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Nada é impossível de mudar 

 

Desconfiai do mais trivial, 

na aparência singela. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 

não aceiteis o que é de hábito 

como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada, 

de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural, 

nada deve parecer impossível de mudar. 

 

Bertold Brecht (1983,45) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Este estudo busca compreender os aspectos relacionados à concepção de humanização que contri-

buem para uma formação humanizada no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, por meio de uma abordagem qualitativa, utilizando a técnica 

de entrevista não estruturada ao grupo de 6 docentes e aplicação de grupo focal e observação partici-

pante em três grupos de 10 estudantes dos 2º, 4º e 6º períodos do curso. Os dados foram analisados 

através da técnica de análise de conteúdo temática categorial, da qual surgiram duas categorias: Ten-

dências de Mudanças e Incipientes Mudanças. Na primeira, identificamos os aspectos relacionados à 

realidade social baseando-se na realidade vivida pelos docentes e os discentes em seu campo de atu-

ação; as competências como estimulação ao saber reflexivo e crítico dos discentes, através dos in-

centivos docentes; e aprender a aprender como forma de suscitar a capacitação docente voltada para 

o processo da aprendizagem e avaliação dos discentes. Em relação à segunda, percebemos aspectos 

positivos e negativos. Nas atividades positivas, constatamos ações e atitudes determinantes para a 

evolução das propostas curriculares, enquanto que nas atividades negativas, verificamos pontos des-

toantes entre os diálogos dos discentes e docentes em relação ao processo da formação médica com 

visão humanizada. Por fim, obtivemos pontos de acentuada discrepância entre os períodos investiga-

dos. Todavia compreendemos que os dados do estudo corroboraram para o encontro das propostas 

delineadas acerca do que foi percebido entre a visão dos docentes e a dos discentes em relação ao 

processo de formação vinculado à concepção de humanização, caminhando, mesmo de maneira inci-

piente, em prol de uma formação médica mais humanizada e centrada no ser humano. 

 

Palavras-chave: Formação Médica, Humanização, Médico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims at understanding the aspects related to the concept of humanization that contribute 

to a humanized education in the pedagogical project of the medicine graduation course of the Federal 

University of Rio Grande do Norte (UFRN). It has been used a qualitative research through  non-

structured interviews to six professors and through the focus group technique with participant 

observation of 30 students of the 2nd, 4th and 6th terms of the med program. The data has been analyzed 

through the categorical thematic subject analysis technique from which two categories have emerged: 

tendency changes and initial changes. In the former we’ve identified aspects related to the social 

reality based in the experiences of professors and students in their work field; the competencies such 

as stimulation to the students’ critical and reflexive knowledge through professors’ encouragements 

and learning to learn as a way of developing professors’ education towards the process of learning 

and evaluation of students. In the latter, we’ve noticed positive and negative aspects. While in the 

positive aspects we’ve testified actions and attitudes that were crucial for the development of the 

curricular proposals, in the negative ones we’ve verified controversial arguments between the 

students and teachers’ speeches regarding the process of medical education in a humanized approach. 

For last, we’ve got large different results within the period investigated. However, we understand that 

the data found in the study has contributed to reach the proposed objectives regarding what has been 

perceived between the professors and students’ point of views in relation to a humanized based 

education. Even if it´s an initial perception, it is moving towards a medical education more humanized 

and centered in the human being. 

Key-words: Medical Education, Humanization, doctor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

Esta investigación busca comprender los aspectos relacionados a la concepción de humanización, que con-

tribuye para una formación humanizada en el Proyecto Pedagógico del Curso de Medicina, de la Universi-

dad Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, por medio de un abordaje cualitativo, utilizando la técnica de 

encuesta no estructurada al grupo de 6 docentes y la aplicación de grupo focal y observación participante, 

en tres grupos de 10 estudiantes de los 2º, 4º e 6º periodos del curso. Los dados fueron analizados a través 

de la técnica de análisis de contenido temático categorial, de la cual surgieron dos categorías: Tendencias 

de cambios e Incipientes cambios. En la primera, identificamos los aspectos relacionados a la realidad 

social basándose en la realidad vivida  por los docentes y discentes en su campo de actuación; las compe-

tencias como estimulación al saber reflexivo y crítico de los discentes, por medio de los incentivos docentes; 

“aprender a aprender” como forma de suscitar a la capacitación docente direccionada para el proceso del 

aprendizaje y evaluación de los discentes. En relación a la segunda, percibimos aspectos positivos y nega-

tivos. En las actividades positivas, constatamos acciones y actitudes determinantes para la evolución de las 

propuestas curriculares, mientras que, en las actividades negativas, verificamos puntos desatontes entre los 

diálogos de los discentes y docentes en relación al proceso de formación médica con una visión humanizada. 

Por fin, obtuvimos puntos de acentuada diferencia entre los periodos investigados. Pero comprendemos 

que los datos de la investigación corroboraron para el encuentro de las propuestas delineadas sobre lo que 

fue percibido, entre la visión de los docentes y de los discentes, en relación al proceso de formación vincu-

lado a la concepción de humanización caminando, mismo de manera incipiente, en  favor de una formación 

médica más humanizada y centrada en el  ser humano. 

 

 

Palabras-clave: Formación Médica, Humanización; Médico. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1  Início da caminhada 

Toda grande caminhada começa com um simples passo. 

Buda 

O conceito de humanização é amplo, abarca diversos caminhos e se define na visão de 

muitos autores da área de Saúde Coletiva, da Filosofia, da Educação dentre outras áreas, como uma   

temática que está diante de um imperativo ético-institucional e um princípio instituinte do Sistema 

Único de Saúde (SUS), contemplado pelas premissas orientadoras de ser integral, universal, 

equitativo e humanizado. (DESLANDES E MITRE, 2009, p.642). 

Diante desse tipo de entendimento, surgiram muitas críticas, em sua maioria, baseadas 

nas propostas humanizantes no campo da saúde. Para os críticos as iniciativas eram localizadas ou 

pontuais e por isso se reduziam, muitas vezes, a alterações que não chegavam efetivamente a colocar 

em questão os modelos de atenção e de gestão instituídos. (BENEVIDES, PASSOS, 2005, p.389). 

Embora certas iniciativas fossem relevantes, a fragmentação, a disparidade de perspectivas e, às 

vezes, a fragilidade conceitual e metodológica de determinadas ações reclamavam por outras saídas 

para os problemas da qualidade da atenção à saúde de usuários e trabalhadores. 

Contudo, na visão de Ayres (2004); Deslandes (2004) e Fortes (2004), a definição de 

humanização adotada no campo da saúde contempla os parâmetros definidos pela Política Nacional 

de Humanização - PNH (Brasil, 2004). Esses autores entendem que, a proposta de humanização é 

vista como um conjunto de princípios e diretrizes que afirma a valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde (usuários, trabalhadores e gestores); o fomento da 

autonomia e do protagonismo desses sujeitos; o aumento do grau de corresponsabilidade na produção 

de saúde e de sujeitos; o estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo 

de gestão; a identificação das necessidades sociais de saúde, dos usuários e dos trabalhadores; e o 

compromisso com a ambiência, com a melhoria das condições de trabalho e de atendimento. 

É sabido ainda que o termo humanização tem estado associado a diversas e complexas 

categorias relacionadas tanto à produção como à administração dos cuidados em saúde. Cuidados 

estes, pontuados como: qualidade da assistência, satisfação do paciente, integralidade, gestão 

participativa, necessidades de saúde entre outros aspectos relacionados ao processo de atenção. 
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De qualquer maneira, entendemos que o debate da humanização produzido pelos autores 

brasileiros vai enfocar, entre tantos aspectos e desafios, as dimensões éticas do cuidado, a importância 

da comunicação e do diálogo para projetos terapêuticos comprometidos com a vida e os direitos dos 

usuários. 

Com isso, Deslandes e Mitre (2009, p.642), nos alertam para o aspecto dimensional da 

comunicação. Este, pontuado como argumento fundante nas discussões imputadas pelas autoras, e 

utilizado como aporte teórico para nossa pesquisa. É salutar destacar que o que nos impulsiona nessa 

pesquisa corresponde à relação dialógica como marco direcional para a formação do futuro médico. 

Nesse sentido, partimos do pressuposto que os docentes e discentes estabeleçam relações 

direcionadas pela ética, pela técnica e pela ordem dialógica. Segundo Turini et. al., (2008); Pereira, 

(2008); Couceiro-Vidal, (2008), essas relações podem vir articuladas a valores e deveres que, a cada 

situação, devem ser consideradas, ensinadas, aprendidas e avaliadas. Ao contrário do que se imagina, 

elas não residem no bom senso de cada indivíduo, mas requerem aprendizado. 

Para isso, direcionamos nossa busca por respostas, ao processo formador com visões 

humanizadas, ao núcleo da formação desse sujeito prestador de atendimentos e cuidados com a saúde. 

Isto é, a sala de aula, o diálogo com o docente e as disciplinas. É com base nessa reciprocidade 

dialógica entre esses aspectos que o discente e o docente de medicina necessitam ser compreendidos. 

Assim, o cerne da formação, o seio dos conteúdos informativos, a construção das versões de mundo, 

de sofrimento e de cuidado perpassam por eles mesmos enquanto ser humano. 

Diante disso e com base nessa discussão buscamos compreender os aspectos relacionados 

à concepção de humanização, como elemento contribuinte para uma formação humanizada, no 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. 

Desse modo, direcionamos nossas inquietações para o campo da organização curricular e 

o posicionamento defendido pelos docentes e discentes no processo de formação, através de seus 

diálogos. Tendo em vista, serem eles, os protagonistas das propostas instituídas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos da saúde, em vigor desde 2001. 

O nosso campo de investigação se limita ao Curso de Medicina-UFRN, tendo como 

prioridade o PPCM e respectivamente a organização das disciplinas em núcleos temáticos e 

conteúdos específicos. 
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A pesquisa comporta uma abordagem qualitativa, por ser bastante usada nas Ciências 

Humanas e estar cada vez mais presente nas áreas da saúde. Além de estar no campo das práticas 

científicas, também responde à necessidade de compreender em profundidade certos 

comportamentos e estruturas sociais, apreensão da dimensão subjetiva da realidade compartilhada 

pelos sujeitos nela envolvidos, a decifração dos significados da ação humana e entender o outro em 

sua complexidade. (MINAYO, 2007). 

Optamos por escolher como técnicas de produção dos dados, a entrevista não estruturada, 

para os docentes; a entrevista por grupo focal e a observação participantes, para os discentes 

envolvidos com a pesquisa. 

Quanto ao material documental, recorremos ao levantamento de informações 

relacionadas aos objetivos educacionais, às definições curriculares e algumas emendas das 

disciplinas constantes no PPCM. As inserções na prática docentes foram observadas por meio de 

acompanhamento em sala de aula, ambulatórios e grupos de discussões. 

As entrevistas e a observação foram feitas com a participação dos discentes do 2º, 4º e 6º 

períodos e com os docentes dos módulos integrados (ao Eixo ético-humanístico) do Curso de 

Medicina, dos anos de 2012 e 2013. 

Os discentes que se dispuseram a participar da pesquisa foram convidados a dialogar 

conosco sobre os temas abordados em sala de aula sobre humanização; a integração entre a teoria e 

prática e se nos encontros discursivos entre docentes e discentes era possível identificar aspectos que 

contribuíssem para uma formação humanizada. Ou ainda, se nos encontros sobre os relatos de 

experiências se detectava algum aspecto sobre humanização na formação médica. 

Estas questões serviram de guia para o início das conversas com os discentes provenientes 

da entrevista com o grupo focal. Alguns discentes foram abordados no dia do encontro de discussão 

grupal, isto é, momento em que o grupo se encontrava com um ou mais professores para discutir casos 

clínicos e/ou temáticas relacionadas com o processo de atuação e formação do médico. Enquanto outros 

discentes foram abordados após o término do procedimento ambulatorial oriundos das aulas práticas. 

Cada grupo foi convidado a se direcionar a uma sala reservada, especificamente destinada à 

pesquisa, com o objetivo de promover um ambiente adequado para que, a partir daí, pudéssemos obter 

as informações necessárias junto aos entrevistados, sem nenhum tipo de constrangimento. Depois dos 

esclarecimentos necessários e ao consentirem a participação no estudo, foram realizadas as entrevistas,  
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não estruturadas para os docentes e a aplicação do grupo focal para os discentes, conforme já 

descrevemos. 

As entrevistas gravadas foram transcritas e digitadas garantindo o sigilo e anonimato dos 

participantes e, concomitantemente à aplicação da entrevista com os discentes havia um bolsista 

observando e anotando as expressões, gestos e falas discordantes ou não faladas no diário de campo. 

Os dados coletados, tanto das entrevistas como das observações, serviram para a 

construção das categorias Tendências de Mudança e Incipientes Mudanças, oriundas da produção 

narrativa dos trinta discentes e seis docentes participantes do estudo. 

É relevante enfatizar que em consonância com o que determina as regras de 

procedimentos éticos em pesquisa, foi entregue aos participantes o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE, em duas vias, no qual constavam esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa, 

a participação voluntária e a preservação da identidade dos entrevistados. No TCLE consta que não 

sofreriam nenhum tipo de interferência em seu desempenho profissional e/ou material, e que estavam 

totalmente isentos de qualquer custo, conforme prevê as normas de pesquisa com seres humanos do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) e os procedimentos éticos previstos pela Resolução 196/96, 

sobre a autorização para gravar as falas dos participantes. (BRASIL, 1996; 2009). No que tange aos 

preceitos éticos, a pesquisa foi cadastrada pela Plataforma Brasil (CAAE: 02688912.5.0000.5537) e 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN sob o Parecer nº 99.298, em 2012. 

Para a análise dos dados obtidos nas entrevistas e na observação participante foi utilizada 

a Análise de Conteúdo temática categorial, técnica que objetiva descrever, interpretar e compreender 

os dados. Além de viabilizar a identificação da comunicação visando obter, por meio de 

procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição dos conteúdos e das mensagens por indicadores 

(quantitativos ou não), que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens. (BARDIN, 1979, p.42). 

Com isso, a nossa expectativa com esse estudo não é produzir consensos. Mas tentar 

instigar debates intensos que possam contribuir com as bases teóricas já consolidadas, por meio de 

conjuntos de ações mobilizadas por vários profissionais comprometidos, com a prestação de cuidados 

dignos e atentos ao compromisso com a vida do seu semelhante sob a ótica da humanização. 

Para viabilizar a abordagem da temática, a pesquisa está organizada, além da introdução, 

seguindo uma arquitetura composta de cinco tópicos e as considerações finais. O primeiro tópico 
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trata do surgimento da Reforma Sanitária, pautada pelos movimentos sociais que estavam em 

ascensão na época. Depois disso, parte para as discussões acerca das conquistas e das referências da 

reforma que, como consequência disso, surge a criação do SUS. Para finalmente caminhar em direção 

aos debates a respeito da humanização. 

O segundo tópico examina com atenção o percurso metodológico adotado e faz uma 

discussão sobre os pressupostos teóricos do estudo investigado. Em seguida explicita, 

minunciosamente, o universo de análise e os critérios de inclusão, seleção e caracterização da amostra. 

No terceiro tópico, a busca por aproximar as particularidades do discurso da humanização, 

diante da formação médica, nos leva primeiramente, a uma breve investigação sobre a criação das 

escolas médicas no Brasil. Estas, pautando-se em principio, na organização dos currículos utilizados 

na época da primeira implantação do Curso de Medicina no país, passando pelas incursões do 

Relatório Flexner e, por fim, a organização curricular orientada pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos da saúde, implantada em 2001. 

O quarto tópico analisa os pressupostos da mudança curricular, que está presente no 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina-UFRN, em conformidade com as alterações determinadas 

pelas DCN's. 

No quinto e último tópico, intitulado Formação humanizada: uma nova perspectiva, 

objetiva construir, por meio de categorias temáticas, um conjunto de elementos dialógicos resultantes 

de aspectos identificados no âmbito da humanização, durante o processo formativo/formador entre 

os docentes e os discentes do Curso de Medicina da UFRN. 

Para concluir, são apresentadas as conclusões relativamente pontuadas pelos resultados 

obtidos, confrontando-os com as questões que direcionam o norte investigativo do estudo e 

retomando alguns aportes teóricos de cientistas sociais que fundamentam esta tese., além de examinar 

os aspectos provenientes do processo de formação relacionados à concepção de humanização a se 

perceber na visão dos docentes e dos discentes. 
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2  A JORNADA 
 

2.1 Da Reforma Sanitária ao discurso da humanização 

 

É preciso mergulhar na noite densa, com vontade de trabalhar 

com a possibilidade do fracasso, com o sentimento de que existe 

uma tarefa importante a ser executada. A ausência de solução 

pré-programada não deve desencorajar, mas relembrar que um 

trabalho tem uma realidade complexa. 

Edgar Morin 

 

Em meados do século XX, a busca por mudanças nos níveis paradigmáticos e 

organizacionais na política de saúde do setor público no Brasil permeavam por um campo amplo de 

lutas. 

Nesse contexto, os movimentos sociais, mesmo com a forte repressão e supressão dos 

canais de comunicação entre Estado e a sociedade, ganharam impulsionamento e visibilidade por 

meio das manifestações em ambientes públicos e pelas reivindicações por melhoria na educação e na 

saúde, por moradia e pelo voto direto. 

Na República Velha, entre os anos de 1889-1930, a política nacional foi marcada pela 

troca de favores entre as instâncias federal, estadual e municipal, o que originou as chamadas Política 

do Café com Leite, Política dos Governadores e Coronelismo, respectivamente. O marco do período 

para a política de saúde pública foi a criação da Diretoria Geral de Saúde Pública, coordenada por 

Oswaldo Cruz, também responsável pelas primeiras campanhas sanitárias do país. O movimento 

popular mais acentuado do período ficou conhecido como Revolta da Vacina, sendo um dos episódios 

da história que demonstram a insatisfação da população com diferentes aspectos da vida social, 

principalmente com a imposição da campanha de vacinação obrigatória e da reforma urbana que 

expulsou as classes populares do centro da capital federal, na época, o Rio de Janeiro. 

Diante do enorme fervor, os movimentos sociais no Brasil naquela época, passaram a 

serem vinculados a dois espaços: o urbano e o rural. Quanto aos movimentos oriundos dos espaços 

urbanos, destacavam-se as reivindicações por moradias, segurança, educação, saneamentos, 

transporte, saúde e etc. No que tange aos espaços rurais, os movimentos priorizavam as 

reivindicações em prol da distribuição de terras, reformas e melhorias no campo. 

No período conhecido como Era Vargas, de 1930 até 1945, o governo procurou dar um 

caráter nacional para a política de saúde, criando uma uniformidade nos departamentos estaduais de 

saúde. Também é dessa época a reestruturação do Departamento Nacional de Saúde, responsável 
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pelas atividades sanitárias de todo o território nacional. Getúlio Vargas também foi o responsável pela 

criação dos Institutos de Seguridade Social, responsáveis pelas aposentadorias e pensões. As décadas 

seguintes foram marcadas pela atuação do Serviço Especial de Saúde Pública – SESP, criado em 1942, 

ainda no Governo Vargas. 

No decorrer das décadas de 1940 e início dos anos 60, os sanitaristas levantam um debate 

sobre a política de saúde, o que seria o germe da Reforma Sanitária. Ocorreu um investimento em 

hospitais em detrimento da criação de novos centros de saúde. Entretanto, com a implantação do 

regime militar em março de 1964, as discussões foram paralisadas, com a redução das verbas para 

saúde pública encaminhadas para o Ministério da Saúde. A herança principal do regime militar para 

a saúde pública foi o empobrecimento no investimento da medicina preventiva e social e ênfase na 

atenção médica de massa. 

A partir do panorama geral apresentado, pode-se concluir que o nascimento da reforma 

se deu através das lutas contra a ditadura, utilizando como bandeira do movimento o lema: Saúde e 

democracia. Outro descontentamento desse movimento ocorreu por causa das insatisfações com a 

herança política deixada pelo regime militar (1964-1985), que seguia as características da 

mercantilização e do reducionismo nos processos de formação dos profissionais da saúde. 

Dos muitos segmentos resultantes daqueles movimentos de lutas da sociedade brasileira, 

emergiram no cenário nacional uma proposta conhecida como a Reforma Sanitária. Sem pretender 

esgotar nem ser exaustiva sobre o tema, o intuito aqui é traçar de forma breve e sem alarde, alguns 

caminhos que levaram ao surgimento do movimento sanitário. 

O nascimento da reforma se deu devido as lutas contra a ditadura e utilizando como 

bandeira de luta o lema: Saúde e democracia. Outro descontentamento desse levante ocorreu por 

causa das insatisfações com a herança política deixada pelo regime militar (1964-1985), que seguia 

as características do mercantilismo e do reducionismo. 

Alguns progressos e muitos recuos se caracterizavam como herança mercantilista, estas  

provenientes de pensamentos crônicos sustentados desde o início do século passado, em uma política 

de Estado. Para Cohn (2006, p.234), esta política era constituída pela ação de um poder central e 

exercida por oligarquias regionais que determinavam e direcionavam o caminho do capital e do 

trabalho, concedendo vantagens a setores da economia e de serviços. 

Quanto ao ponto de vista pedagógico, esse priorizava a formação reducionista e linear 

baseada num modelo biomédico flexneriano. Ou seja, modelo baseado no Relatório Flexner, que foi 

transformado no livro: Medical Education in the United States and Canada (Educação Médica nos 

Estados Unidos e Canadá), e publicado em 1910, com a elaboração do pesquisador social e educador 
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norte-americano Abraham Flexner, comissionado pela Carnegie Foundation (Fundação Carnegie). 

Este modelo se fundamentava num paradigma que mantinha como foco: a repetição, a memorização 

e a reprodução do conhecimento. 

Contudo as aspirações da reforma sanitária brasileira, pautadas em lutas e teorias políticas 

e em busca de justiça social, ainda enfrentava resistência. Mesmo assim, o que ficou como grande 

marco de toda aquela luta foi o Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição Brasileira de 1988. 

Portanto, convém ressaltar que a cultura sanitária biomédica ganhou corpo, com algumas deficiências 

é bem verdade, e obteve como resultado o SUS. 

Um sistema que já nasceu com visões amplas e complexas, haja vista que prioriza a 

prestação de serviços públicos, baseando-se no princípio da universalidade, da equitatividade, da 

integralidade, da descentralização e da democratização do direito à qualidade de vida e cidadania. 

Contrariando os resultados das inúmeras dificuldades que marcaram a acessibilidade e a 

qualidade dos serviços prestados à população, Pasche (2008) admite que o SUS ainda enfrenta 

grandes desafios, tanto ao que se refere à cultura sanitária biomédica, à falta de uma rede de atenção 

operacional, à ausência de recursos, à deficiência na organização dos campos gestores, como nos 

processos de formação que atendam às necessidades do sistema de saúde. 

No entanto o autor reconhece que os avanços do sistema de saúde brasileiro têm 

contribuído significativamente, não apenas para o desenvolvimento e investimento de pesquisas 

científicas, mas também por dispor de programas de excelência e reconhecimento mundial, como os 

programas da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e o de imunização e prevenção de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). Contudo, Vilar (2014), corroborando com as ideias de 

Pasche (2008) reforça que, 

 

[...] as avaliações sobre o SUS, nos seus 20 anos,1 em grande parte o consideram como 

um processo, uma construção permanente, logo em mudanças, reconhecendo avanços 

e dificuldades impostos por fatores diversificados, relacionados aos contextos político, 

econômico, social e cultural. (Vilar, 2014, p.5). 

                                                 

1
É relevante esclarecer que o relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada de 17 a 21 de março de 

1986 em Brasília, serviu de suporte para os debates na Assembleia Constituinte, visto que representavam demandas do 

movimento popular. Diante disso, a consolidação do SUS foi elaborada e resultou na implantação do Sistema Unificado 

e Descentralizado de Saúde (SUDS), um convênio entre o INAMPS e os governos estaduais, dando início à formação 

das bases para a seção da Saúde (artigo 196 até o artigo 200) da Constituição de 1988. O SUS foi implantado de forma 

gradual, primeiramente o SUDS, com a universalização do atendimento; em seguida a incorporação do INAMPS ao 

Ministério da Saúde, com o Decreto nº 99.060/90 e por fim, em 19 de setembro, a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90, 

fundou e passou a operacionalizar o SUS. No entanto em 28 de dezembro de 1990 foi lançada a lei nº 8.142, que imprimiu 

ao sistema uma de suas principais características: o controle social, ou seja, a participação dos usuários na gestão do 

serviço. Portanto, justifica-se que, em 2014, o SUS encontra-se com mais de 20 anos. 
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É importante reafirmar que o constante processo de mudança presente no SUS é eminente 

e que, de fato, corresponde aos aspectos oriundos de fatores externos que intervêm nos fatores 

internos do sistema de saúde como fatores políticos, sociais e culturais e que estão impregnados na 

sociedade e no comportamento cultural do povo brasileiro. 

Conforme a leitura de Vilar (2014), as mudanças propostas para o SUS referem-se aos 

planos da macro/micropolítica, no que se refere ao modelo de atenção, procurando assim transformar 

o modelo biologicista, curativo e hospitalocêntrico 2  em modelo integral fazendo com que haja 

interligação entre as ações promocionais, preventivas, curativas e reabilitadoras. 

Entretanto há outros desafios, um deles está em romper com os problemas fixados ao 

longo da história, fazendo com que os diversos níveis que compõem a saúde dialoguem, ou seja, os 

níveis de Atenção Básica, como a Estratégia Saúde da Família (ESF) e de Média e Alta 

Complexidade.3 Outro, ainda mais desafiador, refere-se às relações estabelecidas no cotidiano dos 

trabalhadores e gestores dos serviços de saúde. 

