação Médica

APS

Atenção Primária à Saúde

CAPS

Centro de Atenção Psicossocial

CEP

Conselho de Ética em Pesquisa

CNE

Conselho Nacional de Educação

ConsUni

Conselho Universitário

DMed

Departamento de Medicina

DCN

Diretrizes Curriculares Nacionais

ENADE

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio

EP

Educação Permanente

EPM

Escola Paulista de Medicina

ESPP

Estação de Simulação da Prática Profissional

FAMEMA

Faculdade de Medicina de Marília

FMRP-USP

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP

FMUSP

Faculdade de Medicina da USP

Gastro

Gastroenterologia

G.O.

Ginecologia e Obstetrícia

HC

Hospital das Clínicas

12

HC de Ribeirão

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - USP

IAMSP

Instituto de Assistência Médica ao Servidor Estadual

MEC

Ministério da Educação

OMS

Organização Mundial de Saúde

PBL

Problem Based Learning

Pneumo

Pneumologia

Pós-doc

Pós-doutorado

PP

Prática Profissional

PPP

Projeto Político Pedagógico

PROMED

Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares
para as Escolas Médicas

PRÓ-SAÚDE

Programa Nacional de Reorientação na Formação
Profissional em Saúde

P.S.

Pronto Socorro

PSF

Programa de Saúde da Família

PUC

Pontifícia Universidade Católica

RX

Raio X (exame de imagem)

SFC

Saúde Família e Comunidade

SISU

Sistema de Seleção Unificada

SP

Situação Problema

SPDM

Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina

SUS

Sistema Único de Saúde

TBL

Team Based Learning

UBS

Unidade Básica de Saúde

13

UEL

Universidade Estadual de Londrina

UFSCar

Universidade Federal de São Carlos

UNESP

Universidade do Estado de São Paulo

UNICAMP

Universidade Estadual de Campinas

UNIFESP

Universidade Federal de São Paulo

USP

Universidade de São Paulo

14

SUMÁRIO

Dedicatória..........................................................................................................6
Agradecimentos...................................................................................................7
Resumo...............................................................................................................9
Abstract..............................................................................................................10
Lista de Abreviaturas e Siglas............................................................................11
1. INTRODUÇÃO...............................................................................................16
1.1 História do Projeto........................................................................................16
1.2 A proposta da pesquisa.................................................................................20
1.3 O Ensino Médico e o caminho das mudanças...............................................23
1.4 Metodologias Ativas e o Ensino Médico: potenciais pedagógicos para
preparar o futuro profissional cidadão................................................................34
1.5 O SUS como cenário de prática médica........................................................41
1.6 Por trás das atividades curriculares..............................................................45
1.6.1 A formação humanista e a humanização ................................................50
1.7 O Projeto Político Pedagógico da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de São Carlos..................................................................................57
2.OBJETIVOS...................................................................................................62
2.1.1 Objetivo Geral.........................................................................................62
2.1.2 Objetivos Específicos..............................................................................62
3.TRAJETÓRIA DA PESQUISA........................................................................63
3.1 O percurso metodológico..............................................................................63
3.2 População estudada.....................................................................................63
3.3 Aplicação do instrumento de avaliação.........................................................63
3.3.1 História Oral de Vida..................................................................................64
3.3.2 Projeto para realização das Histórias Orais de Vida.....................68
3.3.2.1 Objetivos e justificativa............................ ..................................68
3.3.2.2 Definição de Comunidade de Destino e Colônia.........................68
3.3.2.3 Formação da Rede....................................................................69
3.3.2.4 Pré-entrevista...........................................................................69
3.3.2.5 Entrevistas................................................................................70

15

3.3.2.6 Caderno de Campo.................................. ..................................70
3.3.2.7 Análise das Narrativas............................. ..................................71
4. RESULTADOS.................................................................................73
4.1 Narrativas......................................................................................73
5. DISCUSSÃO..................................................................................................74
5.1

Desafios da Educação Médica.................................................................75

5.2

SUS: o cenário inacabado.......................................................................95

5.3

Metodologias que causam estranheza..................................................104

5.4

Tutores e Tutorados – Os Sonhos e a Realidade...................................115

5.5

Formação médica para além das DCN..................................................121

5.6

O

humanismo

e

a

humanização

que

saíram

do

discurso......................................................................................................128
6.CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................................................................133
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................138

16

1. INTRODUÇÃO

1.1.

História do Projeto

Como autora principal deste estudo, devo aqui me declarar grande admiradora
não só da Arte de Curar como da Arte de Educar. Graduada em Medicina há 25
anos, com Mestrado em Ensino das Ciências da Saúde pelo Centro de
Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS/UNIFESP), atuo
como médica e sou docente do Ensino Superior.

Em 2011, após a aprovação do Projeto de Pesquisa para meu doutorado, pelo
Conselho de Ética em Pesquisa (CEP) e com a autorização do chefe do
Departamento de Medicina da UFSCar, iniciei a coleta de dados deste estudo
que durou um ano.

Para auxiliar o leitor na compreensão do meio e das relações, nos quais aspirei
mergulhar (MINAYO, 2004), descrevi a trajetória percorrida, utilizando-me das
anotações feitas no Caderno de Campo. Porém, não pretendi aqui realizar um
trabalho etnográfico, mas um roteiro para melhor entendimento da pesquisa.

No momento em que iniciei o trabalho de campo, voltava de uma estadia de dois
anos na cidade de Berlim (Alemanha). Paulistana de coração há dezoito anos e
depois de viver por mais dois em outro país, deslocada no tempo e espaço, havia
me estabelecido em São Carlos três meses antes da coleta. Como todos que se
mudam várias vezes de cidade, já não reconhecia de onde era. Seria eu de
algum lugar?

Isso causava em mim um certo desconforto. A ausência do país e do meio
acadêmico, não me permitiam mais a sensação de pertencer a algum lugar,
cidade ou universidade, mesmo recebendo amplo apoio de meu orientador. Mas
enfim, estava ali para realizar a pesquisa.
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Formada pela mais tradicional metodologia de ensino, ansiava por compreender
a implantação do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) que tinha como base o
construtivismo e as práticas metodológicas ativas.

O que me fez pensar em ser possível a realização de tal pesquisa foi o trabalho
historiográfico sobre os 75 anos da Escola Paulista de Medicina: “75X75
EPM/UNIFESP, UMA HISTÓRIA, 75 VIDAS” (GALLIAN, 2008) e “RECORTES
DA MEMÓRIA” (GALLIAN, 2009) que trouxe por 75 narrativas de Histórias Orais
de Vida, a possibilidade de apropriação da história dos 75 anos do Hospital São
Paulo.

Estava familiarizada com as narrativas de História Oral de Vida, pois já havia
utilizado a metodologia em minha tese de mestrado “TRANSFORMANDO
MÉDICOS: Experiências de aprendizado em Homeopatia nos relatos de
egressos do Curso de Especialização da Faculdade de Medicina de Jundiaí”
(ADLER, 2008. p.1).
Com a gratificante experiência do mestrado, pareceu-me uma janela de
oportunidade avaliar a primeira turma de formandos pelo Departamento de
Medicina (DMed) da UFSCar, especialmente por se tratar de um curso de
Medicina que propunha uma ruptura com modelos flexnerianos de ensino.

A receptividade do DMed da UFSCar foi positiva. Alguns docentes mostraram
extrema solicitude. Apresentaram-me as instalações e ofereceram suas salas
para a realização das entrevistas. Dessa forma, comecei a me sentir mais à
vontade para a realização iniciar a pesquisa.

O campus da UFSCar é amplo e arborizado. O prédio da Medicina é moderno,
espaçoso, arejado. As salas para graduação possuem mesas ovais com dez a
doze cadeiras (espaço para discussões teóricas), lousa, flipchart, ventilador e
datashow. Tudo muito novo e limpo.
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Os primeiros contatos com os entrevistados foram frutíferos. Porém, em novos
contatos percebi haver certa animosidade. Vários alunos contatados por e-mail
e/ou telefone, não davam retorno. Quando conseguia estabelecer algum tipo de
comunicação, diziam-se ocupados ou não terem interesse na realização das
narrativas.

Algo semelhante aconteceu com parte dos docentes. Alguns, a quem solicitei a
entrevista, depois de me interrogarem sobre meus antecedentes, a qual
universidade estava vinculada, o nome do meu orientador, se a pesquisa havia
sido aprovada pelo CEP, se havia um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido recusavam-se a ser entrevistados, deixando claro que não queriam
falar sobre o assunto. Tal resistência se dava mesmo eu sendo apresentada por
seus pares que faziam questão de explicar o intuito da pesquisa.

Dessa forma, comprovei que o pesquisado também possui um olhar
antropológico do qual o pesquisador não pode se esquivar, muito pelo contrário,
ele interroga, pede explicações e exige do pesquisador a não isenção das
responsabilidades de sua “exploração”.

Com algumas ideias preconcebidas, segundo Malinowski (1976), parte do
observador e de qualquer trabalho científico, fui a campo e iniciei as entrevistas.
No entanto, à medida que o trabalho evoluía, todo meu arsenal de ideias préconcebidas foi desconstruído. Novas concepções, interrogações e olhares
tomaram corpo no estudo com as narrativas.
No trabalho de campo efetivo, a comparação dos dados e a tentativa da
sua articulação revelarão falhas e lacunas frequentes na informação, o
que, por seu turno, incitará ao prosseguimento da investigação
(MALINOVISKI, 1976, p.26).

Interessante é observar a imersão gradual que o pesquisador experimenta, como
no meu caso, na realização de um projeto de pesquisa cuja metodologia envolve
o trabalho com Histórias Orais. Três meses após o término das entrevistas com
os estudantes e faltando apenas três entrevistas com docentes, prestei um
concurso para docente do Departamento de Medicina da UFSCar e desde então,
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parafraseando Clifford Geertz “navego em vários mares ao mesmo tempo”
(GEERTZ, 2005, p. 104).

E é do lugar da pesquisadora, médica, hoje docente do DMed UFSCar que me
proponho a apresentar o germe de um novo modo de compreender e fazer o
ensino médico no Brasil.
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1.2 A proposta da pesquisa
O discurso sobre a necessidade de se melhorar e humanizar a práxis médica,
próprio do tempo presente, influencia de forma direta os modelos de ensinoaprendizagem das escolas médicas brasileiras (GOMES e REGO, 2011).

O pensamento cartesiano e o modelo biomédico predominaram no século XX.
Foi adotada pela academia uma prática determinista que tinha por objetivo, o
rápido controle do maior número de casos de doença (CAPRA, 1983;
MACHADO, 1997; SÁ 2000). Como consequência, a racionalidade sobrepujou a
fração arte do exercício da Medicina, sufocando-a e expropriando-a de suas
dimensões socioculturais (LUZ, 1996; SIQUEIRA, 2002; REGINATO, 2009).

A priorização do cuidado à saúde centrado na doença, a superposição da
Medicina Diagnóstica e a excessiva valorização das especialidades, limitou a
ampla compreensão do ser humano e seu adoecer. O médico tornou-se refém
de uma prática fragmentada e de baixa resolutividade, onde a quantidade se
sobrepôs à qualidade, gerando críticas e insatisfações, intensificadas no final do
milênio, em relação ao tecnicismo, à especialização precoce e à excessiva
medicalização

da

sociedade

(SIQUEIRA,

2002;

CANGUILHEM

2006;

REGINATO, 2009).

Propostas de novos modelos para o cuidado à saúde incentivaram mudanças
curriculares, no Brasil, pelas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da
graduação em Medicina que privilegiaram uma formação generalista, humanista,
crítica, reflexiva e ética, capaz de ações de promoção, prevenção, recuperação
e reabilitação da saúde, visando uma assistência integral ao ser humano, com
responsabilidade social (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001).

Em busca de novos caminhos, algumas faculdades de Medicina promoveram
alterações curriculares. Como exemplo, temos as pioneiras - Faculdade de
Medicina de Marília (FAMEMA) e Faculdade de Medicina da Universidade
Estadual de Londrina (UEL) – que mudaram seus currículos e estruturaram os
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modelos pedagógicos segundo a Aprendizagem Baseada em Problemas ou
Problem Based Learning (PBL) (KOMATSU, ZANOLLI, LIMA, 1998; BERBEL,
1998; LIMA, KOMATSU, PADILHA, 2003; BARROS e LOURENÇO, 2006;
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; UEL
PROGRAD, 2015).

Apesar das DCN e de incentivos financeiros, a exemplo do Programa de
Incentivo às Mudanças Curriculares para as Escolas Médicas (PROMED), ainda
existem escolas onde a interdisciplinaridade e as práticas metodológicas ativas
pouco se desenvolveram. Nessas escolas, a falta de sintonia entre a prática
médica e as prementes necessidades de saúde da população mostraram que
seus modelos assistencial, pedagógico e tecnocientífico reclamam reformas
para a formação profissional que se deseja (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002;
GARCIA, 2007).

Atualmente, uma das alavancas das alterações curriculares tem sido a inserção
precoce dos estudantes na prática que visa a aprendizagem da integralidade do
cuidado, próxima à realidade. Tal interação foi potencializada pelas DCN de 2014
que definiram uma maior carga horária na Atenção Primária e Serviços de
Urgência para os anos do Internato (NEUMANN e MIRANDA, 2012; BRASIL,
2013; ADLER e GALLIAN, 2014).
Em novos modelos curriculares, abre-se a oportunidade de considerar
concepções amplas de saúde-doença, modelos de atenção e políticas públicas
de saúde par a formação médica. A participação conjunta de docentes, alunos,
gestores, preceptores, agentes comunitários e outros profissionais da área da
saúde pode proporcionar uma formação abrangente e de melhor qualidade. Para
tanto é necessário alto investimento na capacitação de profissionais e de
infraestrutura, o que para o Brasil ainda não é realidade (LAMPERT e ROSSONI,
2004; LIMA, KOMATSU, PADILHA, 2003; NOGUEIRA, 2009; SANTOS, 2013).
Em consonância com as DCN de 2001, a Universidade Federal de São Carlos
inaugurou em 2006 a graduação em Medicina, cujo PPP fundamenta-se em três
pressupostos: currículo orientado por competência, abordagem educacional
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construtivista e a integração teoria-prática voltada para o SUS (MEDICINA
UFSCar, 2007).

Ao formar sua primeira turma, a Faculdade de Medicina da UFSCar completou
um ciclo de seis anos sob modelo curricular, cuja proposta foi a inovação.
Baseado em práticas metodológicas ativas e na formação em serviço, ofereceu
diferentes perspectivas para a formação médica atual.

A ideia inicial do estudo foi ouvir alunos, docentes e preceptores sobre o
processo de formação médica da UFSCar, nos seis primeiros anos de
estruturação do Curso. Porém, na procura dos entrevistados, não foram
encontrados preceptores que tinham percorrido o trajeto dos seis anos do Curso
com os estudantes e docentes. A rotatividade dessa categoria dentro das
Unidades de Saúde e do Curso era alta. Assim, os possíveis colaboradores
preceptores tinham um perfil que fugia ao objetivo proposto pelo estudo.

Durante o trabalho de campo, então, a estratégia para a pesquisa foi
concentrada na coleta das narrativas de alunos e docentes que participaram dos
seis anos de implantação do Curso, com a questão disparadora: “Tomando como
sustentação as DCN, qual a sua opinião sobre o modelo de formação médica
aplicado na UFSCar e como se sentiu fazendo parte desse processo?”.

Como objetivo, esta pesquisa pretendeu apresentar a trajetória de construção da
Faculdade de Medicina da UFSCar, cujos tijolos, prédios e argamassa
constituem-se de seres humanos e suas ações afirmativas do trabalho diário de
formação, cerne do processo de ensino-aprendizagem de qualquer currículo. E
ousa fazer um questionamento: Seria possível formar um médico para além das
competências exigidas pelas DCN que operasse a subjetividade e as dimensões
biopsicossocial e ambiental de forma humanizada?
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1.3 O ensino médico e o caminho das mudanças

“A vida é curta, a Arte é longa, a ocasião fugidia, a experiência enganadora, o
julgamento difícil” (Hipócrates, apud SCLIAR, 1996, p.30).

Atualmente, a educação médica é desafiada a formar profissionais por
competências e deve abranger as dimensões cognitiva, técnica, integrativa,
contextual, relacional, afetiva, moral e hábitos mentais. Prioriza o aprendizado
centrado na individualidade do estudante e voltado para o desenvolvimento de
um pensamento crítico e reflexivo. Pauta-se na valorização do conhecimento
generalista e na integralidade do cuidado à saúde, intencionando reduzir o
descompasso entre o ensino e as necessidades sociais (EPSTEIN, 2002;
BATISTA e BATISTA, 2004; NOGUEIRA, 2009).

Na evolução mais do que intrigante do ensino médico, necessário se faz
referendar os primeiros apontamentos da compreensão do adoecer e do
cuidado, impressos nas páginas da Medicina pelos povos das antigas
civilizações. Desde os Vedas e a Medicina Chinesa, o Código de Hamurabi e os
Escritos Cuneiformes dos babilônicos, os egípcios e suas Casas da Vida e os
escritos do Antigo Testamento, a Medicina privilegiou a economia humana de
forma integral e se compôs com o cuidado religioso. Os iniciados na arte de curar
eram convidados a compreender e confortar corpo e alma (OLIVEIRA, 1981;
SCLIAR, 1996).

Foi na pessoa de Hipócrates que o pensamento médico passou a ser
observacional, porém não compartimentado. Em um tempo de ebulição do
pensamento filosófico, Hipócrates foi para além da metafísica e, pela observação
minuciosa dos pacientes, as primeiras anotações do exercício da Medicina
ocidental. Uniu a observação ao raciocínio na máxima que ressaltou a
importância do bom senso e da ética do médico: primum non nocere1
(OLIVEIRA, 1981; SCLIAR, 1996).

1

Primeiramente não fazer o mal.
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Hipócrates comparou o ensino da Medicina ao cultivo das plantas. A disposição
do aluno seria o terreno; a instrução prévia, a sementeira; a escola médica, os
nutrientes; o processo de ensino seria a mão de obra e o tempo, o fortalecedor
do todo até a maturação. Tinha a imperícia por má qualidade, fruto da ignorância
que levava o paciente à desconfiança e insatisfação. Nas escolas médicas
gregas, o discípulo devia possuir qualidades morais e éticas essenciais ao
exercício da profissão (OLIVEIRA, 1981; DIAS DE MORAES, 2003).

A Medicina grega predominou até a Idade Média (500-1000 d.C.), onde Galeno
(130-200 d.C.), modificando o modus operandi da Escola Hipocrática com teorias
especulativas, vinculou a doença ao pecado e influenciou o pensamento médico
por quatorze longos séculos (OLIVEIRA, 1981; SCLIAR, 1996).

A ciência observacional renasceu com as Sociedades Científicas e nos
experimentos de homens como Willian Harvey, Edward Jenner e Samuel
Hahnemann (OLIVEIRA, 1981). E foi no século XIX que a produção do
conhecimento médico tomou vulto sem precedentes com descobertas que
transmutaram o entendimento médico para a molécula e o microrganismo
(OLIVEIRA, 1981; MACHADO, 1997).

O conhecimento médico firmou-se no materialismo biológico e se afastou das
áreas do pensamento livre. Da influência do paradigma cartesiano sobre o
adoecer, resultou o modelo que é a base conceitual da ciência médica ocidental:
o modelo biomédico. Definido por George Engel como a Medicina com “noções
do corpo como uma máquina, da doença como consequência de uma avaria na
máquina e da tarefa do médico como conserto dessa máquina" (George Engel,
apud CAPRA, p.102).
Abraham Flexner, nos EUA, orientou mudanças curriculares que acentuaram a
visão cartesiana de causa e efeito e o domínio cientificista da prática. E nosso
país imitou-o, criando um currículo pragmático e fragmentado (NEVES, NEVES,
BITENCOURT, 2005; PAGLIOSA e DA ROS, 2008).
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A Medicina Científica do século XX, trouxe possibilidades de diagnóstico e
tratamento inimagináveis em tempos pré-científicos. Renovou concepções e
possibilitou

o

acesso

ao

conhecimento

a

velocidades

estonteantes.

Paradoxalmente, a oportunidade da experiência e da reflexão, inerentes para a
formação e transformação dos homens, tornou-se cada vez mais rara (SCLIAR,
1996; BONDIA, 2002).
Matérias relacionadas ao conhecimento humanístico foram retiradas das grades
oficiais, desprovendo-as de base filosófica e cultural. O estudo do homem
máquina tornou-se mais importante o do que do homem pensante.

O

determinismo predominou sobre a liberdade (MACHADO, 1997; PEREIRA
NETO, 2001; SILVA, 2002; KEMP e EDLER, 2004; COOKE, 2006; PAGLIOSA
e DA ROS, 2008). “A medicina deixava de se apoiar nas ciências humanas para
se sustentar essencialmente nas ciências exatas e biológicas” (GALLIAN, 2000).

A divisão do currículo em ciclos básico e clínico desarticulou o ensino médico.
As faculdades organizaram seus conteúdos programáticos numa racionalidade
basicamente positivista e organicista. A Semiologia e Propedêutica Médicas
tornaram-se desinteressantes frente à Medicina Diagnóstica. No novo modelo
acadêmico, as especialidades marcaram seus territórios com a visão da parte e
não do sujeito. Dividiu-se o indivisível (LUZ 1996; MACHADO, 1997; SÁ, 2000;
SIQUEIRA, 2002; REGINATO, 2009).

Seguiu-se à compartimentalização do currículo, a fragmentação do saber. A
aprendizagem voltou-se para a especificidade de órgãos, para a taxonomia
diagnóstica e o forte apelo do aparato técnico triunfou sobre a observação, sobre
a reflexão e sobre a compreensão do cuidado em saúde. A ação médica voltouse para a doença e não mais para o doente. O pensar do paciente, o sentir, sua
vontade e as suas dimensões socioculturais foram praticamente abolidos dos
currículos. Os saberes biológicos foram valorizados a tal ponto que foi como se
a mente estivesse separada do corpo e o homem não fosse um ser relacional
(LOWN, 1996; CANESQUI, 2000).
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No Brasil, a Reforma Universitária de 1968 privilegiou a formação técnica e
engessou ainda mais os currículos. O aumento do número de vagas das
faculdades acentuou a verticalização do ensino e distanciou o docente dos
alunos (COELHO, 1992; ZUARDI, 2009).

Nas últimas décadas do século XX, docentes e estudantes se viram reféns de
um ensino reducionista, mecanicista, de uma prática utilitarista e sem exigência
de dimensões abrangentes, o que resultou no distanciamento da arte médica, do
doente e de suas necessidades de saúde. O modelo desenvolvido dentro dos
hospitais-escola (responsáveis por 86% da carga horária prática da graduação
e principal cenário na formação até os dias atuais) fez o estudante aprender à
exaustão o incomum e perder

contato com doenças

do cotidiano.

Silenciosamente, técnicas e recursos de ponta tomaram espaço e a
especialização precoce volveu-se em lugar comum (CAMPOS, 1999;
SIQUEIRA, 2002; DICHI e DICHI, 2006).
Outro prejuízo para o ensino médico foi a confusão entre ciência e horas do
docente para a graduação. A valorização da pesquisa em detrimento do ensino,
obrigou o docente a excessivas publicações e o afastou do processo de ensinoaprendizagem e de sua prática, o que resultou em descontentamento tanto por
parte dos alunos como dos próprios docentes (ORTEGA y GASSET, 1999).
O exercício da Medicina tornou-se técnico e impessoal. O médico, vítima do
aparelho formador foi transformado em um profissional treinado para leitura de
variáveis biológicas. A visão antropocêntrica do modelo biomédico substituiu o
diálogo entre profissional e paciente, por diagnósticos e fármacos. O olhar parcial
do doente e a exigência de atendimentos em massa afastou o médico do
paciente e diminuiu sua capacidade resolutiva. A consequência que se seguiu
foi a insatisfação do paciente, não mais reconhecido como um ser
biopsicossocioespiritual (CAMPOS, CHAKOUR, SANTOS, 1997; SIQUEIRA,
2002, TRAVESRO-YEPEZ e MORAES, 2004).
Entre 1960 e 1980, ficaram evidentes os sinais de esgotamento do modelo
predominante. A ruptura da relação médico-paciente, limitadas estratégias de
ação, a medicalização do social e a exclusão da maior parte da população do
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acesso a serviços de saúde exigiram mudanças. Autores com Dupuy e Karsenty
(1979), Foucaut (2006), Canguilhem (2006) propuseram novos modelos de
cuidados à saúde, não só a partir do paradigma biológico, mas sob a óptica
psicossocial e ambiental para o desenvolvimento de uma abordagem dialética
com várias ciências (FEUERWERKER, 2002; MARINS, 2004; NEVES, NEVES,
BITENCOURT, 2005).

No Brasil, os movimentos de Reforma Sanitária e das Conferências Nacionais
de Saúde, reivindicaram uma política pública de saúde universal e de qualidade
(SOBRAL, 2014), funcionando como disparadores para a criação do Sistema
Único de Saúde (SUS) que possibilitou ao Brasil ter um Sistema Público de
Saúde, sob os princípios da universalidade, equidade, integralidade, com
incumbência de contribuir para a formação de profissionais na área de saúde. O
SUS formalizado na lei 8080/90, estabeleceu a inédita participação da
comunidade junto ao Sistema de Saúde, por meio dos Conselhos e Conferências
de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1986; BRASIL, 1988; BRASIL, Lei 8080/90,
1990; BRASIL, Lei 8142/90, 1990; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990; COHN e
ELIAS, 1996; SANTOS, 2013).

Os princípios norteadores do SUS apresentaram um conceito sem precedentes
para todo o país: “Saúde um direito de todos e dever do Estado”. Foram
apontados como fatores determinantes e condicionantes de saúde a
alimentação, saneamento básico, renda, educação, o transporte, acesso a bens
e serviços e outros. Dessa forma, o currículo médico deveria ser reestruturado
ao novo pensar, cuja dimensão ultrapassava a concepção restrita de saúde
como ausência de doença (ALMEIDA FILHO e JUCÁ, 2002; LAMPERT, 2006).

A flexibilização dos currículos e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de
2001 estabeleceram as primeiras mudanças. O médico deveria ser formado com
competências e habilidades para atender às demandas do cuidado integral, do
mercado de trabalho e da responsabilidade social (BRASIL, 1996; MINISTERIO
DA SAÚDE, 2000; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001; MAIA, 2004).
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PERFIL DO FORMANDO EGRESSO/PROFISSIONAL: Médico, com
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Capacitado a atuar,
pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus
diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção,
recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva, da integralidade da
assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com
a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001, p.10).

Uma série de iniciativas foram concebidas para aproximar o ensino médico das
necessidades da sociedade. Em 1991, o Changing Education: an Agenda for
Action foi criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para coordenar e
sistematizar as necessárias adaptações do ensino médico de todo o mundo
(FEUERWERKER, 2002).
No Brasil, o Plano Nacional de Extensão Universitária trouxe a proposta de ação
cidadã das universidades. O PROMED e o Programa Nacional de Reorientação
da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE) deram apoio financeiro às
escolas interessadas em adequar seus currículos e estruturas, integrando-os ao
SUS (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2000/2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).
A persistirem nas trajetórias que vinham tendo os cursos de graduação
correriam o risco de cumprir apenas uma formalidade na vida
acadêmica, deslocando-se a formação real cada dia mais para um
currículo paralelo, este sim, mais aderente a realidade (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p.7).

As Faculdades de Medicina permaneciam afastadas do SUS.

A Atenção

Primária prestando um atendimento padrão queixa-conduta, era pouco
resolutiva, desumana e desvalorizada. O ensino médico mantinha-se
hospitalocêntrico, voltado para interesses de mercado e de empresas
corporativistas, centrado na doença e orientado por uma lógica medicalizante
(SANTOS, 2003; TESSER, 2006; GARCIA, 2007; RIBEIRO e AMARAL, 2008).

Sob novos desenhos curriculares, as escolas médicas começaram a se apropriar
de paradigmas que compreendiam integralidade e gestão do cuidado,
humanização, ética e integração do ensino ao SUS. Para a sintonia entre
graduação, SUS e demandas sociais, novas posturas de aprendizagem e ensino
foram aventadas. A triangulação entre ensino, serviço e assistência, defendida
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por Batista e Batista (2004) mostrou-se um possível caminho para essa
finalidade.
Os primeiros Programas de Medicina de Família mostraram-se satisfatórios para
o cuidado na Atenção Primária à Saúde (APS) e possíveis cenários de ensinoaprendizagem. Diferentes abordagens pedagógicas imprimiram à graduação
novo

dinamismo

do

aprendizado:

Problem-Based

Learning

(PBL);

Apresentações Clínicas (Clinical-presentation-based) e outros (PAPA e
HARASYM, 1999; CYRINO e TORALLES-PEREIRA, 2004; GAYLORD, 2007).

Stewart (2003) apresentou, como modelo de transformação, a Clínica Centrada
no Paciente que tinha por princípios a prevenção e promoção de saúde e a
compreensão do paciente em sua integralidade, sendo ele o centro de toda ação.
As decisões deveriam ser compartilhadas entre médico e paciente para a tomada
de decisões, visando a corresponsabilidade do cuidado. A autonomia do
paciente foi outro ponto importante por ele defendido.
Outras representações sugeriram as Unidades Saúde da Família e Comunidade
(SFC) como cenários prioritários de aprendizagem, onde o enfoque abrangente
e a proximidade médico-paciente, permitiriam o resgate do subjetivo da clínica.
A multidisciplinaridade e o trabalho comunitário e domiciliar com equipes de
saúde auxiliariam na construção de perfis profissionais responsivos às
necessidades em saúde (CAMPOS, 1999; MORETTI-PIRES, 2012).
Estratégias educacionais foram desenvolvidas para abrigar as dimensões
biopsicossocial e ambiental do paciente, centradas no estudante e na
aprendizagem individualizada, aproximando a academia do SUS (LIMA,
FONSECA, HOCHMAN, 2005).
Uma das mudanças ocorridas foi a inserção precoce do aluno nas Unidades de
SFC, como proposto por Campos (1999). Outra, foi orientar o ensino e pesquisa
para problemas de saúde da população assistida. Na interface academia serviço,
a ideia foi a contribuição do docente no Apoio Matricial. Esse conjunto de
mudanças acadêmicas requer investimento na capacitação de docentes e
profissionais do SUS, além de adequação da infraestrutura para o trabalho
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conjunto. Investimento que até os dias atuais tem sido insuficiente e
negligenciado, apesar da proliferação de escolas médicas na última década
(LIMA, FONSECA, HOCHMAN, 2005; LAMPERT, 2009; CUNHA e CAMPOS,
2011; SANTOS 2013).
Em 2006, um estudo do Ministérios da Educação e Saúde (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) destacou que ainda hoje há
cursos de Medicina no Brasil com baixo grau de aderência às DCN, onde a
interdisciplinaridade e os cenários de ensino-aprendizagem são deficientes. A
adequação às DCN “algumas vezes parece permanecer no nível da simples
reprodução do discurso do Conselho Nacional de Educação (CNE), sem se
traduzir em práticas que caracterizem a mudança de paradigma proposto”
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p.155).