Todavia a busca por um diálogo recíproco entre os operadores do trabalho em saúde em 

prol dos usuários vem sendo discutido há muitas décadas, tanto que Merhy (2006) mostra-nos que se 

não houver alteração no modo como os trabalhadores de saúde relacionam-se com o seu principal 

objeto de trabalho; a vida e o sofrimento dos indivíduos, famílias e coletividade; corrigir 

procedimentos organizacionais e financeiros das instituições não será suficiente, devem-se instigar 

mudanças mais relevantes. (MERHY, 2006, p.16). 

                                                 
2Hospitalocêntrico é o ambiente hospitalar que se apresenta como centro do cuidado e da atenção a saúde. Como também, 

espaço usado para o ensino médico centrado no professor, na aula expositiva, e ambientada, predominantemente, no 

hospital. 

3Para um melhor entendimento, detalhamos de forma resumida as ações e serviços de saúde do SUS classificadas como 

de Atenção Básica, de Média e de Alta Complexidade. Nos termos da Portaria do Ministério da Saúde 648/2006: A 

atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações voltadas para o individual e o coletivo, onde abrangem a promoção 

e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. A 

atenção básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do 

SUS. Por outro lado, a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) define média e alta 

complexidade em saúde, conforme o documento disponível em: (http://portal.saude.gov.br/portal/sas/mac/default.cfm). 

Acesso em: 08/02/2014. A média complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços que buscam atender a 

população através da assistência na prática clínica demandando da disponibilidade de profissionais especializados e a 

utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e de tratamento. Quanto às ações e serviços de alta 

complexidade, essa se utiliza do mesmo material de apoio e define-se como um conjunto de procedimentos que, no 

contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, 

integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde, isto é, atenção básica e de média complexidade. 

http://portal.saude.gov.br/portal/sas/mac/default.cfm)
http://portal.saude.gov.br/portal/sas/mac/default.cfm)
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Nesse sentido, uma mudança radical nas práticas e nos modos de organização dos 

serviços de saúde tornou-se pertinente, tanto para a sustentabilidade e legitimidade do SUS, como 

para a promoção do modelo de atenção em relação à qualidade e à resolutividade das ações e serviços 

de saúde centrados no usuário cidadão. 

Esse usuário, muitas vezes visualizado como objeto; um ser fragmentado e que recebe 

cuidados por órgãos, sistemas e/ou pedaços e partes doentes; busca ser reconhecido como um ser 

integral, uma necessidade que se impõe a todo ser humano. 

A partir dessas reflexões, começaram a surgir os debates sobre desumanização, ou seja, a 

ausência de uma visão holística, de práticas interativas, de uma humanização do cuidado que 

envolvesse o indivíduo na sua integralidade. Desde o respeito na recepção até o conforto dos 

ambientes dos serviços de saúde. 

Assim é interessante relembrarmos que, até as décadas de 1950-1960, ser médico 

significava ter conhecimentos de Medicina e muita disponibilidade para estar ao lado do paciente. 

Segundo Rio e Schraiber (2012, p.9), 

 

[...] a relação médico-paciente era, então, mas próxima e também mais atenciosa que 

a atual, expressando o grande interesse e a grande preocupação do médico com o 

paciente e sua experiência de adoecer. Nesse sentido, pode-se dizer que aquela era 

uma relação mais humana. 

 

Entretanto torna-se oportuno enfatizar que a crítica não está em apontar um modelo 

desumanizado, mas considerar que, ao longo do avanço científico, as práticas e as formas de reflexão 

superespecializaram cada parte do corpo humano, cindindo com a unidade dos sujeitos. 

Essas constatações nos trazem a possibilidade de uma prática mais próxima do indivíduo, 

ocorrida ao longo da história, que se distanciou não só pelo avanço tecnológico, mas também pelo 

crescente desinteresse em cuidar do outro. Para Vilar (2014, p.8), o rigor científico desqualificou as 

práticas vinculadas à experiência cotidiana e ao diálogo, fazendo com que as relações mantenham-se 

distantes e desumanas. 

No entanto, não nos perguntamos se foi – de fato – o rigor científico que desqualificou as 

práticas, mas se as práticas e as formas de reflexão se especializaram para entender as partes do corpo. 

Portanto, observamos que, no complexo universo da saúde humana, novas experiências, estudos e 

abordagens vêm confirmando, cada vez mais, a importância de relações realmente humanas para um 
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bom resultado das terapias e para a satisfação não só dos pacientes, mas também para a dos próprios 

médicos. 

Para tanto, Caretta (2012, p.25) confirma nossas observações e nos alerta para o discurso 

atual, em que “tanto se fala de humanização da medicina”, porém isso “é uma contradição, pois se a 

medicina não é humana, o que é então?” 

Diante do questionamento feito por Caretta (2012), buscamos alguns esclarecimentos 

para entendermos o que é Medicina? Para isso, recorremos a Freidson (2009) que nos explica que, 

 

A maioria dos autores que escreve sobre Medicina parece ter em mente uma noção 

muito geral dela como sendo qualquer atividade relacionada com o diagnóstico e o 

tratamento de doenças. Entendo que a Medicina é como uma ocupação cujos membros 

engajam-se no diagnóstico e no tratamento das doenças das pessoas que os procuram 

pedindo tal ajuda. Portanto, Medicina, no uso sociológico, é uma profissão de consulta 

(consulting ocupation) que pode servi como descobridora, portadora e executora de 

algum tipo de conhecimento, mas que não é um conjunto de conhecimentos em si. 

Além disso, é uma ocupação em primeiro lugar e apenas às vezes uma profissão. 

(FREIDSON, 2009, p.25) 

 

Por isso devemos redescobrir o que é a medicina. Com certeza, o diálogo ajuda muito. 

Não só o diálogo entre médicos e pacientes, mas também entre as várias especialidades e os demais 

setores da medicina que são interligados ao fator saúde. Hoje, a multidisciplinaridade é obrigatória 

para a superespecialização; portanto é preciso querer dialogar para entender e redescobrir o real 

sentido da medicina. 

Sobre esse assunto, voltamos a Vilar (2014, p.8) quando nos diz que, apesar desse 

paradigma científico ainda ser o dominante, ele vive também uma crise na sua epistemologia. No 

entanto essa crise pode ser revertida se for desenvolvida uma concepção de diálogo que desperte o 

interesse em aproximar e/ou extinguir o abismo criado entre o médico e seu paciente, esse provocado 

pelo fascínio que a tecnologia exerce não só nos médicos e estudantes, mas na sociedade em geral. 

Nesse sentido, Rios e Schraiber (2012, p.20) mostram-nos que, 

 

[…] a hipertrofia do eu em relação ao outro (indivíduo ou coletivo) e com as relações 

intersubjetivas que são menos “relações” e mais inflexões do eu sobre o outro, 

consubstancia-se uma cultura que sustenta a antiga dicotomia Ciência e Humanismo 

e supervaloriza, na Ciência, sua derivação em tecnologias: a interação dá lugar ao 

procedimental, sendo substituído pelo correto uso das tecnologias em ato 

terapêutico. Nesse processo, tanto o médico crê realizar-se plenamente como 

potência assistencial, reforçando seu “eu” na instrumentalização das tecnologias a 

que somente ele pode e sabe fazer frente, quanto reproduz a própria crença de boa 
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prática e sucesso assistencial, concepções assentadas na valorização dos meios 

tecnológicos. 

 

Nessa perspectiva, Costa (2004, p.114) nos diz que o “interesse do sujeito sobre si 

mesmo, constitui o narcisismo, a ausência e a falta de referência no outro, no coletivo ou nas pessoas” 

provocando assim um esgotamento em si mesmo e por isso desenvolvem falta de interesse legítimo 

pelo universo alheio. 

Com disso, não demonstram disposição interna para escutar, refletir, construir junto um 

pensamento compartilhado como resultado de um encontro. Mas sim, o reforçamento do eu na 

instrumentalização das tecnologias tornam obscuras as intersubjetividades e realçam os 

equipamentos, os protocolos e os medicamentos provocando fortes implicações na atenção à saúde e 

consequentemente, na relação médico-paciente impossibilitando um melhor diálogo, uma construção 

de vínculo e ética. 

O “interesse do sujeito sobre si mesmo”, definido por Costa (2004, p.114) vem de 

encontro com o que Arendt (2014, p.12) compreende como condição humana do sujeito. Ou seja, “os 

homens são seres condicionados, porque tudo aquilo com que eles entram em contato torna-se 

imediatamente uma condição de sua existência”, tornando-se esse sujeito condicionado ao meio e ao 

amontoado de coisas que o rodeia. 

Desse modo, podemos acrescentar que esse sujeito se molda ou se acomoda ao meio em 

que vive, conforme pontua Arendt (2014), 

 

[…] os homens, independentes do que façam, são sempre seres condicionados. Tudo 

o que adentra o mundo humano, torna-se parte da condição humana. O impacto da 

realidade do mundo sobre a existência humana é sentido e recebido como força 

condicionante. A objetividade do mundo - seu caráter-de-objeto (objetct-character) 

ou seu caráter-de-coisa (thing-character) e a condição humana complementam-se 

uma à outra; por ser uma existência condicionada, a existência humana seria 

impossível sem coisas, e estas seriam um amontoado de artigos desconectados, um 

não-mundo, se não fossem os condicionantes da existência humana. (2014, p.12). 

 

Portanto, o intuito nesse encontro de ideias não é fazer apologia à extinção das 

tecnologias ou questionar a condição da existência humana mesmo porque, entendemos que as 

discussões sobre elas trouxeram muitas conquistas e contribuições para o bem da humanidade, 

realizando as mais antigas aspirações humanas sobre o destino da vida e do corpo. 
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Mas também, demonstrar os caminhos que perpassam pela compreensão, pelas 

explicações dos fenômenos físicos e sociais que circundam as relações das práticas cotidianas em 

saúde. Além do percurso da formação médica sustentado no processo de ensino-aprendizagem, este 

voltado para o aspecto da humanização. 

Esse elemento é um pensar que nos leva ao que Freire (2014, p.114), em nossa opinião, 

já atentava para a importância da dialogicidade, pois sem ela, a “desumanização que resulta da ordem 

injusta não deveria ser uma razão da perda da esperança”. E sim, um caminho para a busca do que 

tanto se deseja encontrar nos discursos, ou seja, a “restauração da humanização esmagada pela 

injustiça.” 

Diante desse fato, compreender a noção de humanização, se faz preciso, pois ela é 

entendida como uma tendência, uma associação aos diversos significados do termo humanismo como 

relata Freire (2014) ao nos informar que, 

 

[…] um dos equívocos de uma concepção ingênua do humanismo está em que, na 

ânsia de corporificar um modelo ideal de “bom homem”, se esquece da situação 

concreta, existencial, presente, dos homens mesmos. O humanismo consiste em 

permitir a tomada de consciência de nossa plena humanidade, como condição e 

obrigação: como situação e projeto. (2014, p.116) 

 

Nessa perspectiva, a ideia de humanização perpassa por vários planos, sejam eles de 

natureza política ou social, chegando a atingir um contra-senso, quando aponta para uma 

desvalorização da perspectiva humana, tanto na reciprocidade como nas ações entre os indivíduos, 

atingindo seu ápice no momento em que se torna natural o não reconhecimento do outro como um 

ser igual. 

Optamos por não enveredar pelas bases filosóficas renascentistas do humanismo por não 

ter espaço para aprofundar essa discussão. O propósito é apenas enfatizar que a expressão 

humanização permite desconstruir a ideia de novo, ou modismo tão pautada há mais de uma década 

no âmbito da saúde. 

Mesmo porque, a veiculação do termo humanização, se alastrou por diversas áreas do 

conhecimento como: administração, economia entre outras e nos diversos pontos dos setores de 

serviços, além de se apresentar com mais ênfase no campo da saúde. Com isso o discurso da 

humanização passou a ser considerado como um qualificativo positivo, não apenas no setor da saúde, 

mas também em diversos setores da vida social. 
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É com base nesse preceito, de um qualitativo positivo, que os autores Puccini e Cecílio 

(2004), relacionam as demandas por mudanças 

 

[...] na área da saúde às concepções e valores mais gerais da sociedade. Onde o 

desafio reside na busca por uma diretriz da humanização/satisfação que supere os 

limites das relações sociais vigentes, o que intervém no direito à saúde em uma 

conjuntura na qual predominam políticas públicas propostas por um ideário de 

Estado mínimo. Diante disso, o tema da humanização é introduzido em conjunto 

com o do direito à saúde, descortinando o assunto para a exploração das definições 

de qualidade e para os ideais de satisfação dos usuários. 

 

Não distante dessa linha de pensamento, Deslandes (2004, p.12; 2006, p.34) pontua três 

sentidos que permeiam a noção de humanização na saúde. Esses se fundamentam primeiramente, em 

aspectos que abrangem a democratização das relações que envolvem o atendimento, em seguida, o 

diálogo como fator essencial para a melhoria da comunicação entre profissional de saúde e paciente, 

o reconhecimento dos direitos do paciente, de sua subjetividade e referências culturais. E por último, 

o reconhecimento das expectativas de profissionais e pacientes como sujeitos do processo terapêutico. 

Assim o desafio da humanização perpassa pela composição do respeito e pela possibilidade de se 

construir uma nova ordem relacional, pautada no reconhecimento da alteridade e no diálogo. 

Embora tenhamos relatado, até aqui, sobre as lutas e discussões que resultaram na 

Reforma Sanitária e consequentemente à criação do SUS, algumas noções sobre humanização, seu 

papel e sua repercussão nos diversos ramos do conhecimento e particularmente, na saúde. O objetivo, 

em pauta, nessa dialogicidade está em buscar identificar os aspectos relacionados à concepção de 

humanização, no que se refere à formação humanizada, no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. 

A problemática principal da pesquisa se ancora na seguinte questão: O Projeto 

Pedagógico do Curso de graduação em Medicina-UFRN, promove em seus estudantes e professores 

uma visão universal e integral do ser humano? Ao longo do próximo tópico procuraremos apontar as 

primeiras pistas elucidativas para o questionamento expresso acima. 

 

2.2  O curso de graduação em Medicina- UFRN: um caminho em construção 

 

É sabido que os pilares que sustentam os alicerces da formação médica nas Instituições 

de Ensino Superior (IES) do país ainda estão ancorados em uma educação mais estrita à transmissão 
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do conhecimento, à informação e à dimensão tecnológica, deixando para trás a formação 

humanística-científica. 

Contudo, ciente desses alicerces e dos encrostamentos que persistem em lutar contra uma 

libertação autêntica, conforme nos informa Freire (2014, p.93), e que a humanização em processo, 

não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, 

que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. 

Ao partir em busca dos vestígios dessa possível transformação e tomando como base as 

argumentações de Freire (2014), seguimos, inicialmente, os aspectos definidos na matriz que 

fundamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Medicina – DCN’s4. 

Assim, na tentativa de desenharmos um caminho que nos permita identificar os aspectos 

da humanização, no Projeto Pedagógico do Curso de graduação em Medicina-PPCM, durante o 

processo de formação dos médicos da UFRN. Enveredamos, inicialmente, pelo que institui as DCN’s 

sobre o perfil do egresso formando. Ela defende que, como necessidade, ao estudante em formação, 

esse deva compor um perfil generalista, humanista, crítico e reflexivo. Aspecto essencial aos 

profissionais da saúde, conforme consta no artigo terceiro das DCN’s onde: 

 

O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do formando egresso/profissional, o 

médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, pautado 

em princípios éticos, no processo de 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. (Brasil, 2001). 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de graduação em Medicina da UFRN, ancorando-se nas 

determinações das DCN’s, pretende, 

 

através da implantação desta proposta, formar um profissional competente, capacitado a 

garantir, preservar e restaurar a saúde, esta compreendida como um bem-estar físico, psíquico 

e social ambiente-dependente, respaldado em princípios ético-humanísticos. (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA, 2001, p.07, UFRN) 

 

                                                 
4 Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/Med.pdf. Acesso em 08/09/2014. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/Med.pdf


31 

 

Diante das determinações apontadas nas DCN’s e concomitantemente com o que 

preconiza o Projeto Pedagógico do Curso de graduação em Medicina da UFRN, desde 2001, 

 

a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enquanto instituição formadora de 

profissionais da área médica, vem empreendendo esforços no sentido de reorientar a 

formação médica no curso já existente e de pensar um modelo curricular de curso de 

Medicina voltado para atender as demandas de saúde da população. O objetivo primordial 

desse modelo deve ser o de qualificar os profissionais médicos para atuarem com efetividade 

na “promoção, prevenção, recuperação e reabilitação” (RESOLUÇÃO/CNE/CES Nº 04, 

2001, p. 01) da saúde em todos os cenários disponíveis, incluindo regiões afastadas dos 

grandes centros urbanos e regiões rurais, contribuindo para impulsionar o desenvolvimento 

da saúde como um bem universal e integral do ser humano. (PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE MEDICINA, 2012, p.18 CERES-FACISA-UFRN). 

 

Entre as deliberações e as recomendações feitas pelos documentos supracitados, devemos 

nos resguardar e não falar sobre o que não conhecemos, isso seria o mais correto, parece, mas as 

inquietações que consomem o pensamento humano perpassam pela curiosidade e vão de encontro ao 

seguinte questionamento: É possível, diante das pretensões definidas no Projeto Pedagógico do Curso 

de graduação em Medicina, que haja interligações entre os conteúdos ministrados, as discussões 

temáticas e os eixos de formação do currículo para atender o desenvolvimento da saúde em função 

de uma visão universal e integral do ser humano? 

Em nosso ponto de vista e diante desse contexto, esse questionamento ainda é 

inverificável, não se visualiza na prática formativa do discente em medicina. No entanto, essa 

inquietude persistiu e foi por meio dela que a justificativa dessa temática, em discussão, se 

fundamentou. 

A necessidade de se construir um estudo que contemplasse as diretrizes e que envolvesse 

o discurso sobre formação médica e o processo de humanização no ambiente onde a saúde está 

associada ao universo ensino–aprendizagem encontrava-se em vigor.  

As propostas das DCN’s perpassavam pelos movimentos das transformações de ensino 

superior em saúde no Brasil e apresentavam-se como resultado das reflexões sobre a relação entre 

saúde e sociedade. Assim, diante dessa conquista, a retomada das discussões vem de encontro ao 

buscar compreender o desenvolvimento dessa formação em saúde, ou seja, a saúde como um dos 

eixos de sustentação para o desenvolvimento do país. 
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Diante dessa constatação e trazendo a discussão para o cenário local. Os acontecimentos, 

antes registrados nos grandes centros regionais do país, apresentava-se, em 2001, também no 

Nordeste brasileiro, mais precisamente, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Isso devido à implantação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - 

PPGCSa, programa que veio com o intuito de pôr em prática o que estava sendo defendido e proposto 

pelas DCN’s no âmbito nacional. O PPGCSa foi aprovado pela UFRN, por meio da Resolução nº. 

021/2001-CONSEPE, de 17/04/2001, e pela CAPES, em nível de mestrado primeiramente, de acordo 

com o Ofício nº ref. CAA/CTC/196, de 17/12/2001. Em seguida, o doutorado só foi credenciado, 

conforme Ofício nº 264/2004/CTC/CAPES, de 20 de dezembro de 2004 5. 

A estruturação regimental do programa foi elaborada sobre uma visão multi e 

interdisciplinar, com a intenção de atingir a transdisciplinaridade. Para isso sua fundamentação foi 

constituída através da interação com as seguintes áreas: Ecologia, Bioética, Teologia, Educação, 

Humanidades, Artes, Física, Química, Matemática, Oceanografia, Agronomia, Veterinária, 

Planejamento, Gestão e Política, Ciências Aplicadas e Básicas entre outras. O aspecto prioritário do 

programa tem como objetivo, a formação de recursos humanos nas diversas áreas da saúde em nível 

de Mestrado e Doutorado. 

Uma de suas características, ainda em vigor, é não ter áreas de concentração, apenas 

linhas de pesquisa. A proposta inovadora trouxe o orientador como peça principal do processo 

seletivo, cabendo a ele as decisões mais importantes, incluindo a indicação do candidato e a 

apresentação do anteprojeto de pesquisa, além de se responsabilizar pela defesa do anteprojeto 

construído conjuntamente com o candidato. Perfazendo assim, antes do momento das inscrições, a 

necessidade de uma prévia convivência do candidato com seu provável orientador. 

Diante da efervescência da criação desse programa, de vertentes multidisciplinares e com 

um corpo docente composto por profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento e 

especialidades, como: Bioquímica; Biologia Molecular; Cirurgia; Educação; Educação Física; 

Enfermagem; Farmácia; Filosofia; Física; Fisioterapia; Medicina; Neurociências; Nutrição; 

Odontologia; Oftalmologia; Pediatria; Psicologia; Saúde Coletiva e Sociologia, criou-se uma 

expectativa quanto à formação transdisciplinar. 

                                                 
5  Disponível em http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/documentos.jsf?lc=pt_BR&id=66&idTipo=2. Acesso 

em 05/09/2014. 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/documentos.jsf?lc=pt_BR&id=66&idTipo=2
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As discussões sobre o processo de formação médica, pautadas na humanização, 

enveredavam por vários caminhos, embora sempre retornassem aos aspectos que circundavam os 

diálogos referentes às mudanças do Currículo do Curso de Medicina direcionado aos preceitos 

defendidos pelas DCN’s  

A partir dessas discussões, acompanhamos no período de 2001 até 2008, os diálogos 

acalorados que ocorriam entre os professores do Curso de Medicina. Nessa época, nossa função de 

secretaria administrativa do Programa – PPGCSa permitia o acesso aos diálogos e às observações 

dos aspectos positivos e, principalmente, os pontos negativos da proposta de mudança do Currículo 

do Curso de Medicina na visão dos atores envolvidos nesse processo de implantação, ou seja, os 

próprios professores. 

Foi através das primeiras indagações que se desvelaram as ideias e inquietações 

provocadas pela noção de que isso ocorria pelo distanciamento existente entre a formação médica e 

a antropológica. Questionamento que se perpetuou por seis anos. Somente em 2006, as inquietações 

referentes a essa temática retornaram mais afloradas, contundentes, consistentes e mais 

esclarecedoras, tendo em vista que, a temática da humanização estava mais presente e em pauta no 

discurso nacional. 

Embora, como já foi relatado, a busca por maiores esclarecimentos sobre a temática da 

humanização surgiu desde 2001, haja vista que, o ápice dessa discussão, que já vinha sendo 

impulsionada desde a década de 1990, para não dizer bem antes, pela Comissão Interinstitucional 

Nacional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM), pelo Núcleo de Educação Médica nas Escolas 

Brasileira (NEME) e pela decisão de que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), deveriam se 

orientar e caminhar em direção às necessidades da sociedade de forma contextualizada. 

Se constituía com mais fervor, no contexto da implantação das DCN. Nessa ocasião as 

discussões no PPGCSa tornaram-se mais aprofundadas e com isso surgiram oportunidades de 

dialogar com profissionais das mais diferentes especialidades, tendo em vista que cerca de 150 

médicos estavam iniciando seu mestrado ou doutorado no Programa. Em simultaneidade com esse 

momento, boa parte deles também estavam a frente do processo de implantação do Projeto 

Pedagógico do Curso de graduação em Medicina da UFRN. 

Com isso, nossa primeira interrogação foi de como identificar no Projeto Pedagógico do 

Curso de graduação em Medicina da UFRN, ao longo do seu período de implantação, quais os 

aspectos que podiam contribuir para uma formação humanizada, dentro do Núcleo Temático 

Formação de Habilidades Políticas e Ético Humanístico. 
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Entretanto, observamos ainda que esse aspecto também poderia ser mais esclarecedor se 

a busca por essa resposta compreendesse a participação dos atores envolvidos no processo formador, 

ou seja, os docentes na perspectiva da interligação entre os conteúdos ministrados e na ótica do 

discente, através dos diálogos nas discussões grupais e de temas afins. 

Nesse cenário, em 2002, ainda desempenhando a mesma função no PPGCSa, tornou-se 

pertinente observar, informalmente, o papel do profissional médico junto aos seus pares, ou melhor, 

em atuação na docência e com seus pacientes nos ambulatórios do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL). 

Em virtude das observações e da imensa curiosidade, mesmo não estando inteiramente a 

par do real sentido da discussão sobre o termo humanização. Sabíamos que falar de humanização, 

compreendia uma gama de significados, já que a locução, na época, correspondia ao termo do 

momento, ou seja, da moda. 

Portanto, os diálogos mais frequentes sobre essa temática, circundavam em prol do que 

se entendia por humanização: necessidade de respeitar o outro, atenção no atendimento, consultas 

dialogadas - entre o médico e o paciente, receptividade e ambientação do paciente, trabalho em equipe 

e em reciprocidade com os setores gestores, entre outros. Tudo referenciado como humanização. 

No entanto, nossa preocupação estava, em entender, o que representava o termo 

humanização para formação médica no campo da saúde. Porém, nossa busca por essas respostas 

ocorreu entre os anos de 2006 a 2008, momento em que elaboramos e defendemos, junto ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciências da Saúde- Centro de Ciências da Saúde-UFRN a dissertação intitulada: 

A humanização e a formação médica na perspectiva dos estudantes de Medicina da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN”. 6  No próximo tópico, relataremos a trajetória desta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

                                                 
6A pesquisa foi publicada na Revista Brasileira de Educação Médica. Vol.33, nº 4, Rio de Janeiro, Oct./Dec. 2009. 
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3  HISTÓRIA DE UMA PESQUISA 

 

Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. 

 

Antônio Machado 

 

Para esclarecer o caminho que se fez caminhar para podermos chegar a esta pesquisa é 

necessário, primeiramente, entender que este estudo é uma continuidade da pesquisa: A humanização 

e a formação médica na perspectiva dos estudantes de Medicina da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN,  desenvolvida como dissertação de Mestrado, em 2008 e defendida junto 

ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde- Centro de Ciências da Saúde – UFRN. 

A pesquisa referenciada, a qual discutiu questões como: o contato do estudante com o 

paciente como aspecto essencial para a construção de uma identidade profissional humanizada, 

consequentemente, a necessidade do estudante em vivenciar práticas humanizadas desde o início da 

formação médica; a deficiência apresentada pelos professores em se capacitarem, as lacunas 

identificadas nas práticas pedagógicas e principalmente a dicotomia entre a teoria e a prática, foram 

alguns aspectos encontrados e marcados como entrave para uma formação autônoma do 

conhecimento e uma visão integral do indivíduo. 

Contudo, todos esses pontos, propostos para serem identificados no período de 

implantação do Projeto Pedagógico do Curso de graduação em Medicina-PPCM, não foram atendidos 

devido ao período compreendido para a coleta das informações e o período de implantação. Mesmo 

porque, de 2006 a 2008, os estudantes que haviam ingressado na fase da mudança curricular não 

atendiam aos objetivos da pesquisa. 

Diante disso, fizemos um recorte da pesquisa e a desenvolvemos no mestrado, buscando 

as informações supracitadas no currículo antigo. Consequentemente, identificamos aspectos 

contrários aos que defendem as novas propostas do Projeto Pedagógico, como era de se esperar, já 

que o currículo antigo sustentava-se pela rigidez na organização dos núcleos temáticos, isolamento 

de disciplinas no currículo, distanciamento entre a teoria e a prática entre outros. 

Portanto, após esses resultados e com a dissertação concluída, fomos em busca de novos 

aspectos, estes também referentes à formação médica. Mas com uma ressalva, a investigação agora 

seguia os pontos que se encontrava em discussão acerca da humanização, no contexto das novas 

Diretrizes Curriculares e em processo de implantação no Curso de Medicina da UFRN. 
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3.1  A chegada nas Ciências Sociais 

 

Mediante as experiências pelas quais passamos como funcionária do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde e seguindo as ideias que nos suscitaram sobre a temática da 

humanização, começamos a vislumbrar as inquietações antes abordadas, agora com um olhar mais 

sociológico. 

Observamos que essa preocupação não era apenas nossa, mas também de setores como: 

as comunidades científicas e governamentais. Inúmeros trabalhos científicos foram publicados7  e 

discutidos sobre essa temática e ações governamentais foram implementadas para atender setores da 

saúde que acolhessem com atenção essa valorização do termo humanização da assistência. Algumas 

dessas ações foram tais como: A Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão em Saúde 

(PNH) ou projeto de humanização no Sistema Único de Saúde (SUS), conhecido por HumanizaSUS. 

Diante dessas ações e dos diálogos que circundavam o cenário nacional e local, 

emergiram a urgência e a necessidade de uma investigação voltada para a formação dos profissionais 

da saúde sob a ótica do relacionamento e das orientações junto aos seus pacientes na prestação dos 

serviços do setor público e a atenção à saúde. 

É salutar relembrar que, em 2001, a implantação do PPCM entrou em vigor na UFRN 

seguindo todas as indicações das DCN's, conforme CNE/CES8 (2001), que recomendavam mudanças 

profundas e complexas de serem implantadas na prática, onde a importância estava em privilegiar a 

formação humanista do estudante de medicina, através da recomendação de que era preciso preparar 

um profissional conforme os documentos recomendados na ordem seguinte, ou seja: 

 

Com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, pautado em 

princípios éticos, no processo saúde doença em seus diferentes níveis de atenção.  Com senso 

de responsabilidade social e compromisso com a cidadania como promotora da saúde integral 

do ser humano. (RESOLUÇÃO CNE/CES 4/2001 – art.3º). 

 

                                                 
7 Em portais de âmbito nacional e internacional como: SciELO, PubMed, Periódicos Capes, Bireme - Lilacs, 

Web of Science e etc. 

8Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior. 
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Assim e não distante do que propagam as DCN's, o estudo de Rios e Schraiber (2012, p.8) 

vem referendar o que defendem as Diretrizes Curriculares para os cursos médicos no Brasil e 

consequentemente o da UFRN. Para as autoras, o profissional em formação deve desenvolver 

habilidades de comunicação, valores éticos e atitudes de sensibilidade e compreensão com o 

sofrimento alheio, estes percebidos como importantes fatores para a qualidade da própria realização 

técnica do atendimento médico. 

Mediante esses argumentos, Rios e Schraiber (2012, p.8) ainda enfatizam que os aspectos 

que permeiam as propostas de humanização das práticas profissionais, dos serviços e do cotidiano 

dos médicos enfrentam enormes dificuldades em relação a uma assistência mais humanizada. Pois a 

tarefa árdua, para não dizer difícil, que se pode encontrar pela frente perpassa pelo processo de 

formação do médico.  Formação essa que já vem imbuída de uma competência técnico-científica e 

revestida de um modelo tecnicista. 

Contudo, cabe lembrar que as determinações para a formação do médico instituídas pelas 

DCN's e presentes no Projeto Pedagógico do Curso de graduação em Medicina-PPCM, desde de 2001, 

traz a possibilidade de quebrar a rigidez dos compartimentos em que se encontravam isoladas as 

disciplinas do currículo médico (2001, p.7). As novas propostas, perfazem as distribuições das 

disciplinas e dos módulos organizados por Núcleos Temáticos, ou melhor, por determinada área e 

temas afins, assegurando assim, uma formação mais integral e consciente desse médico. 

Diante dessa perspectiva e com o intuito de entender melhor essa nova proposta de 

formação, baseada na organização de temas por áreas de conhecimentos, recorremos às ações 

adotadas no processo de mudança curricular do Curso de Medicina da UFRN. 

A partir dessa visão, passamos a compreender que inserir disciplinas de humanidades 

médicas nos currículos e discutir a temática, priorizando os relatos de experiências dos docentes e/ou 

vislumbrarem uma ação humanizada apenas por subordinação ou determinação curricular não   tem 

apresentado resultados tão visíveis no processo de formação médica. 

Todavia, incluir temas humanísticos, atividades com abordagens metodológicas simples 

e práticas que resultam em pressupostos para o desenvolvimento de competências ético relacionais 

corroboram com parte do processo ensino-aprendizagem, mostrando que aspectos simples e mais 

direcionados colaboram para a construção da identidade profissional do médico em seu processo de 

formação. 

Com isso, para reforçar o papel das atividades simples, de práticas aplicadas junto aos 

conteúdos ministrados durante o curso e o estímulo ao processo de formação voltados para a 

importância das competências aprendidas por cada estudante. Recorremos a Freidson (2009, p.110), 
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para esclarecer que, as instituições médicas não são idênticas, assim como os estudantes e os 

professores que elas recrutam também não; então é possível que as diferenças que observamos na 

prática dos médicos que elas formam estejam relacionadas a estas diferenças. 

Apesar dessas declarações oferecer os esclarecimentos necessários sobre tais relações de 

diferenças, as pretensões definidas pelas DCN’s em formar recursos humanos capazes de enfrentar a 

crise da saúde no Brasil, tornou-se um desafio de grandes proporções. Tendo em vista que a 

diversidade cultural, educacional, as transformações na esfera da estrutura social, política e 

econômica do país dificultam cada vez mais a obtenção dos objetivos defendidos nos processos de 

implantação curricular nas instituições de ensino médico no Brasil. 

Diante dos desafios, de cunho nacional, a implantação das DCN’s na UFRN, se tornou 

maior por se tratar de uma escola médica situada na região Nordeste do Brasil, onde a escassez de 

recursos e incentivos científicos e econômicos é maior do que em outras regiões mais desenvolvidas 

do país. 

Por outro lado, a inserção e a execução das DCN’s certamente formaria um “novo 

médico”, “um médico cidadão” (UFRN, 2001). Esse profissional além de estar apto a desenvolver 

ações de promoção e prevenção da saúde, tanto para o indivíduo como para a coletividade, seria um 

profissional capaz de respeitar o homem, seu corpo, espírito e sua natureza, podendo incorporar os 

conceitos psicossociais como determinantes para identificar os aspectos que, além da técnica, 

incorporam-se ao trabalho interdisciplinar. 

De fato, é nesse sentido que se busca esclarecimento para algumas indagações que 

continuaram após a implantação do currículo em 2001. E que se mostraram de forma aprofundada  

após nosso retorno para as Ciências Sociais, em 2008. As inquietações se ampliaram e foram se 

delineando em busca de um entendimento mais esclarecedor sobre as ações adotadas no Curso de 

Medicina referentes aos resultados obtidos depois do processo de mudança curricular. 

Em virtude disso, nossa preocupação partiu da visão dos docentes em busca de  respostas 

para as seguintes indagações: O que existe de interligação entre os conteúdos ministrados, condizente 

com o Eixo Ético Humanístico?  Como se pode perceber a consonância entre o que se preconiza no 

Eixo Ético Humanístico e a aplicabilidade na prática discente durante a formação? Quais os aspectos 

que podem servir de indicativos de qualidade para uma formação humanizada? 

Entretanto, pontuar dúvidas, suscitar hipóteses ou curiosidade em busca de confirmação 

ou negação do que se expõe diante da visão do docente ou nas perspectivas dos discentes, permearam 

questões inacabadas e, até o momento, sem respostas. Por isso o interesse em observar, com olhares 
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multidisciplinares, o que converge para um conhecimento pautado no todo e não na 

departamentalização do ensino. 

Desse ponto de vista, entendemos que o estudo se legitima por buscar compreender quais 

os aspectos (educacionais e sociais) relacionados à concepção de humanização, no Projeto 

Pedagógico do Curso de graduação em Medicina, da UFRN, dentro do Eixo Ético Humanístico, que 

determinam as contribuições para uma formação humanizada. 

Apesar do elevado número de trabalhos relacionados sobre as temáticas: humanização, 

educação, formação médica, currículo entre outros, ainda existem lacunas no conhecimento em 

relação à problemática aqui apresentada. 

Portanto, ciente das lacunas presentes no processo formador do estudante de medicina da 

UFRN, nos atemos ao ponto de que, torna-se oportuno ressaltar primeiramente, à organização dos 

Núcleos Temáticos para, em seguida, esclarecer a contribuição dos mesmos dentro desse processo 

formador. 

No primeiro caso, os Núcleos foram organizados seguindo os delineamentos apontados 

pelas DCN’s e se dividem, conforme o Projeto Pedagógico do Curso de graduação em Medicina da 

UFRN (2001: 11), em: 1) Conteúdos Específicos, que se subdividem em: A) Conteúdos de Formação 

Básica; B) Conteúdos de Formação Ético-Político-Humanísticos; C) Conteúdos de Especialidades 

Clínicas e Cirúrgicas; D) Conteúdos de Saúde Coletiva; E) Conteúdos complementares e, 2) Núcleos 

Temáticos, estes subdivididos em: a) Núcleos de Formação Básica; b) Núcleos de Formação de 

Habilidades Políticas e Ético-Humanísticas; c) Núcleo de Agressão e Defesa; d) Núcleo de Doenças; 

e) Núcleo de Neurociências; f) Núcleo Materno Infantil; g) Núcleo de Saúde Coletiva; h) Núcleo de 

Formação Complementar. 

No segundo caso, tomando como base o Projeto Pedagógico do Curso de graduação em  

Medicina da UFRN (2001, p.6), este traz como aspecto de contribuição para o processo de formação 

discente, um ensinamento mais flexível, 

 

que ofereça possibilidades para que o aluno integralize conteúdos obrigatórios e optativos 

que atendam às suas necessidades e aspirações individuais, desenvolvendo uma prática 

médica que lhes possibilite conviver durante todo o curso com profissionais 

multidisciplinares, equipes de saúde e especialidades nos níveis primários, secundários e 

terciários de atenção à saúde. Essa convivência deverá ocorrer em todas as instituições onde 

se trabalhe saúde, e não exclusivamente em hospitais de ensino. 

 
 

Desse modo, a construção das ideias que formaram as bases do PPCM (2001), defendem 

que, 
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a busca da integração vai muito além da troca de informações sobre objetivos, conteúdos, 

procedimentos e compatibilização de bibliografias, já que procura uma maior interação dos 

caminhos epistemológico, da metodologia e da organização do ensino médico em si. É nesse 

sentido que se justifica a organização do currículo em Núcleos Temáticos. (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA-UFRN, 2001, p.7). 

 
 

As duas orientações, apresentadas de maneira sumária, são compreendidas de forma 

sincrônicas dentro do PPCM-UFRN, embora cada uma detenha uma ênfase específica que guia a 

atenção em circunstâncias inevitáveis que tornam impossível estudar tudo de uma única vez ou de 

forma separada. Diante dessa compreensão torna-se relevante trazer a título de ilustração alguns 

diálogos, de discentes e docentes participantes da nossa pesquisa, que retratam bem a dicotomia 

existente entre as idealizações defendidas pelo PPCM-UFRN e a visão apresentada pelos envolvidos 

no processo formativo, por exemplo: 

 

Não consigo identificar aspectos que contribuam para uma formação mais 

humanizada, os conteúdos são passados seguindo a oferta semestral. Talvez ainda seja 

cedo para visualizar a proposta do currículo. Nós fomos apresentados a esse diálogo, 

a essa conversa, como chama os professores, desde o primeiro ano, estou no segundo, 

mas ainda não consigo visualizar essa contribuição. Muitos se empenham, mas o que 

eu observo são esforços, por parte de alguns professores, que finda não resultando em 

nada, pois eles não conseguem dialogar com os professores das outras matérias. 

Mesmo assim eu acredito que as propostas ainda sejam absorvidas, pelo menos 

alguma parte boa delas. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - EUCLIDES, 4º período). 

 

Nos últimos três anos eu tenho participado, mais frequentemente, de eventos como: 

palestras, fóruns de debate e grupos de discussão. Muitos deles promovido pelos 

próprios professores do curso. [...] venho observando o empenho e o esforço desses 

profissionais em nos mostrar a importância de atentar para uma formação humanizada, 

para visualizar o outro enquanto indivíduo e não como coisa. A discussão circula de 

forma ampla no nosso curso, mas é difícil se manter com essa visão quando 

ingressamos no 6º. Aqui, o apelo exacerbado pela tecnologia chega a hipnotizar. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - PLATÃO, 6º período). 

 

Sou professor da Cirurgia e tenho duas formas de ver esse processo. Ganho em uma 

cirurgia o equivalente a um mês de aula. Segundo, para repassar um conhecimento é 

preciso antes de tudo, ter uma boa formação, está atualizado e apto ao diálogo, além 

de ter espírito crítico para transmitir o conteúdo ao estudante. Diante dessa perspectiva 

não podemos esquecer as duas facetas da formação: A que determina a consciência e 

a maneira como cada indivíduo vai atuar e se comportar e, em seguida a que determina 

as atitudes individuais conforme as condições de trabalho que enfrentarão no dia-a-

dia. Na verdade, vejo distinções entre o que consta no currículo e o que os estudantes 

buscam na realidade. Por isso, me pergunto, onde entra essa formação humanizada tão 

desejada? 

(Pesquisa própria, 2012/2013 -  AM – Docente). 

 

As dificuldades são enormes e os desafios maiores ainda, mas não podemos fraquejar. 

O mais difícil, a meu ver, já se encontra no papel, está aí. O Projeto Pedagógico é o 
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indicado para as mudanças. Vamos inserindo-as aos poucos. Não sei se é um sonho, 

mas é um desejo, com certeza. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - EL – Docente). 

 

Portanto, mediante os diálogos expostos que representam as opiniões de alguns 

participantes da pesquisa, identificamos o posicionamento diacrônico entre os estudantes de períodos 

diferentes sobre a visualização da organização curricular referente a importância de uma formação 

mais humanizada. 

Quanto aos dois diálogos, de professores, um destaca as facetas que entrelaçam o 

processo de formação do médico em relação à prioridade econômica e/ou a valorização ética 

profissional. Enquanto que, o outro posicionamento corresponde a confiança, ao empenho e a 

determinação em continuar semeando esclarecimentos sobre os aspectos formadores relacionados à 

concepção de humanização, no Projeto Pedagógico do Curso de graduação em Medicina, da UFRN, 

dentro dos Eixos formativos e que determinam as contribuições para uma formação humanizada. 

Nesse caso, torna-se pertinente explicitar como se desenvolveu a pesquisa. Para isso, 

discutiremos no próximo tópico, qual foi o locus e o universo investigado. A coleta de dados e os 

sujeitos envolvidos nesse processo investigativo. 

 

 

 

3.2 O caminho dos procedimentos metodológicos 
 

Nesse tópico direcionamos a estrutura organização da pesquisa, situando o Curso de 

Medicina, como representante central do norte investigativo, pautando-se PPCM-UFRN, implantado 

em 2001. No que tange a coleta de dados, foi realizada por meio de articulações informais que fizemos 

com os docentes atuantes nos Núcleos Temáticos, priorizando os que se encontravam envolvidos com 

os Eixos Éticos Humanísticos e os discentes dos 2º, 4º e 6º períodos do Curso de Medicina-UFRN. 

Por se tratar de uma pesquisa com características fundamentadas em uma abordagem 

qualitativa e com caráter fenomenológico. Isso devido ao fato dessa abordagem metodológica 

permitir compreender os significados que permeiam as ações dos indivíduos (ALVES ET AL., 2009, 

p.555), ou melhor, situações em que os fenômenos tendem à individualidade e dos quais é preciso 
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explicar sempre a especificidade que os circundam, priorizamos também a construção do 

conhecimento a partir do elemento existencial, mas sem esquecer a importância da cientificidade. 

O estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte -UFRN, tendo como participantes seis docentes, sendo 

quatro professoras e dois professores; trinta discentes, divididos entre o 2º; 4º e 6º períodos do curso, 

sendo doze do sexo masculino e dezoito do feminino, todos vinculados ao HUOL e ao Centro de 

Biociências - CB-UFRN, no período de fevereiro de 2012 a agosto de 2013. Os docentes e discentes 

envolvidos na pesquisa foram selecionados através dos seguintes critérios de inclusão: 1) Os docentes, 

estes foram selecionados por estarem ministrando disciplinas nos Núcleos de Conteúdos Básicos e 

de Formação Ético-Político-Humanísticos e atuarem nos módulos integrados (precisamente nos 

Eixos-Ético-Humanístico). 2) Quanto aos discentes, foram selecionados os que se matricularam 

nesses módulos, devido ao objetivo da pesquisa. Tendo em vista que os discentes que estavam 

cursando disciplinas isoladas poderiam interferir no alcance do objetivo da investigação. Outro 

critério utilizado para a escolha dos discentes foi a disponibilidade voluntária em participar da 

pesquisa. 

A amostra composta por de trinta e seis participantes ocorreu de forma intencional com 

o intuito de abarcar o problema em suas múltiplas dimensões, seguindo critérios que foram 

priorizados devido à disponibilidade e o interesse em dialogar sobre a temática abordada conforme 

nos informa Fontanella et. al., (2008, p.36). Ademais, a delimitação amostral das falas se deu por 

meio da técnica de saturação. De acordo Nuto et. al., (2007, p.681) essa técnica é empregada quando 

são detectadas repetições e respostas redundantes no momento da organização das análises dos dados. 

Para a obtenção dos dados, foram utilizadas as técnicas de entrevista não estruturada para 

os docentes e grupo focal e a observação participante para os discentes. A necessidade de usar três 

técnicas de pesquisa, ocorreu pela impossibilidade de aplicar uma única técnica para os grupos  

envolvidos na pesquisa. 

As entrevistas fizeram-se necessárias por permitir captar o sentido amplo da comunicação 

verbal, tendo em vista que essa técnica consiste em uma das mais usadas no processo de pesquisa de 

campo. E também pela indisponibilidade de horário de cada participante. Pois no grupo dos docentes 

se tornou inviável, devido à incompatibilidade das agendas, estipular horários ou organizar encontro 

com os mesmos decorrentes de seus compromissos. Desse modo, tornou-se pertinente optar pela 
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técnica de entrevista. Assim os encontros foram marcados e realizados individualmente com cada 

docente. 

Quanto à aplicação da técnica de grupo focal, essa foi necessária ser realizada junto aos 

discentes pela disponibilidade dos mesmos e por se apresentar como instrumento mais pertinente ao 

debate e à dinâmica empregada para os temas da discussão sobre os aspectos de humanização na 

formação médica. 

Os encontros foram conduzidos por nós e por uma moderadora, além da utilização de um 

tópico guia com questões norteadoras como: Em sua opinião, o que é formação humanizada? O que 

você(s) podem observa(m) como aspectos positivos e/ou negativos como indicativo de qualidade para 

sua formação? O que pode ser percebido nas interligações entre os conteúdos ministrados, as 

discussões temáticas e os eixos de formação do currículo? 

Essas questões serviram de aporte direcional para o debate entre os discentes participantes 

e teve duração média de trinta minutos para cada um dos três encontros. Seguindo as orientações de 

Ressel et al. (2008) e Alves et al. (2009) referentes ao preconiza os estudos acerca da validação da 

aplicabilidade do grupo focal, referentes à utilização de seis a quinze pessoas como um módulo 

recomendável, dividimos os discentes em três grupos de dez participantes para poder referendar o 

material coletado como válido. 

Alguns cuidados essenciais foram tomados, previamente, para o encontro, como: 

confirmação antecipada do local, preparo da sala (iluminação, ventilação, número de cadeiras, espaço 

adequado para a realização das técnicas), manutenção do gravador (pilhas), seleção do material 

específico para o encontro e organização do ambiente. Para Minayo (2007), esses aspectos são 

relevantes e se fundamentam 

 

porque no âmbito de determinados grupos sociais atingidos coletivamente por fatos ou 

situações específicas, desenvolvem-se opiniões informais abrangentes, de modo que, sempre 

que entre membros de tais grupos haja intercomunicações sobre tais fatos, estes se impõem, 

influindo normalmente na consciência e no comportamento dos indivíduos. (Minayo, 2007, 

p.129). 

 

Na busca dos aspectos relacionados à concepção de humanização, referentes a uma formação 

mais humanizada, no Projeto Pedagógico do Curso de graduação em Medicina, da UFRN, que 
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tomamos como suporte a seguinte questão norteadora: Como se identificam as tendências de 

mudanças (na visão dos docentes e discentes) no processo de formação médica? 

Baseando-se nessa questão, direcionamos os caminhos das três técnicas utilizadas na pesquisa. 

A última técnica usada foi a da observação participante. Ela foi inserida como parte essencial e por 

ser imprescindível no processo e finalidade da investigação científica. Esse instrumento serviu para 

apreender as conversas informais, gestos, comportamentos e expressões que foram captados e 

anotados no diário de campo. Mesmo por que, na nossa opinião, não se faz pesquisa sem inserir o 

que se observa no campo de investigação. 

A técnica da observação participante serviu para demonstrar as reflexões, imperceptíveis 

nas falas, das situações discordantes, no momento dos diálogos, nos encontros entre os grupos de 

discentes. Verificamos situações de extremo incômodo por parte de alguns estudantes, quando outros 

colegas se posicionavam sobre o que poderia ser percebido nas interligações entre os conteúdos 

ministrados, as discussões temáticas e os eixos de formação do currículo. 

Muitas falas seguiam em concordância, mostrando que era possível identificar essa 

proximidade entre os conteúdos ministrados, mas as reações de outros estudantes observadas por 

gestos como: virar o rosto, sorrir com o canto da boca, olhar para o teto ou olhar para o colega com 

ar de reprovação, mostrando que discordavam das opiniões apresentadas por meio dos discursos. 

Em seguida, o material coletado foi devidamente direcionado para transcrição na íntegra, 

priorizando as características das falas e o anonimato dos participantes através de pseudônimos 

escolhidos por eles próprios, sendo de filósofos para os discentes, independente do sexo do estudante, 

e letras maiúsculas para os docentes9, gerando assim um acervo de sessenta e nove páginas resultantes 

da aplicação do grupo focal e dezenove referentes à entrevista não estruturada. 

A escolha dos pseudônimos dos discentes poderiam passar desapercebidos, mas as 

insistências e a veemência com que optaram pelos nomes, nos chamou atenção para tal fato. Os 

próprios discentes (alguns deles) indicaram a opção de denominar filósofos, isto é, talvez por 

considerá-los mais compatíveis com o reconhecimento social, por serem estudantes de Medicina. 

Essa preocupação nos levou aos argumentos de Bourdieu (2007, p.199), ao tratar das 

disposições constituídas dentro dos grupos familiares sobre as exigências e pressões impostas no 

                                                 
9Torna-se pertinente informar que as letras não correspondem aos nomes verdadeiros dos docentes. 
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campo hereditário. Isso, relacionado à auto-seleção, à auto-afirmação, ou melhor, às escolhas que  

devem ser feitas no espaço compreendido dentro de certos limites. Para isso, Bourdieu (2007) 

esclarece ainda que, 

 

Os novatos trazem consigo disposições previamente constituídas no interior do grupo 

familiar socialmente situado, portanto, mais ou menos ajustadas de antemão (sobretudo em 

virtude da auto-seleção, vivida como “vocação”, ou da hereditariedade profissional) às 

exigências expressas ou tácitas do campo, a suas pressões ou solicitações, e mais ou menos 

“sensíveis” aos sinais de reconhecimento e consagração, que envolvem uma contrapartida 

em termos de reconhecimento em relação à ordem que os confere. Somente por meio de uma 

série de transações insensíveis, de compromissos semiconscientes e operações psicológicas 

(projeção, identificação, transferência, sublimação etc.) socialmente encorajada, sustentadas, 

canalizadas, até organizadas, tais disposições se transformam aos poucos em disposições 

específicas, ao cabo de todos os ajustamentos infinitesimais necessários para “estar à altura” 

ou, ao contrário, “para desistir”, que acompanham os desvios infinitesimais ou brutais 

constitutivos de uma trajetória social.(BOURDIEU, 2007, p.199-200). 