Uma pesquisa realizada com alunos da Faculdade de Medicina da USP
(FMUSP) revelou que, mesmo após a reforma curricular em 1998, 79,8% dos
estudantes mostraram deficiência formativa em Medicina Preventiva e Social e
pouca compreensão sobre o SUS. O modelo centrado no atendimento
hospitalar, não sensibiliza o aluno a conhecer o serviço público e seus níveis de
atendimento

e

a

limitada

integração

entre

disciplinas

básicas

e

profissionalizantes dificulta o processo de ensino-aprendizagem (VIEIRA, 2003).
Na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto–USP (FMRP-USP) a prática do
currículo

reformulado

evidenciou

uma

superioridade

significativa

em

conhecimentos específicos e na prática médica, sendo inferiores as habilidades
cognitivas dos estudantes quando comparadas ao currículo tradicional
(TRONCON, 2004; PICCINATO,2004, OLIVEIRA, 2012).

Nos últimos 28 anos, o número de escolas médicas no Brasil passou de 83 para
235 (aumento de 283%). Parte delas, a exemplo da Faculdade de Medicina da
UFSCar, iniciou suas atividades com Projetos Políticos Pedagógicos (PPP)
embasados nas DCN de 2001, mas a implantação dos novos modelos
curriculares tem encontrado resistências internas, estruturais ou sistêmicas, ou
seja, de integração ao SUS (MEDICINA-UFSCar, 2007; LAMPERT, 2009;
D’AVILA, VITAL, BRITTO, 2014).
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Alves (2013) apontou obstáculos para as alterações curriculares desejadas
advindos da própria Instituição de Ensino: de docentes (resistência a mudanças,
capacitação pedagógica insuficiente e desconhecimento do PPP), de estudantes
(resistência à prática na APS e formação generalista) e de serviços/gestão do
SUS (cenários inadequados para prática profissional).

Estudo realizado com egressos do novo currículo da Faculdade de Medicina de
Marília (FAMEMA), mostrou a aquisição de competências profissionais na
formação humanística, ética e na segurança para a futura vida profissional. A
fragilidade apontada foi a incerteza na busca de conhecimento. “Às vezes nos
angustiamos por não saber até aonde ir e quando parar, frente à complexidade
de certos temas” (M1, 3ª série, masc., 22 anos)” (GOMES, 2009, p.9).
Há, portanto, indícios de que as atividades pedagógicas com base no PBL
propiciem mais dúvidas e incertezas em relação ao conhecimento adquirido, se
comparadas às atividades expositivas. Processo pensado para estimular a
curiosidade do estudante e a busca de seu próprio aprimoramento. O conceito
original do PBL foi pensado e direcionado para profissionais maduros, com
potencial para construir resoluções de problemas como parte do processo de
aprendizagem. Os estudantes, pela imaturidade, têm dificuldades em assimilar
a metodologia e podem se tornar inseguros frente ao aprendizado (MORAES e
MANZINNI, 2006; GOMES, 2009; ABDELKHALEK, 2010).
A despeito dos avanços, a implementação efetiva do que se poderia chamar de
cuidado integral à saúde mostra-se deficitária. O aprendizado é fortemente
voltado para o acúmulo de informações e não para a reflexão de atitudes e
ações, favorecendo a formação de um estudante disperso, defensivo, pouco
reflexivo sobre si e sobre o outro, seja seu colega, docente ou paciente (ALVES,
2010; AZEVEDO, RIBEIRO, BATISTA, 2009).
Firmando novos caminhos para as escolas médicas, a FAMEMA, a Universidade
Estadual de Londrina (UEL), a Universidade Federal de Roraima e a UFSCar
desenvolveram currículos que integram academia e SUS, com práticas
pedagógicas centradas no estudante e sob metodologias ativas de ensinoaprendizagem

(BERBEL,

1998;

KOMATSU,

ZANOLLI,

LIMA,

1998;
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FEUERWERKER, 2002; LIMA, KOMATSU, PADILHA, 2003; KOMATSU, 2006;
BARROS e LOURENÇO, 2006; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2006; MEDICINA UFSCar, 2007; AQUILANTE, 2011).

Nesses currículos, o aluno é o centro de um aprendizado voltado a processos
críticos-reflexivos e de autoavaliação, para a construção do conhecimento
individualizado. As atividades curriculares centram-se em metodologias ativas
de ensino-aprendizagem. As práticas são desenvolvidas prioritariamente nas
unidades do SUS, com equipes multiprofissionais e firmam na Estratégia de
Saúde da Família (ESF) o modelo de atenção médica e de integração academiaserviços de saúde e comunidade (LAMPERT, 2006; ADLER e GALLIAN, 2014).

Lampert (2009) estudou a adequação de 28 currículos de escolas médicas
brasileiras, em relação às DCN de 2001 e ao SUS. Os temas abordados foram:
PPP, abordagem pedagógica, cenários de prática, desenvolvimento docente e
mundo do trabalho. Classificou as escolas em três grupos:


Tipologia Avançada (currículo integrado, orientado por competência
profissional, ensino nas APS ao longo dos seis anos sob metodologias
ativas de ensino-aprendizagem);



Tipologia

Inovadora

(currículo

tradicional

em

transformação,

predominando o modelo hospitalocêntrico, com pouco enfoque na
problemática do SUS);


Tipologia Tradicional (modelo flexneriano de currículo, sem interesse na
participação do SUS).

Os resultados mostraram que 75% das escolas apresentaram tipologia
avançada e inovadora, com menor avanço no eixo desenvolvimento docente.
Os docentes defensores do modelo flexneriano são foco de resistência às
inovações, muitas vezes utilizando-o de forma acrítica, servindo-se de
parâmetros educacionais de 1910. Resistência que a contribuição das Ciências
Sociais e Humanas ajudam a vencer, ampliando a percepção do homem, do
adoecer e do cuidado integral (LAMPERT, 2009).
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Recentemente, novas Diretrizes Curriculares em Medicina foram publicadas pelo
Conselho Nacional de Educação. As DCN de 2014 estabeleceram que 30% do
Internato deve acontecer nas unidades de APS e serviços de Urgência e
Emergência do SUS (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2014a;
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO,
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2014).
No momento em que pesquisas de avaliação sobre as mudanças nas escolas
médicas começam a mostrar a consolidação das DCN de 2001, novas DCN são
impostas à academia, sem apreciação das partes interessadas no processo de
mudança, exigindo adequações e alterações de objetivos pré-estabelecidos. Se
acertadas ou não, não se tem evidências para conclusões: “É preciso haver
correspondência entre os cenários de prática e as competências que se pretende
alcançar” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA, 2015, p.16).
Além disso, é imprescindível ter-se discernimento entre a necessidade do
compromisso imediato com a prática médica e o direito de reflexão “com certa
imunidade às pressões do cotidiano” (CAMPOS, 2005, p.10) (AGUILAR-DASILVA, 2009; LAMPERT, 2009; CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2014a).
O aprendizado prático, não deve abstrair as dificuldades e dissabores da
experiência de realização. O profissional necessita estar preparado para uma
vida com tempestades, mostrando-se receptor sensível e estruturado, capaz de
traduzir e interagir de forma adequada às individualidades do ser humano e seu
adoecer. Porém, o SUS tem que estar preparado para ser cenário de ensinoaprendizagem e seus trabalhadores capacitados para tal, em seus três níveis de
atenção. As equipes de saúde, em conjunto à academia, devem ser a base
estruturante desse processo. Para que o aluno esteja durante os seis anos no
SUS, ele precisa de tutoria adequada e do tempo mínimo para a experiência do
aprendizado significativo (RIBEIRO, 2001; TRAVERSO-YEPEZ e MORAIS,
2004; CUNHA e CAMPOS, 2011; SIQUEIRA-BATISTA, 2013).
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1.4. Metodologias Ativas e Ensino Médico: potenciais pedagógicos para
preparar o futuro profissional cidadão.

Devemos nos convencer de que o objetivo final da educação não é o de
aperfeiçoar as noções escolares, mas sim o de preparar para a vida; não
de dar o hábito da obediência cega e da diligência comandada, mas de
preparar para o agir autônomo (PESTALOZZI, apud INCONTRI, 2006,
p.96).

A arte de ensinar teve no passado grandes pensadores e práticos como
Sócrates, o mestre da dialética. Na obra maior de Comenius (1592-1670),
Didática Magna, encontra-se proposições ainda atuais como a construção do
conhecimento pela experiência da observação e da ação. Pestalozzi mostrou
que a individualidade do aluno era um ponto chave para a boa aprendizagem,
onde a intuição auxiliava a instrução (COMENIUS, 2001; KONDER, 1998;
INCONTRI, 2006).
As aulas magistrais tornaram-se o maior eixo metodológico do ensino
contemporâneo. A transmissão vertical ganhou espaço e ainda hoje é um dos
métodos mais usados na graduação. O conhecimento é transmitido em aulas
expositivas, onde os estudantes recebem a informação de forma passiva. Os
conteúdos se sobrepõem em velocidade estupenda, não permitindo o tempo do
silêncio e da experiência para a necessária reflexão (BOEMIA, 2002; CYRINO e
TORALLES-PEREIRA, 2004). Aqui, o objetivo é informar um extenso conteúdo
teórico para um grande número de alunos, em curto período de tempo. Não
necessita de estudo prévio do aluno, que adquire uma noção superficial dos
conteúdos a saber, mas não autonomia sobre seu aprendizado e nem
capacidade de análise reflexiva para um raciocínio crítico (GOMES e REGO,
2011; SANTOS, 2011; DEUS, 2014).

No século XX, diferentes concepções sobre a aquisição do conhecimento,
influenciaram o processo contemporâneo de ensino-aprendizagem. Por meio de
teorias epistemológicas de Jean Piaget e das observações de Lev Vygotsky
originou-se o construtivismo, corrente teórica para a qual o desenvolvimento da
inteligência é determinado por ações entre indivíduo e meio. O conhecimento
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não se traduz em verdade absoluta, mas modela ações e operações conceituais
com base nas experiências. No processo, o professor faz papel de mediador e
busca fazer com que o aluno desenvolva o melhor de si (VYGOTSKY, 2014,
GOMES, 2008).

As abordagens sob o rótulo do construtivismo, apresentam duas características
constantes: a aprendizagem acontece no envolvimento ativo do aprendiz e as
ideias prévias dos estudantes desempenham um papel primordial no processo
de aprendizagem (MORTIMER, 1996).

No ensino superior, o construtivismo trouxe como diferencial a mudança do ponto
central do binômio ensino-aprendizagem. Antes, centrado no professor, centrou
o aprendizado no aluno e no “aprender a aprender” (AGUILAR-DA-SILVA, 2009).
Na contramão do modelo dominante de ensino sob transmissão vertical,
surgiram ações inovadoras, procurando explorar outras possibilidades de
ensino-aprendizagem (BATISTA e BATISTA, 2004; CYRINO e TORALLESPEREIRA, 2004).
O ensino da Medicina também buscou novas concepções metodológicas. Foram
desenvolvidos modelos de interação, vinculando a formação prática a Serviços
de Saúde. As metodologias ativas de ensino-aprendizagem também surgiram
como alternativas ao ensino tradicional. Trouxeram a autonomia do estudante
como um ponto central do modelo pedagógico e motivaram o aprendizado com
o desenvolvimento do raciocínio crítico-reflexivo, estruturado em processos de
ancoragem na aquisição e sedimentação de novos conhecimentos e buscaram
desenvolvem habilidades de autogerenciamento do processo formativo, em um
contexto integrador de teoria e prática (COLLIVER, 2000; MOREIRA e MASINI,
2002; TOLEDO JUNIOR, 2008; MITRE, 2008).
Nesse modelo, o docente deve ter habilidades para conduzir o estudante a uma
aprendizagem ativa, auxiliar e respeitar seu potencial de desenvolvimento. As
práticas avaliativas não são punitivas, pois permitem o processo de análise do
aprendizado, tornando-o dinâmico e ativo (MITRE, 2008).
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O Problem Based Learning (PBL) foi uma dessas ferramentas desenvolvidas e
tem por finalidade promover integração das áreas do conhecimento, fomentar a
reflexão e estimular o aprendizado profissional contínuo por meio de
compreensão e resolução de problemas (COLLIVER, 2000). Baseia-se na
motivação para o aprendizado, na estruturação do conhecimento em contexto
clínico e no desenvolvimento do raciocínio clínico e de habilidades para o auto
aprendizado. O trabalho intencional com problemas, apoia-se na aprendizagem
por descoberta e significados. O ensino ministrado em pequenos grupos (sete
a dez alunos) faz parte da sua estratégia central (CYRINO e TORALLESPEREIRA, 2004; TOLEDO JUNIOR, 2008).
Hoje o PBL tornou-se principal eixo teórico de muitos currículos médicos. Tem
como linha mestra o aprendizado centrado no estudante e baseia-se em estudos
de problemas com temas intencionalmente propostos (disparadores), tendo por
objetivo fazer o aluno estudar determinados conteúdos. Na prática curricular,
auxilia na interdisciplinaridade, no aprendizado cognitivo, crítico-reflexivo,
articulando as dimensões biológica, psicologia e social (BERBEL, 1998;
GOMES, 2009; AQUILANTE, 2011)
Outro modelo desenvolvido foi o ensino pela Problematização ou Ensino
Baseado na Investigação (Inquiry Based Learning). Tendo suas origens no
construtivismo de Piaget, estimula o aluno a compreender e participar como
agente de transformação social, pelo contato e busca de soluções para
enfrentamentos em saúde. Procura mobilizar o potencial político, ético e de
responsabilidade social do estudante em busca de uma formação profissional
cidadã e participativa. Pode-se ter melhor compreensão da metodologia pelo
Método do Arco de Charles Maguerez (Figura 1). Nele há cinco etapas à serem
desenvolvidas pelo estudante: observação da realidade, pontos chave,
teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade (prática). Segundo
Berbel (1998) o docente auxilia na dialética ação-reflexão-ação, dentro de uma
determinada realidade social e o estudante tem a possibilidade de compreender
a responsabilidade da sua prática (BORDENAVE e PEREIRA, 1991; BERBEL,
1998; MITRE, 2008).
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Figura 1: Método do Arco de Charles Maguerez (BORDENAVE e PEREIRA, 1991, p. 10).

O PBL e a Problematização hoje fazem parte de alguns currículos reformulados.
Apesar de ambas serem metodologias nas quais a aprendizagem acontece a
partir de problemas, são propostas distintas, onde o PBL direciona a organização
curricular, como eixo de aprendizagem por meio de situações elaboradas em
temas previamente definidos que buscarão estimular no estudante a construção
do conhecimento (BERBEL, 1998, BATISTA e BATISTA, 2008).
A Problematização “enfatiza o movimento ação-reflexão-ação” (BATISTA e
BATISTA, 2008, p. 111) onde são consideradas implicações pessoais,
contextuais e interações entre diferentes atores na vida real para a reflexão e
construção de novos significados de problemas vivenciados, direcionando as
aprendizagens à cada situação da prática (BATISTA e BATISTA, 2008). É
utilizada

para

determinados

temas

de

uma

disciplina.

Possibilita

o

desenvolvimento do binômio ensino-aprendizagem de forma ampla e integrado
à comunidade e permite explorar temas relacionados à vida do paciente na
sociedade em que vive (BERBEL, 1998; VIEIRA e PANÚNCIO-PINTO, 2015).
Como inovação, a Estação de Simulação da Prática Profissional (ESPP) serve
de apoio pedagógico para o treinamento e desenvolvimento de habilidades
específicas da prática médica. Não substitui a aprendizagem prática real, mas
auxilia no desenvolvimento de habilidades técnicas e relacionais, proporciona
maior segurança para o exercício da Medicina e assegura maior grau de
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autonomia ao estudante, em um ambiente controlado e seguro, com atores
pacientes (PAZIN FILHO e SCARPELINI, 2007; SILVA, 2012).
A ESPP desperta no aluno o senso de autoavaliação e autorreflexão na
construção de novos saberes, ressignificando o antes conhecido e elaborando
uma representação pessoal sobre seus conteúdos. Faz parte desse processo de
aprendizagem o que David Ausubel (1968) propôs como Aprendizagem
Significativa. Novas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas, na
medida em que conceitos inclusivos estejam disponíveis na estrutura cognitiva
do aluno. Os conceitos sedimentados funcionam como ponto de ancoragem para
novos conhecimentos. Porém, o processo só é efetivo quando os conceitos
propostos apresentarem uma estrutura lógica e significativa para o aprendiz. É
uma experiência diferenciada que permite a aquisição de vasta quantidade de
informações de um corpo de conhecimentos (MOREIRA e MASINI, 2002;
GOMES, 2008; VARGA, 2009). “A verdadeira vantagem do conhecimento e do
saber humanos está na segurança dos fundamentos, de onde eles partem e
sobre os quais repousam” (PESTALOZZI, apud INCONTRI, 2006, p.155).
Como recurso educacional, o trabalho com Narrativas e o estudo das
Humanidades e das Artes podem auxiliar na maior percepção do processo
crítico-reflexivo, no desenvolvimento de habilidades afetivas, relacionais e
humanísticas. Nestas abordagens, a cultura da emoção e da imagem suscitam
à reflexão e a processos de mudanças que influenciam nas atividades do
cotidiano. “Educar as emoções requer estratégias inovadoras modernas que vão
ao encontro das necessidades do estudante” (BLASCO, 2005, p. 119) (DE
BENEDETTO, BLASCO, GALLIAN, 2013; BITTAR, GALLIAN, SOUSA, 2013).
Atualmente, o trabalho com Narrativas vem se destacando como outro possível
método auxiliar no desenvolvimento das habilidades humanísticas e críticoreflexivas dos estudantes (GALLIAN, 2012; BITTAR, GALLIAN, SOUSA, 2013). Na
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) foi criada uma disciplina eletiva
cuja metodologia é baseada em Narrativas em Saúde. Utiliza como material três
tipos de narrativas: narrativas literárias, narrativas que emergem em cenários de
prática e histórias de vida de pacientes. Em recente estudo, alunos de Medicina
e Enfermagem dessa disciplina, desenvolveram habilidades humanísticas e a
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incorporaram à prática de seus cuidados em saúde (DE BENEDETTO, BLASCO,
GALLIAN, 2013).
Toda mudança gera inseguranças e instabilidades. Nesse processo, a busca de
ações sedimentadas no êxito, ajudam na transformação desejada. Currículos
com base no PBL, mesclados a metodologias ativas de ensino-aprendizagem
vêm se destacando como respostas aos anseios de mudanças curriculares dos
cursos de Medicina, desde seus primeiros ensaios na década de 1960, na
McMaster

University

(TOLEDO

JUNIOR,

2008;

POLYZOIS, CLAFFEY,

MATTHEOS, 2010), Maastricht University, faculdades de Medicina norte-

americanas (PAPA e HARASYM, 1999; GAYLORD, 2007; POLIZOIS, 2010) e
no Brasil (FAMEMA, 1998; MEDICINA UFSCar, 2007; UEL PROGRAD, 2015).
Com novos modelos metodológicos e práticas pedagógicas, abre-se a
oportunidade de considerar questões relacionadas à formação médica,
envolvendo concepções amplas de saúde-doença, modelos de atenção à saúde
e políticas públicas de saúde. O uso de metodologias ativas na graduação
médica pode auxiliar na implementação das DCN, mas a eficácia do processo
não depende apenas do planejamento e gestão curriculares. Há necessidade de
se articular currículo e prática profissional junto ao Sistema Único de Saúde,
reorientando saberes e práticas para adequá-los à realidade brasileira que se
quer enfrentar (MITRE, 2008; GOMES, 2009).
As metodologias ativas permitem a capacitação na compreensão bio-psicosócio-ambiental do cuidar, além de estimular a Educação Continuada. Facilitam
a utilização de ações integradoras do ensino, possibilitam independência,
responsabilidade e preparam o estudante para o trabalho em equipe. Propõem
substituir o ensino médico tradicional ao priorizar a interdisciplinaridade e a
integração teórico-prática (MARIN, 2010; POURSHANAZARI, 2013).

Na Alemanha, uma pesquisa feita com graduandos em Medicina da Universität
Witten/Herdecke, comparou o ensino tradicional e o currículo de PBL, entre os
anos de 1996 e 2002. Neste estudo, o PBL trouxe benefícios à aquisição de
competências profissionais, com maior independência em aprender/ trabalhar e
a destreza na prática. Já o conhecimento médico complexo, a competência para
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pesquisa e para administração/negócios mostraram-se menos desenvolvidos
com relação ao ensino tradicional (SCHLETT, 2010).

Uma revisão sistemática sobre o ensino com base no PBL, em Medicina e
Odontologia, apontou que os estudantes desenvolveram atitudes para o
aprendizado profissional contínuo a curto prazo, mas não a médio e longo prazo.
Os trabalhos Randomized Controlled Trial (RCTs) e estudos comparativos (todo
currículo) não apresentaram clara diferença entre PBL e o ensino tradicional.
Paradoxalmente, os estudos comparativos entre intervenções pontuais de PBL
e currículo tradicional foram consistentemente a favor das intervenções. Como
sugestão, o autor destaca que um currículo híbrido, onde se utilize ambas
metodologias, pode ser uma alternativa adequada para o ensino médico
(POLYZOIS, CLAFFEY, MATTHEOS, 2010).

Outra proposta metodológica é o chamado Team-Based Learning (TBL) que se
mostra uma abordagem educacional viável, eficaz e positiva na preparação dos
alunos para as etapas subsequentes da experiência educacional, quando
aplicado em conjunto ao PBL (ABDELKHALEK, 2010).

Para Nestor Schor, professor na UNIFESP/EPM as reformulações curriculares
devem acontecer de maneira a ensinar e promover autonomia aos alunos.
Cada vez mais estou convencido que deve haver grandes aulas magnas.
Pegar o professor “X” que mais entende daquele assunto e dar uma aula
que arrepia. O restante, essas besteiras que a gente faz de ficar dando
aulinha, isso não serve pra nada. O que salva os nossos alunos é que
são extremamente qualificados. Só precisamos dar mais tempo para
eles lerem, cobrar e oferecer tutorias, para tirar dúvidas ou para discutir
e aprofundar determinados conhecimentos (SCHOR, 2009 apud
REGINATO, 2009, p.137).

As mudanças curriculares mostram-se essenciais, porém não suficientes para
alterar o perfil do egresso como preconizam as duas últimas DCN. Há que se
pensar em estratégias de ensino-aprendizagem efetivos para o novo profissional
que se quer formar (GOMES e REGO, 2011).
Mas quem acredita na utopia da mudança para um novo médico crítico
e reflexivo, humano e ético precisa também agir e criar estratégias, além
do método, em busca de uma formação, ao menos, um pouco melhor...
(GOMES e REGO, 2011, p. 563).
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1.5 O SUS como cenário de prática médica.

O homem que esvoaça com facilidade sobre cada conhecimento e não
fortalece seu saber empregando-o tranquila e firmemente, este também
perde o caminho da natureza...” (PESTALOZZI apud INCONTRI, 2006,
p. 159)

No panorama de mudanças do ensino médico, o SUS trouxe como incumbência
“a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde” (BRASIL,
Lei 8080/90, Artigo 6o, inciso III, 1990) e as DCN de 2001 estabeleceram
competências ao profissional,

enfatizando a integração ensino-serviço

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001; EPSTEIN e HUNDERT, 2002).
Hoje, aos 25 anos do SUS, permanece o debate sobre ações necessárias para
a concretização de um ensino médico que contemple de forma satisfatória e
sustentável, o tripé ensino-pesquisa-assistência junto ao Sistema Público de
Saúde (LAMPERT e BICUDO, 2014; OLIVEIRA, 2007).
Na história do SUS, as dificuldades que se avolumaram ao longo dos anos
desviaram o rumo de suas diretrizes e obstaculizaram sua adequação tanto para
o ensino como para a assistência. Santos (2013) aponta como obstáculos
maiores o subfinanciamento federal (incluindo repasses fragmentados por
programas e não por metas de planejamento municipal ou estadual), a
subvenção crescente com recursos federais aos planos privados de saúde, a
rigidez da estrutura administrativa e burocrática do Estado que impede gastos
públicos extremamente necessários à saúde da população e a privatização da
Gestão Pública (CUNHA e CAMPOS, 2011, SANTOS, 2013).
Nesse contexto, fica claro que o planejado para o SUS, nas décadas de
1980/1990, não aconteceu. Hoje a Atenção Primária e equipes de SFC têm
grande dificuldade em desenvolver um cuidado à saúde com qualidade. A
cobertura efetiva da população, planejada para 100%, oscila entre 30 a 40% e
mantém baixa sua resolutividade. A gestão, devido à falta de recursos
financeiros, se vê obrigada a privilegiar serviços de urgência/emergência,
deixando em segundo plano a promoção à saúde e a prevenção de agravos.
Com esse cobertor curto, a promoção/prevenção que deveriam mudar toda a
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lógica do Sistema de Saúde brasileiro, ficaram restritos a ações pontuais de
pouco impacto (RODRIGUES, 2013; SANTOS, 2013). "O cenário do
atendimento à saúde não foi alterado por falta de políticas consistentes e de
financiamento adequado" (MEINÃO, 2013).
Foi nesse cenário que as escolas de Medicina buscaram inserir seus currículos
e preparar médicos para a lógica do mundo do trabalho contemporâneo,
privilegiando atividades junto à APS. Apresentaram o aluno à prática da
experiência na complexidade do SUS, auxiliando na construção de redes de
saberes diversos como o cuidado integral e compartilhado, o trabalho em
equipes multiprofissionais, a responsabilidade social, entre outros. Fatores que
implicam na ressignificação de sua prática, alterando o modo de refletir sobre
suas ações ao compartilhar experiências e conhecimentos com colegas,
docentes e profissionais do SUS. O aprendizado interdisciplinar no cenário do
SUS, por meio de metodologias ativas de ensino-aprendizagem funciona como
potencializador do ensino médico (DEMARZO, 2012; BATISTA e BATISTA,
2008; SIQUEIRA-BATISTA, 2013).
Batista e Batista (2008) defendem que a prática médica deveria ser o “eixo
estruturante” (BATISTA e BATISTA, 2008, p.102) do currículo para efetivação da
construção do conhecimento a partir de situações vivenciadas no cotidiano da
prática.
Apesar das dificuldades enfrentadas, à exemplo da FAMEMA (MARIN, 2014) e
da UFSCar (MEDICINA UFSCar, 2007) há uma tendência de aproximação entre
ensino médico e SUS, por meio de gestões compartilhadas e a criação de
espaços de ensino-assistência-pesquisa e Educação Permanente para o
cuidado integral (PUCCINI, SAMPAIO, BATISTA, 2008; LAMPERT e ROSSONI;
2014).

Os profissionais do SUS são, em sua maior parte, conhecedores das políticas
de saúde e compromissados com as propostas de transformação. Na integração
com os graduandos em equipes multiprofissionais podem ser potencializadores
do ensino e auxiliares na aquisição de conhecimentos sobre Saúde Pública, de
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competências técnicas, relacionais e de gestão que são importantes
aprendizados para o mundo do trabalho, por meio das vivências práticas
(ARAUJO, MIRANDA, BRASIL, 2007; BATISTA e GONÇALVES, 2011).

No conjunto de adaptações à realidade, as experiências de inserção longitudinal
de disciplinas no SUS e de atividades educativas dos alunos junto à população,
resultaram no desenvolvimento de vínculos com pacientes e comunidade.
Aproximaram os estudantes da realidade e contribuíram para a compreensão do
contexto sociocultural da população assistida, tornando-os aliados para as
necessárias mudanças da APS (TRONCON, 1999; CECCIM, 2005). Mesmo
atividades pontuais ou extracurriculares revelaram-se como importantes elos
entre o ensino, a pesquisa e as práticas no SUS, inclusive em currículos de
tipologia tradicional e tornam positiva a avaliação dos alunos sobre o SUS
(FONTANELLA, 2011; NEUMANN e MIRANDA, 2012; ADLER e GALLIAN,
2014, SOUZA, 2014).
Nos serviços do SUS, a dicotomia entre o conceito do cuidado integral e o
modelo biomédico tornou-se espaço de disputas entre o velho e o novo e reduziu
o rico potencial dos cenários de aprendizagem prática multiprofissional, no SUS.
Esses espaços privilegiados pela diversidade de encontros, deveriam funcionar
como disparadores para a aprendizagem pela experiência e para a produção do
conhecimento. Apesar de mecanismos criados para o cuidado compartilhado,
para a comunicação transversal e prevenção quaternária, o modelo de queixaconduta, a baixa resolutividade e desnecessários procedimentos de Medicina
Diagnóstica continuam fragmentando o doente e onerando as Instituições
(FEUERWERKER, 2002; PINHEIRO e MATTOS, 2005; CIUFFO e RIBEIRO,
2008; NORMAN e TESSER, 2009; HORA, 2013).
Não basta estabelecer práticas e relações inovadoras nos cenários
novos – da comunidade e da atenção básica – que são incorporados no
processo de ensino-aprendizagem. Para transformar o perfil do
profissional formado, é preciso tranformar as práticas e as relações em
todos os cenários de prática, incluindo os de internação domiciliar, os
ambulatórios de especialidade, as enfermarias e os prontos-socorros
(FEUERWERKER, 2002).

A formação médica atual, tomada pelo ângulo da prática vivenciada no SUS,
mostra-se heterogênea. Contribui para isso não só a abordagem dicotômica de
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preceptores e docentes, acima mencionada, mas também os diferentes
currículos aplicados e suas práticas metodológicas, bem como as condições em
que esses currículos são colocado em prática. Para mudanças e consolidações
de projetos pedagógicos das faculdades de Medicina, é indispensável adequar
essas condições à cada escola e considerar que a formação se realize através
das especificidades de cada curso (LAMPERT, 2009).
A falta de infraestrutura e a escassez de programas para integrar academia e
Serviços Públicos de Saúde são pontos desestruturantes para o ensino de
qualidade no SUS. O aprendizado na Rede Pública não implica necessariamente
em melhoria na graduação e nem na melhora da resolutividade na atenção à
saúde. Faz-se necessário investir maciçamente na infraestrutura do SUS, com
oferta de serviços e equipamentos, capacitação de pessoal, melhoria de gestão
e criação de espaços para desenvolvimento de programas conjuntos. Além
disso, reduzir isenções fiscais e subsídios aos planos privados de saúde e
consolidar parcerias com instituições sólidas de apoio. Outro ponto importante é
definir programas e ações conjuntos entre academia-serviço-comunidade, sob
novos paradigmas de atenção e cuidado à saúde, onde o graduando de Medicina
possa compreender seu papel como profissional, dentro do serviço de saúde. O
papel participativo de docentes, preceptores e gestores e a parceria dos
mesmos, pode ampliar a qualidade do ensino e dos serviços prestados pela
unidade de saúde, além de sensibilizar o setor público para financiamento de
projetos que envolvam o ensino integrado ao SUS e voltado à comunidade
(OLIVEIRA, 2008; FERREIRA, 2010, SANTOS, 2013; ADLER e GALLIAN,
2014).
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1.6 Por trás das atividades curriculares.

Ó tu que estudas esta máquina, o corpo não deves te sentir ressentido
por receber o conhecimento que resulta da morte de um semelhante;
alegra-te que nosso Criador tenha te dado acesso a um instrumento tão
perfeito. Mesmo, porém, que sejas movido pelo amor, é possível que te
vença a náusea; e ainda que não te vença tal náusea, talvez sejas
derrotado pelo medo de passar longas horas noturnas junto a corpos
esquartejados (LEONARDO DA VINCI apud SCLIAR, 1996, p.58).