 

Desse modo, entendemos a necessidade dessa proximidade com os nomes de filósofos, 

ou seja, o processo pelo qual alguém se torna médico ou outra profissão é longo e contínuo. Portanto, 

o mobilizado desejo social, do pai ou da mãe (ou até de toda uma linhagem) mesmo que se apresente 

como convenções repentinas ou radicais, perpassa, na maior parte do tempo sem crise e nem conflitos. 

Muitas dessas escolhas começam desde a infância, para não dizer, antes mesmo do nascimento. 

Assim, de todo modo, Bourdieu (2007) nos alerta para o seguinte aspecto: 

nunca é possível determinar quem faz a escolha a rigor, se o agente ou a instituição; nunca 

se sabe quando o bom aluno escolhe a escola, ou se essa última o escolhe, pois tudo em sua 

conduta dócil evidencia o quanto ele a escolhe. (BOURDIEU, 2007, p.201).  

 

Portanto, no campo da Medicina essa escolha pode permear, possivelmente, os laços 

familiares, o apelo externo ao meio em que este estudante vive, o status social que se encontra 

inserido ou o ambiente que almeja alcançar.  Além de outros fatores como os econômicos e culturais. 

Diante desse contexto, a aproximação com os dados se deu por meio da continuidade do 

processo de análise do trabalho. Este tomou como referência, para o tratamento dos dados, a técnica 

de análise de conteúdo preconizada por Bardin (1979, p.38), que a define como um conjunto de 

técnicas de análise de comunicações, tendo como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a 

leitura dos dados coletados. 
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Nesse sentido e com ideias semelhantes, Minayo, (2007, p.199); Coutinho, (2001, p.100) 

e Mozzato, (2011, p.735), concordam que o objetivo da análise de conteúdo é compreender 

criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações 

explícitas ou ocultas. 

Para dar maior sustentação à técnica utilizada na análise do material, buscamos suporte 

em Minayo (2007, p.199) e Coutinho (2001, p.99), ambas ressaltam a importância dos aspectos 

preeminentes nas falas captadas através da análise e nos chama atenção para o papel da identificação 

e da classificação das informações decompostas em categorias, sejam elas demonstrando o sentido 

da comunicação no momento do discurso, ou revelando os significados dos conceitos em meios 

sociais diferenciados. 

Nessa perspectiva, Vergara (2005, p.287) informa ainda que a análise de conteúdo é 

constituída como uma técnica que trabalha os dados coletados, objetivando a identificação do que 

está sendo dito a respeito de determinado tema, por isso existe a necessidade da decodificação do que 

está sendo comunicado. 

Segundo Mozzato, (2011, p.735) a decodificação de um documento pode utilizar-se de 

diferentes procedimentos para alcançar o significado profundo das comunicações nele cifradas. A 

escolha do procedimento mais adequado depende do material analisado, dos objetivos da pesquisa e 

da posição ideológica e social do analisador. 

Para tanto, a decodificação dos documentos utilizados nesta pesquisa seguiu os 

procedimentos apropriados e condizentes com o material analisado, aqui denominada de análise 

temática categorial, conforme esclarecimentos feitos por Vergara (2005, p.287) e Mozzato, (2011, 

p.735). 

A denominação categorial, por nós acrescida ao termo análise temática, ocorreu pela 

necessidade de organização da produção dos dados. A reorganização das ideias, no momento da 

análise das falas foram direcionadas para determinar as categorias, já que muitas falas se 

assemelhavam e se repetiam. Por isso, as unidades de análise, nominadas de falas ou diálogos, 

precisaram das categorias, estas produzidas pelo processo analítico. 

No que tange ao processo analítico utilizado, nos baseamos nas técnicas adotadas por 

Bardin (1979, p.102), este relata que o processo analítico dos dados de uma pesquisa deve-se 
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organizar em diversas etapas. Elas são inseridas em três fases que se fundamentam na significação 

dos dados coletados. 

No que se refere à esquematização da primeira fase, destacamos a pré-análise que 

compreende as seguintes etapas: leitura flutuante; formulação de hipóteses e objetivos e a referência 

dos índices, além da elaboração dos indicadores resultantes do material de análise. 

A leitura flutuante se constituiu de forma livre e após a transcrição do material coletado.  

Essa primeira leitura foi realizada sem retirar os vícios de linguagem dos participantes e sem 

direcionar as falas para a construção das categorias. 

Quanto à segunda etapa da pré-análise, formulação de hipóteses e objetivos, seguiram os 

questionamentos que já vinham sendo abordados no decorrer do texto como: O que existe de 

interligação entre os conteúdos ministrados, condizente com o Eixo Ético Humanístico?  Como se 

pode perceber a consonância entre o que se preconiza no Eixo Ético Humanístico e a aplicabilidade 

na prática discente durante formação? Quais os aspectos que podem servir de indicativos de qualidade 

para uma formação humanizada? 

Assim, em direção aos aspectos relacionados à concepção de humanização, no que se 

refere à formação humanizada, no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da UFRN, fomos 

construindo os indicadores da pesquisa após a seleção das unidades de análise e mediante as 

categorias que surgiam depois das codificações, um suporte, segundo Alves et al., (2009, p.557), para 

a interpretação dos dados e para o diálogo com os autores que sustentam o referencial teórico do 

estudo. 

No que tange à segunda fase, enfocamos a exploração do material que prioriza a 

construção do corpus; ou seja, a definição das categorias e a identificação das unidades de análise. 

Segundo Bardin (1979, p.102), toda descrição analítica corresponde ao corpus, isto é, qualquer 

material textual coletado, submetido a um estudo aprofundado e orientado pelas hipóteses e 

referenciais teóricos. Dessa forma, a codificação, a classificação e a categorização são essenciais 

nessa fase da pesquisa. 

Nesse sentido, o corpus da pesquisa foi constituído por trinta e seis entrevistas resultantes 

do material coletado junto aos docentes e discentes e organizadas de maneira que respondesse às 

normas de validade, de acordo com Bauer e Aarts (2002, p.39), onde os critérios da  exaustividade – 

contemplasse os aspectos levantados na discussão; a representatividade – contivesse a representação 
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do universo pretendido; a homogeneidade –  obedecesse aos critérios precisos de escolha em termos 

de tema, técnicas e interlocutores; e a pertinência – atendesse e estivesse adequada aos objetivos do 

trabalho. 

Ao seguirmos as normas de validação, que serviram de suporte para a organização das 

unidades de análises e consequentemente, para a construção do corpus da pesquisa, observamos após 

leitura flutuante desse corpus, os resultados das primeiras definições das categorias emergentes que 

foram sendo codificadas. 

Em seguida, a codificação e os recortes foram se evidenciando após a decomposição do 

corpus e a codificação dos temas, a partir dos quais o material foi agrupado em subcategorias. Em 

relação à categorização, o corpus foi agrupado em dois conjuntos de categorias como: Tendências de 

Mudanças e Incipientes Mudanças. E desse agrupamento categorial emergiram cinco subcategorias 

como: Realidade Social; Aprender a aprender (avaliação); Competências (saber fazer); Atitudes 

Grupais – positivas e Atitudes Individuais – negativas, todas reunidas por afinidade. 

A última fase, conforme Bardin (1979, p.102), diz respeito ao tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. Esse processo ocorreu em função dos significados das unidades 

qualitativas mediante o processo de categorização construído com os dados analisados. 

No ponto de vista teórico-metodológico, a construção das categorias seguiu todas as 

recomendações pertinentes ao estudo em questão, uma vez que nossa intenção foi compreender 

melhor os aspectos relacionados à concepção de humanização, no que tange a formação humanizada, 

no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da UFRN. Enfim, entendemos que a construção das 

categorias serviram de apoio à busca aos aspectos que foram sendo garimpados junto aos diversos 

conteúdos discutidos e observados no decorrer da produção dos dados. 
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4  ESCOLAS MÉDICAS NO BRASIL 

 

A escala crescente no número de escolas médicas no Brasil, não garante a qualidade da formação médica. 

Autor desconhecido 

 

 Ao assinalarmos, no tópico anterior, os passos que optamos seguir para a organização 

do corpo estrutural da pesquisa, identificamos a ausência de um norte investigativo sobre o papel das 

escolas médicas criadas no Brasil, a partir do século XIX. Adicionalmente levamos em conta a 

necessidade de compreender a organização curricular do modelo de ensino empregado nas escolas 

implantadas no Brasil, naquela época. 

 A fim de entender, de forma breve, os caminhos percorridos para a criação das escolas 

médicas no Brasil, partimos em busca dos primeiros relatos encontrados na literatura sobre Medicina 

no país. Os relatos remontam ao período em que foi criado o primeiro curso médico do Brasil, em 

1808, na Bahia. Isso ocorreu após a chegada da Família Real Portuguesa ao país. Os primeiros 

médicos que pisarem em solo brasileiro foram formados pela Universidade de Coimbra-Portugal. 

 Embora nosso interesse esteja em descrever a organização curricular do modelo de 

ensino seguido pelas escolas médicas criadas no Brasil. É relevante ressaltar que bem antes da criação 

das escolas médicas no Brasil colônia, havia, mas precisamente por volta do século XV, nas 

universidades europeias, profissionais que eram acompanhados por Lentes, isto é, pessoas que 

assumiam o papel de professor e que liam os textos sobre medicina, tornando-se, portanto, 

conhecedores da temática.(REGO, 2003, p.24). 

 E somente no final do século XV, os estudantes interessados em se tornar médicos 

passaram a ter aulas em dois períodos e com dois professores, sendo um que fazia a leitura sobre as 

obras de Galeno10 e outro sobre as obras de Hipócrates,11 com isso, saíam de cena os Lentes. 

                                                 
10Claudio Galeno ou Galeno de Pérgamo, atual Bergama, cidade pertencente à República da Turquia, ficou conhecido 

como médico e filósofo romano de origem grega devido seu talento como médico investigativo, precursor da prática da 

Vivisseção e dissecação em macacos; visto que a dissecação humana não era permitida no seu tempo. Suas teorias e 

relatos sobre anatomia influenciaram a ciência médica ocidental por mais de um milênio (ROONEY, 2003, p.28). 

11Hipócrates nasceu na ilha grega de Cós (localizada na costa da Turquia e é considerada a maior ilha de Dodecaneso, 

um arquipélago grego a leste do Mar Egeu). Ficou conhecido como uma das figuras mais importantes da história da saúde 

devido sua preocupação em fundamentar a sua prática, isto é, sua forma de compreender o organismo humano, por meio 

da teoria dos quatro humores corporais (sangue, fleugma ou pituíta, bílis amarela e bílis negra). Esta teoria influenciou 

Galeno, que deu continuidade a teoria dos humores e que dominou o conhecimento ocidental até o século XVIII. Sua 

ética ficou conhecida através do famoso Juramento de Hipócrates, lido até os dias atuais nas formaturas dos cursos de 

medicina (ROONEY, p. 24). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vivissecção
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dissecação
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fleugma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bílis_amarela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bílis_negra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cláudio_Galeno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Século_XVIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ética
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juramento_de_Hipócrates
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 Os médicos daquela época eram conhecidos como físicos, já que a medicina era 

chamada de física, ciência que investigava, por meio das observações e das experiências, os corpos 

naturais. (REGO, 2003, p.24). 

 Um fato interessante que merece destaque foi que, após a introdução das primeiras 

obras de comentadores, isto é, autores árabes como: Averróis, Rhazes e Avicena. E também 

Hipócrates e Galeno, durante a Idade Média; a técnica da cirurgia, que já não era bem-vista pelos 

princípios religiosos da época, acabou perdendo ainda mais sua relevância, ficando em um plano 

secundário dentro da formação do médico. (REGO, 2003, p.24). 

 Em comparação ao que acontecia naquela época, referente ao papel da cirurgia, com 

o que ocorre nos dias de hoje, observamos que a cirúrgica de hoje se encontra em um patamar 

invejável a qualquer outra especialidade, desbancando a cardiológica, considerada uma das melhores 

especialidades, segundo informações adquiridas junto aos diálogos dos discentes envolvidos na nossa 

pesquisa. 

 Esse aspecto se tornou relevante e nos chamou a atenção devido à organização criada 

pelos próprios estudantes para ranquear as melhores especialidades, na opinião dos estudantes que 

participaram da pesquisa, do curso de medicina da UFRN. 

 Apenas fazendo um adendo sobre a importância da técnica cirúrgica, de ontem e de 

hoje, no decorrer dos anos. Salientamos aqui algumas falas que nos remetem ao ranque elaborado 

pelos próprios estudantes do curso. Ao ingressarem no ciclo hospitalar, isto é, período em que passam 

a assistir aulas no hospital; eles delimitam os critérios elencados para fazer a escolha da especialidade 

no decorrer do processo de formação. Essa informação é confirmada, conforme nos mostram os 

diálogos seguintes: 

 

 
Quando eu entrei (na graduação) [...] queria ser tudo e ao mesmo tempo não sabia o que 

escolher. Quando cheguei aqui (no hospital), observei as conversas no corredor e na cantina, a 

conversa dos veteranos me chamou atenção. Eles mencionavam a escala de predileção. Eu não 

entendia nada [...], depois descobri que, quando você elege uma especialidade, define também 

seu grupo de trabalho, seus colegas. Então pensei, […] tô lascado. Outro colega comentou que 

eu tava tão louco quanto a especialidade que queria optar, a psiquiatria. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - EMPÉDOCLES, 6º período). 
 
 

Aos poucos fui escolhendo a especialidade [...], no momento, me sentia atraído. [...] opção pela 

cirurgia já tava definida antes. Meu pai sempre orientou [...], se for médico, seja cirurgião. Não 

posso esquecer, o retorno é maior, seja financeiro, status e [...] não querendo diminuir as outras 

[...], também a responsabilidade. Eu tenho um exemplo em casa, mas também vejo outros 

modelos aqui, profissionais que são exemplos de conhecimento e prática, além do 

reconhecimento como referência para todo estudante que deseja ser um ótimo cirurgião. Eu, 

particularmente, tenho professor A., também como referência. Ele é tão bom quanto meu pai.
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     (Pesquisa própria, 2012/2013 - CONFÚCIO, 6º período). 

 

 
Eu escolhi a cardiologia, é a segunda no ranque daqui, mas gosto disso, vou seguir nessa 

especialidade, depois faço Residência em Cirurgia Geral, só dura 2 anos. Só não posso fazer 

como um colega que só fala em Psiquiatria. Fico imaginando, passar por momentos de 

sacrifício para ingressar, depois cursar 6 anos, além da Residência, mais 2 [...], se ele quiser, 

pra depois fazer Psiquiatria [...]. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - CAPRA, 6º período). 
 

 A despeito das práticas hospitalares, ocorridas inicialmente no século XVI, utilizadas 

como modelo de ensino médico daquela época, trouxeram mudanças para o ensino baseado na leitura 

de textos usados até então. 

 O surgimento da prática hospitalar veio como marco transformador deixando, naquele 

período, o ensino tradicional baseado apenas no repasse oral, fora de cena e entrando em vigor, a 

observação prática por meio de inventos como o microscópio. (REGO, 2003, p.25). 

 Mesmo diante dos novos inventos, o ensino voltado para as práticas médicas não 

correspondiam às atividades hospitalares nem o modelo praticado nos dias de hoje. 

O fervor que se encontrava na Europa, no século XVII, era proveniente das grandes 

descobertas resultantes da invenção do microscópio, que impulsionavam o ensino médico para o 

desenvolvimento da observação científica. No entanto, as escolas de Portugal e Espanha não aderiram 

a esse tipo de prática, resultando assim a permanência do obscurantismo científico nas colônias, entre 

elas, o Brasil, onde os médicos que vinham ao país continuava sendo os que eram formados na 

Universidade de Coimbra. (REGO, 2003, p.25). 

Embora as mudanças provenientes das transformações políticas, econômicas e culturais 

estivessem começando a acontecer em Portugal, no fim do século XVIII, essas não repercutiam 

profundamente no ensino médico, tinham apenas como objetivo, contribuir com o desenvolvimento 

do mercantilismo em Portugal, cuja pretensão era difundi-lo nas colônias, buscando assim criar 

condições que propiciassem uma maior acumulação de capital estatal e privado dentro e fora do país. 

(REGO, 2003, p.25). 

A despeito das mudanças e reformas advindas do século referenciado, priorizamos  

apenas as mudanças referentes ao ensino médico no Brasil, mas precisamente, a criação da escola 

médica e as reformas curriculares, uma vez que, no presente tópico, é o que nos interessa discutir. 
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Diante desse cenário, as exigências surgidas na reformulação do currículo médico depois 

da reforma pombalina12 foi que, para que o estudante ingressasse na escola médica era preciso que 

tivesse conhecimento prévio do grego, da filosofia e dominasse, pelo menos, uma língua estrangeira 

como o inglês ou o francês. (REGO, 2003, p.26). 

Para receber o título de licenciado em medicina, era preciso que esse estudante repetisse, 

se já houvesse cursado, por mais um ano as cadeiras de instituições e aforismos, isto é, produzisse 

um texto breve e fundamentado numa sentença filosófica e pudesse denotar um pensamento de teor 

prático ou moral. Já para o título de doutor, esse deveria defender uma tese. 

Entretanto, voltando a comparar com a pesquisa realizada recentemente, o uso da 

denominação “doutor” ocorre de forma diferente nos dias de hoje. Para isso, os estudantes de 

medicina, já se autodenominam “doutorandos” a partir do momento que enveredam nos corredores 

dos hospitais escolas. Para ser mais coerente com a prática, quando começam a usar jalecos brancos 

(entre o 5º e 6º período do curso). Isso é confirmado de acordo com as falas dos próprios estudantes: 

 

 
O uso do jaleco, [...] estetoscópio, do medidor de pressão, [...] maletinha, o sentimento é de 

doutor. Somos identificados como tais, além de sermos chamados assim. Claro, falta [...] digo, 

estamos com 50% do curso, mas a sensação é muito boa. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - CONFÚCIO, 6º período). 
 
 

[...] não vou dizer que o sentimento não é bom, é de orgulhar, mas [...], muitas vezes me sinto 

incomodado, pois ainda não sou doutor, pra dizer a verdade, não sou nem médico, imagina 

doutor. As pessoas parecem que não fazem diferença entre esses dois termos. Muitos colegas 

se vangloriam e se identificam com essa situação, não é meu caso. Preciso de muito mais tempo 

para usar esse termo. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - EMPÉDOCLES, 6º período). 
 

É relevante destacar o relato feito pelo estudante Empédocles, 6º período, ao se sentir 

incomodado em ser nominado de doutor antes da conclusão do seu processo de formação nos dias de 

hoje. Na opinião do estudante, para a obtenção do título de doutoramento, é preciso concluir a 

graduação; ingressar na residência universitária, isto é, fase da escolha da especialização; passar pelo 

mestrado e em seguida, entrar no doutorado. Somente depois do termino do curso de doutorado o 

estudante pode ser nominado doutor. 

                                                 
12Para mais esclarecimentos sobre a Reforma pombalina, ver CUNHA, 1986. 
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A causa do mal-estar demonstrado na fala do estudante deve-se ao costume rotineiro 

adotado no HUOL-UFRN e demais hospitais do país para identificar os estudantes que atuam nas 

enfermarias e ambulatórios dos hospitais universitários, ou seja, hospitais escolas. 

Diferentemente do que ocorre hoje, em relação ao denominar o estudante de medicina 

doutor, antes da formação, no século XIX, mesmo diante das exigências da reforma do currículo 

médico,  os estudantes que almejavam o título de licenciado em medicina, licenciado para a prática 

médica e/ou de cirurgião barbeiro recebiam o título sem nem uma formação no ensino superior. 

A prioridade estava no treinamento empírico, ou seja, na prática pela prática. Os 

estudantes, ao se considerarem “aptos pelos seus tutores”, se submetiam ao “exame da Junta do 

Protomedicato, instância administrativa máxima no Brasil na área da saúde até meados do século 

XIX, designada pelo rei de Portugal”, segundo nos informou Rego (2003, p.27). 

As determinações pelas quais foram seguidas as primeiras formações médicas no Brasil 

se deu com a chegada da Família Real Portuguesa ao país, no século XIX, por volta de 1808. Nesse 

período, foi criada, por determinação do príncipe regente D. João VI, a primeira Escola de Medicina 

do Brasil, posteriormente nominada de Academia de Cirurgia e mais tarde Academia Médico-

Cirúrgica da Bahia. (REGO, 2003, p.27). 

Após a partida da Família Real para o Rio de Janeiro, por volta de 1813, os cursos 

médicos passaram a ser ministrados em dependências militares (hospitais) e tinham o intuito de suprir 

as necessidades burocráticas do recém-instalado governo português no país.  Em virtude disso, foi 

determinada a criação de uma Escola Médica no Rio de Janeiro e assim, ficou o Brasil com duas 

escolas até o surgimento da terceira escola médica, a de Porto Alegre, em 1885. (REGO, 2003, p.27). 

No início do século XX começaram a surgir as primeiras instituições de ensino de 

medicina no país, não mais escolas médicas. Essas seguindo tipologias próximas ao modelo de 

Medicina Social,  condizentes com as pesquisas que já vinham sendo desenvolvidas por Oswaldo 

Cruz. 

Nessa época, a formação médica brasileira procurou se desvencilhar das práticas 

curativas existentes no país, originárias dos povos que formavam a nação, isto é, índios, negros e 

europeus. Esses profissionais médicos passaram a utilizar discursos contra as práticas aplicadas pelos 

curandeiros e a buscar meios de regularizar e referendar as práticas da medicina científica, 

profissional e autorizada pelo Estado. Contudo o modelo médico defendido nas colônias era 

semelhante ao tipo de educação médica praticada na França. Portanto uma imposição de um saber 

ocidental sobre o saber nativo, instituído nos espaços colonizados. 
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Diante desse cenário e revendo as modificações realizadas no currículo das escolas 

médicas desde o início da sua criação, até os dias de hoje, podemos realizar as seguintes observações. 

Em princípio, as primeiras modificações no currículo em vigor, daquela época, se deram por volta de 

1813, quando os cursos médicos e o cirúrgico eram ministrados separadamente e com uma duração 

de cinco anos para cada um, somente em 1884, o curso foi unificado e passou a ter duração de oito 

anos para uma formação em medicina. Nessa época, o currículo do curso era organizado com a 

seguinte estrutura, conforme nos demonstra o quadro 1: 

 

QUADRO 1 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NO SÉCULO XIX 

CURSO DE CIÊNCIAS MÉDICAS E CIRÚRGICAS 

ANO DISCIPLINAS 

1º Física Médica, Química Mineral e Mineralogia Médicas, Botânica e Zoologia 

Médicas; 

2º Anatomia Descritiva, Histologia Teórica e Prática, Química Orgânica e Biológica; 

3º Fisiologia Teórica e Experimental; Anatomia e Fisiologia Patológica, Patologia 

Geral; 

4º Patologia Médica, Patologia Cirúrgica, Matéria Médica e Terapêutica, 

especialmente brasileira; 

5º Obstetrícia, Anatomia Cirúrgica, Medicina Operatória e Aparelhos, Farmacologia 

e Arte de Formular; 

6º Higiene e História da Medicina, Medicina Legal e Toxicologia; 

7º Clínica Médica de Adultos, Clínica Cirúrgica de Adultos, Clínica Obstetrícia e 

Ginecológica; 

8º Clínica Médica e Cirúrgica de Crianças, Clínica Oftalmológica, Clínica de 

Moléstias Cutâneas e Sifilíticas, Clínica Psiquiátrica. 

Fonte: Cunha (1986, p.102-103). 

 

Em estudo realizado por Lima-Gonçalves (2002, p.115-16), o processo de criação das 

instituições de ensino médico ocorreram em quatro momentos, isto é, nos primeiros tempos (de 1808 

a 1920); no momento intermediário (de 1921 a 1960); no terceiro momento, (de 1961 a 1975) esse 

marcado pelo período de explosão, ou seja, de criação de novas escolas; e, nos tempos recentes (de 
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1976 a 1999), período em que surgiu a preocupação com o excesso de escolas criadas 

desordenadamente e sem controle, no país. 

A retomada do momento intermediário (de 1921 a 1960) de criação das instituições de 

ensino médico no Brasil se faz necessário devido ao período prolongado, onde foram criadas vinte 

novas escolas, das quais somente as de Niterói, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza foram 

implantadas antes de 1950. As demais escolas foram distribuídas por região, sendo sete na região 

Nordeste; nove na região Sudeste; três na região Sul e uma na região Centro-Oeste. 

De acordo com Lima-Gonçalves (2002, p.16) e Silva (2008, p.46-7), entre as sete escolas 

criadas na região Nordeste do país, está a Escola do Rio Grande do Norte, isto é, a de Natal. 

Outro ponto relevante destacado por Lima-Gonçalves (2002), se refere às condições que 

essas instituições foram implantadas, haja visto que,  não havia considerações quanto à existência de 

recursos educacionais, de natureza docente e nem disponibilidades de leitos hospitalares para o ensino 

clínico. 

Com base nos argumentos dos referidos autores, torna-se relevante enfatizar mais um 

aspecto que permeou o processo de implantação das instituições brasileiras, isto é, a localização 

dessas escolas, tendo em vista que muitas delas foram construídas em cidades com população ou 

condição econômica de pouca significação, porém de “elevada representação política” e com um 

“poder central exercido por oligarquias regionais” conforme informam Silva (2008, p.47) e Cohn 

(2006, p.17). 

Diante do elevado número de novas escolas criadas desordenadamente nas regiões do 

país, conforme já nos informou o momento intermediário explicitado por Lima Gonçalves (2002), 

devido a flexibilização existente na legislação de regulação de criação de novas escolas médicas. É 

importante destacar que somente em 1953 foi criado o Ministério da Saúde e por volta da década de 

1960, iniciaram-se as primeiras discussões dos sanitaristas sobre as desigualdades sociais, já que a 

maioria da população encontrava-se com renda per capita abaixo da linha da pobreza, enquanto que 

a concentração de renda se localizava nas poucas famílias ricas da sociedade brasileira. 

O grande suporte dessas novas escolas, mesmo criadas sem muito critério, sustentavam-

se no currículo em vigor desde a década de 1960. Em nosso país o modelo universitário seguido era 

o europeu, que substituía as cátedras por departamentos. Esse modelo se protelou por muitos anos e 

seguiu junto ao processo de criação das faculdades médicas que surgiam de forma avassaladora e sem 

preocupação com as restrições existentes na legislação reguladora. 

Assim a década de 1960 ficou marcada como período de expansão dessas escolas, isso 

devido às pressões políticas locais e ao interesse particular da classe média brasileira, cujos filhos 
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necessitavam ingressar no ensino superior. Para isso, as restrições existentes, na época, foram 

flexibilizadas para facilitar a expansão dessas escolas desordenadamente e sem controle em prol dos 

estudantes excedentes.13 

Esse excesso de novas escolas sem controle, as condições de precariedade enfrentadas 

pelos  prestadores de serviços, na saúde, fez permear o primeiro grande ciclo da reforma sanitária 

brasileira, este datado nos anos de 1970 a 1990. Movimento que ficou conhecido como vitorioso, mas 

que se esgotou e se mostra, hoje, insuficiente diante das novas particularidades e grandes mudanças 

da realidade social e econômica do país. 

Outro surto que mereceu atenção, na década de 1990, foi o correspondente à expansão 

das escolas médicas no Brasil. As escolas foram criadas sem maiores respaldos, ancoravam-se na 

política de liberalização, dos critérios e nas condições para abertura de escolas médicas. Elas se   

utilizavam da deficiência do Agente Fiscalizador do Sistema de Avaliação Oficial das Escolas, em 

processo de criação, que se encontrava em fase de implementação. 

Naquele período, a aplicação da Avaliação de Escolas e Exame Nacional de Cursos, ou 

seja, o Provão, ainda não era realizado em todas as escolas em processo de criação, não funcionava 

de forma desejável. Em consequência disso, o funcionamento de muitas escolas acontecia sem nem 

um tipo de autorização oficial prévia. 

A consolidação do Exame Nacional de Cursos assegurava um padrão mínimo de 

excelência para a abertura dessas novas escolas, por isso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB (Lei n° 9.394/96) veio consagrar a prática avaliativa como um instrumento de decisão 

e de ações para a melhoria da qualidade da educação, especialmente no nível superior. 14 

Em decorrência do que estava acontecendo naquela época (1990) e com a exacerbada 

abertura de novas escolas, a mudança do padrão curricular ganhou corpo e, consequentemente, muitas 

escolas passaram a seguir as recomendações da LDB (Lei n° 9.394/96), onde o currículo deveria 

favorecer as práticas voltadas para as demandas de saúde da população, além de seguirem em 

consonância com os princípios da Lei Orgânica da Saúde, a 8.080 de 19 de setembro de 1990. 

Após muita negociação, a Lei nº 9.394/96, sancionada em 20 de dezembro de 1996 pelo 

então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso e o Ministro da Educação, Paulo Renato 

                                                 
13Diz-se de candidatos habilitados, aprovados em exame ou concurso de vestibular, mas não aproveitado por falta de 

vaga. Esse fenômeno, dos excedentes, gerou um grande debate no Brasil de então, no contexto dos tipos de Reformas 

Universitárias naquele momento. 

14Disponível em: www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=868. Acesso em: 12/03/2014. 

http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=868
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de Souza, da época, entrou em vigor, favorecendo o processo de criação de novas escolas médicas 

com mais responsabilidade e seguido padrões desejáveis pelos órgãos reguladores. 

O processo educacional vigente no país passou então a ser referendado pela Lei n° 

9.394/96, e somente em decorrência das exigências da nova LDB, foi homologado o Parecer 

CNE/CES nº 1.133/2001, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação 

em Enfermagem, Medicina e Nutrição. 

Todos os cursos, portanto, inseridos na nova política de educação tiveram como 

obrigatoriedade reformular seus Projetos Pedagógicos nas instituições. Conforme determinação das 

diretrizes, as instituições deveriam passar por adequação para atender as avaliações dos cursos 

periodicamente, isto é, em forma de Avaliação do Ensino e da Aprendizagem, de acordo com o que 

já vinham sendo discutidas nos projetos UNI brasileiros, através da Rede UNIDA15, da CINAEM, do 

Conselho Nacional de Educação e do Conselho Nacional de Saúde, como nos informou Almeida 

(2011, p.57-108). 

É relevante destaque que, diante dessa preocupação, de 1808 até 2003, o país contava 

com 111 instituições de ensino médico distribuídos entre seus estados, com exceção do Amapá, 

Rondônia e Tocantins. No entanto, em pesquisa realizada recentemente nos sites do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC)16  e da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM)17 , mais 

precisamente em maio de 2014, constatamos um total de 197 instituições reconhecidas pelo MEC, 

enquanto que os números de escolas médicas brasileiras associadas à ABEM e distribuídas por 

Núcleos Regionais somam um total de 156, sendo que das 41 instituições que sobram, estão inseridas 

em um sistema ausente de avaliação e/ou associação. 

Para compreender a trajetória do ensino médico no Brasil e, consequentemente, o elevado 

número de novas escolas médicas, faz-se necessário, primeiramente, desvelarmos sua transformação 

por meio da Reforma Flexner. Essa foi adotada nos Estados Unidos e no Canadá devido às 

transformações pelas quais passavam as universidades americanas no início do século XIX, em 

consequência do que estava vivenciando o país logo depois da Guerra Civil Americana (1861-1865). 

(REGO, 2003, p.29). 

Essa Reforma surgiu após a publicação, em 1910, do Relatório solicitado pela AMA – 

Associação Médica Americana que, em seguida, solicitou um novo relatório a Fundação Carnegie, 

                                                 
15Disponível em: http://www.ibiblio.org/cedros/primeira.htm. Acesso em: 12/03/2014 

16Disponível em: http://www.emec.mec.gov.br/. Acesso em: 08/03/2014. 

17Disponível em: http://www.abem-educmed.org.br/escolas_medicas.php. Acesso em: 12/03/2014. 

http://www.ibiblio.org/cedros/primeira.htm
http://emec.mec.gov.br/
http://emec.mec.gov.br/
http://emec.mec.gov.br/
http://www.abem-educmed.org.br/escolas_medicas.php
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esse produzido por Abranham Flexner,18 um educador graduado em Química e responsável pela mais 

importante reforma das escolas médicas de todos os tempos nos Estados Unidos da América (EUA), 

com profundas implicações para a formação médica e a medicina mundial. (REGO, 2003, p.30). 

Após a conclusão do Relatório de Abranham Flexner, os dados analisados vieram a 

público como uma avalanche, mostrando a real situação do sistema de formação médica e sua enorme 

disparidade entre o nível de desenvolvimento das ciências médicas e o ensino médico nos Estados 

Unidos da América. Diante do que estava acontecendo, o país encontrava-se em acelerado 

crescimento econômico e as instituições de ensino necessitavam de reformulações para acompanhar 

esse desenvolvimento. 

Com isso, as ideias reformistas de dois presidentes universitários, Charles Eliot, de 

Harvard, e Daniel Coit Gilman, da Johns Hopkins, contribuíram para o rompimento do modelo 

tradicional instituído e perpetuado nessas instituições há vários séculos. Eles passaram a estimular a 

competição entre as escolas e se empenharam na contratação de docentes em tempo integral e na 

ampliação e utilização dos laboratórios. (REGO, 2003, p.30). 

Com as ideias reformistas e as transformações do ensino médico defendidas pelo 

Relatório Flexner e seguidas por essas instituições referenciadas, as sugestões surgidas foram que: a) 

para ingressar na faculdade de medicina havia a necessidade de uma graduação anterior, quatro anos 

de curso mais um ano de internato após o término dessa segunda graduação; b) obrigatoriedade 

quanto ao ensino laboratorial; c) os docentes serem contratados por tempo integral, mesmo na função 

de clínico; d) aumentar o ensino clínico nos hospitais; e) anexar as escolas médicas às universidades; 

f) priorizar as pesquisas biológicas como forma de adequar a educação médica ao desenvolvimento 

das ciências médicas; g) vincular a pesquisa ao ensino. (REGO, 2003, p.32). 

Por fim, mesmo tardiamente, o Relatório Flexner entrou no Brasil por volta de 1968, 

imposto pela Reforma Universitária que extinguiu as Cátedras e fez surgir os Departamentos. Quanto 

ao curso médico, foram criados núcleos básicos obrigatórios a todos os cursos da área da saúde e um 

ciclo profissionalizante, conforme preconizava a Resolução nº 8, de 08 de outubro de 1969. (REGO, 

2003, p.33). 

A retomada dessa trajetória, do ensino médico no Brasil e a criação de novas escolas 

médicas, foi preciso para entender o processo pelo qual chegamos ao que se discute nos dias de hoje, 

após a implantação das DCN sobre o processo de formação médica. 

                                                 
18Para informações mais detalhadas ver Almeida Filho (2010). 
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Porém, de 1969 às alteração das DCN em 2001, o Curso de Medicina contava com uma 

duração de seis anos, como ainda conta, e sua estrutura curricular, segundo Resolução nº8/1969, 

organizava-se nos seguintes ciclos, conforme Rego (2003, p.33), 

 Nos dois primeiros anos, ou seja, no ciclo básico, os estudantes cursavam as chamadas 

disciplinas básicas (Biologia, Ciências Morfológicas, Ciências Fisiológicas e Patologia), na 

maioria dos currículos eram traduzidas como Anatomia, Fisiologia, Histologia, Fisiopatologia, 

Genética, Parasitologia e Higiene, além de muitas escolas acrescentarem Psicologia Médica 

e Ética. 

 Enquanto no ciclo profissionalizante, correspondente aos demais anos de formação, 

Os estudantes cursavam as disciplinas: Iniciação ao Exame Clínico, Patologia e Clínica dos 

Órgãos e Sistemas, Obstetrícia e Ginecologia, Pediatria, Bases da Técnica Cirúrgica e da 

Anestesia, Psiquiatria, Medicina Legal e Deontologia e Estudos da Saúde Coletiva. 

 

Em consequência dessa distribuição, das disciplinas na estrutura curricular do curso, 

sustentada pela Resolução nº 8/1969, muitos docentes passaram a reclamar da discrepância existente 

entre os conteúdos ministrados no ciclo básico e o ciclo profissional. 

Tendo em vista que, o distanciamento entre os conteúdos provocava a necessidade de 

reposição de conteúdos devido à falta de correlação com a prática aplicada nos últimos anos do curso. 

Tal comportamento contribuiu para as primeiras inquietações dos docentes sobre a estrutura 

curricular vigente. 

Mesmo assim, passados os dois primeiros anos do curso, os estudantes passavam ao ciclo 

profissionalizante, fase em que as aulas eram ministradas e frequentadas nos hospitais universitários 

e as disciplinas consideradas as especialidades médicas. Naquele momento, e agora também, as aulas 

práticas eram defendidas pelos estudantes como o verdadeiro momento do curso, isto é, o ápice da 

educação médica, ou seja, o formar-se médico de verdade. 

Nesse sentido, é relevante destacar que o sentimento do estudante ao chegar ao hospital, 

ou melhor, ao campo de ensino da prática médica é entendido como privilégio e aprendizado das 

atividades práticas da clínica e que são essenciais ao processo de formação, conforme nos informa 

Alves et. al. (2009, p.558). 

Isso ocorre por meio dos primeiros contatos com os pacientes, claro, de forma progressiva, 

limitando-se apenas ao treinamento de anamnese (entrevista feita pelo médico como primeira etapa 

do exame clínico) e exames físicos (momento em que se detecta uma característica física decorrente 

de um sintoma relatado pelo paciente). 
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Outro aspecto referente à estrutura curricular, sustentado Resolução nº 8/1969, e que se 

verifica ainda nos dias de hoje, a respeito das aulas práticas, correspondem às formas que essas aulas 

são ministradas, isto é, em ambulatórios e muitas vezes em anfiteatro ou unidades básicas de saúde. 

O modelo procedido anteriormente, não se distancia do praticado nos dias de hoje, por 

exemplo: no caso da UFRN, campo de investigação desta pesquisa, esses procedimentos acontecem 

na Unidade Mista de Felipe Camarão (UMFC) e tem como foco o Programa de Saúde da Família 

(PSF) e no Complexo de Saúde da Universidade. Quanto aos estágios: o internato funciona em forma 

de rodízio, isto é, momento em que a turma é dividida em quatro grupos e são distribuídos entre o 

HUOL, HOSPED, MEJC e o Hospital Giselda Trigueiro – HGT. 

O HGT 19 é um espaço de caráter público estadual e tem como característica oferecer 

serviços de assistência especializada em Doenças Infecciosas, Informações Toxicológicas e 

Imunobiológicos Especiais e entre essas especialidades ofertadas, a infectologia é utilizada como  elo 

entre as atividades desenvolvidas pelos estudantes de medicina junto ao Departamento de 

Infectologia da UFRN. 

Dessa forma todos os grupos perpassam sob a supervisão de professores de diversas 

especialidades, tendo em vista que, o estágio de internato é obrigatório no curso e por isso, torna-se 

imprescindível que todos os grupos percorram o Complexo de Saúde da UFRN. 

Portanto, diante do panorama até aqui apresentado, retomamos a busca do papel da 

humanização na formação médica, este embricado na criação das escolas médicas e os currículos que 

serviram de sustentação e direcionamento ao modelo do ensino médico no Brasil.   

Para isso decidimos descrever, de forma sucinta, cinco tipos de atividades práticas de 

clínicas acompanhadas pelos estudantes durante o processo de formação e que representa fielmente, 

o modelo em estavam organizados os cursos médicos do país, conforme o que preconizava a 

Resolução nº 08, de 08 de outubro de 1969. 

As determinações da Resolução 08/69, segundo Rego (2003, p.35), ressaltavam que a 

primeira atividade prática de clínica correspondia: 

 

A prática nas enfermarias: inicia-se, em geral, no ciclo profissional. É o espaço 

tradicionalmente reservado nos currículos médicos ao contato dos estudantes com seus 

primeiros pacientes. Sua participação é de envolvimento progressivo, limitando-se 

inicialmente ao treinamento de anamnese e exame físico. Existe uma forte hierarquia nas 

enfermarias, com as responsabilidades pelo atendimento recaindo sequencialmente do 

                                                 
19Para mais esclarecimentos sobre funcionamento, serviços e colaboração do HGT, em relação à formação dos 

estudantes de diversos cursos da UFRN, visitar o site. Disponível em: 

http://www.portal.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalgiseldatrigueiro.as

p. Acesso em:12/04/2014. 

http://www.portal.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalgiseldatrigueiro.asp
http://www.portal.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sesap/guia_saude/gerados/hospitalgiseldatrigueiro.asp
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médico-residente (quando existente), estudante do sexto ano de graduação (no chamado 

internato) até o aluno do terceiro ano. Todas as atividades que os alunos que ainda não estão 

no internato fazem já foram feitas por alguém mais graduado, impedindo assim que os 

estudantes se envolvam efetivamente no atendimento prestado. Esta falta de envolvimento 

no atendimento e uma das razões para a busca pelos estágios extracurriculares. 
 

A segunda prática de clínica defendida pelas determinações da Resolução 08/69, 

enfatizava a importância do ambiente em que as aulas práticas eram realizadas, por exemplo: 

 

As aulas práticas – habitualmente em ambulatórios, podendo ocorrer também em anfiteatros 

de serviços especializados ou equivalentes. Também nesta modalidade, em geral, os alunos 

são observadores privilegiados de um atendimento e da apresentação de caso clínico, 

podendo também ter a oportunidade, em alguns serviços e disciplinas específicas, de 

examinar um paciente ou mesmo um colega estudantes. (REGO, 2003, p.33). 
 

No que tange ao terceiro tipo de atividade prática de clínicas acompanhadas pelos 

estudantes, durante o processo de formação, compreende o estágio de internato. Esse momento, na 

visão de Rego (2003, p. 36), corresponde a um dos aspectos obrigatórios da formação, isto é, 

 

Estágio de internato – é o estagio obrigatório do curso de medicina. Tinha a duração de um 

ano, mas a tendência mas recente é a de estendê-lo por pelo menos 18 meses e até 24 meses. 

É neste momento que o estudante efetivamente participa de atendimentos e tem maior 

responsabilidade sobre o paciente. 
 

Outro aspecto relevante referente ao quarto tipo de atividade prática de clínicas 

desempenhada por estudantes, em fase de formação, compreende o papel dos estágios 

extracurriculares, 

 

[..] estágios que ocorrem, via de regra, à revelia da faculdade de medicina. Este tipode estágio 

é procurado pelos estudantes de medicina como o objetivo de se iniciarem efetivamente na 

prática profissional, longe do controle de seus professores. Muitos dos estágios são regulares 

nas instituições, com processo seletivo prévio (mas sem avaliação efetiva). Os maiores 

problemas relacionados com esta prática são de ordem ética (os pacientes nestes hospitais e 

clínicas não sabem que serão atendidos por estudantes) e mesmo técnica e pedagógica, já que 

não há, na maioria das vezes, uma supervisão efetiva do trabalho desenvolvido pelos alunos, 

podendo daí sobrevir erros de conduta e um aprendizado acrítico de rotinas terapêuticas e 

métodos diagnósticos. (REGO, 2003, p.36). 
 

 

No último tipo de atividade prática de clínicas desempenhada por estudantes durante o 

processo de formação, até aqui descrito para representa o modelo em que estavam organizados os 

cursos médicos do país, desde os anos 1950. Nos ancoramos nas atividades de extensão curricular 

praticadas da seguinte forma: 

 



62 

 

Atividades de extensão curricular – muitas universidades, em geral através de suas Pró-

Reitorias de Extensão, oferecem aos seus alunos a possibilidade de participarem de atividades 

comunitárias de pesquisa e/ou assistência. A rigor, essas atividades poderiam ser classificadas 

em conjunto com as do item anterior (atividades extracurriculares), mas optamos fazer 

referencia a elas separadamente não somente por serem formalmente relacionadas com a 

universidade como pela supervisão oferecida – em geral satisfatória. (REGO, 2003, p. 36). 
 

Com base nos cinco tipos relatados sobre os caminhos seguidos pelos estudantes no 

processo de formação diante da atuação junto às atividades de práticas clínicas, entendemos que o 

reflexo desse modelo se pontua no ensino baseado nos pressupostos da Reforma Flexner. 

Para Rego (2003, p. 37), esse modelo de assistência e da estrutura do mercado de trabalho 

em saúde representava bem os aspectos do ensino médico. Este priorizava a divisão e os 

compartimentos do ensino em esferas privadas com pequena integração entre si. Desse modo, as 

disciplinas, na época, eram fragmentadas em pequenos feudos de especialistas que pareciam estar 

mais preocupadas em formar jovens especialistas do que repassar conteúdos indispensáveis para a 

formação de médicos generalista. É assim, esse pensamento de formação médica se protelou por 

muitos anos. 

Com o passar dos anos, a preocupação que assolou o processo de formação médica se 

deu por meio das próprias observações feitas junto às transformações observadas na reforma Flexner. 

Isto devido à necessidade de buscar adequação do ensino médico aos avanços do conhecimento 

científico do seu tempo, conforme nos informa Rego (2003, p. 39). 

Por fim, retrataremos mais adiante, no tópico sobre a mudança curricular: o processo de 

renovação, as “novas” propostas que regimentam o ensino médico nos dias de hoje no Brasil. Estas 

propostas baseadas na Resolução CNE/CES Nº 4, desde 7 de novembro de 2001, em vigor desde 

então. Dessa forma,  usar a palavra nova torna-se questionável, tendo em vista que os preceitos 

defendidos elas DCN estão em pauta há mais de uma década. 

Portanto, como todos os cursos de medicina do país seguem as determinações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, torna-se relevante garimpar dentro do currículo do curso de 

medicina da UFRN, aspectos relacionados a formação humanizada. Desse modo, a Reforma 

Curricular implantada pelo PPCM da UFRN, em 2001, procurou dar ênfase à inserção dos estudantes, 

já no princípio do curso, na estrutura hierárquica dos serviços e das práticas comunitárias. 

Em fim, a participação dos estudantes nas atividades práticas tomaram dimensões 

diferentes das aplicadas no currículo anterior, ou seja, no modelo curricular estrutural baseado na 

Resolução 08/1969. Para tanto como exemplo destacamos o caso do internado, que aumentou sua 

duração para o período de dois anos. Outros aspectos organizacionais sobre a explanação do Projeto 
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Pedagógico do Curso de Medicina da UFRN, discutiremos no próximo tópico sobre mudança 

curricular. 

 

5  MUDANÇA CURRICULAR: o processo de renovação 

 

A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes 

de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras 

gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 

descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes 

que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo 

que a elas se propõe. 
Jean Piaget 

 

No tópico anterior, apresentamos um rápido e breve pano de fundo sobre a criação das 

escolas médicas no Brasil e o percurso do ensino médico sustentado no modelo europeu com suas 

diversidades. Além da estrutura curricular fundamentada nos preceitos do Relatório Flexner, que 

serviram de subsídios para as inquietações que resultaram na mudança curricular, direcionada ao 

processo de formação médica ancorada na humanização. Diante desse contexto; o novo currículo, em 

vigor desde 2001, busca efetivar sua organização por meio de dimensões distribuídas em períodos 

específicos e fases de atuação, conforme demonstra o quadro 2: 

 

 

 

QUADRO 2 

FASES E DIMENSÃO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UFRN -2001 

FASE PERÍODOS DIMENSÃO 

 

1 

 

(1º e 2º períodos) 

Dimensões biológica, social, cultural, política e psíquica que 

forma o ser humano, o indivíduo enquanto cidadão em seu projeto 

de vida, saúde e trabalho. 

 

2 

 

(3º e 4º períodos) 

Vivência do ser humano enquanto cidadão no processo saúde 

doença, os mecanismos de respostas quanto aos aspectos 

individuais ou coletivos resultantes do sofrer, do adoecer e do 

morrer. 

 

3 

 

(5º e 6 º períodos) 

A transformação, no que se refere ao processo saúde doença no 

âmbito da prática, a constituição do trabalho no espaço da atenção 

em primeiro nível. 
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4 

 

(7º e 8º períodos) 

A transformação do processo saúde doença voltado para o 

ambiente de prática e constituído por meio da atenção em segundo 

e terceiro níveis. 

 

5 e 6 

 

(9º, 10º, 11º e 12º 

períodos) 

A prática profissional tomando como base o internato nas áreas 

básicas (internato obrigatório: Clínica Médica, Pediatra, 

Obstetrícia, ginecologia, Cirurgia Geral, e Psiquiatria) e áreas de 

escolha do estudante em formação (internato eletivo). 

Fonte: Organizamos os dados expostos com base nas informações do PPCM-UFRN (2001). 

 

Ao tomar como base as informações descritas no PPCM-UFRN sobre as dimensões que 

permearam a organização curricular do curso, compreendemos que as fases e os períodos em que 

essas dimensões se organizam, em detrimento do processo de formação, buscaram uma distribuição 

voltada para a transformação almejada pelas DCN para os cursos da saúde. 

Diante disso, entendemos que a grande transformação destacada pela Reforma Flexner 

foi a procura por um ajustamento do ensino médico aos avanços do conhecimento científico que 

estavam acontecendo em seu tempo. 

Todavia a preocupação na fase contemporânea, possivelmente, está na grande mudança 

provocada pelo desenvolvimento e pela massificação do uso da informática em âmbito mundial.  Já 

que, nos últimos anos, tem sido possível observar que o conhecimento científico tem dialogado entre 

si e está disponível e acessível,  de forma rápida e fácil para dialogar com outras áreas do saber. 

Em relação ao cenário local, observamos que a introdução da informática e a atitude de 

alguns atores ainda se apresentam de forma atrofiada e sem muito diálogo entre o conhecimento 

científico, principalmente no que se refere, ao diálogo entre outras áreas do conhecimento. 

Embora, possivelmente, esteja perdendo espaço para os diálogos que surgem devido à 

necessidade de atualizações no campo relacional e do conhecimento. A presença, antes dominante do 

currículo antigo no curso de medicina, vem mostrando sinais de mudanças, com resistências é bem 

verdade, mas conforme os preceitos definidos pelo PPCM-UFRN (2001, p.11), o currículo vem 

atendendo as necessidades dos discentes, no que diz respeito a uma formação integral. 

Consideramos então que a concepção do Novo Currículo, com todos os percalços que 

vem enfrentando, é um sopro de ares frescos na renovação do processo relacional entre docente e 

discente do curso, provocando, notadamente, uma proximidade entre esses papéis, principalmente no 

que tange ao primeiro contato do estudante com o paciente e as novas descobertas. 

Em vista disso, Hoirish (1992, p.56), nos lembra que os primeiros atendimentos 

profissionais dão-se numa época de transição entre o papel de estudante e o de profissional, os quais 
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estão associados ao rito de passagem entre dois papéis. Fase em que os ritos de passagem (ou rituais 

de transição) traduzem entradas e saídas e/ou ansiedades que surgem nesse processo e que vêm 

manifestadas pela angústia com a perda da situação já conhecida e o medo da situação nova e 

desconhecida. 

Em busca de entendermos os aspectos que sustentam a estruturação do currículo do curso 

de medicina, apoiamos e enfatizamos o papel da construção do conhecimento no que se refere a “três 

domínios cognitivos defendidos por Bloom (1956, 1963), quando argumenta sobre a importância do 

papel do conhecimento, das habilidades e das atitudes” como frentes de sustentação para ideias em 

construção. 