A sala de Anatomia e a difícil tarefa do encontro com a morte. Por centenas de
anos sensações semelhantes repetiram-se em jovens recém-saídos da
adolescência, ao se depararem com cadáveres nas primeiras aulas do Curso de
Medicina. Apesar do paradoxal início do aprendizado da manutenção da vida
pela morte, ele abrange outras dimensões:
Muitos dizem que a anatomia, para o aluno que entra na faculdade, é a
grande representação da medicina, a iniciação...Então a gente faz todo
o ritual de iniciação, tem que ter muito respeito pelos colegas, pelos
professores, pela área, pela profissão, usar avental, nós temos que dar
o exemplo, respeitar as regras... Esse é um ritual que mantemos,
valorizamos o lado humano (RICARDO LUIZ SMITH apud REGINATO,
2009, p. 112).

Hoje, parte dos currículos em Medicina expõem os estudantes ao contato com
pacientes logo no início do curso, contrapondo a tradicional exposição inicial a
cadáveres (FERREIRA, SILVA, AGUERA, 2007; VIEIRA, 2007). A experiência se
realiza na vivência do estudante com a problemática de saúde e doença por meio
de visitas domiciliares, asilos e sanatórios, acompanhamento de ambulâncias e
pacientes com doenças terminais. Seja na impressionante sala de Anatomia ou
no contato com o doente e seu contexto, o aluno iniciante é exposto a choques
e constrangimentos naturais resultantes do contato com as diferentes formas de
dor (DICHI e DICHI, 2006).
Os estudantes são submetidos a vários estressores e a escola pouco se atém a
este estado emocional. A constante competitividade na graduação provoca
crises de menos-valia e desistência, mais intensas nos primeiros anos. Os
extensos e necessários períodos de estudo, cansam e limitam o lazer (saudável
à mente e ao corpo). Os estudantes moram longe da família e acabam por
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assumir responsabilidades de uma casa (pagamentos, alimentação, etc.). A esse
quadro alia-se a angústia de dependerem financeiramente de seus pais, por
muitos anos (BENEVIDES-PEREIRA e GONÇALVES, 2009; REGINATO, 2009).
Entre os terceiro e quarto anos, deparam-se com a necessidade de maior
dedicação ao curso, em detrimento da vida social (MARIN, 2010). O erro médico
e o mercado de trabalho despontam como temores futuros. Deparam-se com a
responsabilidade em lidar com o doente, o que aumenta a carga ansiogênica e
a necessidade de maior dedicação: “(...) e como a gente lida com pessoas em
momento de fragilidade, você tem que ter mais amadurecimento para lidar com
elas...” (DINI e BATISTA, 2004, p. 201).
Finalmente, no Internato, o trato com doentes graves, a responsabilidade sobre
a conduta, o lidar com o sofrimento, o desespero e a morte, a despersonalização
do ambiente de trabalho que gera descontentamento, bem como situações de
dor e frustração, “corroem a autoestima do aluno ainda em formação”
(BENEVIDES-PEREIRA e GONÇALVES, 2009, p.11). A angústia e o sofrimento
aumentam com a escolha da especialização. A insegurança é exacerbada frente
a exames de residência médica e às disputas mercadológicas. “Eu tenho muito
medo do futuro. O que eu vou fazer da minha vida? ” (DINI e BATISTA, 2004, p.
202). Recentemente, a revelação de casos de violência moral e sexual apontam
para os abusos vividos pelos estudantes, dentro da própria comunidade
universitária (REGO e PALACIUS, 2014).
Como resultante desses estressores, surgem sentimentos de desproteção,
impotência, desânimo e ansiedade. Casos de drogadição e depressão fazem
parte da triste estatística dos estudantes de Medicina e suicídios ocorrem num
grau maior, quando se compara essa população à população geral
(BENEVIDES-PEREIRA e GONÇALVES, 2009; OLIVEIRA, 2009; VOIGT, 2009,
REGO e PALACIUS, 2014).
As DCN de 2001 definem como competências e habilidades específicas para a
formação médica: “cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bemestar como cidadão e como médico” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p.11).
Para tal, é essencial que os responsáveis pelo ensino estejam próximos e

47

auxiliem no desenvolvimento de tais competências nos futuros cuidadores
(BENEVIDES-PEREIRA e GONÇALVES, 2009).
Seja no ensino tradicional ou em currículos modificados, a orientação teórica e
o exemplo prático são responsabilidade da instituição formadora e daqueles que
a constituem (BENEVIDES-PEREIRA e GONÇALVES, 2009; AZEVEDO,
RIBEIRO, BATISTA, 2009). Um aprendizado satisfatório para a faculdade e para
o graduando, deve necessariamente ter acompanhamento tutorado (ALMEIDA
e BATISTA, 2013).
Para Ramos-Cerqueira e Lima (2002), os novos currículos e pedagogias de
ensino podem ser insuficientes para a diversidade de embates afetivos aos quais
os graduandos são expostos. Os docentes precisam exercer a função de
educadores, formadores, apoiadores e valorizar a subjetividade do aluno.
Modelo que tem seus antecedentes em Pestalozzi, onde a individualização do
aprendizado, a intuição, a subjetividade e a afetividade apresentam-se como
auxiliares da instrução tutorada (INCONTRI, 2006). No ensino médico, a relação
docente/preceptor-aluno é de vital importância para a construção da relação
aluno/médico-paciente (RAMOS-CERQUEIRA e LIMA, 2002).
Hoje, a figura do tutor permite a orientação individualizada não só de habilidades
cognitivas, mas de habilidades afetivas e relacionais, referentes à profissão. A
função do tutor é dar suporte acadêmico, reduzir o risco de Burnout , promover
o desenvolvimento de relações dentro da profissão e auxiliar na satisfação com
a carreira. Porém, nos cursos, o número de alunos é desproporcionalmente
maior ao de tutores e a capacitação deficiente, o que acaba por descaracterizar
a função. Há graduações que nem disponibilizam tutores aos alunos. O modelo
de ensino preconizado pelas DCN, propõe a liberdade ao estudante em definir
os seus objetivos instrucionais, dentro da linha mestra do currículo e a tutoria
deve auxiliá-lo nesse caminho (ALMEIDA e BATISTA, 2013; CHAVES, 2014).
Os estudantes precisam de profissionais onde possam se espelhar. Os jovens
adentram as portas da faculdade, egressos do ensino médio e idealizam o
estudo universitário. Têm sede do saber e pouco senso crítico sobre informações
e atitudes que influenciarão suas vidas e carreiras (DICHI e DICHI, 2006).

48
Outra coisa muito marcante na Escola foram meus professores. Pelo fato
de serem formadores, eles têm uma influência pelo resto da vida! O
aspecto técnico, didático, é algo inerente a eles. Mas aquele plus
humano, de conversa, de aconselhamento – isso é o diferencial. Por
isso, eu diria que muitos dos meus professores foram inesquecíveis (Dr.
WAGNER SHIGUENOBU KUROIWA apud REGINATO, 2009, p.104)

A história traz exemplos de homens que fizeram de suas vidas a arte de ensinar
Medicina e terão o reconhecimento eterno de seus discípulos pelos exemplos
que deixaram. Conta o professor Pedro Luiz Mangabeira Albernaz, “Os
professores não ganhavam nada para dar aulas na Escola Paulista. Era
realmente produto de entusiasmo!” (GALLIAN, 2008, p.44).
Como fui da primeira turma da EPM, incorporei e mantive o espírito da
Escola. Sempre lutei para que as gerações posteriores seguissem o
espírito dos professores fundadores, espírito do ponto de vista da ética
e do trabalho (JAIR XAVIER GUIMARÃES apud REGINATO, 2009,
p.101).

Se a aproximação de conteúdos teóricos, na atualidade, pode ser feita à
distância e solitariamente, o mesmo não se dá com as habilidades éticas e
atitudinais. Respeito, compaixão, beneficência, não maleficência, justiça e sigilo
são princípios bioéticos a serem aprendidos pelo diálogo e exemplo prático.
Orientar médicos em suas formações é complexo e nesse contexto, o docente
emerge com relevância e responde por modelos que irão marcar os modos de
atuação de seus alunos (DICHI e DICHI, 2006; COSTA e PEREIRA, 2005).
O Manno era de uma cultura absolutamente grandiosa. Primeiro porque
tinha, e deve ter até hoje, uma paixão pela literatura alemã, pelos
filósofos... Então ele cobrava uma postura e uma forma adequada de
colocar o que estávamos aprendendo (ESPER ABRÃO CAVALHEIRO
apud REGINATO, 2009, p.103).

Manter um relacionamento interpessoal caracterizado pelo diálogo, pelo respeito
e pelo compromisso é condição fundamental para a formação médica na opinião
dos docentes (CANUTO e BATISTA, 2009). Muito ainda é feito por meio do
esforço individual e do autodidatismo. Nas escolas médicas, a falta de
sistematização para uma formação didático-pedagógica é uma lacuna no
preparo docente. Eles são contratados pela competência profissional ou por
serem bons pesquisadores, o que não assegura a competência didática, nem
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relacional. Ao contrário de outras áreas, não se exige formação especializada do
processo de ensino-aprendizagem para a docência em Medicina (CANUTO e
BATISTA, 2009; COSTA e SIQUEIRA-BATISTA, 2004).

A adequação dos docente e outros profissionais designados a intermediar o
processo de aprendizagem do estudante, é essencial para um ensino de
qualidade. Com a responsabilização dos preceptores na formação, o processo
de qualificação também precisa envolvê-los. Para contribuir de forma efetiva com
um ensino de qualidade e humanizado, os profissionais devem ser capacitados
não só nas metodologias pedagógicas, mas para saber lidar com a velocidade
de novas descobertas científicas e tecnológicas, com instrumentos de gestão e
com o cuidado multiprofissional. Devem estar preparados para manter
compromisso permanente com a ética e cidadania e atentar para a escuta e
acolhimento tanto do aluno como do paciente (AZEVEDO, RIBEIRO, BATISTA,
2009; GOMES e REGO, 2011; HORA, 2013).

A capacitação deve permitir o desenvolvimento da maestria de valores
contributivos para a evolução do estudante, não só como profissional, mas como
ser humano, dado que não são variáveis excludentes. Necessário se faz
incentivar o lado positivo do aluno para auxiliar na formação de médicos
competentes, éticos e de elevada moral como já orientava Hipócrates
(OLIVEIRA, 1981, RAUTIO, 2005; PAGLIOSA e DA ROS, 2008).

E é no contexto da aprendizagem prática que docentes e preceptores ganham
qualidade especial, pois é principalmente por seus exemplos práticos que os
futuros médicos incorporarão competências nas dimensões integrativas,
relacionais, afetivas, morais e atitudes humanizadoras (CANUTO e BATISTA,
2009; ADLER e GALLIAN, 2009; REGINATO, 2009).
A amplitude da formação moral elementar toca primeiramente em três
pontos de vista: a obtenção de um estado de ânimo moral por meio de
sentimentos puros; a prática de exercícios morais de autodomínio e de
esforços no que é reto e bom; e finalmente a realização de uma ideia
moral, através da reflexão e da comparação das relações de justiça e
moralidade (PESTALOZZI apud INCONTRI, 2006).
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1.6.1 A formação humanista e a humanização

Em nossa época, a crescente intimidade entre a medicina e a ciência
fomenta a ilusão de que são idênticas. Essa ideia leva os médicos a
desdenhar a importância das boas maneiras ao pé do leito do enfermo,
induz à negligência na coleta minuciosa da história médica e reduz o
investimento individual na promoção das interações humanas com os
pacientes. O foco passa da arte de curar à técnica de tratar, como se os
dois sistemas fossem antagônicos e não complementares (LOWN, 1996,
p.140).

Para reaproximar a formação médica do homem e sua totalidade, as DCN de
2001 estabeleceram como parte estrutural da graduação, a inclusão de
“dimensões éticas e humanísticas, devolvendo ao aluno atitudes e valores
orientados para a cidadania” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001, p.11) e
fixaram por objetivo, levar os estudantes à prática da “integralidade da atenção,
qualidade e humanização do atendimento prestado” (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, 2001, p.4).
Porém, ao se discutir os conceitos de humanismo e humanização, necessário se
faz nomeá-los para melhor compreensão dos leitores. De qual humanismo, de
qual humanização se pretende falar?
Aqui, os autores tomaram como base, o conceito defendido por Aréchiga (2003)
que afirma ser o Humanismo um “movimento de retorno à visão integral que os
filósofos gregos e romanos desenvolveram sobre o papel central do ser humano
no conhecimento” (ARÉCHIGA, 2003, p.1). Conceito filosófico que se refletiu na
prática da Medicina hipocrática e que hoje é valorizado pelo sistema terapêutico
denominado Homeopatia. Nessas práticas médicas, observa-se a importância
do homem como centro dos cuidados, o destaque que é dado ao entendimento
da integração entre vida física e psíquica e do impacto das emoções sobre estas.
São abordagens que exigem do médico habilidades no conhecimento das leis
da natureza, da alma humana e da arte de sua profissão (OLIVEIRA, 1981;
HAHNEMANN, 1995; ARÉCHIGA, 2003).

51

No vai-e-vem da evolução, para a retomada da formação humanística e da visão
holística do homem, foram desenvolvidas diferentes ferramentas pedagógicas.
Uma delas, a Clínica Centrada no Paciente (STEWART, 2003), tem o paciente
como o centro de toda ação e prioriza sua participação na tomada de decisões
para o cuidado integral. Preconiza que o médico tenha conhecimento não só da
doença, mas também da experiência do adoecer, dos sentimentos do paciente
e da ideia que o paciente tem sobre sua própria doença, do impacto que o estado
de adoecimento irá causar sobre sua vida diária e suas expectativas em relação
ao que deveria ser feito (STEWART, 2003; RIBEIRO e AMARAL, 2008).
Nas Unidades de Saúde da Família (USFs), os princípios de universalidade,
equidade, integralidade tendem a ser desenvolvidos com base na Clínica
Centrada no Paciente. São cenários de aprendizagem que possibilitam a
aquisição de conhecimentos em um modelo abrangente de cuidado
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003; FERREIRA, SILVA, AGUERA, 2007; CAMPOS
e GUERRERO, 2008). Mas apesar do novo referencial, ainda há pouca
predisposição nos estudantes para essa prática. O modelo de queixa-conduta
mantém crescimento exponencial ao longo do curso de Medicina e reduz o
potencial de aprendizagem que surge das relações interpessoais nos serviços
das USFs (RIBEIRO e AMARAL, 2008).

O que mais chama a atenção nos atendimentos é a banalização do desrespeito
ao paciente, nos ambientes de prática profissional, “fruto da coisificação do ser
humano” (TAQUETTE, 2005, p. 26). A falta de supervisão é uma grande lacuna
para o processo de formação médica, pois em ocasiões lamentáveis, o próprio
profissional responsável pelo ensino é iniciador da situação desumanizadora
(TAQUETTE, 2005).
... falta saber a posição que a gente tem que tomar diante da situação
de sofrimento do paciente. É complexo, muito difícil, porque não são
todos os nossos mestres que conseguiram transmitir isso. Existem
situações em que fiquei realmente envergonhada. Professores que
chegam no leito do paciente, não dizem nem bom dia, já tiram o lençol,
mostram o fígado...” (HELENA WALDNER, 2009 apud REGINATO,
2009, p.119).

Os estudantes precisam de orientação para o desenvolvimento de competências
atitudinais e não entram na faculdade preparados para enfrentar as emoções
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advindas do exercício profissional. Quando não orientados de forma adequada,
decepcionam-se, sentem-se desestimulados e desorientados e acabam por
mascarar as próprias emoções (REGINATO, 2009; DE BENEDETTO, BLASCO,
GALLIAN, 2013).
Não me sinto seguro emocionalmente para conviver com os medos e as
dores da morte. E [...] tenho certeza de que o pouco de que sou capaz
não foi aprendido na faculdade de Medicina (FALCÃO e MENDONÇA,
2009, p. 365).

Outro ponto nevrálgico que contribuiu para a desumanização da Medicina é o
processo de treinamento nas escolas médicas que se tornou abusivo e levou os
estudantes a uma exaustão física e mental, nos últimos anos da graduação. Tal
situação, chega a ser humilhante em certas ocasiões, compondo-se de gritos,
observações sarcásticas e desmerecedoras, assédio, agressão física e
importunação sexual pelo poder. Atualmente, a Síndrome de Burnout macula a
trajetória de muitos jovens (RAUTIO, 2005; WEST, 2009; ALVES, 2010; ROCHA
e SASSI, 2013).
A universidade está tentando formar profissionais humanos... Ela está
sempre focando a relação médico-paciente, que o médico tem que ser
humano. Só que em minha opinião é uma hipocrisia, porque, na verdade,
ela só fala, mas quando chega ao final, temos mil coisas pra fazer, vários
trabalhos... estamos cansados e vamos por obrigação para as aulas que
deveriam ser humanizadas (Aluno do primeiro ano do curso médico
apud AZEVEDO, RIBEIRO, BATISTA, 2009, p.588).
Nós não nos sentimos humanos aqui. Temos vivenciado aquela famosa
frase: "Interno não é gente, residente não é médico". Esse é o lema do
humanismo aqui dentro (Aluno do sexto ano do curso médico apud
AZEVEDO, RIBEIRO, BATISTA, 2009, p.589).

Azevedo, Ribeiro e Batista (2009) mostraram que a ausência de atitudes
humanistas e humanizadas na graduação em Medicina, fez aumentar o nível de
desumanização no transcorrer do curso e levou à perda de sensibilidade dos
estudantes que desenvolveram atitudes irônicas e desrespeitosas no trato com
os demais. A cultura do diálogo e o respeito aos direitos humanos devem ser
difundidos nas escolas médicas, para preparar o aluno a lidar com as mais
variadas situações de forma ética e respeitosa (REGO e PALÁCIUS, 2014).
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O termo humanização é definido como “ato ou efeito de humanizar (-se), de
tornar (-se) benévolo ou mais sociável”.2 As Políticas Públicas de Humanização
(HUMANIZA SUS) buscaram valorizar as dimensões subjetiva, social,
transdisciplinar, cooperativa e solidária, mas com fundamentos indistintos, cujo
enfoque são atitudes éticas, humanistas e não propriamente humanizadoras
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003, 2010; TAQUETTE, 2005; MINAYO, 2008;
GALLIAN, PONDE, RUIZ, 2012).

Na prática, elas apresentaram um viés que foi a aplicação das Políticas e
Programas de humanização de forma técnica, distante das peculiaridades que
envolvem o sentido de humanizar, resultando na ineficiência do processo
(GALLIAN e REGINATO, 2009).

Apesar das diretrizes curriculares, políticas e normatizações para o ensino e o
serviço de saúde, há dificuldade em se abrir espaços curriculares específicos
para o desenvolvimento de habilidades humanísticas e da “humanização” do ato
médico (FALCÃO e MENDONÇA, 2009).

Mas como ensinar a experiência do adoecer, a compreensão das emoções e
formas humanizadas de se trabalhar com esta subjetividade? Já arruinado o
conceito da palavra humanizar e “perdido o élan com os fundamentos filosóficos
e culturais humanísticos” (GALLIAN, PONDE, RUIZ, 2012, p.8) as propostas
para a educação médica acabaram sendo entendidas apenas como habilidades,
a serem desenvolvidas pelo aluno por meio de técnicas e treinamentos, à
semelhança das habilidades cognitivas (GALLIAN, PONDE, RUIZ, 2012).

Hoje, as Estações de Simulação, têm a possibilidade de abordar e trabalhar com
o estudante a relação médico-paciente e posturas éticas e humanas, em
ambiente protegido, além de humanizar o próprio ensino (TRONCON e MAFFEI,
2007; VARGA, 2009).

2

HOUAISS, Grande Dicionário da Língua Portuguesa. Disponível em
http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=humaniza%25C3%25A7%25C3%25A3o
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Segundo Rafael Ruiz (2014) a humanização de indivíduo pode se dar pela
prática ou através de narrativas. Concordante com este pensamento, Ribeiro
(2001) defende a ideia que o estudante deve aprender a navegar e preparar-se
para uma “vida de tempestades” (RIBEIRO, 2001, p.15). Para ele, o
conhecimento das Narrativas Clássicas permite o exercício livre do espírito
diante das imposições do cotidiano.

A perda crônica do patrimônio cultural dos estudantes de Medicina é resultante
de um currículo que privilegiou demasiadamente as habilidades técnicas. O
ensino sem base filosófica e cultural, assemelha-se a um ser vivente, sem alma.
Estudar as humanidades através da arte, literatura e filosofia pode devolver ao
estudante sua capacidade crítico-reflexiva e o ajudar a questionar em regra, as
regras que aprendeu. Encoraja o aluno a pensar por si próprio e compreender
diferentes linhas de pensamento (COELHO, 1992; GALLIAN, 2000; RIBEIRO,
2001; ZUARDI, 2009).

Dessa forma, o trabalho com narrativas literárias mostra-se um caminho para o
desenvolvimento de habilidades humanísticas e atitudes humanizadas. A
experiência estética da cultura, além de trazer em si um potencial formativo,
possibilita o contato com fatos da vida que podem sensibilizar o leitor e aproximálo de sentimentos humanizadores (RIBEIRO, 2001; RIBEIRO DA SILVA, 2014;
SILVA, SAKAMOTO, GALLIAN, 2014)
A leitura e discussão dos clássicos, mostrou contribuição positiva para a
formação humanística de graduandos e pós-graduandos da EPM. As discussões
do Laboratório de Humanidades despertaram atitudes humanizadoras, com
autorreflexões que possibilitaram mudanças no modo de ver e agir, incorporando
o aprendizado à rotina do trabalho dos participantes (GALLIAN, 2012; LIMA
2014).
Outra proposição, intitulada Medicina Narrativa, ganhou espaço nas práticas
pedagógicas. Trabalha a dimensão cognitiva e relacional por meio de relatos
individuais, com enfoque na linguagem, na representação, nas emoções e nas
relações que envolvem a prática clínica. Aproxima o abstrato do real e envolve
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o aluno no mundo da subjetividade. No currículo baseado em competências, sua
proposição é desenvolver habilidades que façam o graduando reconhecer,
refletir e atuar de acordo com as histórias e dificuldades do outro
(GREENHALGH e HURWITZ,1999; CHARON, 2001).
Uma experiência com narrativas foi realizada com estudantes de Enfermagem e
Medicina da UNIFESP. O trabalho utilizou três gêneros de narrativas: literárias;
da prática clínica e Cuidados Paliativos e narrativas de histórias de vida de
pacientes submetidos a transplante cardíaco. A escuta, respeitosa e atenta,
mostrou ser um diferencial para a aprendizagem. A análise de dados apontou
um aprimoramento na compreensão das emoções dos participantes, promoveu
a empatia e permitiu a incorporação do aprendizado humanista na prática (DE
BENEDETTO, BLASCO, GALLIAN, 2013).

A escuta apurada das narrativas dos pacientes (parte da propedêutica médica)
mostra-se fator de aproximação entre médicos e doentes e contribui
significativamente para a melhora desta relação (ADLER e GALLIAN, 2009).

Outra abordagem para desenvolver a prática humanista e humanizadora, nos
graduandos é a integração teoria-prática, com abordagens pedagógicas
específicas para tais cenários, à exemplo da Problematização que permite o
desenvolvimento de múltiplas habilidades no e para o mundo do trabalho
(RIBEIRO, 2001; CYRINO, E.G. e TORALLES-PEREIRA, 2004; BATISTA e
BATISTA, 2008; LAMPERT, 2008).

Concordante com as DCN de 2001, o ensino médico que privilegia a Prática
Profissional nos cenários do SUS (apesar destes não serem ideais) apresenta
perspectivas positivas e promissoras no desenvolvimento de habilidades
humanísticas e humanizadoras. Por meio da Problematização em realidades
distintas, é possível o aprendizado da vivência comunitária e das relações
interdisciplinares e multiprofissionais que aprimoram dimensões intelectivas,
volitivas e afetivas dos estudantes (ADLER e GALLIAN, 2009; 2014).
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Porém, para uma prática no mundo do trabalho, no mundo real, não basta a
academia utilizar-se dos cenários de prática. Isso não implicará em melhorias
para a graduação e nem para os serviços. Há necessidade de capacitação de
docentes, de preceptores e da criação de espaços institucionais onde diferentes
aspectos da subjetividade possam ser, sistematicamente discutidos com a
participação de profissionais da academia, do serviço e dos estudantes
(FALCÃO e MENDONÇA, 2009).
Enfim, para formar um médico cidadão, humanista e humanizado há que se
cuidar de sua formação. Integrar academia-serviço-comunidade em projetos e
ações, sob novos paradigmas de cuidado à saúde e ter como referencial atitudes
humanistas e humanizadoras como auxiliares dessa formação. O futuro médico
necessita compreender o seu papel, o de “conservador da saúde”
(HAHNEMANN, 1995, p. 2).
O estudante poderá, no futuro, quem sabe, incorporar a sabedoria que não
falseia e buscar agir com o outro como gostaria que agissem consigo “Tudo
quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a
eles; porque esta é a Lei e os profetas! (MATEUS 7:12).
A formação de um profissional humanista e humanizado pede a modificação do
ensino médico e das instituições que coisificam e desumanizam os sujeitos e
privilegiam o mercantilismo e a impessoalidade das relações (MINAYO, 2008;
FERREIRA, SILVA, AGUERA, 2007; GARDENAL, 2011; ADLER E GALLIAN,
2014).
Somente quando os médicos souberem aquilatar o destino do paciente
como seu semelhante, transido de medo e de dor, poderão atingir a
individualidade única de cada ser humano (LOWN, 1996, p.13).
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1.7 O Projeto Político Pedagógico da Faculdade de Medicina da

Universidade Federal de São Carlos

O Curso de Medicina da UFSCar foi criado em 2006, com o objetivo de atender
a propostas educacionais inovadoras para a formação médica, levando em conta
o papel da Universidade Pública no desenvolvimento do país. Para tal finalidade
foi firmado um convênio entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a UFSCar
para a construção de uma Rede Escola de Cuidado à Saúde (conjunto de
cenários de prática profissional em saúde, compondo: atendimento domiciliar,
ambulatorial, pré-hospitalar, hospitalar, serviços de urgência e emergência,
escolas, creches e instituições para idosos). Nessa Rede, seriam desenvolvidas
atividades práticas do Curso de Medicina, em parcerias definidas com o Poder
Público Municipal, para a formação médica e Educação Permanente de
profissionais da saúde do SUS local. A completude da implantação ficou prevista
para o ano de 2012 (MEDICINA UFSCar, 2007).

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Medicina-UFSCar foi estruturado nas
proposições das DCN de 2001: currículo orientado por competência e integração
teoria-prática entre o mundo do trabalho e ensino-aprendizagem sob abordagem
educacional construtivista, visando uma formação ética e humanizada. O aluno
deveria ser orientado a aprender a aprender (aprender a ser, aprender a fazer,
aprender a viver juntos e aprender a conhecer), privilegiar a integralidade da
atenção à saúde e humanização do atendimento (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
2001; CEZAR, 2010).

O currículo determinou uma formação generalista de excelência no cuidado à
saúde, humanista, ética, crítica e reflexiva.

Para a construção dos novos

saberes, a integralidade do cuidado foi definida como eixo central de todas as
atividades, com foco na prevenção e promoção à saúde. O estudante aprenderia
a participar de modo ativo da gestão e de processos educativos relativos à
saúde, com enfoque no SUS (MEDICINA UFSCar, 2007).
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A incorporação dos Serviços de Saúde e de outros equipamentos sociais como
cenários de aprendizagem trouxe a diversificação para a formação,
aproximando-a da prática profissional desejada. Nesses cenários, projetos de
pesquisa desenvolvidos e pactuados com o Serviço Público, concorreriam para
a melhoria da saúde da população assistida e dos processos de trabalho em
saúde (MEDICINA UFSCar, 2007).

Como perfil dos profissionais formados, foram listados a autonomia do
aprendizado, a produção e divulgação de novos conhecimentos adquiridos,
atuação

profissional

inter/multi/transdisciplinar,

a

contribuição

para

sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida da população assistida, a
participação de processos organizacionais públicos e/ou privados, tudo pautado
por atitudes éticas e solidárias (MEDICINA UFSCar, 2007).

A Medicina Baseada em Evidências foi escolhida como auxiliar na tomada de
decisões, para condutas que deveriam ser compartilhadas com o doente. Outro
ponto a ser desenvolvido nesse currículo, foi a corresponsabilidade do cuidado
e o incentivo à autonomia do paciente que objetivavam melhorar a adesão ao
cuidado (MEDICINA UFSCar, 2007; CAMPOS e AMARAL, 2007; SILVA, 2012).

Para o desenvolvimento de habilidades que envolviam Gestão em Saúde,
buscou-se nesse currículo um enfoque no trabalho em equipe, na construção
coletiva de processos democráticos participativos e de qualidade, na eficiência
e efetividade da organização do trabalho (MEDICINA UFSCar, 2007).

A construção do conhecimento foi embasada no construtivismo e no estudo de
saberes científicos e éticos. As metodologias ativas de ensino-aprendizagem
permitiriam a individualização do aprendizado (FEUERWERKER, 2002;
KOMATSU, 2006; MEDICINA UFSCar, 2007). O modelo curricular do Curso de
Medicina da UFSCar integrou as ciências básicas e clínico-epidemiológicas,
tendo na espiral construtivista a base de suas atividades (AQUILANTE, 2011).
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(MEDICINA UFSCar, 2007, p.31).

Esse aprendizado tem por objetivo socializar os saberes e permitir o respeito a
diferentes valores e experiências prévias de colegas, pacientes, familiares e
outros profissionais da saúde. O processo avaliativo, previsto como atividade
permanente, acompanha a construção dos saberes do aluno e possibilita a
promoção de ações para a melhoria do binômio ensino-aprendizagem
(LAMPERT, 2009; MEDICINA UFSCar, 2007).

O currículo possui três Unidades Educacionais. A primeira, chamada Prática
Profissional (PP) insere gradualmente o estudante no mundo do trabalho (de
primeiro a sexto ano) com observação e execução de tarefas nos cenários do
SUS. Pretende desenvolver o domínio e autonomia na realização das ações, em
contextos específicos, sob princípios éticos e tem foco no vínculo profissional e
na corresponsabilidade da conduta com pacientes, familiares e equipes do
serviço de saúde (MEDICINA UFSCar, 2007).

A segunda que recebe o nome de Simulação da PP, se divide em duas
atividades: Situações-Problema – SP e Estação de Simulação da Prática
Profissional – ESPP. Elas integram as atividades curriculares de primeiro a
quarto anos. As SPs têm a metodologia baseada no PBL, onde situações de
papel são apresentadas para discussão em grupos de oito estudantes, sob
orientação de um docente facilitador. Os graduandos são expostos a situações

60

clínicas construídas com temas específicos e disparadores que integram
dimensões biológica, subjetiva e social (MEDICINA UFSCar, 2007; VARGA,
2009; AQUILANTE, 2011).

Na ESPP, o estudante interage com pacientes atores e tem a oportunidade de
fazer, errar e aprender com os próprios erros. A atividade permite ao aluno
ressignificar conhecimentos ao refletir sobre os próprios erros. É um instrumento
“poderoso” (Varga, 2009, p. 291) para o desenvolvimento de competência na
área clínica (TRONCON e MAFFEI, 2007). A relação teoria e prática permite ao
aluno ser o “Sujeito da Experiência” (BONDIA, 2002, p. 25). Ao refletir e corrigir
seus erros em ambiente controlado, ele ancora novos conhecimentos aos préestabelecidos, ressignificando-os pela experiência e tem a possibilidade de
aprimorar habilidades relacionais e humanísticas (AUSBEL, 1968; MITRE,
2008).

Para Silva (2012), a ESPP do Curso de Medicina da UFSCar mostrou-se
importante estratégia pedagógica para o desenvolvimento de habilidades
médicas em ambiente protegido e deu segurança ao graduando para o exercício
da prática profissional. A atividade proporcionou o enfoque do cuidado integral,
junto aos princípios de promoção e prevenção a agravos em saúde. Porém,
necessita de readequações em relação às áreas do conhecimento, já que vários
conteúdos identificados na discussão da atividade, inexistem no currículo.
A terceira Unidade é chamada Eletiva ou Atividade Curricular Complementar.
Está inserida no currículo de primeiro a quinto ano e permite ao aluno, buscar
novas experiência de ensino-aprendizagem extramuros. Floriano (2011)
constatou que essas atividades realizadas junto aos Projetos de Extensão na
área da saúde da própria UFSCar, mostraram-se importante instrumento de
acesso para o aprendizado da prática clínica e de pesquisa (MEDICINA UFSCar,
2007).

A Iniciação Científica dos graduandos é incentivada pelo Departamento.
Fontanella (2011) ao estudar os projetos de Iniciação Científica voltados à APS,
constatou a aproximação entre estudantes e Serviço de Saúde e o aumentando
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na

compreensão

do

processo

saúde-doença-cuidado.

Os

estudantes

desenvolveram habilidades para a realização de pesquisas, com deficiência de
análise e interpretação de dados. Os projetos aumentaram a percepção científica
da complexidade envolvida no cuidado integral e permitiram o aperfeiçoamento
de uma prática médica voltada às necessidades dos pacientes e comunidade.

O Portfólio Reflexivo elaborado ao longo dos seis anos pelo graduando, contribui
para a formação profissional e funciona como um termômetro de lacunas de
aprendizagem do aluno. Permite, aos tutores, o acompanhamento dos cuidados
de saúde realizados pelo aluno, de seus estudos autodirigidos e possibilita a auto
avaliação do estudante (SILVA e FRANCISCO, 2009; SILVA, 2010).
É sob os determinantes acima descritos que o PPP da Medicina – UFSCar,
desde 2006, vem desenvolvendo suas atividades em meio a mudanças de
modelos assistenciais, da legislação educacional e dos Serviços de Saúde, das
metodologias de ensino, do mercado de trabalho médico, da economia e da
sociedade. Nesse contexto, alianças consistentes entre academia, serviços,
comunidade, entidades públicas e privadas são de primordial importância para
formam um conjunto de forças representativas capazes de permitir e
potencializar as mudanças na formação médica atual (LAMPERT, 2006).

O modelo de formação médica da UFSCar pretendeu uma formação médica
individualizada, abrangente e humanizada e ampliar possibilidades de
estratégias pedagógico metodológicas para a aprendizagem em Medicina.
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2. OBJETIVO

2.1 Objetivo geral:

Analisar as percepções dos docentes e estudantes sobre o processo de
instauração e desenvolvimento do Curso de Medicina da UFSCar, nos seus seis
primeiros anos.

2.2 Objetivos específicos:

A)Apresentar e analisar a percepção dos entrevistados sobre a experiência de
trabalhar/estudar no modelo de formação médica da Faculdade de Medicina da
UFSCar.
B) Analisar a percepção dos entrevistados sobre o aprendizado de competências
e habilidades conforme determinação das DCN de 2001.
C) Identificar e analisar as dificuldades enfrentadas durante os primeiros anos
da escola.
D) Identificar o desenvolvimento de habilidades humanísticas e práticas de
humanização nos egressos do curso.

63

3. TRAJETÓRIA DA PESQUISA
3.1 O percurso metodológico
Com os objetivos do projeto estabelecidos, definiu-se a metodologia e a
população estudada da pesquisa. Para metodologia foi escolhida a História Oral
de Vida (H.O.) por sua adequação aos objetivos propostos, pois a H.O. permite
uma abordagem qualitativa de experiências individuais, por meio de narrativas
originais que auxiliam na compreensão do coletivo.

3.2 População Estudada
A população a ser estudada foi preestabelecida pelos pesquisadores em
número de dez graduandos do sexto ano e dez docentes, ingressos na
Medicina-UFSCar, no ano de 2006 (ano de início do Curso). “N” que abrange
30% dos 33 estudantes que se graduaram e 25% dos 40 professores que
constituíam o corpo docente nos primeiros seis anos.
No transcorrer da pesquisa, observou-se que as narrativas começaram a se
tornar repetitivas. Ficou marcado, dessa forma, o limite natural do número de
conversas realizadas, a chamada “Lei dos Rendimentos Decrescentes”
(THOMPSON, apud MEIHY 2005, p. 138), onde a repetição dos argumentos
indica o momento de se parar a iniciativa (MEIHY, 2005, 2006).
Das vinte entrevistas previstas no projeto, foram realizadas um total de
dezessete (oito graduandos e nove docentes).

3.3 Aplicação do Instrumento de Avaliação
A metodologia da H.O. foi empregada por meio de entrevistas individuais, préagendadas e com tempo pré-determinado.
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3.3.1 História Oral de Vida
História Oral é um recurso moderno usado para a elaboração de
documentos, arquivamento e estudos referentes à experiência
social de pessoas e de grupos. Ela é sempre uma história do
“tempo presente” e também reconhecida como “história viva”
(MEIHY, 2005, p.17).

A História Oral é uma metodologia qualitativa que se fundamenta na apreensão
de narrativas de experiências de um grupo, sobre determinados aspectos de
suas vidas. É uma forma específica de se abordar a realidade, recolher
testemunhos, promover análises de processos sociais do presente e facilitar o
conhecimento do meio proposto no estudo. Permite ao pesquisador uma ampla
compreensão do individual e do coletivo, em determinado ponto da história
(MEIHY, 2005; GALLIAN, 2008; ROCHA, 2015).

Objetiva responder a um sentido de utilidade prática, pública e imediata com o
registro de experiências (MEIHY, 2005). O entrevistador busca ouvir os que
viveram a história, com a finalidade de empreender uma reconstrução realística
de um passado comum, o que a diferencia da história de vida, que se restringe
a uma realidade mais subjetiva ou individual, onde temas sociais aparecem
indiretamente (GALLIAN, 2011).
Como ressalta Gallian (2008), a História Oral não é uma mera aplicação de
questionários ou sessão de depoimentos com produção de documentos
históricos, fornecedores de informações complementares à documentação
oficial. Resulta antes em registros da memória de vivências, onde se pode
evidenciar “como o que aconteceu no passado e o que acontece no presente
está sendo interpretado e ressignificado na memória” (GALLIAN, 2008, p.21),
auxiliando na compreensão das individualidades e do coletivo.
É uma metodologia que procura reinserir o indivíduo no contexto. Ao falar sobre
H.O., Meihy (2005) destaca que muitas das vezes os relatos históricos esquecem
seus protagonistas (na guerra, os soldados, na industrialização, os operários, na
agricultura, o agricultor). Tira-se o fator humano da narrativa, desumanizando
assim o próprio acontecimento. Com entrevistas que buscam, dentro de um
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determinado momento de vida, abarcar emoções, paixões, saudades, a H.O.
possibilita abordar esta parte do ser humano considerada “inimiga da ciência
objetiva” (RUBEM FIGGOT, apud MEIHY, 2005, p. 56).
Na H.O. trabalha-se com entrevistas individuais. O narrador é livre para evocar
memórias e sentimentos relativos ao tema. Ao entrevistador cabe captar as
impressões subjetivas que, apropriadamente trabalhadas farão parte do
documento final, resultando em verdadeira arte documental (GALLIAN, 2008).
Os documentos gerados na edição das narrativas, podem ser considerados
como registros da memória e porque não dizer da memória afetiva. As
entrevistas, por não terem o aspecto de questionário nem de depoimento,
tornam-se um momento de síntese para o narrador. A liberdade do relato
possibilita ao entrevistado reviver momentos marcantes de sua memória. Traz a
oportunidade de ressignificar os acontecidos e revisitar sentimentos (GALLIAN,
2008; MOTA, REGINATO, GALLIAN, 2013; ROCHA 2015).
Na análise das experiências individuais, o pesquisador tem uma expressão
próxima do tempo presente, com a qual procura responder a um sentido prático,
de utilidade pública e imediata. O retorno à Comunidade de Destino (comunidade
a que pertencem os entrevistados) é uma das propostas da H.O. Para Meihy
(2006) o impacto que as narrativas devem provocar na opinião pública é muito
maior que metodologia em si (MEIHY, 2005, 2006).
A elaboração da H.O. inicia-se com um projeto e definição de um grupo de
pessoas a serem entrevistadas (Colônia). A Colônia é parte da Comunidade de
Destino. Esta divisão é feita com a finalidade de organizar o estudo e torná-lo
viável. Uma vez estabelecida a Colônia, parte-se para outro afunilamento que
são as Redes. Redes são segmentos restritos da Colônia, caracterizados por
diferentes percepções dentro de um mesmo plano. A Rede é uma subdivisão da
Colônia que especifica quem deve ou não deve ser entrevistado. Chama-se
Ponto Zero à primeira entrevista da Rede (entrevista que orienta um ou mais
depoentes que farão parte da Rede). É a partir deste Ponto que deriva a
entrevista seguinte e assim sucessivamente. Cada novo entrevistado
(denominado na metodologia de colaborador) é convidado a indicar uma pessoa
(da Rede) para compor o corpo de narrativas. Segundo Holanda e Meihy (2007),
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a vantagem dessa estratégia é a formação da Rede em acordo com a
compreensão e argumentos do entrevistado e não dos pesquisadores,
fortalecendo a opinião do grupo.

O projeto prevê:
1. Fundamentos temáticos e teóricos: os objetivos e justificativa, a definição
da colônia, a formação da rede e uma hipótese para o trabalho.
2. Parte Operacional: roteiro de perguntas, planejamento da condução das
gravações (por meios eletrônicos), versão das falas gravadas para o
escrito (transcrição-textualização-transcriação), conferência do texto com
o depoente, autorização para o uso, arquivamento e, sempre que
possível, publicação dos resultados, com o objetivo de dar retorno ao
grupo que gerou as entrevistas.
(MEIHY, 2005).

Estabelecida a Colônia, prossegue-se às entrevistas, realizadas em datas e
horários pré-determinados, com tempos equivalentes para todas. O assunto
abordado deve ser exposto para o colaborador de forma clara e aberta,
deixando-o à vontade para sua narrativa pessoal. Deve-se evitar intervenções
desnecessárias. Essa técnica de entrevista não-diretiva, não inclui o silêncio
absoluto do entrevistador, mas uma posição interativa, onde o entrevistado dirige
efetivamente o discurso e constrói uma fala de características ímpares, mais que
o simples fornecimento de informações das entrevistas semiestruturadas
(HOLANDA e MEIHY, 2007; GALLIAN 2008; ADLER e GALLIAN, 2009).

O Caderno de Campo é importante instrumento, aqui utilizado durante as
entrevistas e na observação participante, onde constam anotações feitas pelo
entrevistador sobre momentos impossíveis de serem captados por meios
eletrônicos (gestos, feições, lágrimas). Sua utilização auxiliará nas etapas
seguintes da elaboração dos documentos. É amigo inseparável do pesquisador
(GALLIAN, 1992, 2008; MINAYO, 2004).

O material obtido por gravação deverá ser transposto do discurso falado para o
escrito, em etapas. A primeira é a transcrição de forma absoluta (com todos os
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detalhes que aparecem na gravação). Perguntas e respostas são mantidas,
incluindo repetições, erros e palavras sem peso semântico.

A segunda é

textualização, onde se eliminam as perguntas, erros gramaticais e palavras sem
significado linguístico. Neste momento, o pesquisador já tem um texto mais
elaborado e assinala o “tom vital” para a entrevista (frase do colaborador como
epígrafe para o texto final). O passo seguinte é a transcriação que consiste em
se trabalhar a entrevista, transformando-a em texto literário. “O que deve vir a
público é um texto trabalhado no qual a interferência do autor seja clara, dirigida
para a melhoria do texto” (MEIHY, 2005, p.182) (HOLANDA e MEIHY, 2007).

Presume-se que o texto final seja um texto recriado, ou seja, com interferência
do pesquisador para torná-lo agradável à leitura, à semelhança de um texto
literário. A transformação da linguagem oral em texto transcriado pretende
abrigar o não verbal, gestos, lágrimas, pausas significativas, entonações
diferentes e palavras de duplo sentido. Pelo conjunto de detalhes, compreendese que o texto da entrevista deve ser trabalhado com o objetivo de preservar o
sentido intencional do narrador que articula seu raciocínio com suas palavras.
Não são as palavras que interessam, mas o que elas contêm. Uma entrevista
não trabalhada pode transformar-se em um texto de má recepção e não
compreensivo (GALLIAN, 1996; HOLANDA e MEIHY, 2007).

Após essas etapas, o texto volta para o entrevistado. Ele terá a liberdade de
acrescentar ou retirar dos escritos, o que achar pertinente, concedendo endosso
por meio de autorização escrita, para a utilização do material pronto.

Adler e Gallian (2009) obtiveram testemunhos inéditos com a metodologia da
História Oral. Nos documentos do estudo que realizaram com narrativas de
médicos especialistas, transpareceram emoções dos entrevistados, passíveis de
captação em sua totalidade somente pela presença física que auxiliaram na
compreensão do objetivo da pesquisa.

Em 2008, o Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde – UNIFESP
(CEHFI) em colaboração com o Núcleo de Estudos de História Oral – USP
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(NEHO) realizou 75 entrevistas com profissionais do Hospital São Paulo. As
obras resultantes foram “75X75 EPM/UNIFESP, UMA HISTÓRIA, 75 VIDAS”
(GALLIAN, 2008) e “RECORTES DA MEMÓRIA” (GALLIAN, 2009) que se
transformaram em auxiliares na construção da memória do Hospital, repleta de
significados afetivos e éticos. Obras que o autor principal define como um livro a
ser “lido como um romance” (GALLIAN, 2008, p.22) e que registra para sempre
o mais belo de uma coletividade.

A metodologia da H.O., cuidadosamente executada, propõe respeito ético às
narrativas. Permite o autor trabalhar cada documento como único, “garantindo o
lado humanístico do trabalho de história oral” (MEIHY, 2005, p.81, grifo nosso).

3.3.2 Projeto para realização das Histórias Orais de Vida

3.3.2.1 Objetivos e justificativa–

Com os objetivos já descritos, a escolha pela metodologia da História Oral
de Vida se justificou pela necessidade de captação da história individual
de cada entrevistado. As narrativas foram determinantes como núcleos do
processo analítico para a compreensão da formação médica inicial da
Faculdade de Medicina da UFSCar.

Por meio das Histórias Orais foi possível construir a percepção do grupo
entrevistado, com o cuidado de preservar as diferenças e identidades,
dado que os colaboradores foram os protagonist as desta história, e tanto
o cotidiano como os grandes fatos ganharam equiparação pela inter relação apresentada no enfoque do coletivo.

3.3.2.2 Definição da Comunidade de Destino e Colônia

Os pesquisadores definiram como Comunidade de Destino os educadores
e educandos das Ciências da Saúde e como Colônia, o grupo de
estudantes, docentes e preceptores vinculados ao Dep artamento de
Medicina da UFSCar.
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3.3.2.3 Formação da Rede

Para a definição da Rede, inicialmente foram es tabelecidos três grupos:
A) Formandos de 2011 (estudantes da Primeira Turma do curso
médico da UFSCar)
B) Docentes que ingressaram no DMed-UFSCar em 2006 (primeiro
ano de funcionamento do curso) presentes no Departamento até
dezembro de 2011 (momento da conclusão da primeira turma do
curso de Medicina da UFSCar).
C) Preceptores da Rede Municipal de Saúde, vinculados ao DMed de
2006 (primeiro ano de funcionamento do curso) até dezembro de
2011 (momento da conclusão da primeira turma do curso de
Medicina da UFSCar).

Como sugerido por Meihy (2005), em seu MANUAL DE HISTÓRIA ORAL,
definiu-se o Ponto Zero para o início das entrevistas. O entrevistado, no caso,
destacava-se pelo conhecimento da história do grupo e poderia apontar outros
contatos da Rede.

Dado ao número acanhado de preceptores que correspondessem às
qualificações

determinadas

pelo

projeto

inicial

da

pesquisa

(um

preceptor), os pesquisadores viram-se obrigados a retirar o item C da
Rede, a ser investigado.

Ao se estabelecer a Rede, ficou também predeterminado que a identidade dos
narradores não seria revelada na pesquisa, respeitando o anonimato dos
entrevistados para melhor preservar a imagem dos mesmos (os nomes foram
substituídos por nomes fictícios).

3.3.2.4 Pré-entrevista

O entrevistador entrou em contato (por telefone, pessoalmente e/ou email) com cada potencial colaborador, para solicitar a participação no
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estudo. No contato, foi explicado o teor da pesquisa, o anonimato e
solicitada a permissão para gravação da narrativa para arquivamento e
posterior utilização como material para a tese de doutorado e artigo
científico. Foram definidos data, horário e local de cada entrevista.

3.3.2.5 Entrevistas

As entrevistas foram realizadas com tempo de duração estimado em 60
minutos. Gravadas por sistema digital e arquivadas em CD-ROM. A coleta
dos dados foi realizada entre julho de 2011 e novembro de 2011
(estudantes), e julho de 2011 e julho de 2012 (docentes).

Roteiro de perguntas (Docentes):
1. Como foi participar de um modelo curricular dito inovador, como o
do Departamento de Medicina da UFSCar?
2. Ao final dos seis anos, qual sua percepção sobre os formandos em
relação às exigências das DCN (de 2001)?
3. Qual o fato que mais marcou sua vida nos seis anos de UFSCar?

Roteiro de perguntas (Estudantes):
1. Como foi estudar e participar de um modelo curricular dito inovador,
como o do Departamento de Medicina da UFSCar?
2. Ao final dos seis anos, qual sua percepção sobre sua formação em
relação às exigências das DCN (de 2001)?
3. O que você acha que a sociedade espera de você?
4. Qual o fato que mais marcou sua vida nos seis anos de UFSCar?

3.3.2.6 Caderno de Campo

Os registros em Caderno de Campo são importantes para a completude da
metodologia da História Oral de Vida (HOLANDA e MEIHY, 2007) e na presente
pesquisa, foi auxiliar desde os primeiros contatos até sua finalização. Possibilitou
o acompanhamento das entrevistas e o registro da evolução do projeto. Os
apontamentos realizados permitiram aproximar o imponderável do trabalho
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formatado. Detalhes das conversas que o gravador não conseguiu captar foram
anotados para auxiliar na fase de transcriação como, por exemplo, a
receptividade do entrevistado, o acanhamento, as pausas, trejeitos, sorrisos,
risadas e choros, expressões faciais de tristeza, alegria, descontentamento, etc.
Situações que foram ressaltadas nos escritos das narrativas.

Parte dos registros foram transformados em pequenos parágrafos, denominados
“janelas” que antecederam o texto do colaborador, como forma de levar ao leitor
peculiaridades das entrevistas.

As narrativas passaram por transcrições absolutas. A textualização, em
analogia proposta por Meihy, equivale ao processo de se “tirar os
andaimes de uma construção quando esta fica pronta” (MEIHY, 2005,
p.183). E finalmente pelo processo de transcriação. Nesta terceira etapa,
o texto foi lido e relido inúmeras vezes, com a finalidade de torná-lo mais
coerente, de leitura compreensível e conter em si o ritmo da entrevista,
inclusive a comunicação não verbal. Não são apenas as palavras das
narrativas que contam, mas também as ideias, conceitos que carregam e
emoções que transmitem (HOLANDA E MEIHY, 2007).

Cada texto transcriado foi apresentado ao colaborador antes da
elaboração da discussão da tese, onde ele teve a liberdade de
acrescentar ou retirar o que lhe fosse pertinente.

Para garantir a privacidade dos colaboradores, das narrativas foram
suprimidas informações que pudessem identificá-los e seus nomes
substituídos por nomes fictícios.

3.3.2.7 Análise das Narrativas

Na análise das narrativas foi utilizado o método de imersão/cristalização.
A imersão é considerada um processo no qual os pesquisadores “mergulham”
no material coletado, ao ler ou examinar parte dos dados, em detalhe. A
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cristalização é o processo de suspensão temporáriada da imersão, o que
possibilita o tempo de reflexão sobre a experiência de análise (BONDIA, 2002).
Imersão e cristalização sucederam-se de forma cíclica, até todo o material ser
examinado. Surgiram assim, padrões e reivindicações a partir de dados
significativos que foram fundamentados e articulados entre si (BORKAN, 1999).

Para a articulação e possível análise dos dados significativos, na busca de uma
melhor compreensão, aprofundamento e posterior discussão, os autores
empregaram uma abordagem analítica de caráter fenomenológico. O projeto
trouxe questionamentos, fruto de incertezas do conhecimento, nesse caso,
incertezas relacionadas ao vivido no cotidiano “quando a organização posta ou
os acertos mantidos começam a não fazer sentido” (BICUDO, 2005, p.9). A
fenomenologia auxiliou na compreensão do fenômeno estudado, a partir das
percepções dos colaboradores (que atribuíram significados ao que viveram) e
através da projeção deles no mundo. Essa análise não procurou quantificar
comportamentos ou conteúdos semânticos apenas, mas permitiu encontrar
significados das experiências vividas, para melhor compreendê-las dentro de
sua trajetória histórica (DEVECHI e TREVISAN, 2010).
Junto à análise fenomenológica do estudo, incluiu-se o processo analítico
hermenêutico. A hermenêutica contemporânea é considerada um ramo da
filosofia que estuda a teoria da interpretação não somente de formas verbais,
mas também de formas não-verbais de comunicação, assim como aspectos que
afetam a comunicação como sugestões, pressupostos, os signos de linguagem
e a semiótica (DIAS, 1998; MINAYO, 2004, AYRES, 2005).
Portanto, a abordagem fenomenológica hermenêutica das narrativas teve como
finalidade aproximar os pesquisadores dos textos. Possibilitou um “mergulho”
que lhes permitiu encontrar nos fenômenos descritos significações peculiares
relativas às percepções dos colaboradores, de suas experiências vividas e de
suas relações com o mundo no qual foram inseridos (BRUNS, 2005; SEIBT,
2010, 2012).
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4.RESULTADOS

Os resultados apresentados a seguir são provenientes da pesquisa realizada
com a metodologia da História Oral de Vida, das dezessete entrevistas
transcriadas de nove docentes e oito formandos da primeira turma do DMedUFSCar.
Em caderno anexo ao caderno da tese, denominado por Caderno de Narrativas,
encontram-se as Histórias Orais de Vida dos docentes e alunos entrevistados,
em sua integralidade.

4.1. Narrativas
As dezessete narrativas de História Oral de Vida realizadas no estudo,
encontram-se no Caderno de Narrativas. A inclusão das narrativas em sua
totalidade

resultou

da

impossibilidade

de

representá-los

apenas

por

amostragem.
Pela particularidade e preciosidade das vivências, mostraram-se singulares e
ricas de opiniões, experiências e conceitos distintos. Apresentá-las apenas em
recortes, reduziria as possibilidades de análise dos textos pelos leitores,
desperdiçando a oportunidade de diferentes percepções e reflexões.
Portanto, os autores do estudo convidam todos a uma leitura demorada dos
textos para a apropriação das histórias narradas.
Na discussão, buscou-se fazer com que os trechos citados das narrativas
dialogassem com outros autores, o que permitiu enriquecer as argumentações
da tese. Os colaboradores citados durante o texto, de cujas narrativas emergiram
os assuntos em discussão, foram citados por seus nomes fictícios e para uma
rápida identificação dos mesmos, antecedendo os nomes dos docentes,
acrescentou-se a letra D. Para identificação dos estudantes, a letra que antecede
o nome, é a letra E.
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5. DISCUSSÃO
Estudar as instituições, costumes e códigos ou estudar o comportamento
e a mentalidade sem o empenho na compreensão subjetiva do
sentimento que as move, sem perceber a essência da sua felicidade é,
em minha opinião, desprezar a maior recompensa que podemos esperar
algum dia obter a partir do estudo do Homem (MALINOVSKI, 1976).

Malinovski (1976) remete os leitores ao caráter essencial da subjetividade dos
estudos qualitativos, como o aqui apresentado que teve por objetivo estudar a
trajetória de estruturação de uma Faculdade Federal de Medicina, cuja proposta
foi desenvolver um currículo inovador.

Antes que o leitor corra os olhos sobre as análises apresentadas, sugerimos uma
aproximação das narrativas no Caderno de Narrativas para melhor qualificar as
informações aqui colocadas. Elas fornecerão especificidades que não poderão
ser concebidas totalmente nesta discussão, já que ao apreciar o material, o leitor
poderá também exercer a função de cientista social, se assim o desejar.
Por meio da técnica de imersão/cristalização, com base na análise
fenomenológica hermenêutica foi possível analisar e extrair das narrativas
assuntos que tomaram importância pela frequência e intensidade de abordagem
dos colaboradores e que correspondiam aos objetivos do estudo. Os temas que
se sobressaíram nesse processo foram: o desafio atual da Educação Médica e
trabalho de implantação realizado pelos docentes e estudantes, a complexidade
de se trabalhar com cenários do SUS, as metodologias pouco conhecidas do
PPP do DMed-UFSCar, as expectativas e frustrações individuais frente à nova
Escola, a formação médica na Escola de Medicina da UFSCar e o processo de
humanização nessa formação.
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5.1. Desafios da Educação Médica
Não temos nenhum direito de limitar a homem algum a possibilidade de
desenvolver as próprias faculdades (PESTALOZZI apud INCONTRI,
2006, p. 97).

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), fundada em 1968, quando
criou seus primeiros Centros, entre eles o Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde (CCBS) que comportava os cursos da área da saúde, aspirava possuir
um Curso de Medicina. Por ter como finalidade desenvolver projetos de ponta,
quis para São Carlos um curso de Medicina com característica inovadoras que
compreendesse a formação profissional com base nas DCN e voltada para o
mundo do trabalho (D.JORGE, D.CORA).
Na UFSCar, a divisão acadêmica se dá por Centros que coordenam os
Departamentos (graduações de diferentes áreas). No caso da Medicina, ela está
subordinada ao CCBS que coordena também os Departamentos de Botânica,
Ciências Ambientais, Ciências Fisiológicas, Ecologia e Biologia Evolutiva,
Educação Física e Motricidade Humana, Enfermagem, Fisioterapia, Genética e
Evolução, Gerontologia, Hidrobiologia, Morfologia e Patologia e Terapia
Ocupacional (UFSCAR, 2015a).
A princípio houve resistência por parte de outros Departamentos em se iniciar
um curso de Medicina, mas o anseio inicial prevaleceu e a UFSCar pode, enfim,
ter seu Curso (D.JORGE, D.CORA).
O Projeto Político Pedagógico (PPP) apresentado à comunidade universitária,
precisou ser alterado para sua aprovação pelo Conselho Universitário (ConsUni).
Foi reduzido o número de docentes e estabelecida a não responsabilização da
Universidade pelo Hospital Escola, na ocasião, ainda por ser edificado
(atualmente, em fase final de construção e funcionando parcialmente) que seria
construído com o financiamento do Governo Federal e administrado pelo Poder
Público Municipal. Porém, o maior desafio proposto pelo PPP foi, no entender
dos colaboradores, a construção de uma Rede Escola de Cuidado em Saúde. A
Rede teria como responsabilidade a formação prática dos estudantes e um
desafio maior que seria ajudar na estruturação do SUS da cidade de São Carlos
(D.JORGE; D.RITA; D.SOFIA; E.AUGUSTO). “O Projeto era uma construção, a
consecução de uma Rede Escola de Cuidado em Saúde” (D.JORGE).
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A proposta do Curso de Medicina da UFSCar foi a formação orientada por
competências, sob abordagem educacional construtivista. No plano curricular,
três eixos maiores o diferenciaram de outras graduações em Medicina: a
formação por competências voltada para o mundo do trabalho, as metodologias
ativas de ensino-aprendizagem e a parceria entre a Universidade e a Rede de
Saúde Municipal. Os alunos integrariam o SUS local, junto a docentes e
preceptores da Rede, do primeiro ao sexto ano do Curso. “O Curso da UFSCar
nasce diferente, já nasce numa parceria”. (D.JORGE)

Eram propostas tidas por muitos como inovadoras que tiveram seus primeiros
ensaios em Foucault (2006), Canguilhem (2006), nas Conferências Nacionais de
Saúde e nas próprias Conferências Internacionais de Saúde da OMS, como a de
Alma Ata (OMS, 1978).

O Projeto envolveu intensamente os primeiros colaboradores e ficou claro nos
discursos, o idealismo com que se uniram à UFSCar para auxiliar no processo
de implantação do Curso. Algo semelhante ao descrito por Fabíola Holanda em
relação ao nascimento da Escola Paulista de Medicina e sua trajetória afetiva,
cujo começo mostrou-se “difícil, exigindo dos fundadores criatividade e
idealismo” (HOLANDA apud GALLIAN, 2009, p.83).
A docente Cora relatou não ter certeza, se os docentes tinham ideia do poder
disruptivo do Projeto e confirmou o entusiasmo inicial para sua implantação
(COHN e ELIAS, 1996; NEVES, NEVES, BITENCOURT, 2005; SANTOS, 2013).
Nós não tivemos produção científica entre 2006 e 2007, ficamos
totalmente voltados para o Curso. Éramos em poucos... Estávamos em
todos os espaços pedagógicos, para não deixar a “peteca cair”
(D.JORGE).

O PPP propôs mudanças de paradigmas estabelecidos na graduação
universitária há décadas, como a extinção de aulas expositivas e a formação
profissional por competências sob uma visão ampliada, integral, humanizada,
responsabilidade ética, social e articulada com equipes multiprofissionais.
Mudanças para uma formação médica distinta que procurou responder às
necessidades de saúde da população brasileira (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
2001; FEUERWERKER, 2002; D.HELIO; D.JORGE).

77

Os docentes desejaram construir algo novo com o currículo. Sabiam que a
Universidade era conservadora em relação aos seus Projetos Políticos
Pedagógicos. Viram nesse começo, a oportunidade de influenciar a comunidade
acadêmica com inovações pedagógico metodológicas já desenvolvidas em
vários países e envolver seus pares no comprometimento social contido no
Projeto (PAPA e HARASYM, 1999; FEUERWERKER, 2002; POLYZOIS,
CLAFFEY, MATTHEOS, 2010; D.SOFIA; D.JORGE; D.CORA).