Dessa forma, os três domínios defendidos por Bloom (1963), tornaram-se pontos cruciais 

para a fundamentação do PPCM-UFRN, conforme determinação das DNC’s. Primeiramente, as 

determinações referendadas pelas DNC’s e pontuadas no Projeto Pedagógico referentes ao perfil do 

profissional médico da UFRN por exemplo, 

 

deve ter uma formação geral, humanista, crítica e reflexiva, apto a atuar na sociedade na qual 

está inserido como promotor da saúde integral do ser humano. Além de apresentar o seguinte 

perfil de formação: concepção científica, natural e cultural do homem na sua diversidade 

humana; capacidade para realizar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde; visão 

epidemiológica e de saúde pública com enfoque no risco e na saúde individual e coletiva; 

postura ética, senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania; portador de 

conhecimentos gerais nas grandes áreas básicas do conhecimento médico e em urgência-

emergência; formação técnica básica de assistência ao enfermo; visão crítica da profissão, da 

sociedade e também visão transformadora e visão humanística e cultural geral. (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA-UFRN, 2001, p.08). 

 

Em seguida, outro ponto que merece destaque, corresponde às Competências e 

Habilidades. As Competências, segundo informações do PPCM-UFRN (2001, p. 09), são portanto, 

compreendidas como competências gerais: A atenção à saúde,  a tomada de decisões, a comunicação, 

a liderança, a administração e o gerenciamento e a educação permanente.   

Assim, as competências e habilidades visualizadas de forma específicas, são classificadas 

em quatro grupos, conforme o PPCM-UFRN (2001, p.09): a) Competências e habilidades ético-

humanísticas; b) Competências e habilidades políticas; c)  Competências e habilidades técnicas; d)  

Competências e habilidades de auto-desenvolvimento não. No entanto, nossa preocupação, no 

momento, não entrar em maiores detalhes ou aprofundamentos nos itens competências e habilidades, 

mas sim, enveredar pelos caminhos dos conteúdos curriculares do PPCM-UFRN. 

Com base no que determina as DCN's, os currículos não podem mais ser compreendidos 

como uma simples listagem de conteúdos e sim, devem ser concebidos a partir de um Projeto 
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Pedagógico organizado, com perfil do profissional, competências e habilidades, que possibilitem a 

organização dos conteúdos em núcleos temáticos. (PPCM-UFRN, 2001, p.11). 

É considerando essa organização dos Conteúdos Curriculares e Núcleos Temáticos, 

defendida pela nova proposta curricular, que dividimos em: Conteúdos específicos e Núcleos 

temáticos. Sendo assim optamos demonstrar primeiramente, a organização dos Conteúdos específicos 

esquematizados no modelo vigente, de acordo com os dados do PPCM-UFRN, que   apresentamos 

abaixo conforme quadros 3. 

 

     QUADRO 3 

ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS CURRICULARES DO 

PPCM-UFRN (2001) 

CONTEÚDOS CURRICULARES ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

Conteúdos de Formação Básica 

Embriologia, Anatomia, Histologia, Biologia 

Celular e Molecular, Genética, Bioquímica, 

Biofísica, Parasitologia, Microbiologia Médica, 

Imunologia, Fisiologia, Farmacologia Básica e 

Aplicada, Patologia Geral, Metodologia 

Científica, Iniciação ao Exame Clínico, Técnica 

Operatória, Imagenologia e Fundamentos da 

Anestesiologia. 

 

Conteúdos de Formação Ético-Humanísticos 

Saúde e Cidadania, Bioética, Psicologia Médica, 

Legislação e Administração de Sistemas de Saúde, 

Medicina Legal, Deontologia e Diceologia. 

 

 

Conteúdos de Especialidades Clínicas e 

Cirúrgicas 

Patologias Gastrointestinais e Colo-Proctológicas, 

Patologias Cardiovasculares, Patologias 

Respiratórias, Patologias Genitourinárias, 

Patologias Imunológicas e Articulares, Patologias 

Neurológicas, Patologias Dermatológicas, 

Patologias Endócrinas, Patologias Infecciosas, 

Patologia Pediatra, Patologia Ginecológicas e 

Obstetrícias, Fundamentos da Oncologia, 

Medicina de Urgência, Trauma Clínico e 

Cirúrgico, Oftalmologia Clínica, 

Otorrinolaringologia Clínica e Psiquiatria. 
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Conteúdos de Saúde Coletiva 

Epidemiologia, Nutrição Aplicada à Saúde, 

Medicina Preventiva, Puericultura e 

Administração de Sistemas de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos Complementares20 

Introdução à Sociologia, Sociologia da Saúde, 

Cultura e Sociedade; 

Antropologia Médica, Antropologia Social, 

Antropologia Cultural; 

Introdução à Filosofia, Epistemologia da Pesquisa, 

Bioética; 

Estado e Políticas Públicas, Saúde e Cidadania, 

Política e Cultura, Política e Sociedade, Direito do 

Consumidor; 

Mercado de Trabalho, Economia em Saúde, Ética 

e Economia; 

Psicologia Geral, Psicologia da Educação; 

Didática; 

História e Evolução da Arte, Educação Artística; 

Corporeidade e Lazer; 

Bioestatística; 

Introdução à Homeopatia, Introdução ao Estudo 

da Acupuntura, Alternativas em Cuidado de 

Saúde, Correlação Anatomoclínica, Saúde 

Reprodutiva, Psicomotricidade, Doenças 

Ocupacionais e do Meio Ambiente, Fisiatria, 

Medicina Esportiva; 

Introdução à Informática, Softwares Aplicativos; 

Língua Portuguesa, Prática de Leitura e Produção 

de Texto, Língua Espanhola, Língua Inglesa. 

Fonte: Os conteúdos foram organizados conforme consta no PPCM-UFRN, (2001, p.11-12). 

 

Diante das observações levantadas no decorrer da organização dos conteúdos curriculares 

específicos, foi possível identificar alguns aspectos oriundos dos Conteúdos de Formação Ético-

Humanísticos e Conteúdos Complementares. Em virtude disso, as disciplinas distribuídas nesses dois 

                                                 
20Não foi possível assegurar, com exatidão, os conteúdos aqui apresentados por falta de confirmação das informações 

atualizadas junto aos Departamentos responsáveis pelas disciplinas. 
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campos, em nossa opinião, são representadas como polos interligadores, como pistas para dialogar 

sobre aspectos da humanização, isto é, pilares de integralização dos conteúdos curriculares do PPCM-

UFRN. 

No que se refere à organização dos Núcleos temáticos, retornamos brevemente para 

enfatizar que o curso se organiza por meio de módulos e disciplinas semestrais, sendo essas 

distribuídas nos núcleos e consequentemente, acomodadas nos oito semestres compreendidos para a 

fundamentação teórica e os outros quatro semestres direcionados ao estágio obrigatório. 

Dessa forma, o estudante passa a contar com uma formação mais integral, possibilitando 

assim uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a assistência, como acontece, também, na 

organização por conteúdos específicos. Diante dessas explanações, retomamos a organização da 

estrutura curricular de acordo com a nominação utilizada no PPCM dos Núcleos temáticos, 

representada, nesse momento, pelo quadro 4: 

 

QUADRO 4 

ORGANIZAÇÃO DOS NÚCLEOS TEMÁTICOS CURRICULARES DO 

PPPCM-UFRN (2001) 

NÚCLEOS TEMÁTICOS CURRICULARES 

NÚCLEOS DISCIPLINAS PERÍODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução à Metodologia 

Científica, 

Módulo Biológico I, 

Módulo Celular, Molecular e 

Macromolecular. 

 

 

1º Período 

Genética Humana, 

Módulo Biológico II, 

Programa Tutorial Integrado para 

o Trabalho em Saúde - POTI 

2º Período 
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Núcleo de Formação Básica 

Iniciação ao Exame Clínico, 

Técnica Operatória, 

Anatomia Topográfica e 

Descritiva, 

Imagenologia, 

Farmacologia Básica. 

 

 

3º Período 

Elaboração do Trabalho 

Científico. 

8º Período 

Atenção à Saúde 4º Período 

Fundamentos da Anestesiologia 

Farmacologia Aplicada I 

 

5º Período 

Farmacologia Aplicada II 8º Período 

 

 

Núcleo de Formação de 

Habilidades Políticas e Ético 

Humanísticas 

Introdução à Medicina e Bioética. 1º Período 

Psicologia Médica. 6º Período 

Legislação e Administração de 

Sistema de Saúde. 

7º Período 

Medicina Legal. 8º Período 

 

 

Núcleo de Agressão e Defesa 

Patologia Geral, 

Parasitologia, 

Microbiologia Médica, 

Imunologia Básica, 

Infectologia – Princípios e Práticas 

Clínicas. 

 

 

4º Período 

 

 

 

 

 

Sistema Gastrointestinal e Colo-

Proctológico, 

Oncologia Básica, 

Sistema Linfohematopoético, 

Sistema Endócrino. 

 

 

5º Período 



70 

 

 

 

 

 

 

Núcleo de Doenças 

Sistema Cardiovascular, 

Sistema Respiratório, 

Sistema Genitourinário, 

Sistema Imunológico, Tecido 

Conjuntivo e Articulações, 

Sistema Nervoso (Clínica e 

Cirurgia). 

 

 

 

6º Período 

Doenças de Pele, 

Sistema Osteoarticular, 

Medicina de Urgência, 

Trauma Clínico e Cirúrgico, 

Reumatologia. 

 

 

7º Período 

Oftalmologia Clínica, 

Otorrinolaringologia Clínica, 

Clínica Ginecológica. 

Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), 

Atividades Complementares. 

 

8º Período 

 

Núcleo de Neurociências 

Sistema Nervoso (Clínica e 

Cirurgia), 

Psiquiatria. 

 

6º Período 

Psicologia Médica. 5º Período 

 

Núcleo Materno Infantil 

Puericultura, 

Pediatria. 

7º Período 

Clínica Obstétrica. 8º Período 

 

Núcleo de Saúde Coletiva 

Epidemiologia I. 2º Período 

Epidemiologia II, 

Nutrição Aplicada à Saúde. 

3º Período 

Medicina Preventiva. 4º Período 

Puericultura, 

Legislação e Administração de 

Sistema de Saúde. 

 

7º Período 
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Núcleo de Formação 

Complementar21 

Introdução à Sociologia, 

Sociologia II, 

Sociologia da Saúde, 

Antropologia Médica, 

Antropologia Social, 

Antropologia Cultural, 

Introdução à Filosofia, 

Epistemologia de Pesquisa, 

Estado e Políticas Pública, 

Política e Cultura, 

Política e Sociedade, 

Direito do Consumidor, 

Mercado de Trabalho em Saúde, 

Economia em Saúde, 

Ética e Economia, 

Psicologia Geral, 

Psicologia da Educação III, 

Didática II 

Corporeidade e Lazer, 

Bioestatística, 

Alternativas em Cuidados de 

Saúde I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ao 12º Período 

 

 

Saúde e Sociedade 1º e 2º Período 

Biologia Molecular e 

Macromolecular, 

Bioquímica Médica, 

Coagulação Sanguínea e 

Hemostasia. 

 

 

2º ao 12º Período 

Bioética. 7º Período 

Introdução à Homeopatia. 

Introdução ao Estado de Inferentes 

na Farmacoterapia. 

 

3º ao 12º Período 

                                                 
21 Não foi possível garantir, com exatidão, as disciplinas aqui apresentadas por falta de confirmação junto aos 

Departamentos responsáveis, por motivo da greve dos servidores da UFRN, iniciada em 17 de março de 2013, período 

de coleta desse material. 
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Correlação Anatomoclínica I, 

Correlação Anatomoclínica II, 

Correlação Anatomoclínica III. 

 

 

5º ao 12º Período 

  Fonte: Os núcleos foram organizados conforme consta no PPCM-UFRN, (2001, p.12-15). 

 

Não distante do que foi observado na organização dos Conteúdos específicos, já 

explicitado anteriormente, o mesmo foi identificado no processo de organização dos Núcleos 

temáticos curriculares contantes no PPCM-UFRN. A organização das disciplinas nos remetem ao 

seguinte entendimento, primeiro: os Núcleos de Formação Básica, de Formação de Habilidades 

Políticas e Ético Humanísticas e de Formação Complementar são os únicos que deixam vestígios, por 

meio das disciplinas ministradas, de possíveis diálogos voltados para uma formação humanizada. 

No entanto, algumas lacunas também se apresentam, já que outros Núcleos não menos 

importantes, como: de Agressão e Defesa, de Doenças, de Neurociências, de Materno Infantil e de 

Saúde Coletiva, ficam de fora do eixo organizacional dessas disciplinas tidas como mais 

integralizadoras. Porém, a inserção dessas disciplinas com conteúdos dialógicos e mais flexíveis, são 

capazes de provocar um diálogo frutífero entre os docentes e discentes, despertando assim aspectos 

da humanização dentro do processo de ensino e aprendizagem tanto para os discentes como para os 

próprios docentes. 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina (2001), a distribuição dos 

Conteúdos específicos e os Núcleos temáticos disciplinares da proposta organizacional do currículo 

de Nedicina foi estruturada com o intuito de possibilitar uma formação voltada para a integralidade, 

para uma discussão multidisciplinar entre saberes, isto é, uma medicina da complexidade, onde o 

estudante sai da zona de mero observador e: 

 
passa a atuar como sujeito da aprendizagem, com singularidade, liberdade e criação, e o 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem, ambos apontando 

para a construção não somente do médico técnico, mas acima de tudo do sujeito médico. 

(PPCM, 2001, p.11). 

 

Após a apresentação da organização dos Núcleos constantes no PPCM e sua subdivisão 

em Conteúdos específicos e Núcleos temáticos representados pelos quadros 3 e 4 supracitados, 

buscamos, a título de comparação, a distribuição organizacional do currículo feita por Amorim e 

Araújo (2013, p.140-142), na pesquisa: Formação Ética e Humana no Curso de Medicina da UFRN: 

uma análise crítica. As autoras explicaram a distribuição das disciplinas através das temáticas 
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distribuídas pelos 12 períodos letivos do curso, isto é, os Núcleos de Formação do currículo foram 

divididos em disciplinas e temáticas. 

A comparação se faz necessário devido o tempo demandado entre o período de 

implantação do currículo (PPCM-UFRN, 2001) e a fase de utilização do mesmo depois de uma 

década de introdução desse currículo (AMORIM E ARAÚJO, 2013). Conforme a organização do 

próprio PPCM, muitas disciplinas importantes e essenciais para a contribuição de uma visão mais 

ampla, mas dialógica sobre humanização ficaram de fora do processo de formação do estudante de 

Medicina da UFRN. 

Portanto, o maior número de disciplinas não utilizadas nessa distribuição correspondem 

aos Núcleo de Formação Complementar, onde verificamos que o aspecto referente à formação 

tecnicista ainda se mantém firme e prioritária durante todo o processo de formação médica, mesmo 

estando como modelo curricular vigente, o que segue as recomendações instituídas pelas DCN's e 

pelo PPCM-UFRN. 

Mediante essas argumentações, fomos buscar suporte no modelo organizado e elaborado 

por Amorim e Araújo (2013, p.142), quando apresentam e nominam as disciplinas vinculadas aos 

Núcleos temáticos por temáticas. Estas temáticas, abordadas detalhadamente nas disciplinas de: 

Introdução à Medicina e Bioética; Saúde e Sociedade (SACI); Módulo Biológico I; Módulo Celular 

e Macromolecular; Genética Humana; Epidemiologia I; Módulo Biológico II; Programa Tutorial 

Integrado para o Trabalho em Saúde (POTI); Farmacologia Básica; Epidemiologia II; Técnica 

Operatória; Iniciação ao Exame Clínico; Anatomia Topográfica e Descritiva; Nutrição Aplicada à 

Saúde; Atenção à Saúde; Infectologia: princípios e práticas clínicas; Fundamentos da Anestesiologia; 

Introdução à Metodologia Científica; Patologia; Farmacologia Aplicada I; Doenças do Sistema 

Gastrointestinal e Coloproctológico; Oncologia; Doenças do Sistema Linfo hematopoiético; Doenças 

do Sistema Endócrino; Psicologia Médica; Doenças do Sistema Cardiovascular; Doenças do Sistema 

Geniturinário; Doenças do Sistema Nervoso; Administração Sanitária; Psiquiatria;  Farmacologia 

Aplicada II; Doenças do Sistema Respiratório; Medicina de Urgência: Trauma Clínico e Cirúrgico; 

Doenças do Sistema Osteoarticular; Doenças da Pele; Reumatologia; Imaginologia; Medicina Legal; 

Elaboração do Trabalho Científico (TC); Oftalmologia; Otorrinolaringologia;  Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC); Atividades complementares; Clínica Ginecológica; Clínica Obstetrícia; Puericultura; 

Pediatria; Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva;  Estágio Supervisionado em Infectologia;  

Estágio Supervisionado em Cirurgia; Estágio em Clínica Cirúrgica Integrada;  Estágio 
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Supervisionado em Tocoginecologia;  Estágio Supervisionado em Pediatria I;  Estágio 

Supervisionado em Medicina Integrada I;  Estágio Supervisionado em Tocoginecologia II;  Estágio 

Supervisionado em Pediatria II; Internato em Medicina de Urgências; Internato em Clínica Médica I 

e Internato em Clínica Médica II. Todas distribuídas pelos 12 períodos do Curso de Graduação de 

Medicina da UFRN, conforme apresentado no quadro 5: 

 

QUADRO 5 

DISCIPLINAS E TEMÁTICAS ABORDADAS SOBRE OS NÚCLEOS DE FORMAÇÃO 

DO CURRÍCULO DE MEDICINA DA UFRN, DISTRIBUÍDAS PELOS 12 PERÍODOS DO CURSO. 

1º PERÍODO 

DISCIPLINA TEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução à Medicina e Bioética 

Dor e sofrimento no cotidiano da prática médica 

Saúde mental do estudante de Medicina 

Qualidade de vida do médico 

Mercado de trabalho do médico 

Diretrizes curriculares nacionais e formação médica 

Generalista ou especialista? 

Virtudes na formação e prática médica 

Princípios de filosofia moral 

O estudante de Medicina: questões do cotidiano universitário 

Medicina do cuidado — a temática da humanização na saúde 

O código de ética médica 

Introdução ao estudo da ética na medicina — o mundo atual e 

seus valores 

O estudante de Medicina frente a morte: implicações para a 

humanização do cuidado 

Qualidade de vida do estudante de Medicina 

Ética do estudante de Medicina: o trote na universidade, os 

plantões ilegais 
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- Bioética das situações cotidianas: a bioética de situações 

limites ou de fronteiras 

Questões bioéticas relacionadas com o nascimento, a vida e o 

viver 

Questões bioéticas relacionadas com a morte e o morrer 

Questões bioéticas relacionadas com o nascimento; o estatuto 

do embrião 

Ricos e pobres — bioética e responsabilidade social 

Questões éticas relacionadas às doações e aos transplantes de 

órgãos 

Saúde e Sociedade — Saci Questões éticas em trabalho social 

Humanização e ética 

Módulo Biológico I ________ 

Módulo Celular e 

Macromolecular 

________ 

2º PERÍODO 

DISCIPLINA TEMÁTICA 

Genética Humana ________ 

Epidemiologia I ________ 

Módulo Biológico II O estudante de Medicina frente a morte: implicações 

para a humanização do cuidado 

Visita à comunidade Novo Horizonte — quem é o 

médico para a sociedade? 

Visita a um cenário hospitalar — observando o 

cotidiano hospitalar 

Formação médica e o estudante de Medicina 

Programa Tutorial Integrado para o Trabalho 

em Saúde — POTI 

Questões éticas em trabalho social 

Competências dos profissionais na Atenção Básica 

3º PERÍODO 

DISCIPLINA TEMÁTICA 

Farmacologia Básica ________ 

Epidemiologia II ________ 

Técnica Operatória Ética, bioética e relação médico-paciente na cirurgia 
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Iniciação ao Exame Clínico Doutrina médica 

A relação médico-paciente 

Eixo ético humanístico 

Anatomia Topográfica e 

Descritiva 

________ 

Nutrição Aplicada à Saúde ________ 

4º PERÍODO 

DISCIPLINA TEMÁTICA 

Atenção à Saúde Propostas de humanização 

Integralidade no cuidado 

Infectologia: Princípios e Prática Clínica ________ 

Fundamentos da Anestesiologia ________ 

Introdução à Metodologia Científica A ética e a responsabilidade social do pesquisador 

Protocolo ético do CEP 

Discussão sobre aspectos éticos em pesquisa – 

Sistema CEP/ Conep 

Patologia Geral ________ 

5º PERÍODO 

DISCIPLINA TEMÁTICA 

Farmacologia Aplicada I ________ 

Doenças do Sistema Gastrointestinal e 

Coloproctológico 

________ 

Oncologia Doente terminal: até quando tratar 

Sobre a morte 

Doenças do Sistema 

Linfo hematopoiético 

________ 

Doenças do Sistema Endócrino ________ 

Psicologia Médica Relação Médico paciente 



77 

 

6º PERÍODO 

DISCIPLINA TEMÁTICA 

Doenças do Sistema Cardiovascular ________ 

Doenças do Sistema Geniturinário ________ 

Doenças do Sistema Nervoso ________ 

Administração Sanitária ________ 

Psiquiatria ________ 

7º PERÍODO 

DISCIPLINA TEMÁTICA 

Farmacologia Aplicada II ________ 

Doenças do Sistema Respiratório ________ 

Medicina de Urgência: Trauma Clínico e 

Cirúrgico 

________ 

Doenças do Sistema Osteoarticular ________ 

Doenças da Pele ________ 

Reumatologia ________ 

Imaginologia ________ 

Medicina Legal Medicina legal: conceito, objetivos e importância 

médico-social 

Deontologia médica: exercício lícito e ilícito da 

medicina 

Segredo médico: origem, escolas filosóficas, 

aspectos ético judiciais (bioética) 

Publicidade médica e publicações médicas 

Responsabilidade médica: omissão de socorro, faltas 

médicas, cirurgia estética, esterilização humana e 

inseminação artificial 

Honorário médico e sua regulamentação 

Abortamento 

Tanatologia 
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8º PERÍODO 

DISCIPLINA TEMÁTICA 

Elaboração do Trabalho Científico Protocolo de ética da CEP 

Oftalmologia ________ 

Otorrinolaringologia ________ 

Trabalho de Conclusão de Curso ________ 

Atividades Complementares ________ 

Clínica Ginecológica Ética em ginecologia 

Clínica Obstétrica Abortamento 

Puericultura ________ 

Pediatria ________- 

9º PERÍODO 

DISCIPLINA TEMÁTICA 

Estágio Supervisionado em 

Saúde Coletiva 

________ 

Estágio Supervisionado em 

Infectologia 

________ 

Estágio Supervisionado em 

Cirurgia 

________ 

10º PERÍODO 

DISCIPLINA TEMÁTICA 

Estágio em Clínica Cirúrgica Integrada Aspectos éticos e legais em cirurgia 

Reflexões sobre bioética clínica e social 

Reflexões sobre conflitos éticos envolvidos na 

prática médica 

Estudo de casos 

Estágio Supervisionado em Tocoginecologia Relação médico-paciente 

Direitos sexuais e reprodutivos 

Exercício ilegal da medicina 

Estágio Supervisionado em Pediatria I ________ 

11º PERÍODO 
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DISCIPLINA TEMÁTICA 

Estágio Supervisionado em Medicina 

Integrada I 

________ 

Estágio Supervisionado em Tocoginecologia 

II 

Ética médica 

Estágio Supervisionado em Pediatria II ________ 

12º PERÍODO 

DISCIPLINA TEMÁTICA 

Internato em Medicina de Urgência ________ 

Internato em Clínica Médica I ________ 

Internato em Clínica Médica II ________ 

Fonte: Amorim e Araújo (2013).22 

 

Cada disciplina descrita por Amorim e Araújo (2013, p.142), se justifica por meio de  

temáticas específicas que servem de direcionamento para a elaboração dos planos de aula de cada 

docente. Sendo estes responsáveis pelas disciplinas, conforme o módulo pertencente, no Núcleo 

Temático.   

Com isso, um aspecto peculiar nos chamou atenção na organização das disciplinas. Foi o 

grande número de temáticas ausentes, ou não descritas, em todos os períodos do curso. Por exemplo, 

no 1º período, constatamos ausência temática nas disciplinas: Módulo Biológico I; Módulo Celular e 

Macromolecular;  no 2º período foram: Genética Humana e Epidemiologia I; no 3º período, a 

ausência se deu nas disciplinas: Farmacologia Básica, Epidemiologia II, Anatomia Topográfica e 

Descritiva e Nutrição Aplicada à Saúde; no 4º período foram: Infectologia: princípios e práticas 

clínicas, Fundamentos da Anestesiologia e Patologia Geral; no 5º período, a falta foi nas disciplinas 

de Farmacologia I, Doenças do Sistema Gastrointestinal e Coloproctológico, Doenças do Sistema 

Linfo hematopoiético e Doenças do Sistema Endócrino. 

O caso mais gritante foi representado pelo 6º período, pois não há nenhuma descrição 

temática para as disciplinas. No 7º período, constatamos ausência temáticas em: Farmacologia 

                                                 
22

Os dados estruturados e organizados do currículo apresentado estão no artigo “Formação Ética e Humana no Curso de 

Medicina da UFRN: uma análise crítica,” das autoras Amorim e Araújo (2013, p.140-142). 
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Aplicada II, Doenças do Sistema Respiratório, Medicina de Urgência: Trauma Clínico e Cirúrgico, 

Doenças do Sistema Osteoarticular, Doenças de Pele, Reumatologia e Imaginologia; no 8º período, 

as ausências se apresentaram nas disciplinas: Oftalmologia, Otorrinolaringologia, TCC, Atividades 

Complementares, Puericultura e Pediatria. 