Os primeiros docentes do Departamento integravam um pequeno grupo de 14
pessoas. Vieram de diferentes lugares e com diferentes objetivos: em busca de
um Centro Universitário estabelecido fora dos grandes aglomerados urbanos,
com propósitos de iniciar ou progredir na carreira docente, com pretensões a
desenvolver Projetos de Pesquisa e Extensão e por identificação com o Projeto
Político Pedagógico do Curso. Graduados em currículos tradicionais e
estruturados, ao ingressarem na UFSCar, depararam-se com propostas
diferentes das que conheciam e tiveram que se apropriar de novos
conhecimentos. Foram chamados a organizar e implantar um Curso de Medicina
e deveriam começar do zero. “...depois que começamos a trabalhar, vimos que
não havia nada” (D.MAGDA).
Tinham consciência de fazer parte de uma escola embrionária, onde as
atividades pedagógicas e a estruturação aconteceriam conjuntamente. Tomaram
para si a responsabilidade de implantar o PPP e foram se identificando com ele,
alguns mais, outros menos. Porém, predominava a vontade de ajudar o Curso
de Medicina criar raízes na UFSCar e alçar voo seguro. O espírito predominante,
nesse início, foi de entusiasmo na construção de algo novo, diferente e sólido
(D.HELIO; D.SOFIA; D.CORA).
Houve como que um encantamento pelo currículo. “O entusiasmo, a vontade, a
energia e a crença eram grandes”, relatou professor Hélio sobre os recémchegados, docentes e estudantes. O desejo de participar do Curso e da Rede
Escola resultou em grande produção nos primeiros anos (D.CLARA, D.JULIA).
A escolha dos estudantes pela UFSCar foi condicionada à proximidade de suas
cidades de origem, à falta de recursos financeiros para estudar em instituições

78

particulares, à vontade de estudar em uma Universidade Pública (pela qualidade
do ensino e pelo rico ambiente cultural) e ao fato de não terem entrado em outra
escola de Medicina. Dois alunos optaram por fazer o Curso de Medicina da
UFSCar por afinidade à proposta pedagógica diferente.
O Curso de Medicina foi apresentado aos quarenta alunos como algo diferente
de tudo o que conheciam e a primeira turma foi convidada a participar como
corresponsável pela implantação. Assim como os docentes, eles entenderam a
responsabilidade em ter parte na construção do Projeto e incorporaram a tarefa
de ajudar em sua concretização. Compreenderam serem os princípios que
norteavam o Curso de vital importância para sua implantação e sucesso. Um
grande desafio a ser enfrentado (D.HELIO; E.VICENTE; E.LUCIANO).
“Apaixonei-me pelo que estavam tentando fazer aqui” (E.VICENTE).
Era do entendimento de docentes e estudantes que o início traria dificuldades e
logo constataram que colocar a teoria em prática, ou seja, implantar um currículo
que pedia a ruptura de paradigmas educacionais consolidados seria, no mínimo,
trabalhoso. A transformação do binômio ensino-aprendizagem com base no
PBL, através de metodologias ativas, inseridas no mundo do trabalho em
colaboração com o Serviço Público de Saúde, mostrou-se tarefa árdua e não
condizente com o inicialmente planejado (D.MAGDA; D.MÁRIO; D.RITA;
E.AUGUSTO).
A falta de capacitação envolvia preceptores da Rede Pública e docentes que
formavam um grupo heterogêneo e menor. Aproximadamente 60% desconhecia
as inovações contempladas no PPP, inclusive as metodologias propostas
(D.SOFIA; D.MÁRIO; D.MAGNA; D.CLARA).
O grupo de implantação do Curso (que se constituía de parte de docentes do
DMed e parte de docentes cedidos para a UFSCar, de outras faculdades)
desenvolveu então, uma estratégia para a qualificação de docentes, preceptores
e de trabalhadores do SUS. O Departamento de Medicina organizou um Curso
de Especialização Multiprofissional em Saúde da Família. A Especialização era
embasada nas metodologias ativas, para auxiliar na compreensão da concepção
de trabalho e tipo de metodologia a ser empregada com os alunos. Partiu-se de
uma Saúde da Família quase inexistente na cidade de São Carlos, qualificando-
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se médicos, dentistas, enfermeiros, com a finalidade de empoderar a estratégia
da SFC e a Rede Escola (D.SOFIA; D.JORGE).
A partir desse ponto, as pessoas envolvidas, tanto da Universidade como do
Serviço Público, passaram a compreender e encampar o processo. “Elas foram
se fortalecendo do ponto de vista da construção do seu próprio conhecimento”
(D.JORGE). O estudo possibilitou aos participantes, a abertura para novos
conceitos, reflexões e olhares de relações e práticas dentro do Serviço de Saúde.
A proposta era romper a relação tradicional do médico como centro do
conhecimento, da assistência e promover o cuidado integral e transprofissional
(STEWART, 2003; BATISTA e GONÇALVES, 2011; LAMPERT e ROSSONI;
2014; D.SOFIA; D.JORGE; D.CORA).
Foram realizados dois cursos durante os três primeiros anos, o que proporcionou
cobertura de 100% das USFs. Mas com o passar dos anos, muitos dos
trabalhadores saíram das Unidades e com o aumento das USFs perdeu-se
grande parte da cobertura qualificada. Algo semelhante aconteceu com os
docentes recém-chegados, capacitados pelo Departamento. Parte deles migrou
para outras escolas de Medicina. A falta de financiamento do Governo Federal,
impossibilitou a oferta da Especialização pelo Departamento, resultando em
grande perda para o Projeto e para a efetivação da Rede Escola (D.SOFIA,
D.JORGE).
Outra estratégia desenvolvida foi a criação de residências multiprofissionais para
a formação de recursos humanos para a Rede. Residências que também
perderam o financiamento e deixaram de ser oferecidas (D.JORGE).
O Planejamento e Educação Permanente (EP) foram atividades criadas para
discussões e capacitação docente. Espaços para integrar as ações pedagógicas
do Curso e melhorar as práticas pedagógicas e avaliativas. Porém, logo no início,
a capacitação gerou os primeiros conflitos. Realizadas por colegas que tinham
como adicional o conhecimento das metodologias propostas, foram repudiadas
por parte dos docentes. “Uma professora, na época, chegou a falar que não
precisava de babá. Fomos rejeitados por alguns docentes...” (D.SOFIA).

80

As discórdias não impediram os docentes de se unir para refazer e planejar as
atividades curriculares necessárias. Etapa marcada pelo entusiasmo, união e
trabalho (D.SOFIA; D.MAGDA; D.JULIA; D.CLARA). “Foi um momento muito
fortalecedor e potencializador para todos nós, professores e alunos” (D.JULIA).
As adaptações do Curso e das pessoas aconteceram em ritmo acelerado. A
dedicação dos docentes e a determinação da primeira turma deram o tom vital
ao Curso. Os estudantes mostraram-se verdadeiros parceiros e possibilitaram
amplas condições de trabalho para a estruturação do Projeto (D.MARIO;
D.MAGDA, D.HELIO).
Sem sede própria, as atividades de ensino eram realizadas em locais
emprestados por outros Departamentos. “Tínhamos que acender a luz, varrer o
chão...” (D.JORGE). Fato que não afetou o empenho dos participantes na
implantação do Curso (D.CLARA, D.MAGDA, D.HELIO).
Porém, várias incongruências, inclusive a escassez de recursos financeiros,
apontaram para a impossibilidade de se aplicar o planejado. Desentendimentos
entre a Chefia do Departamento, a Coordenação de Curso e os docentes
começaram a ser uma constante, com acusações de ineficiência de trabalhos e
de acordos políticos (D.MAGDA; D.JULIA; D.JORGE).
Logo nos primeiros anos, o próprio currículo sobrecarregou os docentes (que
não totalizavam cinquenta) ao exigir o movimento contínuo de reflexão, a
individualização do processo de ensino-aprendizagem e os processos
avaliativos de habilidades cognitivas, relacionais e afetivas, em abordagens
objetivas e subjetivas do ensino de um Curso por se construir em um tempo
exíguo (MEDICINA UFSCar, 2007; D.MARIO; D.MAGDA). Eram em número
insuficiente para a prática diferenciada, solicitada pelas novas metodologias de
ensino que implicava numa “prática dialógica mediadora” (BATISTA e BATISTA,
2008, p. 109) comprometida com a efetividade da construção do conhecimento
dos estudantes, tanto individual como coletivo (ALMEIDA e BATISTA, 2013).
“Não posso ter um currículo que reflita e que não me implique mais enquanto
professora” (D.JULIA).
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A complexidade do PPP exige a modificação de concepções prévias, através de
discussões e reformulação de conceitos. Movimento comparável à espiral
construtivista, cujo objetivo é de socializar os saberes e respeitar valores e
experiências. Sem esse movimento de reflexão e síntese das necessidades do
Curso entre o corpo docente, torna-se difícil potencializar ações para o futuro
(LAMPERT, 2009; D.CLARA; D.JULIA).
As atividades criadas para reflexão e aperfeiçoamento da prática docente foram
esvaziando, pela escassez de tempo e heterogeneidade de pensamentos.
Observa Bondia (2002) que o excesso de trabalho faz com que a experiência da
reflexão crítica se torne rara (D.MARIO; D.CORA; D.CLARA; D.JULIA).
Colocamos o aluno nesse movimento... E por que não fazemos este
movimento no nosso planejamento, para depois fazer a síntese?! Não
pode ser na hora em que nos deparamos com o problema! (D.JULIA)

A falta de tempo e de capacitação docente para o currículo tornaram-se pontos
prejudiciais de sua estruturação. “Confessam não saber o que é o currículo e
nem a metodologia”, comentou a professora Sofia ao falar dos docentes
recentemente contratados. Reaver atividades de EP e Planejamento mostra-se
importante para a estabilidade do Curso. Hoje, os Coordenadores de Curso das
Universidades Federais não têm autonomia para convocar docentes para essas
atividades que fazem parte da graduação. Os docentes, em média, dedicam oito
horas para a graduação que se restringe à atividade em sala com alunos, mas
não de EP ou Planejamento. Sendo que em algumas escolas, esse tempo chega
a vinte horas de trabalho semanal. A valorização do trabalho do Coordenador,
“um trabalho inglório” (D.SOFIA) poderá fazer renascer tais atividades.
Isso comprova a pouca importância dada à graduação pelas Universidades. Os
docentes da Faculdade de Medicina, empenhados em estruturar o PPP,
iniciaram o Curso com jornada de vinte horas dedicadas à graduação. Tempo
que se reduziu pelas exigências de publicação e valorização da pesquisa. A
universidade, como nos aponta Ortega y Gasset (1999), ao privilegiar outros
setores da Academia como a dedicação à pesquisa e publicações em revistas
indexadas, diminuiu o tempo da dedicação ao ensino. O estudante Augusto, em
seu discurso aponta as complicações geradas por esse modus operandi do meio
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acadêmico, frente a um currículo que exige a individualização da aprendizagem
em fase de implantação:
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, no molde onde a
pesquisa vem primeiro que a graduação, vai dar problema!
(E.AUGUSTO)

Apesar do discurso de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
defendido pelas universidades, ela não se mostra na prática. Há pouca conexão
entre os resultados de pesquisas e o retorno para a sociedade. A valorização da
pós-graduação tirou o docente da graduação e vez romper a relação existente
entre pesquisa e ensino de graduação, além de focar em demasia as habilidades
técnicas. Em contrapartida, programas envolvendo ensino e extensão, muitas
das vezes, não se propõem a desenvolver atividades de pesquisa (MOITA e
ANDRADE, 2009).
No entender dos pesquisadores, as universidades devem repensar não só os
modelos pedagógico metodológicos, mas o tipo de atividade profissional a ser
desenvolvida por seus docentes. A pós-graduação e Projetos de Pesquisa e
Extensão e a prática docente na graduação, devem ser valorizados de forma
igualitária. Categorias distintas de docentes, poderiam complementar-se no
reconhecimento de suas atividades. Uma categoria teria como maior
responsabilidade perante a universidade desenvolver Projetos de Pesquisa com
significância para a sociedade contemporânea e ajudar na graduação através de
apoio acadêmico que envolvesse suas Linhas de Pesquisa. Da outra categoria,
seria exigida a dedicação ao ensino de graduação e assistência. Ambos tipos
valorizados por sua produtividade e dedicação, para que a universidade se
fortalecesse não só por meio de seus programas de pós-graduação, mas
também por um reconhecido ensino de graduação de qualidade.
Esse PPP não previu tão poucas horas de dedicação docente para a implantação
e estruturação de um curso com 9.620h de graduação (MEDICINA UFSCar,
2007). Muitos docentes chegaram ávidos por trabalhar em seus projetos de
pesquisa e optaram por restringir a dedicação dada à graduação. O resultado foi
uma falta de sincronia entre as necessidades do Curso e a realidade. A Escola
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tornou-se dependente da boa vontade de uma minoria de docentes, interessados
em implantar e levar a graduação à diante (D.SOFIA; D.CORA; E.AUGUSTO).
Com todas essas questões, os avanços da estruturação tornaram-se tímidos
(D.SOFIA; D.JULIA).
No processo de implantação, houve um importante ponto de fragilidade que foi
a parceria firmada entre a UFSCar e a Prefeitura de São Carlos, para o
desenvolvimento da Rede Escola de Saúde (D.SOFIA; D.MAGDA; D.JULIA;
D.HELIO).
O Projeto inicial compreendeu a integração entre o Curso de Medicina e o SUS
local, através de acordos do Poder Municipal com a Universidade. A parceria
teve como objetivo, a qualificação do serviço e, por conseguinte, a melhoria de
sua resolutividade. O desenho apresentado pelo Projeto previu, na parceria com
o Poder Municipal, recursos estruturais, materiais e humanos, incluindo os
preceptores do Curso, planejados para serem 150. Situação que tornou a
graduação refém de humores políticos e da Gestão e criou os primeiros
obstáculos para a incorporação da graduação pelo Serviço Público de Saúde
Municipal, como planejado.
No Projeto, os docentes foram designados para o matriciamento da Rede que
seria uma importante interface entre Academia e Serviço, para qualificá-lo
(CUNHA e CAMPOS, 2011). Porém, a remuneração do matriciamento causou
muita polêmica e resistências, tanto da Universidade como do Poder Público.
Ambos eram de opinião que o docente já recebia para estar na prática com os
alunos. Não compreendiam o matriciamento como tal. Para o PPP, a
responsabilização pelo matriciamento do SUS implicava em uma atividade extra,
diferente da função docente. A proposta originou muitos desentendimentos e não
se efetivou. “As dificuldades não cederam, nem frente às evidências desse tipo
de experiência em outras Universidades Públicas...” (D.CORA).
A viabilidade do Projeto foi questionada pelos professores com maior experiência
acadêmica. O Projeto apresentava fragilidades, principalmente do ponto de vista
técnico. A parceria com o SUS era deficiente. Tornou-se preocupante a
dependência do Curso, em relação aos preceptores da Rede (em número
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reduzido e com pouca capacitação). Havia uma apreensão em relação à
formação da primeira turma (D.RITA; D.MAGDA; D.JORGE; E.VICENTE).
Com uma proporção de três preceptores para cada docente, fica claro que um
dos pilares de sustentação do PPP era a preceptoria do SUS. O planejado era
que os preceptores estivessem junto aos estudantes nas atividades práticas, na
maior parte do tempo. “Mas isto era muito disruptivo e ainda continua sendo”,
comentou a professora Cora. Já no entendimento dos alunos, a prática sob
supervisão dos preceptores não teve aceitação, pela falta de capacitação dos
mesmos (E.AUGUSTO). Além disso, a falta de profissionais e a alta rotatividade
dos preceptores da Rede contribuiu para a inadequação dessa diretriz do Curso
(D.SOFIA).
Ao longo dos anos, o Curso se deu conta de que a parceria não aconteceu da
forma planejada. A Universidade não obteve autonomia na Rede de Saúde para
efetuar as mudanças que a implantação do Curso precisava. O acreditar na
parceria, para alguns colaboradores foi classificada como ingenuidade do grupo
de implantação. O Curso foi prejudicado em vários pontos como, por exemplo, a
não adequação da infraestrutura, falta de preceptores, mudanças de políticas
locais de saúde, entre outros. Fatores que afetaram o aprendizado prático,
tornando-o aquém do desejado por todos os envolvidos, com grande desgaste
nas relações dentro e fora do Departamento (D.SOFIA, E.VICENTE,
E.AUGUSTO). “No momento em que o Curso se vincula à instabilidade política,
se torna instável e isto não pode acontecer” (E.VICENTE).
Tal situação, piorou os atritos internos no Departamento e provocou uma cisão
entre docentes que acreditavam na implantação do currículo e outros que não
acreditavam. “Alguns docentes falavam que não conseguíamos fazer nada, que
éramos doidos de planejar algo que não tinha serventia para cá...” (D.SOFIA).
Fica claro nas narrativas a existência de dois ideais distintos, pleiteados pelo
corpo docente, naquele momento: um grupo desejava um currículo centrado nos
moldes tradicionais e outro acreditava na construção do currículo apresentado e
aprovado pela UFSCar, como norteador do Curso de Medicina. Como afirma
Lampert (2009), essa era a disputa entre o velho e o novo.
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Fato é que as condições vigentes, não permitiram a implantação do PPP sem
adaptações e modificações. No entender da professora Júlia, houve uma
resistência muito grande do grupo de implantação para as mudanças
necessárias, o que agudizou as disputas dentro do Departamento e provocou
uma ruptura entre os grupos (D.RITA; D.JULIA).
A professora Júlia comentou: “As disputas enfraquecem”. Enfraqueceram, é
certo, mas possibilitaram, como no caso do DMed, o surgimento de um terceiro
grupo de docentes. Eles não se limitaram a sonhos idealistas, mas com força
moderadora,

auxiliaram

na

construção

do

currículo

e

assumiram

responsabilidades maiores frente ao PPP em gestões, coordenações e chefias.
Já, os dois outros grupos brigaram entre si e se viram obrigados a repensar seus
projetos. Buscaram no trabalho individual, novas possibilidades para construir o
currículo (D.SOFIA, D.JULIA).
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 (D.JULIA).

Entre 2009 e 2010, a entrada de um novo prefeito mudou a política de saúde da
cidade e desestabilizou o trabalho de melhoria e integração entre a Escola de
Medicina e o SUS. Muitos foram os desacordos políticos que levaram à
descontinuidade do movimento iniciado pelo Curso para a construção da Rede
Escola. O resultado que se viu foi o distanciamento dos parceiros envolvidos e o
pedido de exoneração da Coordenadora do Curso, marcando a ruptura com a
proposta inicial (D.SOFIA; D.CLARA; D.JULIA; D.CORA; D.HELIO). “Restava
era salvar o que fosse possível” (D.SOFIA).
As relações dentro do Departamento tornaram-se tensas. Houve uma grande
responsabilização dos docentes de implantação, pelos desacordos ocorridos.
“...fizeram da nossa vida um inferno!” (D.SOFIA)
Esses acontecimentos foram divisores de águas para todo o processo de
implantação e seus atores. Docentes e alunos, abalados pelas forçosas
mudanças de planejamento e rumo do Curso, sentiram o peso da
responsabilidade, no enfrentamento dos problemas para a próxima etapa que
seria o Internato e despenderam grandes esforços em favor do PPP.
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Os estudantes tinham uma meta que era estudar com qualidade. Reclamaram
melhorias nos cenários da Prática Profissional (PP) e soluções consistentes para
o Internato, porém suas reivindicações foram parcialmente atendidas. “Falam
que os tempos da Universidade são diferentes... Não dá para esperar os tempos
diferentes da Universidade quando você está formando pessoas!”, disse o
estudante Luciano, ao lamentar o fato (D.MAGDA, E.LUCIANO, E.AUGUSTO).
“A sensação que tínhamos é de nos ter esforçado, estudado, mas faltava um
norte, um rumo para onde apontar” (E.LUCIANO).
O aluno Vicente comentou que nesse momento “a prática entra em colapso!”
(E.VICENTE). Descontentes, os estudantes paralisaram o Curso e reivindicaram
docentes para as atividades práticas. O Internato se aproximava e eles se
julgavam pouco preparados para enfrentá-lo. Utilizaram a designação de
‘abandonados’ ao se referirem às Práticas Profissionais do Curso, onde eram
assistidos somente por preceptores que classificaram como não capacitados e
pouco abertos à recepção dos estudantes. Tinham a sensação de saber muito
menos em comparação a estudantes de outras faculdades. “A fragilidade do
Curso era gigantesca!” (E.ANTONIO).
Após retomarem as atividades de graduação, os integrantes do Curso se
depararam com outro grande problema. As obras do Hospital Escola não
estavam prontas e impossibilitaram a realização do Internato como o planejado.
O Internato do Curso de Medicina da UFSCar desenhado para ser no Hospital
Escola de São Carlos, não aconteceu. No planejamento inicial, tudo fazia crer
que a conclusão das obras se daria antes do início do quinto ano. Foi uma
“grande frustração para todos os envolvidos” (D.JORGE). Alguns alunos
pensaram em desistir do Curso e prestar novo vestibular (E.EDUARDA).
O estágio, então, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de São
Carlos, porém a estrutura oferecida era precária e a prática ficou desarticulada
e fragmentada, sem preceptoria adequada e distante da proposta de formação
do Curso (D.CORA; E.AUGUSTO).
Para decepção dos Internos e lamento dos docentes, após três meses de início
das atividades, a Santa Casa rompeu o compromisso com a Faculdade. O motivo
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foram desacordos políticos entre o Poder Municipal, Universidade e a própria
Santa Casa. Momento de muito sofrimento para todos que lutaram por um
Internato de qualidade, desejando que ele acontecesse na cidade de São Carlos.
Os estudantes, muito próximos do sonho de serem médicos, sentiram-se
desesperados e sem alternativas (E.LUCIANO, E.AUGUSTO, E.RICARDO).
“Fiquei bem mal, bem triste e fiquei pensando como contaria isso para o meu
pai. Como falaria para ele que meu Internato parou!” (E.RICARDO)
Os estágios foram pulverizados por várias localidades (Américo Brasiliense,
Bauru, Limeira, Diadema). Com isso, perdeu-se o referencial pedagógico
metodológico do Curso: o ensino-aprendizagem centrado no estudante, a
autonomia

para

construção

do

conhecimento,

o

desenvolvimento

do

pensamento crítico-reflexivo e a integralidade do cuidado à saúde. Os
estudantes habituados a esse movimento, tiveram dificuldade em se adaptar a
distintas formas de pensar e agir de outras escolas e isso trouxe sofrimento e
amadurecimento, por dois motivos. Primeiro, por não reconhecerem como
legítimo, o processo de ensino tradicional (centrado no modelo biomédico) das
outras instituições e em segundo lugar, por terem que se adaptar a diferentes
realidades, onde o processo crítico-reflexivo não fazia parte da rotina de
docentes e estudantes.
A valorização do mercado, da quantidade de informações e da velocidade no
trabalho predominam nesse cenário de ensino hospitalocêntrico, onde a reflexão
é quase inexistente. Ingredientes que impedem a possibilidade da experiência,
ou seja, impedem a possibilidade de que algo aconteça a ponto de tocar o aluno
e produzir uma aprendizagem realmente significativa (AUSUBEL 1968; BONDIA,
2002; LAMPERT, 2006).

Outras dificuldades, não menos importantes, enfrentadas por eles foram
relacionadas ao próprio estágio: a responsabilidade sobre a conduta, o trato com
doentes graves, com a dor do semelhante e a morte, entre outros (BENEVIDESPEREIRA e GONÇALVES, 2009; FALCÃO e MENDONÇA, 2009; D.JORGE;
E.EDUARDA; E.VICENTE).
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A insegurança frente a tantas mudanças, tornou-se superlativa para os
estudantes. As lacunas no aprendizado e os acontecimentos que permearam o
estágio de Internato foram marcantes para todos. Segundo contou o estudante
Vicente, muitos de seus amigos recorreram a tratamento psiquiátrico para
concluir o Curso. Depressão e outras afecções psicológicas e psiquiátricas
envolveram 20 e 25% da turma. A aluna Mônica apontou um valor de 50% para
esse mesmo problema, o que supera a estatística atual situada 20 e 30%
(BENEVIDES-PEREIRA e GONÇALVES, 2009).
Com a necessidade de buscar moradia em outras cidades e terem que se
deslocar com frequência, surgiram despesas adicionais (ao ingressarem na
Faculdade, isso não fazia parte de seus planejamentos pessoais). A
Universidade auxiliou com uma bolsa, mas era uma quantia pequena, segundo
os alunos e tais gastos geraram um custo extra, com prejuízo para as famílias
que tinham uma renda menor. Os estudantes Mônica e Luciano contaram que
alguns colegas fizeram empréstimos para honrar seus compromissos financeiros
(BENEVIDES-PEREIRA e GONÇALVES, 2009).
Nos estágios do Internato, muitas vezes eles não eram bem recebidos.
Habituados a questionar (habilidade valorizada pelo PPP do Curso), foram
hostilizados por alguns docentes e residentes de outros serviços (AZEVEDO,
RIBEIRO, BATISTA, 2009; BENEVIDES-PEREIRA e GONÇALVES, 2009). O
desconhecimento da metodologia na qual os estudantes foram formados, pode
ter sido um dos complicadores nas relações de trabalho. A desumanização do
processo de treinamento nas escolas médicas também pode ter contribuído para
falta de acolhimento dos jovens. O que, em parte desestimulou-os para os
estudos (RAUTIO, 2005; AZEVEDO, RIBEIRO, BATISTA, 2009). “Eu
desabafava com minha mãe, dizendo que eu só queria estudar e não ter que
enfrentar estas coisas” (E.EDUARDA).
Em algumas atividades do Internato, os estudantes sentiram-se prejudicados por
não haver docentes para os orientar, só preceptores e médicos residentes. Em
outras, eles foram orientados pelos próprios docentes do DMed. Atividades que
qualificaram como estágios muito superiores às demais.
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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 (E.AUGUSTO).

Outro ponto complicador para os estudantes foi o fato de trabalharem com uma
abordagem ampliada do doente em Planos Terapêuticos Singulares (PTS).
Desde a anamnese até a conduta compartilhada, o enfoque dado pelo Curso de
Medicina da UFSCar sempre foi a integralidade do cuidado, através de
discussões e ações em equipe multiprofissional. “Mas o mundo lá fora não
mudou”, afirmou o estudante Augusto ao relatar que fora do ambiente protegido
da Universidade “não há semiologia com história ampliada” (E.AUGUSTO).
É evidente no relato dos estudantes, o sofrimento e dificuldades no contato com
as diferentes realidades que lhes foram apresentadas. Porém, concordante com
Ribeiro (2001), o choque de formações ajuda a transformar a aprendizagem.
Dentro da complexidade desse currículo, as dificuldades ajudaram na
sedimentação dos mais diferentes aprendizados, inclusive de habilidades
relacionais (D.HELIO).
As queixas dos estudantes mostram-se justas.

Como desabafou o aluno

Vicente, “Foi-nos apresentado um Curso que acho que nunca existiu!” Porém, o
estudante Antônio, com maior bagagem de experiências e maturidade, analisou
tais vicissitudes como um ganho para o enfrentamento de adversidades. As
experiências extramuros ajudaram os estudantes a sedimentar a complexidade
da carreira apresentada e desenvolvida pelo Curso (MAIA, 2004). Porém, com
dificuldades que não eram esperadas por eles.
No entender dos colaboradores, as dificuldades crescentes que se apresentaram
ao longo dos seis anos, foram primeiramente de ordem política. O equívoco dos
elaboradores do PPP foi o desconhecimento do projeto político de
desenvolvimento

da

UFSCar,

da

Prefeitura

e

de

suas

demandas.

Desconhecimento que teve como consequências desgastantes para todo o
grupo e rearranjos adaptativos trabalhosos (D.RITA; D.HELIO; D.JULIA).
Segundo os colaboradores, impedimentos de ordem estrutural e de recursos
foram outros complicadores para o Departamento de Medicina (apesar do
Governo Federal ter disponibilizado, no início, importantes recursos financeiros
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para a estruturação). A estrutura física, dentro da Universidade, ficou
parcialmente pronta. Falta o término do prédio dos laboratórios. Mas o pequeno
número de docentes, a falta de preceptores e de estrutura administrativa de
secretaria e apoio, limitou a consolidação do Curso, de suas atividades e teve
como consequência o adoecimento de alguns docentes (SILVÉRIO, 2010;
D.SOFIA; D.JULIA; D.JORGE).
O papel da primeira turma, durante os seis anos da Faculdade foi de particular
importância, pois os alunos sempre se mostraram muito unidos e lutaram por
melhores condições para o Curso e para os docentes. “Como turma I, tentamos
fazer o melhor, implantar as coisas e brigar junto à Universidade” (E.VICENTE).
Ao compararem seus estudos aos das escolas tradicionais, em congressos
estudantis ou em estágios externos, compreenderam que muitos temas
abordados pelo currículo da UFSCar como gestão, territorialização, os princípios
do SUS, conduta compartilhada eram reivindicações pleiteadas em outros
cursos (E.AUGUSTO; E.VICENTE; E.MONICA).
Foram críticos importantes. Apontaram erros e ajudaram a encontrar soluções.
A possibilidade de participar de reuniões e decisões junto a Conselhos
Departamentais e Comissões da UFSCar de forma democrática, mostrou-se
como ponto positivo da Instituição, nas narrativas. Ao mesmo tempo, a
participação constante nesses colegiados, trouxe ao grupo de alunos um grande
desgaste de relações entre colegas e com docentes.
Ao final dos seis tumultuados anos, os alunos evidenciaram cansaço. A
esperança de se implantar o PPP inovador lhes oferecido pareceu-lhes extinta.
O último ano foi desgastante. Perderam o interesse pelas atividades acadêmicas
e passaram a cumpri-las por formalidade. Desejavam terminar o Curso o mais
rápido possível e ir embora. Em seus relatos observou-se um nítido esgotamento
das relações com a Universidade, com a Faculdade e interpessoais (D.JULIA;
D.CLARA; D.HELIO; D.MÁRIO; D.MAGDA).
Eu não tenho dúvida que nossos alunos saem sabendo muitas coisas.
Tivemos uma experiência muito gratificante vendo-os entrarem 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! (D.JULIA)
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O Curso ainda tem vários desafios à serem vencidos. Um importante papel desse
currículo é ajudar na mudança no modelo assistencial predominante, que se
mantém centrado na doença e na prática de queixa-conduta (SIQUEIRA, 2002;
CANGUILHEM 2006). O modelo proposto pelo Curso da UFSCar, centrado no
doente e no cuidado integral, transprofissional e a participação social pede a
mudança de paradigma da cultura científica cartesiana, o que para Luz (1996) é
uma árdua tarefa de conscientização.
Distinguiu-se aqui uma trajetória que conduziu a positivação do ensino
abrangente, por competências. O trabalho realizado junto aos alunos, focado na
individualização das necessidades de saúde, auxiliou na compreensão e
sedimentação do modelo biopsicossocial e relacional proposto pelo currículo.
Os estudantes levaram consigo esse resultado para o Internato e ao se
depararem com o modelo biomédico de queixa e conduta, entenderam ser o
modelo do Curso de Medicina da UFSCar mais adequado para a completude do
cuidado e para suas vidas profissionais.
Apesar das dificuldades enfrentadas, o processo pedagógico metodológico do
currículo mostrou-se potente ao permitir que o aluno desenvolvesse habilidades
de busca do conhecimento e crítico-reflexivas (LAMPERT, 2009). Pelas
inúmeras mudanças de roteiro durante a implantação do PPP e inseguranças
decorrentes destas, alunos e docentes julgaram a formação do Curso de
Medicina da UFSCar aquém do desejado. Em contrapartida, declararam que o
processo de ensino-aprendizagem vivido por todos foi muito enriquecedor e
permitiu formar um médico cidadão, correspondente às DCN de 2001
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).
O PPP incentivou os estudantes a valorizar a Atenção Primária, no entanto, sua
formação possibitará ao aluno se especializar em quaisquer dos três níveis de
atenção (D.JULIA).
Na opinião dos colaboradores, o Curso ainda se encontra em processo de
implantação. Há vários pontos do currículo a serem revisados, como as
capacitações, as horas docente para a graduação, o matriciamento, os espaços
criados para reflexão e avaliações, os acordos com o Poder Público, as
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preceptorias, entre outros (D.SOFIA; D.JULIA; E.VICENTE). Para eles, a
estruturação necessitará de um número maior de anos para se efetivar (o
previsto foi de quatro anos). O adiamento se deve à lentidão com que as
mudanças são realizadas, o que põe em risco constante a sustentabilidade do
Curso (D.SOFIA; D.HELIO; D.JORGE).
“Hoje, não temos o mesmo Curso do início, temos um outro, o que foi possível”
(D.CORA).
Este é um momento de reflexão da Escola. Onde ela se encontra? Para onde
caminhará? Afirma a professora Júlia: “São necessárias mudanças importantes
e nós temos que ter coragem para fazê-las”.
Nos rearranjos, os colaboradores são concordantes que os estudantes devem
ser olhados e acompanhados de forma próxima e individual, para que o PPP se
consolide. Os estudantes precisam de tutores e se espelham nos profissionais
que os cercam.

O estímulo à busca do conhecimento é um dos pontos

importantes para a consolidação da espiral construtivista e solidez da
aprendizagem e para isto o docente necessita estar próximo ao aluno e vivenciar
sua aprendizagem (DICHI e DICHI, 2006, ALMEIDA e BATISTA, 2013). “Essa
questão do movimento se perdeu de alguma maneira, não sei...” (D.JORGE)
A esperança de se potencializar o currículo é que os jovens formados pelo Curso
de Medicina da UFSCar, retornem no papel de docentes ou preceptores.
Preparados por esse currículo, terão mais facilidade em aplicá-lo. A afinidade
com a formação médica da UFSCar transparece na determinação do estudante
Augusto, ao declarar que “um objetivo futuro é ficar na docência daqui. Não me
interessa ser docente em outro lugar. Ponto” (E.AUGUSTO).
Apesar da implantação ter sido “iniciada às pressas”, como contou o aluno
Vicente, muitos erros foram corrigidos e novas rotas traçadas para o futuro. Hoje,
observa-se um grau maior de solidez nas atividades do Curso (D.HELIO). “Para
as próximas [turmas], o Curso esteve e vai estar ainda mais estruturado”
(E.LUCIANO).
A complexidade do PPP, obrigou a inúmeras mudanças de rumo e provocou
contrariedades pessoais. Porém, no momento final das narrativas, docentes e
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estudantes foram da opinião que todo o caminho percorrido foi um grande
aprendizado da vida acadêmica e de relações (políticas, institucionais e
pessoais). (D.HELIO; D.MAGDA; E.VICENTE).
O currículo se vinculou ao SUS, não nos moldes desejados, mas de forma
significativa e expressiva, onde a conduta compartilhada definiu as ações
interdisciplinares e a Medicina Centrada no Paciente tornou-se realidade na
prática das USFs (CAMPOS, 2005). Isso faz com que currículos como esse, tidos
por transformadores, pela definição de Lampert (2009), auxiliem na solidez esse
tipo de aprendizagem e resultou em maior capacidade para a formação.
Na opinião do professor Hélio, à medida que se estrutura e caminha, o PPP
ganha robustez de difícil oposição.
Hoje há um grande movimento para concentrar todas as atividades do Curso de
Medicina na cidade de São Carlos. Os estágios de Internato de 2015 já
aconteceram em parte no Hospital Escola, cuja administração foi transferida para
a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e na Santa Casa de
Misericórdia da cidade. São atividades complexas de vital importância para
Curso, onde a proximidade do núcleo universitário traz como vantagens a
possibilidade de consultoria, matriciamento, atividades de Extensão, Pesquisa,
Iniciação Científica, melhor infraestrutura de Biblioteca, laboratórios, entre outros
(LAMPERT, 2013; SÃO CARLOS OFICIAL, 2015; UFSCAR, 2015b)
Aumentar o número de docentes e capacitar os profissionais da Rede Pública
ainda é uma das estratégias desejadas pelo Curso que potencializarão a
aprendizagem e melhorarão a qualidade do atendimento do SUS, segundo as
narrativas. A perspectiva é que o Hospital Escola seja um dos pontos de apoio
para a formação diferenciada, com profissionais capacitados, docentes e
estudantes, integrando de forma efetiva a Rede Escola de Cuidado à Saúde
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014; E.LUCIANO; D.SOFIA).
Uma graduação em Medicina, como a desenvolvida pela UFSCar, tem seu lugar
no país e um lugar de destaque ao possibilitar a experiência de um currículo que
prioriza a formação médica nos cenários do SUS e que instiga a reflexão crítica
do conhecimento adquirido nos estudos e nas vivências tutoradas. É um modelo
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que pode ser copiado e melhorado por outras Instituições desejosas de uma
formação médica que supere o incompleto modelo biomédico do século passado
(CAMPOS e AMARAL, 2007; LAMPERT, 2009; SILVA, 2012).
O futuro desse currículo dependerá das condições que lhe forem fornecidas para
que se estabeleça mais próximo do planejado. Com menos acidentes, menos
desacordos, mais tempo, mais recursos, mais cumprimento da palavra
empenhada. O Curso mostrou-se um novo caminho para a educação médica ao
propor uma formação distinta, sob competências não só cognitivas e técnicas,
mas também afetivas e relacionais, integradas a um saber humanista e
enfatizando a Atenção Primária. É uma alternativa para qualificar a formação no
Brasil. E o que se espera é que a comunidade e do Estado valorizem o médico
formado por essa lógica (LAMPERT, 2009; D.HELIO, D.MAGDA). “A potência do
Curso está dada...A primeira turma sai e mostra isto” (D.JULIA).
O Curso começou bem, superforte, com uma grande proposta e precisa
manter o investimento das pessoas no projeto, porque não se consegue
ser vencedor sem investimento em capacitação constante de docentes
e educação permanente do currículo (coisa que hoje não acontece
mais). Resgatar isto 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 (D.JORGE).

Apesar da boa vontade dos docentes e alunos, um curso de Medicina não
consegue se estruturar da noite para o dia. Ele necessita ser pensado,
repensado e sondado em todos os seus pontos frágeis. Entrar em uma
Universidade, deparar-se com um PPP como este para ser construído, capacitarse na metodologia e corresponder às exigências das tarefas pessoais
(graduando ou docente) é, no mínimo corajoso, ainda mais tendo como
opositores, os inúmeros fatores acima expostos. Foi ousado o que esse grupo
realizou em apenas seis anos.
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 desse processo de implantação foi um diferencial
muito grande na minha vida” (E.VICENTE).
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5.2. SUS: o cenário inacabado.
O PPP da Medicina-UFSCar propôs um desafio que foi a formação para o mundo
do trabalho, a ser realizada de primeiro a sexto ano da graduação, em unidades
de atendimento do SUS, com enfoque na Atenção Primária. E para tal, firmou
parceria com Poder Municipal de São Carlos. A prática médica funcionaria como
um eixo estruturante, para o processo de ensino-aprendizagem, como defendido
por Batista e Batista (2008).
Com o detalhamento do Projeto e das condições do SUS local, o grupo de
implantação percebeu que os cenários apresentados por ocasião do início das
atividades do Curso, precisariam de grandes investimentos. O Serviço de Saúde
tinha um número insuficiente de Unidades desarticuladas, com baixa
resolutividade e capacidade operacional muito maior do que o produzido. A
intensão desafiadora era formar estudantes para competências do cuidado
integral e auxiliar na qualificação e crescimento do SUS local (D.JORGE;
D.SOFIA; E.AUGUSTO).
A intensão do Curso foi trabalhar com essa precariedade e construir em
processo, “sabedores de que as condições de trabalho não eram adequadas e
que teríamos dificuldades na inserção de estudantes nas equipes de saúde”
(D.JORGE). Havia o mínimo necessário para o início das atividades de Prática
Profissional (PP). Ciente disso, o grupo de implantação se propôs a unir forças
para a edificação da Rede Escola de Cuidado em Saúde (D.SOFIA; D.JULIA;
D.JORGE; D.RITA; D.HELIO). “Poder participar do processo de construção é um
grande aprendizado” (D.JORGE).
O cenário era integrado por equipes que tinham dificuldade em desenvolver a
assistência integrada. Santos (2013), ao abordar os problemas enfrentados pelo
Sistema Único de Saúde, enumerou como principais razões das inadequações
da Rede o subfinanciamento, a rigidez da estrutura burocrática do Estado e o
número limitado de profissionais. Problemas que acometem toda a estrutura do
SUS, mesmo após vinte e cinco anos da Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, Lei
8080/90, 1990; BRASIL, Lei 8142/90).
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Nesse panorama, o esperado era que estudantes e preceptores mexessem com
a infraestrutura das Unidades do SUS de São Carlos e transformassem as
fragilidades apresentadas por estas, em fortalezas. À exemplo da Medicina, a
UFSCar teria o papel de promover uma articulação entre os cursos da saúde e
o SUS e qualificar o serviço. Realidade presente em Marília e Londrina (LIMA,
KOMATSU, PADILHA, 2003; ALMEIDA, 2007; D.SOFIA; D.JORGE).
No primeiro ano, os alunos da Medicina foram encaminhados às USFs, para
atividades da Prática Profissional ao mesmo tempo que docentes e preceptores
eram capacitados para as atividades. Preparo que deveria ter acontecido antes
e não a caminho. Iniciar as atividades práticas sem a devida capacitação dos
responsáveis, reduziu de forma acentuada o desenvolvimento do ensinoaprendizagem nos primeiros anos (TRONCON, 1999; CAMPOS, 2007). Na
opinião dos colaboradores, o Curso teve início precipitado, sem o devido tempo
para preparo do corpo docente e da própria estrutura do SUS.
O deslocamento diário para as Unidades de Saúde não estava contabilizado
pelos estudantes e foi um complicador. Muitos dependiam de transporte público
e acabaram tendo uma despesa pessoal maior que a planejada (E.EDUARDA).
Os primeiranistas, ao chegarem às Unidades de Saúde, não tinham ideia do
papel a desempenhar. Imaginaram um ambiente educativo, extensivo à Escola.
Mas as Unidades não estavam preparadas para recebê-los. Parte dos
profissionais encontrava-se em formação e outros não tinham ideia de como se
processaria a interface com a Universidade, o que gerou desconforto tamanho,
a ponto de inferirem que a inserção dos estudantes nas Unidades, tinha como
finalidade apontar ineficiências do serviço para o Secretário de Saúde
(E.ANTONIO; E.VICENTE). “E eu me perguntava o que iria acontecer conosco
e com os trabalhadores ali. Meu Deus!” (E.ANTONIO).
A parceria entre o Poder Público Municipal e a Universidade iniciou-se com
acordos assinados e garantias de realização do Projeto, frente aos Serviços
Públicos de Saúde. Nos primeiros anos, a Prefeitura melhorou as estruturas das
USFs, com boa repercussão para o aprendizado. Porém, teve dificuldade em
compreender a dimensão dos acordos e progressivamente, reduziu a adequação
de outras Unidades e a instalação de novas USFs, em locais identificados como
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de maior vulnerabilidade, limitando, dessa forma, a oferta de cenários para a PP
do Curso, no SUS.
Limitado também se tornou o papel dos docentes como matriciadores, junto ao
SUS, deixando a PP somente ao encargo dos preceptores (CUNHA e CAMPOS,
2011). Os professores recusaram-se a ir para o Serviço Público por distintas
justificativas. Uns, por já cumprir as oito horas de graduação. Outros, por
priorizarem suas pesquisas e outros ainda, por avaliarem a infraestrutura do SUS
como inadequada para o ensino. Fato que se mostra um contrassenso, já que
na afirmativa do professor Jorge, todos eram sabedores das condições do SUS
local.
A academia, junto ao Serviço de Saúde pode auxiliar integrando os saberes
médicos, desde o desenvolvimento de habilidades técnicas até questões
sociológicas que não podem ser menosprezadas. Sem a completude
transprofissional que deve envolver os Planos Terapêuticos Singulares, incorrese no risco da manutenção do modelo de queixa-conduta ineficiente, de uma
cultura altamente medicalizante (incluindo a medicalização do social) e das
habilidades técnicas perdurarem como únicas ferramentas de trabalho em
saúde. Fatores que contribuem para a baixa resolutividade do Sistema de Saúde,
tornando o cuidado em saúde cada vez mais oneroso (FEUERWERKER, 2002;
SCHRAIBER e MOTA, 2015).
O planejado era que docentes, preceptores e estudantes fossem capazes de
juntos, participar da espiral construtivista, através da metodologia da
Problematização, qualificando ações conjuntas. A prática da reflexão na ação
desses atores, junto à equipe de saúde, auxiliaria na melhoria do trabalho
cotidiano das Unidades.
No entanto, desacordos políticos entre o Poder Público Municipal e a
Universidade dificultaram as desejadas mudanças para os cenários do SUS e a
qualificação desse serviço pela Academia, o que resultou em um número
insuficiente de Unidades e preceptores para os alunos, agravado pelo pequeno
número de docentes presente nas Unidades. A própria Universidade teve
dificuldades em entender a parceria e integrar seus outros cursos da área da
saúde ao SUS (D.HELIO; D.JORGE; D.SOFIA).
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A escassez de USFs fez com que os alunos tivessem um número menor de
locais para a prática e quando em atividade, encontravam-se em número além
do adequado para a efetivação da aprendizagem individualizada, preconizada
pelo PPP (D.SOFIA; D.JULIA; D.JORGE).
Ao longo dos seis anos fica evidente a redução da potencialidade do currículo
por estar inserido em uma Rede de Saúde Municipal “frágil, insuficiente e
ineficaz” (D.SOFIA). Fato que não é uma peculiaridade da cidade de São Carlos,
já que o SUS como um todo apresenta dificuldades de toda ordem, para
corresponder às suas diretrizes (CUNHA e CAMPOS, 2011; SANTOS 2013).
Buscar um modelo diferente do hospitalocêntrico que envolva a Rede de
Serviços Públicos é tarefa de enorme complexidade (SANTOS, 2003). O fato de
uma faculdade instituir atividades no SUS, não corresponde necessariamente a
um aprendizado adequado. Segundo Troncon (1999), para a efetivação do
ensino/pesquisa/assistência de qualidade no SUS as Unidades devem estar
organizadas, serem eficientes, oferecer um número amplo de ações integradas
e abrangentes, inclusive junto à comunidade. O número de trabalhadores deve
ser suficiente, capacitado e motivado para a supervisão dos alunos. O contato
com os estudantes deve ficar a cargo de profissionais que sabidamente
detenham um perfil atitudinal adequado e funcionem como modelos apropriados
para os estudantes se espelharem. O número de pacientes deve ser o suficiente
para as atividades educacionais. E por fim, são necessários vínculos estáveis
entre a Universidade e o Serviço de Saúde que mantenham canais abertos entre
a graduação e a comunidade, para o desenvolvimento do ensino nesses
cenários.
Não só em São Carlos, mas de forma geral, a integração entre Escolas Médicas,
os Serviços Públicos de Saúde e setores governamentais é deficiente. A baixa
resolutividade e alto percentual de encaminhamentos, os baixos salários, a falta
de capacitação e o excesso de pacientes diminui a possibilidade de uma
adequada aprendizagem nos cenários do SUS (CAMPOS, 2007; CAMPOS e
GUERRERO, 2008).
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Ponto suscetível do currículo, a preceptoria mostrou inadequação ao Projeto
Pedagógico, por vários motivos. Um deles foi a falta de capacitação e apoio
docente. Outro, foi a sobrecarga de trabalho dos preceptores que limitou a
aplicação das metodologias ativas, pois, eles deveriam supervisionar os
estudantes e ao mesmo tempo, atender à demanda, como trabalhadores do
SUS. Outro motivo, foi o pequeno número de profissionais interessados em
exercer essa função junto ao Curso (hoje em número de 50 profissionais) e a
alta rotatividade dos mesmos dentro do Serviço.
“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” (E.ANTONIO).

Fica assim demonstrado a necessidade de maior investimento financeiro para
completar o quadro dos profissionais do SUS, possibilitando a oferta dos
mesmos para a preceptoria. O SUS como órgão formador, deve investir nesses
profissionais, incentivar e dar condições para a Educação Permanente
(CECCIM, 2005). A capacitação e o Apoio Matricial precisam fazer parte de suas
rotinas para qualificá-los e potencializar as equipes de atenção à saúde, visando
o cuidado integral, ampliado e de qualidade no SUS (CAMPOS e DOMITTI,
2007; CUNHA e CAMPOS, 2011; SANTOS, 2013; D.SOFIA; D.JULIA;
D.JORGE).
Ainda sobre o tema investimento, “De quem deveria ser o investimento em
materiais da Unidade de Saúde?” perguntou o aluno Antônio, ao relatar as
dificuldades de recursos para a adequação das Unidades de Saúde.
“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!”
(E.ANTONIO)

A resposta que o Curso recebeu, ao longo dos seis anos, do Poder Público
Municipal não foi a esperada. O Município rompeu com os acordos do início e
não bancou a proposta da Rede Escola. Hoje, há USFs em construção que farão
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a cobertura de 50% da população de São Carlos, mas são cenários incertos e
para o futuro (D.JORGE; D.JULIA). “E aí vivemos de migalhas!” (D.SOFIA).
Apesar do grupo de implantação ter realizado um desenho detalhado sobre as
condições do Serviço Público de Saúde de São Carlos, no entender da
professora Sofia, a Universidade falhou ao não ter feito um diagnóstico mais
preciso sobre o contexto político da cidade, quando pretendeu a parceria com o
Município. Sem poder político de negociação, o Curso de Medicina tornou-se
cada vez mais frágil, por não conseguir auxiliar na gestão do Sistema de Saúde
Municipal, como planejado (D.JORGE; D.CORA; D.JULIA).
“Parceria para mim tem três níveis: político, técnico e operacional e os
três precisam funcionar. Aqui em São Carlos, não conseguimos nenhum
do três!” (D.SOFIA)

Há também a necessidade da própria UFSCar ver-se como parceira do
processo. A Academia tem histórico de se utilizar dos Serviços de Saúde para
demandas do mundo da ciência e não para reais necessidades da comunidade.
Ela deve qualificar sua compreensão de sociedade e desenvolver formas
efetivas de auxílio. “Pensar mais nas pessoas que prestam serviço e menos nos
artigos que publica internacionalmente” (D.HELIO). Através de ações conjuntas
entre graduação, pesquisa e serviço, ela pode auxiliar a sociedade e
potencializar o ensino e a assistência no SUS (SANTOS e WESTPHAL, 1999;
D.HELIO; D.JORGE; D.SOFIA).
Apesar dos percalços, os alunos foram inseridos, de primeiro a sexto ano, nas
atividades práticas do SUS, em UBSs e USFs. Nas USFs, em visitas domiciliares
de rotina, construíram uma coorte a partir de famílias que acompanharam ao
longo dos anos. O número de horas que envolvia essa prática, foi aumentando
com o passar dos anos. Os estudantes iniciaram a aprendizagem pelo cuidado
individual e, progressivamente, construíram a visão do coletivo, da Saúde
Pública. A docente Cora comentou que a experiência de iniciar pelo coletivo, já
havia se mostrado pouco eficaz e então, a opção de se começar pelo individual.
A Problematização foi a metodologia escolhida para a PP, onde predomina a
aprendizagem crítico-reflexiva sobre a ação com a contextualização do adoecer
e da busca de soluções (BERBEL, 1998; MITRE, 2008). A inserção longitudinal
na prática, permitiu o contato constante do estudante com os assistidos pelo SUS
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e suas famílias, resultando em maior vínculo profissional, numa relação mais
próxima com o paciente e com o serviço e numa maior percepção da realidade
e da responsabilidade profissional e social do médico (D.SOFIA; D.MAGDA;
D.MÁRIO; D.JORGE; E.ANTONIO; E. VICENTE).
Na USF éramos responsáveis por algumas famílias que visitávamos uma
vez por mês... Se me sobrassem dez minutos, ia bater na casa do seu
fulano para ver se estava tudo bem. Checava se ele estava tomando
corretamente os remédios, etc. (E.MONICA).

No cotidiano da prática, seja em visitas domiciliares, seja no acompanhamento
de pacientes e famílias ou em atividades de gestão do cuidado integral, os
estudantes desenvolveram maior comprometimento profissional e resolutividade
(D.MARIO). O aprendizado longitudinal, também contribuiu para a sedimentação
de conhecimentos e estimulou a participação ativa dos estudantes junto ao SUS
e à comunidade (LAMPERT, 2009; FERREIRA, FIORINI, CRIVELARO, 2010;
ADLER e GALLIAN, 2014; D.JORGE; D. HELIO; D. CORA).
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...” (E. VICENTE).

Para que o aprendizado nas Unidades do SUS acontecesse, muitas adaptações
foram negociadas entre a Academia e o Serviço de Saúde (D. CORA; D. SOFIA).
Na opinião dos estudantes, o fato de problematizarem casos no SUS, desde o
primeiro ano fez com que enxergassem os problemas e buscassem soluções de
forma mais efetiva. As discussões da PP, denominadas de Reflexão da Prática,
também abordaram temas como as Políticas Públicas de Saúde, gestão,
prevenção de agravos, entre outros. Permitiram, segundo o estudante Luciano,
“lidar com a população de maneiras mais ativas”.
Pode-se entender aqui que problematizar é uma experiência dotada de sentido,
onde, segundo Bondia (2002) “a experiência é o que nos toca”. Diferentemente
de uma informação pasteurizada e pronta, a Problematicação realizada na
prática do SUS, trouxe distintas possibilidades de aprendizagem individual e
diferenciada. Não foi apenas o conhecimento que foi produzido dessa forma, o
aluno se tornou sujeito da experiência, capaz de unir o conhecimento à vida
humana e sedimentar o que viveu.
... a expressão processo de construção ativa implica triangular os
significados dos conteúdos para a formação, as atividades dos sujeitos
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aprendizes e as interações estruturadas entre os envolvidos nos
diferentes espaços de aprender a ser médico (BATISTA e BATISTA,
2008, p. 106)

Os próprios reveses, advindos da implantação dos estágios de PP nas Unidades,
suscitaram o desenvolvimento das habilidades de busca do conhecimento nos
estudantes. “Em vários serviços, a preceptoria era uma coisa muito informal,
dependia mais da nossa vontade em correr atrás...” (E.ELIZABEHT). A ausência
dos docentes na prática, foi outro ponto muito criticado pelos colaboradores.
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
(E.RICARDO).

No SUS de São Carlos, as Unidades de Saúde da Família mostraram-se as mais
organizadas, integradas e responsivas aos anseios de formação do Curso. Se
ampliadas, em número e pessoal capacitado, poderão potencializar a formação
tão desejada pela Faculdade de Medicina da UFSCar. São cenários propícios
para a construção do cuidado integral, multiprofissional e humanista (GIL, 2008).
Já as UBSs, “um desastre, modelo de Pronto Atendimento”, segundo a
professora Sofia, mantêm um modelo utilitarista de queixa-conduta, fazendo com
que a aprendizagem do cuidado integral não se efetive nesses cenários e onde
o aluno ainda fique sujeito a velha hegemonia da Medicina Diagnóstica e à
informação verticalizada (CUNHA e CAMPOS, 2011; GOMES e REGO, 2011;
D.SOFIA; D.JORGE).
Apesar da visão crítica dos docentes sobre a fragmentação da assistência à
saúde nos cenários do SUS, principalmente das UBSs e do Internato, o que
emerge das narrativas dos alunos, como resultante da PP nas Unidades do SUS,
é a visão ampliada do cuidado, embasada em um modelo de conduta
compartilhada e multiprofissional. Tema que permeia todo o currículo, não só
nas atividades de PP, mas também nas atividades de Situação-Problema e
Simulação da PP. Por meio dos apontamentos dos colaboradores, pode-se
observar que o modelo de cuidado, centrado no médico, perdeu sua hegemonia
com a aplicação desse currículo.
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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
(D.JORGE).
Nosso Curso procurou descentralizar essa visão do médico e concordo
plenamente com isso. O médico não pode se responsabilizar por tudo,
não temos esta capacidade, não somos Deus... Fazemos o que é
possível (E.MONICA).

O envolvimento com o SUS, nos estágios do Internato foi aquém do desejado
pelo Curso. Pelo planejamento inicial, o estágio aconteceria na cidade de São
Carlos, no Hospital Escola, onde eles teriam a oportunidade de integrar a
Atenção Primária, Secundária e Terciária coroando a aprendizagem desejada
pelo PPP. O Hospital Escola seria um importante cenário para os dois últimos
anos, onde o estudante continuaria o cuidado ampliado, desenvolvendo
atividades nos três níveis de atenção. Mas, com a pulverização do estágio, o
Curso não pode manter o controle sobre a qualidade do ensino (D. CORA).
Mesmo assim, a formação proporcionada nos anos anteriores, mostrou-se
suficiente para que os alunos desenvolvessem uma grande capacidade de
enfrentamento, utilizando habilidades crítico-reflexivas para a resolução dos
problemas de forma abrangente. Mantiveram as habilidades crítico-reflexivas,
inclusive sobre atitudes éticas, humanísticas e humanizadas e a autonomia na
busca do conhecimento (D.MAGDA; D.HELIO; D.JORGE; D.RITA).
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! (E. AUGUSTO).

O Curso de Medicina da UFSCar, enfim, estabeleceu-se como parceiro do SUS,
apesar da complexidade e das dificuldades que se apresentaram na realização
da parceria. Para os docentes, as questões políticas locais e o pouco
entendimento (dos órgãos gestores e dos profissionais do SUS) do cuidado
integral em saúde, foram os maiores obstáculos enfrentados para a construção
de um SUS humano, eficiente, eficaz e para integrar a Academia à Rede. “Há
muito, muito o que trabalhar para a população, não só para a formação. Isso é
um pesar. As Instituições tinham a oportunidade de ter feito mais” (D.CORA).
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5.3. Metodologias que causam estranheza
As ações da experiência estão em baixa, e tudo indica que continuarão
caindo até que seu valor desapareça de todo (BENJAMIN, 2012, p.198).

O projeto do Curso de Medicina da UFSCar propôs algo oposto à fatalidade
prenunciada por Walter Benjamin (2012). De concepção ousada, buscou uma
transformação da educação médica, por meio de um currículo centrado no
estudante (o aluno no papel central do conhecimento), de atividades
pedagógicas com base no PBL e de metodologias ativas de ensinoaprendizagem, visando a assistência integral à saúde (FEUEWERKER, 2002;
ARÉCHIGA, 2003)
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 (D.SOFIA).

O currículo também propôs a mudança da concepção de cuidado em saúde ao
estabelecer o paciente como centro desse cuidado (FEUEWERKER, 2002;
AGUILAR-DA-SILVA, 2009). “Se atentarmos para o perfil do médico em nosso

currículo, há um desenho de mudança do cuidado em saúde, do cuidado médico”
(D.SOFIA).
A proposta metodológica do Curso pediu a capacitação de docentes.
Capacitação

que

aconteceu

no

mesmo

momento

em

que

eles

se

responsabilizaram pelo primeiro ano do Curso. “Esse início foi muito complicado
e ao mesmo tempo um aprender fazendo (também difícil) porque não havia mais
tempo para discutirmos, tínhamos alunos” (D.MARIO).
Contou o professor Jorge que mais da metade dos docentes desconhecia por
completo as metodologias ativas. Outros cursos da UFSCar também não as
contemplavam. O trabalhar sem aulas tradicionais, com menos alunos e em
atividades interativas foi uma novidade.
O grupo de implantação ofereceu capacitação a todos os cursos da área da
saúde da UFSCar. A intensão foi “contaminar de maneira positiva” (D.JORGE)
para provocar uma reflexão sobre as práticas metodológicas e mudá-las, o que
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facilitaria a outros departamentos participar do cenário de Prática Profissional e
auxiliar na estruturação e fortalecimento da Rede Escola de São Carlos
(D.JORGE; D.SOFIA).
Esse processo envolveu o Departamento de Enfermagem, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional e possibilitou mudanças. Hoje, o Departamento de Terapia
Ocupacional tem um novo PPP estruturado em PBL. Outros Departamentos da
UFSCar buscaram repensar e discutir suas atividades pedagógicas (D.JORGE).
No início, a reação dos docentes à metodologia foi de muita estranheza. “Tudo
isso, de certa maneira, foi um choque” (D.JORGE). O fato de estarem em sala
com os alunos e desconhecerem a metodologia, causou desconforto e
incertezas. A apropriação das práticas metodológicas custou aos docentes,
horas de estudo e trabalho para as especificidades exigidas. Eles tinham um
firme comprometimento com o PPP e com a aprendizagem (CANUTO e
BATISTA, 2009; ALMEIDA e BATISTA, 2013; D.MARIO; D.MAGDA;).
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 (D.MAGDA).

A necessária construção do conhecimento pelo aluno, deixou os docentes
apreensivos,

em

relação

à

aprendizagem

na

graduação.