Outro exemplo semelhante ao 6º período, foi o do 9º período. Não identificamos temática 

descrita, mesmo sendo o período composto por Estágios Supervisionados. No 10º período, apenas a 

disciplina de Estágio Supervisionado em Pediatria I não foi identificada a temática. Quanto ao 11º e 

12º períodos, também não foram identificadas descrições de temáticas. 

De modo geral, analisarmos as fases e dimensões organizacionais defendidas pelo 

PPCM-UFRN, implantado em 2001 e com base nessas informações, enveredamos na tentativa, de 

compreender a organização dos conteúdos específicos. Estes baseados nos tipos de conteúdos como: 

Formação Básica, Formação Ético-político-humanísticos, Especialidade Clínicas e Cirúrgicas, Saúde 

Coletiva e Complementares. Todos acompanhados das respectivas disciplinas conforme distribuição 

dos módulos. 

Quanto à organização dos Núcleos temáticos, estes priorizaram os núcleos de formação 

baseados nas disciplinas divididas por períodos letivos. Portanto, em virtude do modelo curricular  

proposto pelo PPCM, em 2001, optamos por uma verificação mais recente junto à publicação da 

pesquisa de Amorim e Araújo (2013), pois a descrição dos dados analisados pelas autoras nos trouxe 

aspectos positivos referentes a pistas relacionadas a uma possível dialogicidade entre  aspectos 

direcionados à concepção de humanização no processo de formação médica. 

 

5.1  O entrave no modelo curricular implantado em 2001 na UFRN 
 

Até aqui, descrevemos em linhas gerais as formas de organização do currículo do Curso  

de Graduação em Medicina da UFRN, em vigor desde 2001. No entanto, um aspecto relevante e que 

acreditamos merecer destaque, nos chamou à atenção para as preocupações que estavam sendo 

discutidas, em eventos que participamos, sobre o papel da humanização na formação médica durante 

o COBEM – (Congresso Brasileiro de Educação Médica), em 2011; o ALAS – (Associação Latino-

americano de Sociologia) em 2011 e 2013, o ABRASCO – (Associação Brasileira de Saúde Coletiva), 

em 2012, e o CBCSH- (Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas), em 2013. 

As preocupações discutidas por estudiosos, tanto da área da saúde como da educação, nas 

últimas edições dos eventos em pauta, nos remetem ao seguinte ponto: o entrave provocado no 
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processo formador, com visão humanizada, proposto pelas DCN's, a partir do 6º período do curso. 

Isto foi observado, também em nossa pesquisa e que trataremos no próximo tópico sobre Formação 

Humanizada: uma nova perspectiva. 

Embora esta questão não seja periférica à Medicina, mas constante no processo formador 

desse estudante. É surpreendente a chegada do estudante de Medicina ao 6º período do curso. Na 

nossa opinião, representa um retrocesso, um regresso ao passado, um retorno ao modelo do currículo 

anterior, diferentemente do que se preconiza no currículo implantado pelo PPCM-UFRN, em 2001, 

seguindo as orientações das DCN's. Conforme relata Rios e Schraiber (2012, p.8), ao nos informar 

que, 

 

As diretrizes curriculares para o curso médico preconizam desenvolver habilidades 

de comunicação, valores éticos e atitudes de sensibilidade e compreensão com o 

sofrimento alheio que são percebidos, hoje em dia, como aspectos da prática 

profissional bastante comprometidos, com graves consequências para a qualidade da 

própria realização técnica do ato médico. 

 

As dificuldades dialogadas e apresentadas nos Congressos citados, já vem sendo 

pesquisadas nos cursos das universidades federais do país. O órgão responsável por essa identificação 

é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE,23   

Em resposta ao problema que se confirma no curso, no caso da UFRN, e em muitos outros 

no Brasil, entrou em vigor em 2007, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais Brasileiras – REUNI24. 

O Programa REUNI veio com o intuito de expandir a educação superior no país e para 

isso,  adotou várias medidas em prol dos avanços que beneficiam a formação discente. Uma dessas 

medidas correspondem à criação das condições para que as universidades cresçam, se expandam. 

Não só nas estruturas físicas, mas também na ampliação da sua malha acadêmica. 

Outras ações do Programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, o 

aumento da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão 

                                                 
23Esse exame serve como instrumento de avaliação do Ensino Superior e integra o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior no país. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/enade/relatorios. Acesso em: 05/03/2014. 

24
O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que integram o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). Maiores esclarecimentos visitar site disponível em: http://reuni.mec.gov.br/o-que-

e-o-reuni. Acesso em: 08/03/2014. 
 

http://portal.inep.gov.br/enade/relatorios
http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni
http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni
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escolar nas instituições federais, entre outras metas que tem como propósito diminuir as 

desigualdades sociais no país. 

Com isso, a retomada do que se refere ao combate à evasão escolar ou taxa de evasão, 

como conhecemos nos discursos do REUNI, entra na questão aqui discutida sobre o entrave, isto é, 

as dificuldades enfrentadas pelo Curso de Medicina da UFRN. 

No entanto, vale ressaltar que o objetivo das propostas do REUNI não se detém ao Curso 

de Medicina da UFRN em específico, mas a todos os cursos que demonstram aspectos deficitários 

em seu processo de formação. Portanto, também necessitam de apoio e suporte pedagógico para os 

estudantes que precisam concluir seus cursos em período determinado previamente. 

Desse modo, pontamos o aspecto referente ao Curso de Medicina da UFRN devido à 

participação do mesmo no processo de avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP, instrumento que é subsidiado pelos indicadores de qualidade e 

processos de avaliação provenientes do ENADE e que é utilizado como solução paliativa para a 

resolutividade emergencial da situação do curso. 

Diante disso e em colaboração com essas medidas, está a aplicação do instrumento do 

INEP, acompanhado da avaliação institucional e a avaliação dos cursos de graduação. Essa aplicação 

se justifica pela necessidade de comparar o desempenho e o rendimento dos estudantes em relação 

aos conteúdos programáticos, em adequação com os preceitos determinantes pelas diretrizes 

curriculares, em relação às habilidades, às exigências e às competências direcionadas à realidade e a 

outras áreas de conhecimento que permeia o sujeito envolvido nesse processo. 

Em consonância com essa discussão, trouxemos novamente às explanações feitas por 

Amorim e Araújo (2013, p.142), quando identificam aspectos oriundos de disciplinas ministradas 

com temáticas repetidas durante o processo de formação dos estudantes de Medicina da UFRN. 

Porém a importância da avaliação, não somente do desempenho do estudante, mas 

também do curso e dos docentes justifica-se perante o que se constatou na pesquisa das autoras 

referenciadas. 

E foi com base nesse levantamento e nas falas identificadas, na nossa pesquisa, que 

apresentamos um exemplo típico dos aspectos com visão tecnicista no processo de formação dos  

discentes do Curso de Medicina da UFRN. De acordo com a temática abordada e as disciplinas 

ministradas, observamos no quadro 6, a discrepância existente nos períodos de inserção desses 

estudantes: 
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QUADRO 6 

DISTRIBUIÇÃO DE TEMAS (ÉTICA/BIOÉTICA E HUMANIDADES) REPETIDOS POR 

DISCIPLINAS E PERÍODOS DE INSERÇÃO DO CURSO DE MEDICINA DA UFRN 

Temática Disciplina Período de inserção 

Relação médico-paciente Iniciação ao Exame Clínico 

Psicologia Médica 

Estágio Supervisionado em 

Tocoginecologia 

3º 

5º 

10º 

Exercício ilegal da 

medicina 

Introdução à Medicina e Bioética 

Medicina Legal 

Estágio Supervisionado em 

Tocoginecologia I 

1º 

7º 

10º 

Abortamento Medicina Legal 

Clínica Obstétrica 

7º 

8º 

Ética em pesquisa/ 

protocolo de ética CEP/ 

Conep 

Introdução à Metodologia Científica 

Elaboração do Trabalho Científico 

4º 

8º 

Estudante de Medicina 

frente à morte 

Introdução à Medicina e Bioética 

Módulo Biológico II 

1º 

2º 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais e formação 

médica 

Introdução à Medicina e Bioética 

Módulo Biológico II 

1º 

2º 

Humanização da saúde Introdução à Medicina e Bioética 

Atenção à Saúde 

1º 

4º 

Questões éticas em 

trabalho social 

Saci 

Poti 

1º 

2º 

Questões éticas 

relacionadas ao nascer 

Introdução à Medicina e Bioética 

Medicina Legal 

1º 

7º 
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Fonte: Amorim e Araújo (2013)25. 

 

Diante do cenário apresentado, observamos que os temas repetidos ocorrem porque são 

abordados em diferentes períodos, proporcionando assim uma repetência nas mesmas temáticas em 

diferentes disciplinas. Outro ponto importante identificado, mas que não foi contemplado pelas 

autoras, diz respeito às ausências dos 6º, 9º, 11º e 12º períodos do curso nessa distribuição da relação 

entre os temas (Ética/Bioética e Humanidades) tratados repetidamente nas disciplinas e períodos no 

decorrer do curso. 

Para tanto, a busca por uma explanação mais pertinente sobre a falta de referência dos 

períodos supracitados na distribuição organizacional dos temas relacionados à Ética, Bioética e 

Humanidades, nos remetem a uma verificação nos núcleos temáticos descritos junto ao PPCM. 

Em virtude disso e diferentemente dos resultados apresentados por Amorim e Araújo 

(2013, p.139) referentes às justificativas sobre a ausência dos períodos, isto é, em decorrência da falta 

de ementas de disciplinas cadastradas no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – 

SIGAA, da UFRN, identificamos que o formato de distribuição das disciplinas para a oferta do 6º 

período no Núcleo de Formação de Habilidades Políticas e Ético-Humanisticas, corresponde apenas, 

à disciplina de Psicologia Médica. 

O que também nos chamou atenção sobre a oferta de disciplinas para o 6º período, e 

consequentemente, os demais períodos (9º, 11º e 12º), foi a organização das disciplinas. Estas 

priorizadas e distribuídas nos Núcleos de formação mais tecnicista como os Núcleos de Doenças e 

de Neurociências (Doenças do Sistema Imunológico – tecido conjuntivo e articulações, do Sistema 

Geniturinário, do Sistema Respiratório, do Sistema Nervoso e da Psiquiatria), conforme organização 

do currículo do curso. (PPCM, 2001, p.13). 

Portanto, de acordo com a distribuição dos temas: Ética/Bioética e Humanidades, 

repetidos por disciplinas e períodos de inserção do Curso de Medicina da UFRN, o 6º período não 

está representado devido um pouco de desvelo em investigar, mais profundamente, no Núcleo de 

Formação de Habilidades Políticas e Ético-Humanísticas, no PPCM-UFRN (2001, p.13). 

A deficiência constatada nas ofertas de disciplinas por temas, conforme verificamos na 

pesquisa de Amorim e Araújo (2013) e junto ao PPCM (2001), mostram quanto se faz necessária uma 

organização curricular preocupada com contexto em que os discentes vivem e estudam, ou seja, com 

as temáticas e as dimensões já mencionadas, mas que priorizam a concepção de uma formação 

                                                 
25

Os dados aqui expostos, estão apresentados no artigo “Formação Ética e Humana no Curso de Medicina da UFRN: 

uma análise crítica,” (Amorim e Araújo, 2013, p. 142). 
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humanizada pautada no processo do ensino-aprendizagem. Diante disso, corroborando  com essas 

ideias, Carvalho e Diogo (1994) nos informa que, 

um currículo, com direcionamento aberto e características interdisciplinares privilegia o 

procedimento de organização e do ensino, favorecendo a integração de aprendizagem e de 

saberes, além da busca de saberes uteis para lidar com questões e problemas da realidade. 

Assim, condizentes com o que dizem o CINAEM e as DCN's. (1994, p.54). 

 

Portanto os percalços reconhecidos e que se evidenciaram como entraves identificados 

no 6º período são representados pelos momentos em que o estudante se encontra no início do ápice 

de seu sentimento profissional. Segundo Hoirish (1992, p.57), o estudante passa a se confundir com 

o seu real papel no processo de formação, as emoções fluem causando sensações ainda não 

vivenciadas. Por isso, eles ingressam neste período, de tanta efervescência, com o acompanhamento 

do professor, conforme demonstra algumas falas: 

Aqui a gente se sente médico, se sente útil. Entende o verdadeiro sentido de ser 

médico, de atuar. Já pode acompanhar o paciente mais de perto. Perguntar e até 

participar do processo, do estudo da doença e investigação. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - CONFÚCIO, 6º período). 

Pense numa fase boa!!!! Esperei muito por esse momento. Estou me realizando. Eu 

comecei o curso agora. A exaltação começa agora. Achei que não chegaria, demorou 

muito, por mim, a gente começava logo no primeiro ano, aí ficava mais fácil verificar 

o que os professores vão repassando. Digo tudo..., não me refiro apenas a parte do 

contato com o paciente, mas até a parte da humanização. Praticar frente ao problema 

é outra realidade. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - SPINOZA, 6º período). 

 

Em concordância com o que acontece no 6º período, a problemática se prolonga pelos 

demais períodos (9º, 11º e 12º) também. Neles, o que identificamos de prioritário foram os estágios 

supervisionados como: em Saúde Coletiva, em Infectologia e em Cirurgia para o 9º período; em 

Tocoginecologia II, em Medicina Integral I e em Pediatria II para o 11º período, com ressalva para a 

inserção da temática sobre a Ética Médica, essa vinculada ao Núcleo de Formação de Habilidades 

Políticas e Ético-Humanísticas; Além do 12º período, que compreende o momento dos internatos: em 

Medicina de Urgências, em Clínica Médica I e Clínica Médica II. 

No entanto, diante dessa fase descrita acima, nos traz a tona a necessidade de relembrar 

que a preocupação emergente está em formar médicos capazes de “ser ou provocar” mudanças 
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(PPCM-UFRN, 2001), referentes aos aspectos que podem estar inseridos em aportes construtivos em 

que, 

a preocupação comum se pontua entre o conjunto de escolas médicas de todo país, 

onde se enfatiza que a formação geral do médico deve incorporar as competências 

técnica, ética e humanística; além de treinamento para trabalho em equipes 

multiprofissionais; atenção voltada à formação permanente; desenvolvimento do 

espírito reflexivo, crítico e transformador em relação aos sistemas de saúde. (PPCM, 

2001, p. 03). 

 

Enfim, sabemos que o processo de mudança é longo, lento e depende de valores 

coletivamente construídos e acordados entre si. Assim, não basta somente a vontade de um ou de 

outro, mas a determinação e/ou uma ordem construtiva em prol de todos. As mudanças para 

acontecerem, em relação ao comportamento humano, caminham de forma imperceptíveis e por 

processos que envolvem conversas e consensos travados em espaços interlaçados. Em virtude disso, 

não se apresentam como tarefa fácil, principalmente quando se trata de modelos de ensino instituídos,  

arraigados e que seguem estruturas hierárquicas tradicionais. 

Portanto, as explanadas discutidas até aqui, sobre a organização do currículo desenhado 

pelo Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da UFRN, busca priorizar o estudante como sujeito 

da aprendizagem, da sua singularidade, da liberdade e da criação, além de ressaltar o papel do docente 

como um ávido facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, podemos enfatizar que a realização de um processo educacional voltado 

para a articulação entre a educação e a ética, a política e a humanização entre outros aspectos,  podem 

fazer surgir comportamentos individuais que sustentam melhor a diversidade e quem sabe, façam 

emergir as necessárias mudanças educacionais na formação médica em pauta, isto é, provocando 

assim, um diálogo permanente entre os Núcleos organizacionais do Curso de Medicina da UFRN. 
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6  FORMAÇÃO HUMANIZADA: uma nova perspectiva 

 

Não podemos aguardar que os tempos se modifiquem e nós nos 

modifiquemos juntos, por uma revolução que chegue e nos leve 

em sua marcha. Nós mesmos somos o futuro. Nós somos a 

revolução. 

Beatrice Breteau 

 

O panorama das mudanças que vem ocorrendo no processo de ensino, voltado para a 

formação humanizada, desde 2001, na UFRN, se apresenta através de detalhes no âmbito da execução 

concreta da ação. Embora conjugue um número elevado de contribuições na literatura médica, sua 

prática direciona-se por caminhos tortuosos. 

Desse modo compreendemos que um dos eixos norteadores da proposta de humanização 

precisa de maior atenção, haja vista que as proposições que sustentam o processo de formação dos 

médicos necessitam caminhar conjuntamente com o aprendizado técnico, humano, racional, criativo 

e com sensibilidade para detectar as insatisfações decorrentes de um cuidado menos abrangente do 

sujeito. Assim as discussões ressaltadas na teoria precisam dialogar com as ações realizadas na prática. 

Outra questão relevante e que merece ser abordada, refere-se à dificuldade da relação 

entre docente e discente, prática que deveria fazer parte da condição humana dos indivíduos 

envolvidos nesse processo. 

Para tanto, discutir aspectos da condição humana para tentar compreender a relação entre 

os indivíduos  (docentes e discentes) representantes nesta pesquisa, demandaria a construção de uma 

outra pesquisa. No entanto, nos apoiamos em Arendt (2014), para amenizar algumas lacunas advindas 

do aprofundamento sobre a importância de se discutir a condição humana no papel relacional dos 

estudantes com seus professores durante o processo de formação. 

Arendt (2014, p.09) destaca a importância de três atividades humanas fundamentais para 

se entender as condições básicas sob as quais a vida foi dada ao homem na terra. As atividades são: 

 

O trabalho é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano. A condição 

humana do trabalho e a própria vida. A obra é a atividade correspondente à não-naturalidade 

da existência humana. A condição humana da obra é a mundanidade (worldlines). A ação, 

única atividade que ocorre diretamente entre os homens, sem a mediação das coisas ou da 

matéria, corresponde à condição humana da pluralidade. A pluralidade é a condição da ação 

humana porque somos todos iguais, isto é, humanos, de um modo tal que ninguém jamais é 

igual a qualquer outro que viveu, vive ou viverá. (ARENDT, 2014, p.9-10). 

 

Mesmo diante da apresentação, em separado, das atividades humanas definidas por 

Arendt (2014), ela nos alerta para um aspecto que não se pode deixar de fora dessa compreensão, ou 
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seja, essas atividades dialogam e são capazes de se repelirem e/ou se complementarem. E é em virtude 

disso, 

 

[…] que o mundo no qual transcorre a vita activa consiste em coisas produzidas 

pelas atividades humanas; mas as coisas que devem sua existência exclusivamente 

aos homens constantemente condicionam, no entanto, os seus produtores humanos. 

Além das condições sob as quais a vida é dada ao homem na terra e, em parte, a 

partir delas, os homens constantemente criam suas próprias condições, produzidas 

por eles mesmos, que, a despeito de sua origem humana e de sua variabilidade, 

possuem o mesmo poder condicionante das coisas naturais. O que quer que toque a 

vida humana ou mantenha uma duradoura relação com ela assume imediatamente o 

caráter de condição da existência humana. Por isso os homens, independentemente 

do que façam, são sempre seres condicionados. (ARENDT, 2014, p.11-12). 
 

 

Portanto, diante da breve explanação sobre a condição humana, entendemos que o poder 

que condiciona as coisas (comportamentos, reações, atuações, posicionamentos etc.) produz ou é 

capaz de condicionar seus produtores humanos. E em consequência disso, os produtores humanos 

reproduzem suas condições de vida, independente de que relação mantenham com a condição da 

existência humana. 

A questão da humanização nas relações interpessoais, considerando as questões 

subjetivas que se fazem presentes, tal como a sensibilidade, o respeito, o acolhimento e a humildade 

diante do outro, se constitui em algo que deveria ser permanente em qualquer relação. Entretanto,  

Arendt (2014, p.60) explica que, 

 

[…] embora nos tenhamos tornado excelentes na atividade do trabalho que 

realizamos em público, a nossa capacidade de ação e de discurso perdeu muito de 

seu antigo caráter desde que a ascendência do domínio social baniu estes últimos 

para a esfera do íntimo e do privado. Essa curiosa discrepância não passou 

despercebida do público, que geralmente a atribui a uma suposta defasagem entre 

nossas capacidades técnicas e nosso desenvolvimento humanístico em geral, ou entre 

as ciências físicas, que alteram e controlam a natureza, e as ciências sociais, que 

ainda não sabem como alterar e controlar a sociedade. 

 

Como exemplo do que foi relato em referência às relações interpessoais, o quadro se 

fundamenta. No entanto, para um processo de formação voltado para aspectos de cunho humanístico, 

a ideia de uma formação pautada na humanização ainda rasteja pelos corredores do currículo em ação 

do Curso de Medicina da UFRN. 

Diante disso identificamos que os caminhos que direcionaram, mesmo com pouca 

visibilidade, a educação pontuada na perspectiva da formação humanizada foram observados através 

dos contatos que tivemos com as turmas de Medicina do 2º, 4º e 6º períodos. Nosso primeiro contato 
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se deu em fevereiro de 2012, resultante da nossa participação como estudante de Estágio Docência 

pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, junto à disciplina de Introdução à Medicina e 

Bioética. Os demais encontros ocorreram no primeiro e segundo semestres de 2013. 

As incursões nessa disciplina se deram devido à flexibilidade do Plano de Curso 

organizado para o primeiro semestre letivo, em 2012, e pela divisão da turma. A turma era composta 

por 54 estudantes, com idade média entre 16 e 18 anos; oriundos, em sua maioria, de escolas 

particulares e de Institutos Federais. 

A divisão da turma do 2º período foi composta por 3 grupos distintos devido à necessidade 

dos rodízios temáticos entre os docentes responsáveis pela disciplina. Assim, a cada aula com tema 

específico ocorria à circulação dos grupos. Quanto aos outros períodos, isto é, 4º e 6º, a aplicação do 

grupo focal aconteceu de forma convencional. Foram selecionados 10 estudantes de cada período e 

cada grupo participou dos encontros para aplicação das entrevistas em grupo. 

O período compreendido entre os meses de fevereiro e junho de 2012 serviu para 

registrar, muitas vezes informalmente, as observações iniciais da pesquisa no diário de campo. 

Quando nos referimos ao diário de campo, corresponde aos momentos em que, no 

decorrer do trabalho, vamos anotando as falas com identificação fictícia, para manter o sigilo dos 

participantes do estudo. Anotamos os gestos, comportamentos e expressões faciais, além de anotações 

das expressões demonstradas nas discussões sobre as temáticas apresentadas pelos docentes, por 

exemplo: “a morte na formação e prática médica” e “pessoas com deficiência entre nós: a inclusão 

para além da teoria”. Esses dois temas foram discutidos com mais afinco pelos estudantes após 

aplicação de uma dinâmica de grupo organizada pelos professores. Alguns diálogos  nos remetem ao 

quadro representado durante a discussão: 

 

Entrei em Medicina, mas não sei como reagirei diante da morte nem no momento de 

dissecar um cadáver em Anatomia. Vou esperar por esse dia. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - DEMÓCRITO, 2º período). 

 

Vejo a morte como consequência da doença, o difícil será encarar a prática médica. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - HIPÁCIA, 2º período). 

 

As questões sobre acessibilidade estão muito próximas das discussões sobre 

humanização. Muito se fala e escreve, e pouco se enxerga realmente. Sei que há 

rampas por toda Universidade e elevadores em alguns setores de acesso aos 

cadeirantes. Infelizmente as vagas são interditadas por carros de pessoas analfabetas. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - ASPÁSIO DE MILETO, 2º período). 

 



90 

 

Aqui conheço o CAENE26, mas vejo que o problema não está em ter programa ou não, 

mas a educação de cada um. Eu mesmo já vi professor estacionar seu carro em espaço 

para rampa, sair do carro e nem ligar, cadê a educação dessa pessoa. Ele, enquanto 

professor, deveria dar o exemplo não? 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - FRANCIS BACON, 2º período). 

 

Os diálogos referenciados correspondem ao posicionamento dos estudantes do 2º período 

do Curso de Medicina que cursavam a disciplina, Introdução à Medicina e Bioética, já referenciada, 

no Centro de Biociências, da UFRN, naquele período. 

Quanto ao sentimento de indignação apresentado pelos estudantes, surgiu devido aos 

pontos expostos pelos professores, em relação  “a morte na formação e prática médica” e “pessoas 

com deficiência entre nós: a inclusão para além da teoria”, já mencionados. 

Consequentemente, as opiniões circularam em prol do que estava em discussão e com a 

continuidade das observações foram identificadas peculiaridades referentes à sensibilidade, ao 

acolhimento e ao cuidado durante a aplicabilidade de uma dinâmica de grupo em sala de aula. 

Outra dinâmica foi organizada em decorrência da temática “a arte de conversar e de 

ouvir”, despertando assim o interesse dos estudantes, tanto no momento da representação cênica 

como aos que estavam no papel de expectador. Logo após o evento ocorrido, foi aberto um círculo 

de discussão para que todos pudessem opinar sobre como cada um agiria diante das situações 

encenadas. Alguns diálogos aqui apresentados, mostram o posicionamento dos discentes: 

 

 
Não me vejo fazendo [...] tratando meu paciente dessa forma. Acredito que, se 

estamos em um curso como esse, devemos entender qual nosso papel lá fora. Achar 

que um bom dia já é suficiente e que o paciente não sabe dizer nem o que tem! Ele 

nem ouviu o que [...], já foi logo prescrevendo o medicamento. Não concordo, sou 

contra. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - BEDA, 2º período). 

 

Concordo com Beda, ele tem razão em parte. Vou explicar: não concordo com 

desrespeitar o paciente, não dar a devida atenção, consultá-lo e passar seus remédios, 

mas concordo com o tempo das consultas, com a objetividade do problema e 

entender que se eu tô ali é por que “sei”, um pouco mais do que ele, você não acha? 