Embora

compreendessem que, no ensino tradicional, o estudante não dominava todo o
conteúdo ministrado, não tinham ideia do que aconteceria com os estudantes da
UFSCar (FEUEWERKER, 2002; D.JORGE; D.MAGDA; D.CLARA; E.VICENTE).
Acostumados a ministrar conteúdos de grades curriculares extensas, tinham a
falsa impressão de ensinar Medicina em seis anos. “O que é uma mentira porque
não se consegue” (D.JORGE).
Os alunos captaram a insegurança que se instalou entre os docentes, o que lhes
abalou a confiança, além de se surpreenderem com a ausência de disciplinas
tradicionais das escolas médicas, como Anatomia e Histologia. Também
estranharam trabalhar em Pequenos Grupos e não terem aulas expositivas. Nas
atividades, compreenderam que o aprendizado dependeria muito mais deles, em
serem proativos. O aluno Antônio usou a palavra “impactante” e a aluna
Elizabeth “traumático”, para qualificar suas reações frente à nova metodologia
de ensino. Foram momentos com muitas incertezas sobre como se daria o
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aprendizado na escola. Momentos que levaram alguns estudantes a pensar em
desistir do Curso, voltar atrás e prestar vestibular novamente (E.ELIZABETH).
A aprendizagem, no início, mostrou-se muito desigual nos Pequenos Grupos.
Não havia um norteador, ementas ou algo para orientar o docente e o estudo
autodirigido dos alunos. As matérias se acumularam e a impressão dos
estudantes foi estar aprendendo muito aquém do necessário, para um Curso de
Medicina. “Colegas de outras Faculdades diziam já ter visto muitas coisas que
nós não tínhamos visto e dava vontade de chorar” (E.MONICA).
É sabido que a própria metodologia é causadora de inseguranças nos
estudantes (MORAES e MANZINNI, 2006), mas a falta de estrutura da fase de
implantação do Curso e a imaturidade dos alunos frente ao tipo de aprendizado,
potencializou tais sentimentos (ABDELKHALEK, 2010). Docentes e estudantes
foram obrigados aprender a metodologia e a construir as atividades
pedagógicas, as quais foram replicadas em outras turmas. “A estrutura não tinha
sido de fato bem preparada para a recepção do Curso” (D.JULIA).
Os estudantes, não habituados à construção de conhecimentos através da
busca solitária em diferentes fontes, relataram muita dificuldade em entender
onde e como procurar, como pesquisar para corresponderem à necessária
construção do conhecimento coletivo, nas atividades do Curso (CANUTO e
BATISTA, 2009; GOMES, 2009). Não sabiam como trabalhar com base de dados
e fontes confiáveis. O fato de não haver bibliografia, deixou-os perdidos.
Consultaram livros da década de 1970, 1980, pensando efetuar uma busca
adequada. Mais perdidos ficaram ao encontrar na Biblioteca da UFSCar somente
livros antigos e poucos sobre Medicina. A maior parte dos livros eram de outras
áreas como Fisioterapia e Enfermagem. “Não recebíamos muitas orientações
sobre o que estudar, nem sobre fontes bibliográficas, nem como deveríamos
limitar o assunto a estudar!” (E.ANTONIO). Lacuna inicial que foi corrigida pela
Universidade ao disponibilizar várias bases de dados, com publicações da Área
da Saúde e capacitando os alunos para consultá-las (D.SOFIA).
Nos Pequenos Grupos, a metodologia trouxe uma distinta realidade que foi o
docente como facilitador, não mais como o centro do ensino. Os estudantes não
poderiam mais se comportar como mero espectadores. Retirados de suas zonas
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de conforto, precisaram enfrentar uma nova realidade, a aprendizagem ativa,
sendo críticos e reflexivos e não apenas aceitando informações. A construção
do aprendizado, agora, deveria acontecer em conjunto. No grupo, eram
discutidos conceitos prévios com a formulação de Hipóteses e posterior Síntese
que fechava a espiral construtivista para a construção coletiva do saber
(COLLIVER, 2000; MEDICINA UFSCar, 2006).
No início, “a discussão foi superconfusa”, afirmou Antônio que já tinha um curso
de graduação em sua bagagem. “Era uma quantidade enorme de situações que
se poderia abordar e a interferência dos facilitadores era mínima, mínima!”
(E.ANTONIO). Houve um grande desconforto nesse começo, principalmente,
pelo modo de apresentação das atividades curriculares aos docentes e
estudantes. A orientação dada aos docentes e preceptores, implicava na não
interferência em nenhum momento no aprendizado. Na opinião do aluno Vicente,
um “PBL um pouco mais radical”.
Os preceptores da Rede não deveriam responder nada... E quando
perguntávamos o que deveríamos fazer, eles respondiam que não
sabiam (E.VICENTE).

Isso contrasta fortemente com a metodologia do PBL, onde o facilitador, como o
próprio nome diz, tem o papel de aperfeiçoar as habilidades do pensamento. Ele
deve ajudar a modelar a ordem superior das ideias com perguntas que
aprofundem os saberes e apoiar o desenvolvimento em uma lógica cognitiva dos
estudantes (ALMEIDA e BATISTA, 2013). O PBL tem em sua essência o
“desempenho do docente como sujeito da educação e orientador do processo
de ensino-aprendizagem” (ALMEIDA e BATISTA, 2013, p.200). Metodologia que
se reporta à dialética socrática. Uma dialética repaginada.
[...] o método dialético é, portanto, o único que, rejeitando as hipóteses,
se eleva até ao próprio princípio para estabelecer solidamente as suas
conclusões e que realmente afasta, pouco a pouco, o olhar da alma da
lama grosseira em que está mergulhado e o eleva para a região superior
(PLATÃO, 2006, p. 230).

O reduzido tempo para capacitação de docentes e preceptores, também
prejudicou o início do Curso que, somado a falta de uma Matriz Curricular
norteadora, resultou em instabilidades na aprendizagem dos alunos. “Não sei se
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é ao PBL em si ou se é ao método que foi adotado pela UFSCar. Aqui não havia
muita ordem” (E.ELIZABETH).

Para o estudante Ricardo, a desigualdade do aprendizado foi intensificada pela
diferença entre facilitadores de uma mesma atividade. “É papel do facilitador
durante a discussão guiar o grupo e isso não era feito!” (E.RICARDO). A recusa,
por parte dos docentes para a capacitação no método, também pode ter
contribuído para essa desigualdade. O profissional deve estar atualizado em sua
prática, porém o docente deve estar qualificado à frente de seu tempo para fazer
diferença na formação (ALMEIDA e BATISTA, 2013).
Ao longo do Curso, professores e estudantes foram se adaptando às atividades
didáticas nos Pequenos Grupos que, segundo o mesmo, passaram a ser
prazerosas. Para a docente Júlia foi “gratificante” e tornou possível perceber,
sondar, conversar e ajudar o aluno a refletir e aprender a analisar o processo de
ensino-aprendizagem (D. HÉLIO; D. JULIA; E. ANTONIO; E.EDUARDA).
Os docentes sentiram a responsabilidade de atentar e cuidar da evolução e
dificuldades dos alunos, colocando-os no centro do processo. Trabalharam o
desenvolvimento de habilidades cognitivas, afetivas e relacionais, sem
desqualificá-los, o que possibilitou a humanização do ensino. Antes sim,
fortaleceram o corpo discente e, por conseguinte, potencializaram o processo de
ensino-aprendizagem (ALMEIDA e BATISTA, 2013; D.JULIA; D.CLARA;
E.VICENTE; E.MONICA)
Ao compararem o ensino da Medicina UFSCar e o ensino tradicional, os alunos
deram preferência ao primeiro. “Fazia mais sentido para mim”, diz o estudante
Luciano. Com discussões menos monótonas, sentiram-se participantes ativos
dos encontros. “A Faculdade dessa maneira, pedagogicamente, me fez estudar
mais e foi melhor para mim” (E.LUCIANO). “Aqui passei o curso inteiro sem
dormir em nem uma única discussão...” (E.ANTONIO).
Os estudantes apropriaram-se das atividades pedagógicas, mostraram
dedicação e progressiva capacidade de busca, ao longo do processo. Para os
docentes, um dos diferenciais do currículo, é a responsabilização dos estudantes
na construção coletiva do conhecimento, o que resultou na melhoria dos saberes
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individuais e no fortalecimento de ações conjuntas para qualificar o Sistema de
Saúde (MARINS, 2004; GONZÁLEZ e ALMEIDA, 2010). Hoje, eles apresentam
um grau muito maior de interesse pelo estudo se comparados a alunos de cursos
tradicionais. “Estou fazendo pós-graduação na UNIFESP. Ao dar aula comparo,
às vezes, os dois grupos e vejo que o interesse dos alunos é bem diferente”
(D.CLARA).
No desenvolvimento das habilidades profissionais, em ambiente controlado
(Estação de Simulação), as lacunas de aprendizagem e erros atitudinais foram
corrigidos in loco, individualmente e permitiram ao aluno escolher “modelos
pessoais no trabalhar com o paciente” (D.JULIA), com ênfase na subjetividade
do processo (SILVA, 2012; PAZIN FILHO e SCARPELINI, 2007).

As Problematizações na prática do SUS influenciaram na mudança do perfil de
formação profissional. A importância do exemplo positivo do docente e preceptor
junto ao aluno, para o enfoque do cuidado integral, permitiu o desenvolvimento
de habilidades para o mundo do trabalho. Segundo o docente Hélio, o
enfrentamento de adversidades e a busca de soluções, aumentou a capacidade
resolutiva dos alunos (CYRINO e TORALLES-PEREIRA, 2004; ADLER e GALLIAN,
2014).
...eu já tinha visto coisas que eles [colegas de escolas tradicionais] só
iriam ver no quinto ou sexto ano de prática porque estávamos na prática
desde o primeiro ano (E.MONICA).

A necessidade da construção do Portfólio Reflexivo (SILVA e FRANCISCO, 2009),
a sensação de saber aquém do necessário e falta de limites para o estudo,
provocou uma maior dedicação do aluno e o levou a estudar muito mais
(GOMES, 2009; GOMES e REGO, 2011; D.JORGE; D.CLARA). A professora
Clara considerou positiva a metodologia empregada pelo Curso para a
aprendizagem dos estudantes, com um senão. Argumentou que, a busca não
tutorada, pode gerar um grau de ansiedade indesejado que, em excesso,
paralisa o aluno ao invés de auxiliá-lo na construção do conhecimento.
Abordagens construtivistas resultam em uma formação heterogênea. Em cursos
de metodologia tradicional que englobam uma quantidade específica de
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conhecimentos, há um aparente nivelamento e as diferenças podem não ser tão
evidentes. Nos cursos que empregam metodologias ativas, como o da UFSCar,
onde o aluno é o sujeito do conhecimento e os encontros baseiam-se em
discussões reflexivas (com temas abordados por meio de disparadores e
estudos individuais orientados, não dirigidos), observa-se uma melhor qualidade
do estudo. Porém, nesse segundo tipo, a qualificação do estudo dependerá
muito mais do aluno e de seu empenho, dado que nesse modelo, a formação é
fruto dos saberes prévios e de esforço individual (FEUERWERKER, 2002;
MORAES e MAZINNI, 2006; D.MARIO; D.CLARA).
O método torna o aprendizado mais heterogêneo, porém mais significativo por
estruturar-se no estudo autogerenciado e em experiências individuais. Por
basear-se na construção do conhecimento individual, a aprendizagem
significativa só se efetiva, segundo David Ausubel (1968), sobre um
conhecimento anterior já consolidado, o que será inerente às experiências
individuais de cada aluno e possibilitará a sua transformação. O ser humano é
ímpar no seu pensar, sentir e agir (MOREIRA e MASINI, 2002; BATISTA e BATISTA,
2008; GOMES, 2008; D.MARIO).

Considerando-se o aluno como sujeito do conhecimento e o docente como
“sujeito da educação” (ALMEIDA e BATISTA, 2013, p.200), definir o PBL como
a linha mestra dos currículos contemporâneos se mostra um caminho a ser
seguido. No entendimento dos pesquisadores, associar o PBL a metodologias
como a Problematização e a Simulação da Prática Profissional como no currículo
do DMed-UFSCar, potencializou o aprendizado (VARGA, 2009). Porém, a
insegurança gerada pelo processo, pede o acréscimo de abordagens
pedagógico-metodológicas que ajudem na sedimentação das aprendizagens,
sem engessá-las e proporcione segurança a tutores e tutorados.
Em geral, as pessoas falam mal, principalmente quem não conhecem...
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 (E.AUGUSTO).

O PBL foi importante eixo norteador para este currículo. Como tal, deve ser
considerado uma trilha, não um trilho. Possibilita ao aluno o estudo de conteúdos
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predeterminados, envolvendo a interdisciplinaridade e habilidades cognitivas,
crítico-reflexivas, articulando as dimensões biológica, psicologia e social
(BERBEL, 1998; GOMES, 2009; AQUILANTE, 2011). Associá-lo a metodologias
ativas de ensino-aprendizagem, nesse caso, trouxe um ganho para as atividades
práticas do PPP, mas uma aprendizagem com lacunas e inseguranças, em
relação a determinados conteúdos, segundo os colaboradores.

Para a completude desse aprendizado e sedimentação dos saberes, outras
atividades podem ser acrescentadas ao currículo, dando-lhe maiores subsídios
e ajudando na ancoragem dos saberes. Uma delas é a reapresentação de temas
estudados em fóruns de discussão com profissionais de áreas afins;
whorkshops; encontros orientados em TBL (ABDELKHALEK, 2010; OKUBO,
2012); discussões de documentários/filmes que problematizem o tema
abordado; debates com docentes, preceptores e alunos e/ou aulas magnas,
como sugerido por Nestor Schor (SCHOR, 2009 apud REGINATO, 2009).

A oportunidade para revisitar temas, pode trazer um ganho na aprendizagem dos
alunos ao permitir a discussão de dúvidas para a consolidação do conhecimento
proposto. Isso poderia acontecer a partir do II Ciclo do currículo (que abrange
terceiro e quarto anos), momento onde os estudantes já estão familiarizados com
a metodologia e passam a compreendem a importância do autogerenciamento
dos estudos. Quando se busca aprimorar uma atividade, seja ela qual for, devese olhar para o futuro e valorizar as experiências do passado. Um currículo
híbrido, onde cada tipo de competência e o tema abordado defina a melhor
metodologia a ser empregada para uma aprendizagem efetiva, pode ser uma
alternativa adequada para o ensino médico contemporâneo (POLYZOIS,
CLAFFEY, MATTHEOS, 2010).

Dada à amplitude da heterogeneidade de habilidades cognitivas dos estudantes
do Curso de Medicina da UFSCar, a incerteza sobre o domínio das competências
propostas pelo currículo perdurou até seu final. “Quando olho pra trás, vejo que
algumas coisas ainda ficaram faltando por conta do método de ensino”
(E.ELIZABETH).
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A abordagem pedagógico-metodológica do Curso foi efetiva durante os quatro
primeiros anos. As atividades de SPs e ESs se consolidaram e permitiram o
desenvolvimento de uma concepção ampla do cuidado. Porém, na PP houve
uma ambiguidade. Enquanto nas USFs, a Problematização se mostrou integrada
à proposta curricular, nas Unidades Básicas de Saúde, a interação com um
Serviço de Saúde deficiente em vários aspectos (infraestrutura, gestão de
pessoas e ações, preceptores não capacitados) fez movimento contrário,
centrou o cuidado na queixa-conduta e permitiu um avanço muito tímido nesses
cenários (D.SOFIA; D.JORGE).
O desenho curricular mostrou-se pouco influente nos estágios do Internato, onde
a hegemonia do ato médico e a fragmentação da assistência não integraram as
dimensões biopsicossocial, já que a lógica do trabalho nesses serviços, não
prevê um plano prospectivo de cuidados em saúde (SIQUEIRA, 2002;
CANGUILHEM 2006; GARCIA, 2007; RIBEIRO e AMARAL, 2008; REGINATO,
2009; D.SOFIA; D.JULIA). O contato constante com os níveis secundário e
terciário de atenção à saúde, levou os alunos a distorcerem algumas concepções
já aprendidas e se voltarem mais para a disputa de mercado. A fragmentação do
cuidado, a Medicina Diagnóstica e a cultura medicalizante ainda predominam
nesses cenários. Nos estágios, os jovens foram apresentados a um mundo do
trabalho diferente do conhecido por eles. Motivo de angústia para muitos e
dúvidas em relação ao futuro da profissão (CANGUILHEM 2006; GOMES e
REGO,

2011;

D.SOFIA;

D.JULIA;

D.HELIO;

D.JORGE;

E.RICARDO;

E.LUCIANO).

A formação do Internato acabou por ser muito diferente do planejado e, segundo
a professora Júlia, se tornou o “buraco negro” da graduação. Ela aponta como
alternativa para esse processo de desconstrução da aprendizagem, a criação de
um período onde se trabalhe vivências, defesas e aspectos pessoais com
abordagem psicossocial. O desenvolvimento de habilidades afetivas e
relacionais, apesar de constarem do projeto, foram realizadas em curto espaço
de tempo. “O afetivo não é alguma coisa que se instala, precisa ser desenvolvido
e acompanhado!” (D.JULIA). Em um currículo voltado para a individualidade e
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processos crítico-reflexivos, torna-se necessário trabalhar o impacto com o
desconhecido (COSTA e COTTA, 2014).

Nos dias atuais, a educação se enraizou de tal forma em um binômio
ciência/técnica (BONDIA, 2002) que mesmo para um currículo, como esse, que
pretendeu romper com o cartesianismo, a valorização do tempo para a reflexão
e subjetividades, se mostrou de trabalhosa aplicabilidade.
Linguagem sem percepção forma tagarelas sem cabeça, que se fazem
capazes de falar de coisas que seus olhos não viram, que seus ouvidos
não ouviram e que menos ainda saíram de seu coração... (PESTALOZZI
apud INCONTRI, 2006, p.111).

Recursos educacionais como o trabalho com Narrativas, o estudo das
Humanidades e das Artes podem auxiliar no trabalho com a afetividade dos
jovens, como sugerido pela professora Júlia (RIBEIRO, 2001; DE BENEDETTO,
BLASCO, GALLIAN, 2012, 2013; BITTAR, GALLIAN, SOUSA, 2013).

A escassez de tempo também dificultou discussões tutoriais e a capacitação
específica, com prejuízo esta função. Desenhada para um acompanhamento
próximo do aluno, hoje encontra-se muito diminuída e desvalorizada (D.JULIA).
“A experiência é cada vez mais rara, por falta de tempo” (BONDIA, 2002, p.23).
O excesso de informações e opiniões retira do homem o grato aprendizado de
viver a experiência. A orientação de quem já a viveu, o “conselho tecido na
substância viva da existência, tem um nome: sabedoria” (BENJAMIN, 2012, p.
199) encontra-se em extinção, pois o mundo contemporâneo ao valorizar o
conhecimento superficial, despreza a sabedoria da experiência e a subjetividade
que a permeiam (BONDIA, 2002; BENJAMIN, 2012).

Apesar da fraca inserção das atividades tutoriais, o currículo possibilitou o
contato prolongado e próximo docente-aluno, o que aconteceu mais
intensamente nos encontros teóricos dos Pequenos Grupos e em menor grau na
Prática do SUS. Nesses encontros, o estímulo à atitude crítico-reflexiva e à
busca do conhecimento, dado aos estudantes, possibilitou aumentar a
capacidade de aprendizagem do aluno e do próprio docente, auxiliando-o na
reciclarem de conhecimento e no repensar constante sobre sua prática. As
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práticas metodológicas, exigiram compromisso e dedicação de ambos e
potencializaram o processo de ensino-aprendizagem do Curso (ALMEIDA e
BATISTA, 2013; D.SOFIA; D.MARIO; D.MAGDA).
Nas Estações de Simulação, segundo os professores, a inexperiência dos
estudantes, do início, contrastou com suas atitudes profissionais do final, ao
possibilitar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, técnicas e relacionais.
“Saem da atividade muito diferente de quando entraram” (D.MARIO).
Observações que se mostraram de acordo com os estudos de Varga (2009),
Aquilante (2011) e Silva (2012).

Como vantagem do método, docentes e estudantes apontaram o estímulo ao
desenvolvimento da capacidade de busca do conhecimento, o que tornou o
estudo interessante e contextualizado, direcionado à realidade e não a detalhes
teóricos de menor importância prática, como no ensino tradicional. As
metodologias do currículo estabeleceram maior participação do estudante no
processo

de

ensino-aprendizagem.

Permitiram

o

desenvolvimento

de

habilidades crítico/reflexivas e da autonomia para o próprio aprendizado, o que
o tornará um profissional com habilidade para a contínua atualização de seus
conhecimentos (GOMES, 2009; CEZAR, 2010; D.SOFIA; D.MARIO; D.HELIO).
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 (E.ELIZABETH)

Apesar das metodologias ativas desenvolvidas pelas atividades curriculares
permitirem uma maior flexibilidade do ensino, alguns docentes apontam para o
risco de se voltar a um padrão engessado, como em outros cursos já
consolidados. “O ser humano odeia mudança, é sua característica” (D.MARIO).
Para evitar tal fato, há a necessidade de revisões reflexivas frequentes das
atividades pedagógicas, contextualizando-as às necessidades do Curso, a
inovações, à academia, aos serviços, à sociedade e a anseios pessoais
(D.MARIO; D.SOFIA).
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 (D.JORGE).
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5.4. Tutores e Tutorados – Os Sonhos e a Realidade
Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos e sonhos
não envelhecem... Em meio a tantos gases lacrimogênios ficam calmos,
calmos, calmos... (NASCIMENTO, BORGES, BORGES. Clube da
Esquina II, 1978).

No início, foi o encantamento. Os docentes, ao chegarem à UFSCar mostraramse entusiasmados com a possibilidade de trabalhar em uma Universidade
Federal. Oito, dos nove entrevistados, desistiram de seus antigos empregos para
iniciar vida nova, juntamente com o Curso de Medicina.
Os docentes, Mário e Rita, optaram por manter moradia em suas cidades de
origem e viajar, semanalmente, para trabalhar na UFSCar. Alguns mencionam
significativa perda financeira ao optarem pela carreira em uma Universidade
Federal. Cinco docentes que compartilharam suas histórias no estudo, deixaram
suas cidades com as famílias, onde estavam estabelecidos, para morar em São
Carlos, embalados por seus sonhos. “Foi com este sonho que eu adentrei no
trabalho daqui” (D.JULIA).
Vindos de escolas tradicionais, tinham planos de continuar o desenvolvimento
de trabalhos já iniciados em suas Instituições de origem. Desejavam organizar
grupos de pesquisa, fazer parte de cursos de pós-graduação, trabalhar com
pesquisa básica em laboratórios. “Mas não havia como pesquisar, não tínhamos
laboratório... Até hoje não temos” (D.MARIO).
Nessa realidade, foram desafiados a uma mudança de projetos, o que lhes
possibilitou repensar formatos para realizar o possível tanto na graduação, como
na pesquisa. Amadureceram planos e ideias. “Foi uma experiência muito rica,
todos aprendemos muito com esse processo” (D.JORGE).
Os docentes que vieram auxiliar no processo de implantação, deixaram suas
graduações e se empenharam nas adaptações para o funcionamento do Curso.
Uma delas, foi a qualificação dos colegas que, ao ser desprezada de forma
agressiva, gerou sensação de impotência. “A recusa foi doída, porque não foi
uma decisão. Foi um trabalho com muita rejeição” (D.SOFIA).
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O idealismo fez com que alguns dos docentes acreditassem nos acordos do
início. Mas ao refletirem sobre os seis primeiros anos, compreenderam a própria
incapacidade em antever as dificuldades que enfrentariam com o não
cumprimento da parceria com a Prefeitura. Relataram aqui uma mea culpa, ao
tardarem em perceber tal situação. Confessaram frustração e engano, com
sensação de terem sido jogados numa fogueira, ao perceberem que as
negociações, os termos assinados e os acordos políticos não se cumpririam. O
estudante Augusto teve percepção semelhante, ao analisar os desacordos
ocorridos e colocou que alunos e docentes foram enganados durante a
estruturação do Curso (D.SOFIA; D.JULIA; D. RITA; E. AUGUSTO). “Tudo foi
uma traição” (D.SOFIA).
E no meio do percurso, a tensão e insatisfação foi tamanha que parte dos
docentes buscou outros locais de trabalho (D.JULIA; D.SOFIA; D.MAGDA;
D.CLARA).
Para os alunos convidados a participar do processo de implantação, depois do
arrebatamento esperançoso do começo, as dificuldades do caminho levaram a
outros sentimentos. “Eu me senti enganado. O primeiro sentimento é este
porque, no contexto, há pessoas que lucraram politicamente, na carreira política
com isso” (E.AUGUSTO). “Tudo que havia feito, havia sido em vão! Este era meu
sentimento naquele momento” (E.MONICA).
Entre o quarto e quinto anos do Curso, a preocupação e a agonia tomaram conta
do humor coletivo, provocadas pela incerteza do futuro do Curso e do Internato.
A perturbação foi geral. A impossibilidade desse currículo ser implantado como
o inicialmente proposto, tornou-se fato e tal conscientização, na percepção dos
estudantes fez o PPP parecer-lhes irreal. Sucedeu-se à conscientização, a
descrença, a tristeza e a angústia, provocadas pelo cansaço dos embates, pela
inexperiência dos estudantes frente aos complexos processos políticos e pelo
excessivo idealismo de alguns.
Tais sentimentos, em alguns superlativos, despertaram ideias de abandonar os
estudos. Outros decepcionados, amargaram a desilusão sozinhos, para não
repartir o sofrimento com seus pais. A aluna Mônica narrou a dificuldade vivida
por seus familiares, por conta de problemas que se agravaram com as situações
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conflituosas de sua graduação. O estudante Antônio compreendeu que havia
uma boa perspectiva para a resolução dos problemas, mas seus amigos não
possuíam a mesma visão. Eram muito novos para tantas vicissitudes.
Vi inúmeras colegas chorando, num grande sofrimento... Eles eram tão
novinhos para estarem sofrendo tanto... Para eles parecia o fim do
mundo!... Fiquei muito triste com essa situação, em ver o sofrimento
deles! (E.ANTONIO)

O estudante Ricardo explicitou o grau de sofrimento e tristeza que se apoderou
dos amigos, ao narrar o sofrimento do dia em que os estudantes souberam que
as atividades do Internato estavam suspensas por tempo indeterminado.
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! (E.RICARDO)

E continua:
Estava uma tarde meio nublada... Foi uma coisa que marcou bastante.
Fiquei bem mal, bem triste e fiquei pensando como contaria isso para o
meu pai. Como falaria para ele que meu Internato parou! (E.RICARDO)

Sentimentos potencializados pela insegurança de encabeçar um curso sem
referenciais pregressos e estruturado em currículo novo em seus moldes,
diferente dos currículos das escolas de medicina tradicionais do país. Muitos
deles desenvolveram Transtornos de Humor e precisaram de ajuda
especializada, tamanho era o desconforto vivido naquele momento diante da
situação enfrentada. Sentimentos que perduraram até o final do sexto ano
(MARIN, 2010; BENEVIDES-PEREIRA e GONÇALVES, 2009; D.HELIO;
D.JULIA). “Coube a nós compreender, tolerar e ajudar os meninos nesse
processo” (D.HELIO).
Nesses momentos angustiantes, apesar dos docentes terem vivido as mesmas
situações, acrescidas por problemas internos do Departamento, coube-lhes a
responsabilidade de olhar pelos estudantes e trabalhar por eles.
Nós que temos uma vivência maior, enfrentamos essas dificuldades com
menos sofrimento do que pessoas mais jovens ou que não tiveram a
oportunidade de enfrentar sofrimentos... (D.HELIO).
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O professor Hélio, comenta que não sabe “se foi uma coincidência, sorte ou
destino” (D.HELIO) ter passado no concurso da UFSCar. Ainda que não tenha
se deparado com tudo como planejado, qualificou o trabalho de implantação,
com docentes e estudantes, como prazeroso.
Apesar dos momentos conflituosos, amizade e coleguismo mostraram-se como
pontos fortes dos relacionamentos interpessoais dentro do Departamento de
Medicina. Parece até um contrassenso no meio de tantas acusações, disputas e
rupturas. Porém, o que se destacou nas narrativas foi o forte vínculo criado entre
estudantes e docentes, com a compreensão de que os primeiros se tornaram
pessoas especiais para a Faculdade e juntos aos alunos, ajudaram a construir
sua história (D. HELIO; D. MARIO; D. CORA; E. MONICA).
Os relacionamentos tornaram-se conflituosos porque 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! (D.MARIO)
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. MONICA).

Esse vínculo foi um grande apoio para momentos difíceis enfrentados por todos,
no correr dos anos. A convivência aproximou-os e tornou as relações mais
horizontais. “Os relacionamentos são marcantes e é o que me estimula bastante
ainda a vir para cá” (D.MARIO). O dia a dia da graduação, na individualização
do processo de ensino-aprendizagem, o compartilhar conhecimentos, ideias e
vivências preconizados pelo PPP permitiu o estreitamento das relações entre
docentes e estudantes (RAMOS-CERQUEIRA e LIMA, 2002; D.MARIO; D.HELIO;
D.CLARA).
Para o aluno Augusto, a boa relação com os docentes também se deve à
pequenez da Escola e à proximidade que o PBL promoveu entre seus atores.
Opinião que é concordante com a de Ramos-Cerqueira e Lima (2002).
Por mais difícil e tumultuado que tenha sido esse período, existe no discurso dos
colaboradores otimismo em relação ao futuro. Mostram-se esperançosos em
atingir o grau de excelência a que a Faculdade se propôs, com uma tendência a
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melhoria das relações para dentro e para fora do Departamento, da infraestrutura
física e de pessoal. Atrelados à realidade atual, todos estão conscientes do
trabalho intenso e incessante que aguarda aqueles que se vincularam à
implantação, compreendendo que a solidez do Curso não se dará de um dia para
outro, muito pelo contrário, poderá ser um processo de anos ou até décadas. Os
professores Borges e Nader (apud PUCCINI, SAMPAIO, BATISTA, 2008), ao
falarem sobre a implantação da EMP, relataram algo semelhante, trabalhoso e
com muitos percalços que se estendeu entre os anos de 1933 e 1950.
Os alunos, apesar de saírem machucados e cansados, reconheceram em si
mesmos um grau de crescimento interior em relação a habilidades relacionais,
de comunicação, éticas e humanísticas para além do que esperavam. Alguns
atribuem parte do crescimento às próprias dificuldades enfrentadas durante o
Curso, concordando com a opinião dos docentes.
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 (D. HELIO).

Até o momento, há ainda muitas inseguranças e dúvidas em relação às
articulações políticas, não necessariamente comprometidas com o Projeto. Nos
discursos dos colaboradores observou-se cansaço e desapontamento, pelos
enfrentamentos ao longo dos seis anos (D.JULIA; D.HELIO; D.CORA; D.
CLARA).
Foi uma grande alegria poder fazer parte desse processo, desse Projeto.
Há um sentimento hoje de dever cumprido, de ter formado a primeira
turma, um sentimento... Um pouco de tristeza vendo que a pegada está
diferente (D.JORGE).

Apesar de lamentarem o fato do Curso não se encontrar exatamente como o
planejado, os colaboradores mostraram o desejo de “querer proteger esse
Curso, de querer que a Faculdade dê certo e fazer de tudo para isto”
(E.VICENTE). Muitos alunos engajaram-se politicamente no processo de
implantação. Participaram de Fóruns, de inúmeras reuniões, foram à Brasília
fazer reivindicações junto ao MEC... Aprenderam a importância de serem
representativos nos momentos de decisão e compreenderam que, nem sempre,
os processos se concretizam no tempo desejado.
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Ao final das Narrativas, entre fácies de contrariedade, lágrimas e sorrisos,
docentes e estudantes realizaram a maior reflexão de suas Histórias Orais de
Vida. O fato de ter sido válido vivenciar os seis anos do processo de implantação
e que a turma, os amigos e os momentos que viveram juntos deixarão
saudades...
Tornaram-se Sujeitos da Experiência, um “sujeito sofredor, padecente, receptivo,
submetido” (BONDIA, 2002). Permitiram-se cair para levantar. Não alcançaram
exatamente o que propuseram, mas se permitiram ser tocados, formados e
transformados pelo que viveram. “Somente o sujeito da experiência está pronto,
aberto à sua própria transformação” (BONDIA, 2002).
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5.5 Formação médica para além das DCN

Aude sapere! (HAHNEMANN, 1995, p.3)

A primeira turma da Faculdade de Medicina da UFSCar graduou-se no ano de
2011. Formação que, na opinião dos docentes, foi peculiar, pois os estudantes
aprenderam Medicina ao mesmo tempo que participavam ativamente da
implantação e estruturação do Curso! Processo trabalhoso que ao longo dos
anos tornou-se doloroso, mas muito “valoroso” (D.MARIO).
Os estudantes passaram por uma seleção criteriosa, onde a proporção vaga
candidato foi de 200:1. Dos quarenta jovens que ingressaram no Curso, dois
desistiram logo no primeiro ano (foram chamados por outras faculdades) e cinco
foram reprovados em diferentes anos do Curso (D.JORGE; D.MARIO;
E.MONICA).
Metade dos docentes entrevistados acompanharam os alunos em suas
atividades da graduação e progrediram anualmente com eles, de primeiro a
sexto ano. A outra metade teve oportunidade do contato direto com eles nos
primeiros e últimos anos do Curso.
Na observação dos professores, ao final dos seis anos, os estudantes mostraram
maior amadurecimento quando comparados a graduandos de faculdades com
currículos tradicionais. Há um maior grau de responsabilidade, empenho e
comprometimento (D.CLARA; D.JORGE; D.MAGDA). Segundo a estudante
Mônica, foram elogiados nos serviços onde estagiaram, apesar de inseguros
sobre suas habilidades cognitivas.
Diziam estarmos melhores que os alunos do serviço, mas isto não nos
confortava, parecia que eles queriam nos agradar, não acreditávamos
100%! Na hora, achávamos que éramos os médicos! Mas dali meia hora
questionamos: Será? (E.MONICA)

Alguns estudantes atribuíram o próprio amadurecimento à metodologia, onde as
discussões nos Pequenos Grupos exigiram a exposição contributiva individual,
à Problematização que determinou a resolução de inúmeras variáveis dentro da
realidade nas Unidades do SUS e às adaptações que foram levados a fazer para
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a efetividade de seus aprendizados. “Soubemos evoluir muito nas discussões
em grupo, dado aos tão frequentes conflitos!” (E.ANTONIO)
Convidados a auxiliar na implantação do Curso, os estudantes assumiram
compromissos. Parte deles se engajou nas disputas políticas dentro e fora da
Universidade e apontaram ser esse também motivo de amadurecimento e de
ganhos para a formação. Viram-se como desbravadores, corresponsáveis pelos
sucessos e insucessos do Curso. Sensação que perdurou até o final. “Olhando
por esse lado, foi um ganho” (E.LUCIANO).
Entenderam que seriam o modelo para as turmas subsequentes. “Eles são o
exemplo de todo mundo. É a coisa do irmão mais velho” (D.MÁRIO). Chegaram
à Universidade sem referencial anterior e se viram responsáveis por dar o
exemplo para os outros alunos (D.MÁRIO; D.CORA; E.VICENTE).
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 (E.VICENTE).

A delicadeza de se lidar com vidas humanas e a responsabilidade encerrada no
ato profissional foi valorizado nas narrativas e demostrou a seriedade com que
os estudantes encaram a profissão (MARIN, 2010). “A pressão é maior em uma
Faculdade de Medicina. Se eu não souber, é uma vida que está em risco”
(E.EDUARDA).
Os desacordos políticos tornaram o futuro desses jovens incerto e os vitimaram
com verdadeira exaustão física e psíquica (ALVES, 2010; ROCHA e SASSI,
2013). No entender dos colaboradores, eles superaram dificuldades pelas quais
não deveriam ter passado. Dificuldades, principalmente no cenário de ensinoaprendizagem da Prática Profissional, de primeiro a quarto anos e do Internato.
Questões que deveriam ter sido previamente equacionadas pelo Departamento
de Medicina e pela Universidade. “Tudo isso não foi fácil, mas tiramos força não
sei de onde para enfrentar e aprender” (E.RICARDO).
Na opinião do professor Hélio, os obstáculos enfrentados pela turma
possibilitaram o desenvolvimento de um grau de maturidade para além das
turmas subsequentes. Fato que possibilitou a aquisição de importante bagagem
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de enfrentamento de situações futuras do dia a dia da profissão, pois “passaram
por isso no cotidiano da aprendizagem” (D.HELIO).
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 de como eu era, quando fazia Odonto
(E.ANTONIO).

Após os seis anos, mostraram dominar a formação profissional com notável
bagagem de conhecimentos e com capacidades específicas que surpreenderam
seus próprios docentes, ao observá-los mais adultos e preparados. A dúvida
estabelecida, então, foi se o Curso os havia preparado dessa forma ou se o
amadurecimento

resultara

do

enfrentamento

de

múltiplas

dificuldades

(D.MAGDA; D.HELIO; D.MARIO).
Pelas narrativas, pode-se dizer que tanto os enfrentamentos como as práticas
metodológicas empregadas no Curso contribuíram para a aquisição das
competências. O currículo diferenciado, as metodologias ativas e a reflexão
utilizada como instrumento modulador da aprendizagem, potencializaram o
processo de “aprender a aprender” e possibilitaram o autogerencimento do
aprendizado (MARINS, 2004; PERIM, 2009; D.JORGE; D.JULIA; D.RITA).
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 (D.JORGE).

Segundo os docentes, observa-se nos graduandos uma aprendizagem mais
significativa, uma capacidade em buscar o conhecimento para além do que lhes
foi solicitado. O que contrasta com graduandos de metodologias tradicionais que
se mostram menos investigativos, como “meros vasos a serem preenchidos”
(D.MÁRIO) (COLLIVER, 2000; LAMPERT, 2009).
Os próprios estudantes reconhecem um maior ganho no desenvolvimento das
habilidades de busca e julgamento de informações, se comparados aos do
ensino tradicional. Avaliaram esta formação da Faculdade como um dos pontos
positivos do currículo.
Se eu não souber, para mim é muito tranquilo conversar com o paciente,
pactuar com ele e para encontrá-lo em outro momento e dar as respostas
que ele necessita (E.RICARDO).
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À medida que os alunos avançaram, adquiriram autonomia e superaram seus
próprios medos, apesar da acentuada insegurança que se apoderou deles, por
várias razões (D.MARIO; D.HELIO; D.CORA; D.SOFIA; D.MAGDA; D.CLARA;
D.JORGE). Uma delas foi provocada pelas práticas pedagógico-metodológicas
(MORAES e MANZINNI, 2006). Outra, pelo grau de exigência dos docentes que
os desejavam bem preparados para o enfrentamento do Internato e uma terceira,
pelas alterações realizadas no PPP (D.MAGDA; D.CLARA; D.MARIO).
Ao término dos seis anos, o que se destacou nos futuros médicos foi a ansiedade
e a insegurança frente ao futuro, principalmente em relação aos currículos de
outras Faculdades (DINI e BATISTA, 2004; BENEVIDES-PEREIRA e
GONÇALVES, 2009).
Os estudantes mostraram-se pró-ativos perante problemas e aprenderam a
criticar de maneira construtiva, em busca de soluções. “Somos mais críticos.
Fomos instigados a buscar as melhores evidências” (E.RICARDO).
Nos estágios Atividade Curricular Complementar e do Internato, os estudantes
tiveram que lidar com muitas adversidades, “vários tipos de serviços com
pessoas supergentis, outros com pessoas rudes, em outro sem ter atenção e em
serviços onde fomos carregados no colo...” (E.MONICA). Essa outra faceta do
aprendizado proporcionou-lhes maior desconforto, mas maior capacidade
resolutiva do que o esperado, além da diferenciação do aprendizado.
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 (E.MONICA).

Segundo os professores, as turmas subsequentes apresentam gradativa
redução do processo crítico e reflexivo ambicionado pelo currículo e menor
comprometimento com o Curso e com os estudos, o que se reflete num
relacionamento mais distante e formal entre eles, com o Curso e com os
docentes. “Há algo mexendo no que tínhamos apostado que era uma relação
mais autônoma, corresponsável, participativa” (D.CORA).
Como prováveis causas dessa mudança, os docentes apontaram o desinteresse
pelo processo de implantação e pela melhoria do Curso, a extinção dos espaços
de discussão de EP e Planejamento docente (que se reflete na atividade com os
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alunos) e o modelo de Problematização pouco difundido nas atividades do
Internato e UBSs. A falta de capacitação de docentes e preceptores na
metodologia contribuiu para a indiferença, dado que os facilitadores são
responsáveis pelo desenvolvimento da autonomia do estudante e por sua
motivação na aquisição de habilidades cognitivas, afetivas e relacionais (MITRE,
2008; RAMOS-CERQUEIRA JUNIOR, 2008; ALMEIDA e BATISTA, 2013;
D.SOFIA; D.JULIA; D.CORA; D.MARIO; D.CLARA; D.JORGE; E.VICENTE).
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 (D.CORA).

Nesse currículo, os graduandos tiveram oportunidade de aprimorar habilidades
éticas e humanísticas, segundo seus professores. Para eles, o destaque dado
aos temas em todas as atividades pedagógicas, foi uma das razões para esse
desenvolvimento. Eles aprenderam a valorizar a escuta do paciente, a refletir
sobre ela, a contextualizá-la e a se comprometer na busca de soluções. Outro
motivo foi a inserção longitudinal da graduação na PP que permitiu a criação de
vínculo entre estudantes e pacientes do SUS. Eles desenvolveram um olhar
individualizado do doente e do contexto que o envolve (D.SOFIA; D.MAGDA;
D.MARIO; D.JORGE). São “extremamente respeitadores do ser humano, o
que já é um passo imenso” (D.MARIO).
O desenvolvimento das habilidades éticas e humanísticas foi tão significativo
quanto a proximidade da relação médico-paciente. Os alunos apresentaram um
menor grau de defesa, diferente de outras realidades, o que potencializou a
adesão do paciente ao cuidado integral, preconizado pelo SUS (LOWN, 1996;
CAMPOS e GUERRERO, 2008).
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... (E.EDUARDA).

Alguns docentes chegaram a se emocionar, ao comprovarem o grau de
desenvolvimento que os estudantes atingiram.
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... (D.MARIO).
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“Em termos cognitivos, os alunos estão saindo bem”, relatou a professora Júlia.
Porém, não significa que saíram do Curso sem deficiências. A formação da
primeira turma deixou algumas lacunas de conhecimento, em habilidades
técnicas específicas e de Urgência/Emergência, segundo os estudantes, devido
à estruturação inacabada do Curso. “O sentimento que fica é que eu poderia ter
rendido muito mais do que... do que me foi permitido” (E.EDUARDA).
Segundo o professor Hélio, são lacunas que os estudantes conseguirão sanar
de forma dinâmica e eficiente, pois aprenderam a ser críticos e reflexivos,
inclusive sobre as próprias ações e a “aprender a aprender” (PERIM, 2009, p.
71).
Os estudantes consideraram como um dos pontos fortes do currículo, a
aprendizagem para a atuação na Atenção Primária, julgando-se preparados para
o exercício da profissão nesse nível de atenção.
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
(E.MONICA).
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 esta formação. A graduação me
deu isto e foi fundamental. Ela me deu isto! (E.AUGUSTO)

Segundo o docente Jorge, alguns estudantes foram direto para o mercado de
trabalho por opção, por se sentirem preparados para o trabalho em Unidades de
SFC. Apesar disso, são de opinião que esses serviços não representam uma
boa proposta de trabalho, pela falta de reconhecimento profissional e pelos
baixos salários (E.EDUARDA). Outros prestaram exame de residência e
passaram em “programas considerados de excelência” (D.JORGE) (D.HELIO;
D.RITA; D.MAGDA; D.JULIA; D.CLARA)
Professor Hélio, em sua entrevista que aconteceu após a formatura, informou
que eles obtiveram o “maior índice de aprovação proporcional nas residências
do Estado de São Paulo” (D.HELIO).
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Seguem os cursos de residências que os colaboradores (estudantes) deste
estudo fizeram: Pediatria (UEL); Pediatria (HCRP-USP); Patologia (UNICAMP);
Pediatria (UNIFESP); Cirurgia Geral e do Trauma (FAMEMA); 2 deles em
Cardiologia, Instituto do Coração (HC-FMUSP) e um optou por trabalhar em uma
Unidade de SFC.
O discurso dos estudantes trouxe, em diferentes nuances, a compreensão sobre
a responsabilidade do cuidado à saúde, com a visão profissional do
conhecimento técnico e de “conhecimentos de gestão e de educação médica...
Saber da importância dos outros profissionais dentro da equipe” (E.VICENTE)
(FEUEWERKER, 2002; CAMPOS, 2005). Mostraram-se conhecedores de
Políticas Públicas de Saúde, Gestão e Medicina Preventiva/Coletiva e parte
deles desenvolveu habilidades para vários tipos de enfrentamento, inclusive com
órgãos governamentais (os que foram mais ativos nos enfrentamentos políticos
do processo de implantação) (E.VICENTE).
De certa forma estou falando sem ter vivido em outras Universidades,
mas pelo que meus colegas de outras Faculdades contam, eles não
tiveram essa experiência. Apesar de não termos grande movimento para
Iniciação Científica e uma série de outras coisas, isso foi um grande
ganho daqui. Despertou um sentimento carinhoso pela própria
Instituição, no intento de ajudar a desenvolvê-la (E.LUCIANO).

Ficou patente aqui que esta primeira turma do Departamento de Medicina da
UFSCar, evoluiu em habilidades para além das exigências das Diretrizes
Curriculares Nacionais. Apresentaram amadurecimento, responsabilidade
profissional, capacidade de busca e bagagem de conhecimentos acima do
esperado pelos docentes. Venceram inseguranças e incertezas. Desenvolveram
habilidades éticas e humanísticas de forma adequada. Enfim, concluíram o
Curso preparados para a vida profissional.
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, a ser mais crítico, saber trabalhar em grupo, saber
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.
Isso levaremos conosco e eu guardarei como uma coisa boa
(E.RICARDO).
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5.6 O humanismo e a humanização que saíram do discurso
Do terceiro tipo de médicos, conheço poucos!... 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... Este é o tipo de médico
que eu desejaria que fosse meu médico ou da minha família... É o que
eu pretendo ser (E.LUCIANO).

A narrativa acima fala de uma atenção médica ampliada e humanizada,
acompanhada de habilidades técnicas necessárias ao exercício da profissão.
Temas não excludentes, mas que necessitam ser trabalhados na graduação
para que o estudante não se atenha em demasia à técnica e nem se torne
assistencialista, “distribuindo cestas básicas” (D.MARIO).
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 se aprende em nossa casa (E.EDUARDA).

Sem dúvida, a formação ética e humanística dos graduandos teve influência dos
modelos que trouxeram da vida em família. Durante a Faculdade, outra forte
influência foi exercida pelos profissionais que os seguiram no aprendizado
prático (DICHI e DICHI, 2006; COSTA e PEREIRA, 2005, REGINATO, 2009). O
estudante Ricardo nomeou-os: “espelhos da vida”. “Não é apenas algo falado
sobre comportamento ético e humanista, não, eu vejo eles fazendo”
(E.ANTONIO).
No discurso dos estudantes, a formação ética foi um ponto forte do currículo,
desde estudos do Código de Ética Médica e do Estudante de Medicina até o
exemplo de atitudes profissionais cotidianas. A formação bioética foi prevista
pelo Projeto Pedagógico e tornou-se uma constante preocupação para os
docentes do Curso. O contato dos alunos com o paciente, desde o primeiro ano,
foi muito rico em proporcionar disparadores para a observação e reflexão sobre
a relação médico-paciente e sobre questões específicas dessa temática.
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 (D.MAGDA).
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O mesmo aconteceu com a formação humanística, onde o paciente foi
apresentado aos estudantes como o sujeito central de toda ação e participativo
do processo terapêutico (CAMPOS, 2005). Enfoque que condiz com o referencial
de Humanismo desse estudo, ou seja, a busca da visão integral sobre o papel
central do ser humano no conhecimento (ARÉCHIGA, 2003).
O doente e sua complexidade, o cuidado compartilhado e a comunicação foram
trabalhados em conjunto no currículo, inclusive para que a linguagem médica
fosse compreensível ao paciente.
A discussão humanística, ter uma 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 (E.LUCIANO).

Um ponto forte do PPP que levou a formação humanizada dos alunos, na opinião
dos docentes, foi a oportunidade do contato constante com realidade do SUS.
Processo de aprendizagem que os auxiliou a compreender, contextualizar,
escutar e respeitar o paciente (FEUERWERKER, 2002; REGINATO, 2013; D.
SOFIA; D.JULIA; D.JORGE). A valorização da escuta, utilizando-a como
ferramenta essencial de habilidade profissional, potencializou esse aprendizado
(ADLER e GALLIAN, 2009). O conhecer o outro... “Não só conhecer, é
reconhecer, pactuar, construir para ajudar de alguma maneira no jeito que ele
leva sua vida” (D.JORGE).
Outra vantagem para esse aprendizado foi o próprio PPP estar embasado em
um modelo horizontalizado de poder, não só perante as equipes de saúde, mas
também da relação médico-paciente e da responsabilidade social, onde o
enfoque transdisciplinar da saúde coletiva é trabalhado em todos os anos do
Curso (CAMPOS, 2005; BARROS e LOURENÇO, 2006; HORA, 2013).
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... (E.ELIZABETH).

Docente e estudantes afirmaram que o desenvolvimento de uma prática
humanizada, foi mais efetivo na Prática Profissional nas USFs, onde a
responsabilização dos alunos pelas famílias possibilitou a criação de vínculos e
a percepção diferenciada do outro (LOWN, 1997). Prática potencializada pela
inserção longitudinal nas Unidades que permitiu uma vivência prática
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prolongada, integrada aos trabalhos das equipes de SFC, com participação no
cuidado integral e individualizado (RIBEIRO, 2001; ADLER e GALLIAN, 2014;
RUIZ, 2014; D. SOFIA; D. HELIO; D. JORGE).
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 (D.SOFIA).
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 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 (E.RICARDO).

Os estudantes perceberam o diferencial humanístico do currículo, quando
tiveram que sair para estágios em outras faculdades, onde o enfoque era voltado
para a queixa-conduta, baseado em um modelo biomédico de atenção e onde
atitudes éticas e humanizadas eram pouco valorizadas.
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... 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! (E.LUCIANO)

Buscar entender as correlações entre o indivíduo e o meio, trabalhar com
equipes multiprofissionais e refletir sobre a prática diária ajudou-os a
desenvolver habilidades não só cognitivas, mas relacionais. A proximidade com
o paciente, o reconhecer a importâncias de suas necessidades e interagir para
a efetividade do cuidado, permitiu aos estudantes humanizar suas atitudes,
desenvolvendo-as através da realidade (RUIZ, 2014). “Todos os pacientes falam
para continuarmos assim” (E.EDUARDA).
O exemplo positivo de prática humanizada de docentes e de outros profissionais
que acompanharam os alunos durante a graduação, foi de fundamental
importância no processo de humanização dos estudantes. Na convivência com
esses profissionais, os estudantes relataram a oportunidade de desenvolver o
aprendizado de habilidades atitudinais (DICHI E DICHI, 2006; ADLER e
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GALLIAN, 2009; REGINATO, 2009). “Acompanhei um médico da Saúde da
Família, o que foi muito bom para mim, me ajudou. Espelhei-me nele durante
muito tempo (E.RICARDO).
Além do exemplo, professora Cora contou que havia um pacto de respeito entre
todos, desde o início. A aposta do Curso de Medicina foi que a partir do momento
que os estudantes fossem considerados em sua singularidade, esse processo
se refletiria nas relações de cuidado com o paciente. “Eram relações mais
horizontais, mais parceiras e mais livres de medo, o que permitia uma
humanização em todos os sentidos” (D.CORA).
Aposta que se confirmou nas narrativas dos alunos. O tratamento respeitoso e
humano que lhes foi dispensado pelos responsáveis foi um diferencial do
currículo. Como afirmou a docente Cora, o relacionamento entre professores,
preceptores e estudantes auxiliou no desenvolvimento prático das habilidades
atitudinais dos futuros médicos. “Nunca fui criticado de forma desumana aqui,
nunca tive esse tratamento!” (E.AUGUSTO)
Mesmo com os professores, tínhamos uma relação muito horizontal. Em
momento algum eles se colocavam acima de nós, todos no mesmo nível,
todos conversando no mesmo patamar (E.MONICA).

O contrário da experiência vivida pelos estudantes no DMed, foi apresentado no
estudo de Azevedo, Ribeiro e Batista (2009), onde a face desumanizadora nas
práticas pedagógicas da graduação médica contribuiu para atitudes negativas
nos estudantes, sendo considerada ponto desumanizador para a formação.
Na prática do Internato, os estudantes tiveram exemplos de condutas não éticas
que, pela bagagem de saberes já sedimentados pelo Curso, puderam julgar
como inadequadas de se tomar como exemplo para a vida profissional.
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. Era contra os meus princípios!
Essa é uma diferença (E.EDUARDA).

O discurso de inclusão, de afetividade e da responsabilização social e individual
no compartilhar de decisões, para que seja ancorado pelos estudantes, deve
passar pelo exercício diário da vida acadêmica. Incorrer no erro de manter as
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relações verticalizadas no mundo universitário, é contribuir para processos
desumanizadores de ensino-aprendizagem e se reflete na prática profissional.
As relações horizontalizadas pedem respeito e compreensão de direitos e
deveres de docentes e discentes (AZEVEDO, RIBEIRO, BATISTA, 2009;
D.SOFIA; D.CORA). “É compromisso, é responsabilização que é um olhar
diferente” (D.JORGE).
Com esse currículo, docentes e alunos conseguiram fazer diferença para a
formação médica. Adentraram os cenários do SUS com respeito, exemplificando
e desenvolveram a subjetividade da relação médico-paciente (FALCÃO e
MENDONÇA,

2009).

Conseguiram

fazer

com

que

esses

jovens

compreendessem o papel do médico na sociedade contemporânea de
“conservador da saúde” (HAHNEMANN, 1995, p. 2) e valorizassem habilidades
humanísticas e atitudes humanizadas preconizadas pelo PPP. A excessiva
importância que os currículos tradicionais confiaram à dimensão cognitiva e
técnica do conhecimento, fez com que o estudante inferisse que apenas essas
competências lhe bastariam para ser um bom profissional (GALLIAN, 2000;
SIQUEIRA, 2002; FERREIRA, SILVA, AGUERA, 2007; GARDENAL, 2011).
O conhecimento humano que conduz o homem a um sentimento de
verdade e justiça, profundamente enraizado, mas sem palavras,
exercem no seu íntimo um grande contrapeso às maiores e piores
consequências de todo tipo de preconceito. Em tais homens, nunca
acontecerá de os preconceitos favorecerem a germinação de uma
semente má de ensino, jogada às avessas (PESTALOZZI apud
INCONTRI, 2006, p.154).
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo, ouviu e apresentou as percepções de alunos e docentes sobre o
processo de formação médica da UFSCar, onde a metodologia da História Oral
possibilitou a abordagem de experiências e vivências da primeira geração da
escola. A realidade peculiar captada pelos testemunhos, permitiu ampla
compreensão do individual e do coletivo nesse determinado ponto da história da
faculdade, o que outras abordagens metodológicas, provavelmente, não
conseguiriam abarcar.

Até onde vai o conhecimento dos autores, essa pesquisa é a primeira a
acompanhar, por meio da metodologia da História Oral de Vida, a primeira turma
de uma escola de Medicina.

Os pesquisadores entendem que a importância desse trabalho está na reflexão
que traz sobre projetos educacionais em processo de construção e/ou
reformulação, onde os achados aqui relatados poderão auxiliar na discussão
sobre novos caminhos para os currículos médicos. De modo inclusivo, este
retrato inicial resume observações que permitirão futuros estudos comparativos,
possibilitando a construção de um filme da evolução do próprio Departamento
de Medicina da UFSCar.

O Curso de Medicina da UFSCar ofereceu um currículo orientado por
competências, voltado para o mundo do trabalho, sob abordagem educacional
construtivista e a integração teoria-prática longitudinal, voltada para o SUS.
Como estratégia participativa, em parceria com o poder público, propôs a
construção de uma Rede Escola de Cuidado à Saúde para a formação prática e
para auxiliar no fortalecimento do SUS da cidade de São Carlos.
A estruturação do Curso envolveu a ruptura de paradigmas educacionais
tradicionais. Seu currículo, com base no PBL e metodologias ativas de ensinoaprendizagem permitiu centrar as atividades pedagógicas no aluno e auxiliar no
desenvolvimento do conhecimento individualizado, por meio do “aprender a
aprender” (PERIM, 2009, p.71) e na construção coletiva do saber.
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O número de 50 docentes e 50 preceptores foi considerado insuficiente, pelos
colaboradores, para o desenvolvimento das atividades do Curso, o que resultou
em prejuízo do ensino, em vários momentos.
As práticas metodológicas propostas no PPP, levaram à necessidade de
adaptação de docentes e estudantes. Desenvolvidas em pequenos grupos,
permitiram o acompanhamento próximo dos estudantes e foram tidas como
pontos positivos do Curso, estimulando o desenvolvimento de habilidades
crítico-reflexivas e potencializando o processo de ensino-aprendizagem.
O PBL, como a linha mestra do currículo, permitiu envolver o aluno como sujeito
do conhecimento e o docente como “sujeito da educação” (ALMEIDA e
BATISTA, 2013, p.200). A progressiva capacidade da busca do conhecimento e
contextualização do aprendizado foram considerados ponto positivo do PPP,
superando a expectativa dos docentes, onde um dos diferenciais foi a
responsabilização e o autogerenciamento do estudante sobre o aprendizado.
Os estudantes aprimoraram habilidades preconizadas pelas DCN (2001) que
lhes foram apresentadas em casos clínicos de papel (Situação Problema - SP),
nas Estações de Simulação (simulação da Prática Profissional com atores) e
situações reais na Prática Profissional do SUS (Problematização).
Segundo as narrativas, nas SPs, a exposição a situações clínicas possibilitou a
aprendizagem de temas contextualizados nas dimensões biopsicossocial e
ambiental do sujeito. Nas Estações de Simulação, as lacunas do aprendizado e
erros atitudinais puderam ser corrigidos in loco, individualmente, com ênfase na
subjetividade do processo, o que foi tido como ganho pelos alunos. Na Prática
Profissional realizada nos cenários do SUS, focada na Problematização, os
estudantes tiveram oportunidade de desenvolver habilidades cognitiva, técnica,
reflexiva, integrativa, contextual, relacional, afetiva e moral, com foco na
integralidade do cuidado à saúde e das necessidades sociais da população
assistida.
Os desacordos políticos e a impossibilidade da Universidade em construir uma
cogestão da Prática Profissional na Rede, foram obstáculos para a
aprendizagem prática desejada pelo Curso. As Unidades do SUS foram
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insuficientes para o número de alunos. O subfinanciamento do SUS não
possibilitou infraestrutura de material e pessoal adequada ao ensino. O apoio
matricial, sob responsabilidade do Departamento de Medicina, bem como a
capacitação dos profissionais para acompanhamento da Prática Profissional
foram acanhados e reduziram o potencial da aprendizagem.
Apesar das dificuldades, para os colaboradores, a vivência das USFs, o
acompanhamento longitudinal de pacientes, famílias e as atividades de gestão
permitiram aos estudantes a aquisição de competências desejadas pelo Curso.
Aprenderam a elaborar Planos Terapêuticos Singulares e vivenciaram o
comprometimento profissional e social. Aprimoraram dimensões intelectivas,
relacionais e afetivas no cuidado ampliado, desenvolvido sob o modelo de
conduta

compartilhada

e

multiprofissional.

Adquiriram

autonomia

e

resolutividade para o exercício da profissão, além de uma compreensão realista
do SUS. Criaram vínculos que ajudaram na humanização do cuidado.
Aprenderam sobre Políticas Públicas de Saúde, Medicina Preventiva/Coletiva e
relataram sentirem-se aptos para o exercício da profissão na Atenção Primária.
O discurso de inclusão, de afetividade e da responsabilização social, segundo
os estudantes, foi vivenciado no exercício diário da graduação e funcionou como
fator diferenciador da formação.
As habilidades éticas e humanísticas permearam todas as atividades
pedagógicas e tiveram, na valorização da escuta do paciente e na
contextualização do sujeito, suas ferramentas de desenvolvimento. Para os
estudantes, esse foi outro ponto forte do currículo exemplificado nas USFs, onde
o responsabilizar-se pelas famílias possibilitou a criação do vínculo, a percepção
diferenciada do outro, o respeito pelo serviço e menor grau de defesa na relação
médico-paciente. O modelo horizontalizado de poder, preconizado pelo PPP,
também contribuiu para o aprendizado.
O exemplo positivo da prática humanizada de docentes e outros profissionais,
auxiliou os estudantes na compreensão do papel do médico na sociedade, na
valorização das habilidades humanísticas e atitudes humanizadas, em
contraponto com o que acontece em outros currículos, onde a excessiva
importância confiada à dimensão biológica e técnica do conhecimento, faz com
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que o jovem em formação infira que tais competências são suficientes para a
formação profissional.
As atividades da Prática Profissional influenciaram na mudança do perfil de
formação profissional e comprovaram a importância do exemplo positivo dos
tutores junto ao aluno, para mudança de paradigmas humanísticos que definem
o paciente como centro do cuidado.
Os estágios do Internato, realizados em unidades de ensino não pertencentes à
UFSCar, resultaram na perda do referencial pedagógico metodológico do Curso.
Porém, nesses estágios, os estudantes conservaram as habilidades críticoreflexivas e a visão do cuidado integral, evidenciando a sedimentação dos
conhecimentos adquiridos.
O ensino no Internato foi tido como insuficiente, pelos estudantes, para a
aquisição adequada de habilidades técnicas, como urgência/emergência.
A primeira turma relatou insegurança frente ao desenvolvimento de habilidades
cognitivas e técnicas na graduação. Tal sentimento se deveu à abordagem
educacional construtivista e foi potencializado pelas modificações realizadas no
PPP e heterogeneidade das facilitações.
Os estudantes da primeira turma tiveram um papel importante na estruturação
do currículo, lutando por melhores condições para o Curso, ajudando na busca
de soluções e participando ativamente dos processos políticos.
Segundo os docentes, eles apresentaram maior grau de amadurecimento em
relação a colegas de outros anos e outras faculdades. Na visão dos
colaboradores, o grau diferenciado de amadurecimento se deveu em grande
parte às dificuldades enfrentadas com as mudanças que envolveram a
estruturação do Curso. Contribuindo também para essa diferenciação a
responsabilidade perante a implantação e perante turmas subsequentes e as
metodologias ativas de ensino-aprendizagem.
O Curso de Medicina da UFSCar, ainda se encontra em processo de implantação
e seu currículo tem desafios à serem vencidos, um dos quais é influciar na
mudança do modelo assistencial.
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Apesar de ser uma graduação recém-estabelecida, chama a atenção o fato dos
estudantes terem apresentado o “maior índice de aprovação proporcional nas
residências do estado de São Paulo” (D.HELIO).
O PPP mostra-se um currículo transformador, pela definição de Lampert (2009),
possibilitando maior qualificação para a formação. Entretanto, o início do Curso
antes da devida capacitação dos docentes e preceptores para o currículo, parece
um erro de planejamento e não pode ser exemplo para implantações de futuras
escolas.
A graduação em Medicina desenvolvida pela primeira turma da UFSCar,
mostrou-se uma alternativa para o caminho do ensino médico em nosso país, ao
possibilitar a experiência de um currículo que prioriza uma formação médica
distinta, sob competências não só cognitivas e técnicas, mas também afetivas e
relacionais, integradas a um saber humanista, enfatizando a Atenção Primária
nos cenários do SUS e instigando a reflexão crítica sobre o estudo e vivências
tutoradas. Os alunos venceram inseguranças e incertezas e concluíram o Curso
preparados para a vida profissional, respondendo à pergunta inicial do presente
estudo. Os docentes também foram sujeitos da experiência quando vivenciaram
as diferentes práticas metodológicas do Curso.
“Valeu a pena, apesar de tantas dificuldades”, foi uma observação que se repetiu
nas narrativas. Entretanto, há que se deixar uma pergunta para o futuro: Devese ratificar, como virtude, uma formação fundamentada na luta, nas dificuldades
e nas carências?
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