Posso tá errado, mas tô sendo realista. Você acha que com os problemas que estão aí 

fora, com os planos de saúde, a gente quando se formar tem que se desdobrar em 

vários [...] para poder ganhar alguma coisa. Eu vejo isso na minha casa. Todo mundo 

diz, seu pai pode, sua mãe pode, mas ninguém tá com eles para ver como trabalham 

para “PODER”, como dizem. 

 

                                                 
26Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais - UFRN. Visitar  site disponível 

em: http://www.caene.ufrn.br/. Acesso em: 08/03/2014. 

http://www.caene.ufrn.br/
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(Pesquisa própria, 2012/2013 - FRANCIS BACON, 2º período). 

 
 
Sei da importância de ouvir primeiramente, deixá-lo bem à vontade, para depois 

conversar com o paciente, mesmo porque, ninguém melhor do ele sabe relatar o que 

está sentindo. Mas também tem o outro lado, um exemplo: minha tia diz sempre que, 

quando não preenchemos um formulário, solicitamos um exame e ministramos um 

medicamento, muitos (pacientes) saem reclamando da consulta e que o médico não 

presta. Sim, saem muito insatisfeitos, pois parece que nem se consultaram. 

 
(Pesquisa própria, 2012/2013 - HERÁCLITO, 2º período). 

 

O que nos chamou atenção nesses diálogos entre estudantes de 2º período e sobre essa 

temática foi que eles ainda não tinham ingressado no mundo hospitalar, de clínicas, de cirurgias. E já 

demonstravam o sentimento construído externamente. 

Em nossa opinião, essa visão vem arraigada do ambiente externo, em que a concepção 

tecnicista, a abordagem fria e distante do outro enquanto ser, enquanto semelhante, apresenta-se como 

modelo a ser seguido. Algumas falas priorizavam o ganhar, acumular muitos empregos, o ter, o 

adquirir, o possuir, isto é, aspectos característicos bem peculiares da sociedade capitalista acumulativa 

em que vivemos. 

Um outro procedimento utilizado por uma das professoras, da disciplina Introdução à 

Medicina e Bioética, para a desenvoltura de outra aula, ainda com os estudantes do 2º período, se deu 

por meio de uma representação teatral entre dois estudantes voluntários, usando a técnica de Role-

playing, ou seja, a troca de papéis; ou melhor, o observar de um e o vivenciar do outro no ato da 

encenação da prática médica. Essa técnica permitiu mostrar alguns pontos relevantes ao processo de 

formação, além de demonstrar aspectos negativos condizentes como o meio em que determinado 

estudante vive. Algumas falas captadas retratam bem esses momentos: 

 

Eu atendi levando em consideração o quadro virótico apresentado pela paciente. Não 

podia perder tempo. O consultório estava cheio. (Observando a situação) 

 

          (Pesquisa própria, 2012/2013 - ARISTÓTELES,  2º 

período). 

 

Achei que ele me tratou mal, não me deu atenção. Ele não considerou os problemas 

de saúde que eu já tinha, apenas passou mais medicamentos. (Vivenciando a 

situação) 

 

         (Pesquisa própria, 2012/2013 - CÍCERO, 2º 

período). 
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Representei baseando-se nas conversas que tenho com meus pais. Acredito que eles 

sabem o que me ensinam, eles vivem nessa profissão. Não estão em formação, por 

isso tenho eles como exemplo. (Observando a situação). 

 

     (Pesquisa própria, 2012/2013 - DEMÓCRITO, 2º período). 

 

Na minha opinião, acredito que, mesmo com exemplos e condições críticas nos 

ambientes de trabalho. Não devemos repassar o que há de ruim e sim, nos 

esforçarmos para passar o que aprendemos de melhor ao paciente. (Vivenciando a 

situação). 

 

           (Pesquisa própria, 2012/2013 - ASPÁSIO DE MILETO, 2º 

período). 
 

Em outro encontro representativo, os discentes do 2º período participaram de uma sessão 

de cinema. A aula ocorreu por meio da apresentação do filme: The Doctor (tradução brasileira – Um 

golpe do destino), produção americana dirigida por Randa Haines, lançada em 1991 e protagonizado 

pelo ator William Hurt, no papel do aclamado doutor Jack MacKee. Interpretou o drama vivido por 

um cirurgião bem-sucedido, coordenador de uma equipe cirúrgica, professor de atuação 

hospitalocêntrica, com visão, ações e discurso tecnicista. Mas que sofre uma transformação em sua 

vida ao se deparar com situações vividas, antes imagináveis por ele enquanto  cirurgião aclamado e 

respeitado. Ao ser diagnosticado com um câncer na laringe, ele passa a  vivenciar as mesmas relações 

humanas, antes praticadas por ele, depois de se tornar paciente e ser tratado como tal. 

De forma resumida, o filme narra um período de transformação na vida do famoso 

cirurgião Jack MacKee, uma pessoa egocêntrica e arrogante, que atribuía ao seu status onipotente o 

poder de deter o conhecimento sobre a vida e a morte e assim acreditar que estava isento das fraquezas 

humanas, como a doença, a necessidade de lazer ou de afeto. 

O distanciamento do mundo humano o fez deixar de ver os sentimentos, a sensibilidade 

e sua própria família, como também perceber o desprezo pelos seus pacientes e a falta de diálogo na 

forma de tratá-los, além do desrespeito durante o ato médico em que a prioridade estava em si e não 

no outro. Um exemplo disso é o momento do procedimento cirúrgico, instante em que atua sem 

discernimento, dança e canta diante do paciente sem se preocupar com a condição vivenciada pelo 

doente durante o procedimento cirúrgico invasivo. 

Todo o seu comportamento arredio, distante e frio é alterado após ser diagnosticado como 

sendo portador de um câncer de laringe. Após a constatação da doença, ele passa a visualizar o quão 

insignificante se encontrava sua vida, dando preferência ao trabalho e afastando-se do filho e da 

esposa. 
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As suas atitudes só começam a sofrer mudanças depois de uma consulta com uma colega 

de trabalho, que o trata da mesma forma que ele agia com seus pacientes. Com isso, ele passa a 

vivenciar sua condição de paciente e não mais de doutor. Depois disso, conhece uma paciente, 

também acometida de câncer, que se encontra em fase terminal, mas que reage independentemente 

de sua condição terminal com atitudes positivas perante as outras pessoas. 

Por fim, interpretamos que o sentido do filme serviu para demonstrar a necessidade de se 

vivenciar os problemas enfrentados pelos outros para então reconhecer que as atitudes empregadas 

não condizem com o que o outro deseja. 

Em virtude disso, ressaltamos que o sentido da formação humanizada, da saúde e da 

doença representa o real direito à saúde que é visto como um dos pontos centrais nessa construção, 

enfatizando assim o que se concretiza na criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que coloca o 

Estado brasileiro com a responsabilidade de oferecer serviços de recuperação, proteção e promoção 

da saúde para toda população. 

Sem querer fazer um paralelo com o filme The Doctor (1991), mas tomando como 

exemplo os momentos em que o cirurgião Jack MacKee repensa sua condição de médico diante dos 

problemas vivenciados, trazemos para dialogar com essa ideia as experiências vividas por Oliver 

Sacks (2003) registradas em sua obra: Com uma perna só. 

É bem verdade que o caso de Sacks é uma situação real, enquanto que a situação do 

cirurgião Jack MacKee é uma encenação, uma representação de uma estória fictícia. Mas, ao 

tomarmos conhecimento dos relatos, dos instantes de angústia, decepções, aprendizado e surpresas 

diante das situações vividas, por Sacks, depois de uma escalada na Noruega, em 1974, não fica tão 

distante alguns pontos vivenciados pelas duas situações. Vejamos, quando Sacks se envolveu em um 

acidente com um touro e se deparou com a possibilidade de perder sua perna esquerda. O desespero 

foi tão marcante e assustador que, ao se conscientizar de sua condição de jovem neurologista com o 

risco de ficar sem uma parte do corpo, sua mente entrou em estado de pânico. 

A proximidade com a situação do cirurgião Jack MacKee ocorre a partir do momento que 

ele se ver acometido por uma doença, tida como de difícil cura. Além de se ver, enquanto  cirurgião 

de sucesso, também precisa se perceber como um simples doente de câncer. 

Diante dessa situação, o neurologista se aproxima do cirurgião Jack MacKee, ambos 

médicos que se transformam em paciente e que são obrigados a aprender lições de passividade num 

leito de hospital, além de passar a conviver com a insensibilidade de colegas médicos. 

A partir daqui, o personagem passa a se distanciar do neurologista. Sacks, na condição de 

neurologista, sem uma perna (na interpretação dele a perna não estava funcionando), passa a elaborar 



94 

 

um processo de autodiagnóstico, isto é, um relato desafiador sobre os padrões de atendimento do 

sistema de saúde daquela época, como também seu testemunho vivo e fluente sobre os mecanismos 

neuro sensoriais responsáveis pela formação da imagem corporal – pela qual mostra que os membros 

fazem parte do corpo, todos são interligados, consequentemente, todos formam um todo integrado. 

Com base nas informações e experiências vivenciadas por Sacks (2003). Buscamos 

através dessa perspectiva, os relatos vivenciados por Edgar de Assis Carvalho (2005) em sua obra: 

Virado do Avesso. Carvalho (2005), compartilha sua experiência ao se envolver em um acidente, 

nesse caso de carro, com o calvário da recuperação semelhante a vivenciada por Sacks.  O próprio 

Carvalho relata: 

 

Como Sacks, sofri várias cirurgias, tivemos sonhos semelhantes com espaços 

subterrâneos e seres infra-humanos. Animado com a leitura, exercitei a prática da 

atenção nos mecanismos da propriocepção, mecanismo inconsciente, sexto sentido 

que permite ao corpo saber de si, conhecer posições, alinhamentos, deslocamentos, 

reordenações. (CARVALHO, 2005, p.84) 

 

Com o intuito de interligar as situações descritas, observamos os preâmbulos que 

circundavam as três circunstâncias vivenciadas na interpretação e/ou encenada pelo cirurgião, a 

vivenciada pelo neurologista e a experienciada pelo sociólogo/antropólogo. 

A relevância dessas situações, em alguns momentos, nos levam ao entendimento dos 

discursos dos docentes participantes da nossa pesquisa, dos quais alguns aspectos condizem com os 

relatos sobre a importância da relação médico-paciente, o papel da humanização no processo 

formador e sua contribuição perante a formação humanizada defendida pelo PPCM-UFRN. Muito 

embora,  alguns posicionamentos divergem dos caminhos seguidos pelo processo de formação em 

busca de formação humanizada, do SUS, das condições de trabalho entre outros. As situações 

registradas nos exemplos relatados e os diálogos dos docentes, nãos estão tão distantes das conversas 

captadas nos corredores dos hospitais, durante nossa pesquisa. 

 
Eu falo por mim. Quando enfrentamos situações adversas (com familiares, 

principalmente filho) nos tornamos mais cuidadosos com os outros. A ideia de 

super... se afasta e nos deixa mais realista. Posso dizer, mas atento. Se isso é ser mais 

humano, estou no caminho certo, não acha? 

                   (Pesquisa própria, 2012/2013 – EL - 

Docente). 

 

Falar da relação médico-paciente é falar da humanização. [...] a necessidade dessa 

humanização na Medicina surgiu depois, pela deterioração da relação, pelo desgaste 

da relação. Mas, se não fosse esse mau relacionamento não havia isso. Ninguém diz, 

mas foi o próprio poder, a busca por mais, que provocou isso. Então, por causa disso 

não há humanização nesse processo, nos diálogos. Não dá tempo. 
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(Pesquisa própria, 2012/2013 – DC - Docente). 

 

Eu não faço distinção, pra mim não há tempo para humanizar, é questão de educação. 

Humanizar sempre, relacionar-se bem com seu paciente é nosso dever. Sem esse 

paciente, ou ser humano, não existíamos, digo, a profissão médica não tinha 

importância. Não sei para que tanta discussão. O paciente precisa de ferramenta, [...] 

técnica e também do respeito e do cuidado. Isso, [...], é humanizar. Está em cada um 

de nós, basta querer aplicar. 

 
(Pesquisa própria, 2012/2013 -  SM - Docente). 

 

Não me sinto bem em falar sobre esse aspecto, tenho a sensação de está tratando de 

seres que não são humanos. Como a medicina não é humanizada? Se ela é 

desumanizada, nós não somos humanos? Não sei, vejo dicotomia entre esse assunto. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – AM - Docente). 

 

Sou politicamente correta. Veja, [...], dá para tratar e humanizar? Como? Temos que 

sobreviver, temos que nos tornar cada vez mais autônomos, pular de galho em galho, 

matar um elefante por dia para conseguir manter um filho na escola, pois a pública 

não funciona, possuir um carro, pois o sistema de transporte público não funciona, 

[...] é aí? Continuo? É melhor não falar de humanização ou humanismo. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – IA - Docente). 

 

às vezes penso que desenho um mundo de utopias, [...] brincadeira, mas é real. O 

SUS é para todos, mas todos não o usam. O privado [...] para quem tem condições 

de pagar, mas [...]público paga as prestações de serviços ao privado para prestar esse 

serviço [...] ao público. Então, para que o público? Controverso não? Assim temos o 

público que pouco funciona, mas pagamos por ele e também pagamos pelo privado, 

afinal, temos o quê? Não sei [...]. Essa discussão é muito complexa. Portanto, formar 

médicos, instruí-los para um atendimento humanizado é mais difícil que entender a 

questão do que é público e do que, de fato, é privado. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – DC - Docente). 

 

 

Diante dos muitos problemas que rodeiam o SUS, sabemos que já nasce com uma 

concepção ampliada de saúde, como bem-estar físico, mental e social. Surgiu com o propósito de 

fazer uma grande organização no sistema de saúde em níveis de atenção, almejando superar a 

dicotomia entre o sanitarismo e o hospitalocentrismo. Portanto, aproximar as recomendações das 

DCN para a formação do médico, de visão e atuação mais humanizada, com os preceitos 

estabelecidos pelas diretrizes do SUS resulta em uma concordância na necessidade de formar médicos 

capacitados e comprometidos com as regras de conduta da saúde no Brasil. 

É sabido que o tema da humanização da assistência e do cuidado nos serviços de saúde 

tem ganhado enorme visibilidade, a mais de uma década para ser mais precisa, em importantes 

espaços de debates. Seja com enfoque no âmbito da política institucional – por meio do Programa 
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Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, publicado pelo Ministério da Saúde em abril de 

2000 e, mais recentemente, com o HumanizaSUS -, seja no âmbito dos debates ou discussões e/ou 

no interesse dos pesquisadores da Saúde Coletiva27 e áreas afins. (LACAZ E SATO, 2006, p.109). 

Mesmo assim, não se pretende aqui, aprofundar discussões, debater conceitos ou 

direcionar ideias certos ou não. Mesmo porque temos ciência da complexidade que abarca essa 

discussão, além da diversidade de pontos de vista sobre esse assunto. 

O nosso foco, no entanto, direciona o eixo da humanização para a preocupação da 

capacidade de oferecer atendimento de qualidade, articulando os avanços tecnológicos com o bom 

relacionamento. Este eixo como suporte do processo de formação do discente do Curso de Medicina 

da UFRN, sustentado nos preceitos do PPCM-UFRN. Sem deixar de frisar a importância dos outros 

dois eixos (Melhoria das condições de trabalho do cuidador e Humanização como não violência) 

discursivos da política institucional expressa no documento do Programa de Humanização da 

Assistência Hospitalar (Brasil, 2000) já analisado por Deslandes (2004) e Lacaz e Sato (2006). 

Ao dialogarmos sobre as recomendações das DCN´s, da formação do médico, de uma 

visão e atuação mais humanizada, entre outros aspectos que circundam o processo de formação desse 

médico que tanto se desenha, não podemos deixar de enfatizar que, muito antes das discussões sobre 

a necessidade de formar médicos que estão preocupados em desempenhar seu papel, com interesse 

em atuar por meio de uma boa assistência. É oportuno compreender que nem toda boa ação se 

apresenta ou se instala no sistema de saúde brasileiro de forma resoluta. 

Diante dessa inquietude, enfocamos, como exemplo, a implantação do Programa 

Brasileiro de Acreditação do Hospital, por volta de 1995, que iniciava e tratava da importância de se 

discutir sobre a qualidade da prestação dos serviços de saúde, além da presença dos diálogos em 

relação à humanização. 

Consequentemente, essas discussões tomaram proporções maiores e devido a esse 

programa, o leque de discurso se ampliou e passou a fazer parte de uma proposta bem mais robusta, 

denominada Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade em Saúde, que passou a obter 

maior destaque com a criação da Organização Nacional de Acreditação, em 2001, a qual tem como 

destaque a importância da necessidade de humanização do cuidado. Isso se encontra inscrito no 

documento do Ministério da Saúde sobre acreditação do hospital, que diz o seguinte: 

 

                                                 
27Pesquisadores que se debruçam sobre esta temática e que colaboram com nossa discussão: Ayres, (2005); Deslandes, 

(2004); Merhy, (1999); Rios e Schaiber, (2012). 
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O incremento de eficiência e eficácia nos processos de gestão é necessário para 

assegurar uma assistência melhor e mais humanizada à saúde dos seres humanos que 

procuram os hospitais, necessitados de cuidados e apoio. (BRASIL, 2002, p.11). 

 

Em referência as muitas discussões que permeiam o papel da humanização, outra 

iniciativa relevante e que merece destaque foi a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido 

de Baixo Peso, mais conhecido no Brasil como Método Canguru, criado em 2000. Essa norma, até 

os dias de hoje, vem sendo utilizada nas maternidades públicas e em âmbito local destacamos a 

Maternidade Escola Januário Cicco – pertencente ao Complexo de Saúde da UFRN. 

Ela atua seguindo todos os preceitos do Método Canguru, que incentiva o aleitamento 

materno, o contato da criança pele a pele com a mãe e a manutenção da criança, em posição vertical, 

em contato direto com o peito da mãe. 

Consultando Carapinheiro (1993, p.121) e Svensson (1996, p.379) observamos que eles 

destacam alguns projetos de humanização que foram desenvolvidos e aplicados há muitos anos em 

áreas específicas da assistência, no caso do Brasil, por exemplo, na saúde da mulher com a 

humanização do parto, priorizando e estimulando o parto normal ao invés do parto Cesário, e na 

saúde da criança com o Projeto Canguru, para Recém-Nascidos de Baixo Peso, conforme já 

mencionamos o exemplo da MEJC. 

Nos dias de hoje, muitas são as propostas de ações e implantação de programas de 

humanização nas instituições de ensino e de saúde, especialmente nos hospitais. Com isso, 

consideramos o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) como um espaço de possibilidade e 

reconhecimento para a formação médica, principalmente no encontro entre docentes e discentes na 

relação com o paciente, envolvidos na práxis educacional voltada para o aspecto da humanização. 

Assim, algumas falas capturadas no decorrer das entrevistas, da nossa pesquisa, com os 

docentes e a aplicação do grupo focal com os discentes, retratam bem as percepções desses 

participantes quanto aos programas implantados, às tentativas de interligações entre os conteúdos 

ministrados, as discussões temáticas em sala de aula e os eixos de formação que estruturam o 

currículo. 

Além do contato direto com seu principal objeto de formação, isto é, o paciente. Porém, 

tudo isso visto como propostas possíveis de serem concretizadas, conforme nos informam alguns 

argumentos dos estudantes e dos docentes entrevistados, por exemplo: 

 

[…] estou começando, estou no 1º ano do curso. Já entrei no curso sabendo o que 

tem de bom na saúde e muito do que tem de ruim. Vejo os exemplos, as dificuldades 

para atuar enquanto médico, os problemas e tudo mais. [...] posso contribuir com 

meu paciente. Sei dos incentivos dos governos, não todos, é claro! mas eu leio e 
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busco informação fora do curso. Também sei que muitos [...] ficam só no papel. O 

dinheiro vem, mas não é usado para aquele fim. [...] entrei para tentar dar o melhor 

de mim. Vejo o esforço de alguns professores, tentando dar o melhor deles, muitos 

deles tentam conversar e passar a matéria relacionando com as matérias dos outros 

professores e a coisa fica interessante. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - ARISTÓTELES, 2º período). 
 

 

No início desse processo (de formação), não temos como inseri-los nos exemplos 

“mais real”, [...] o uso de muita simulação e situações semelhantes às que eles vão 

enfrentar depois que forem para o hospital. Nos empenhamos para que [...] 

funcionem e eles não sintam distanciamento entre o que aprendem e o que vão 

praticar. A tarefa é árdua [...], a ligação dos conteúdos são os mais difíceis de serem 

realizados. [...] diálogos entre os conteúdos, muitas vezes, são prejudicados, mas 

tentamos repassá-los da melhor maneira possível para não prejudicar a formação do 

aluno. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – EL - Docente). 
 

 

Tenho como prática, expor temas de interesse coletivo e que estão em pauta. [...] 

estimular trabalhos em grupo. Acho mais motivador [...]. Eles começam a interagir 

entre si e vão iniciando o diálogo de ideias. As discussões são muito ricas e [...] me 

surpreendo com o envolvimento e o conhecimento de alguns alunos, eles expõem 

posicionamentos baseados em conteúdos já vistos e [...]. Nesses momentos, 

visualizo a ligação das disciplinas e que as propostas [...], os eixos não estão 

desorganizados [...]. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – IA - Docente). 
 

 

Hoje posso dizer que, [...] as contribuições dos professores, a organização de como 

as matérias são passadas, [...] sentir algumas lacunas, mas [...] constroem uma ideia 

geral da formação, quando a gente chega aqui. Eu procuro informações de alguns 

assuntos fora do que o professor passa. [...] muitos tentam, mas nem sempre 

conseguem. Assim vou investigar em outras fontes de informações. Assim, tô 

tentando ser um bom profissional, ver o paciente e compreendê-lo. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - EUCLIDES, 4º período). 
 

 

Estou tentado ser [...] um profissional [...]. Tô muito no começo ainda, mas vejo essa 

preocupação dos professores em mostrar que tudo é muito difícil e as vezes simples, 

tanto no lidar com o paciente, como no lidar com a saúde. Tem professor que monta 

exemplos de casos vividos […] nos hospitais e chama a nossa atenção para as 

dificuldades. Também sabemos que, há locais que não tem como atuar […], fazer a 

coisa funcionar [...] tem que improvisar. Tudo isso é tratado. Temos professores que 

ficam repetindo [...] vocês precisam entender as aulas, elas se complementam. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - ANAXIMANDRO, 4º período). 
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Gosto das aulas da professora W, porque ela fica buscando coisas novas para nossas 

discussões temáticas, [...] se preocupa em mostrar que faz ligação da disciplina dela 

com as de outros professores. Eu tiro dúvidas de outros professores, muitas vezes 

com ela. Pra mim,  ela é muito mais informada do que o outro professor. Eu estou 

há 2 anos, já passei pela História da Medicina e das primeiras apresentações, mas só 

compreendi a história da organização do curso, isto é, a proposta das DCN através 

de conversas, no corredor, com ela. Eu vejo que ela se preocupa com nossa formação 

[...], com o nosso direcionamento enquanto pessoa, não só como estudante e como 

professora. Aqui na sala tem colegas que acha que ela é muito viajante, muito delírio, 

entendeu? Eu não, eu gosto do jeito que ela aborda, que trata dos temas e das 

conversas relacionadas ao conteúdo e as experiências com exemplos reais. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - FILO, 4º período). 

 

Esse entrelaçar de ideias relatadas pelos docentes e também pelos discentes, nos mostra 

um pouco do progresso nas atitudes e no posicionamento desses participantes, perante as ações 

sustentadas pelo processo de humanização para uma formação médica pautada na capacidade de 

oferecer atendimento de qualidade e respeito como o seu paciente. 

A partir dessas ações, que são direcionadas ao processo de humanização, são resgatadas 

a ordem do discurso na prática médica, pois o estudante é copartícipe na construção do seu saber e o 

docente deixa de ser uma fonte inesgotável de saberes e passa a ser um orientador experiente, um 

facilitador que aponta os caminhos para a aquisição de novos conhecimentos. Com isso, no nosso 

ponto de vista, o estímulo torna-se essencial para um aprendizado centrado no discente, ficando o 

professor com o papel de mediador e facilitador desse processo. 

Como base em Freire (2014, p.104), entendemos que o movimento de busca, só se 

justifica na medida em que se dirige ao ser mais, à humanização dos homens. E esta, é sua vocação 

histórica, contradita pela desumanização que, não sendo vocação, é viabilidade, contestável na 

história. E, enquanto viabilidade, deve aparecer aos homens como desafio e não como freio ao ato de 

buscar novos conhecimentos. 

No contexto da formação, a preocupação com o desenvolvimento das atitudes dos 

discentes no momento da mudança de sua autonomia como profissional, reflete a questão da 

humanização no processo ensino-aprendizagem. 

O qual privilegia momentos referentes ao binômio discente-paciente, que, de acordo com 

Nogueira-Martins (2004, p.52), são de especial importância as atitudes dos professores e supervisores 

na vivência dos primeiros atendimentos. Nessa mesma linha de raciocínio, Aach (1988, p.154) 

enfatiza a necessidade de se compreender as condições que dizem respeito à relação docente-discente. 

Em virtude disso, a conscientização e o diálogo entre docentes e discentes serve de 

sustentação para o enfrentamento dos desafios a serem detectados pelos discentes em seus primeiros 

momentos de atuação médica, perfazendo assim o ambiente vivenciado durante a formação. Com o 
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intuito de referendar essa argumentação acerca dos enfrentamentos, da experiência, buscamos suporte 

nas falas dos docentes e dos discentes que se seguem: 

 

Quando acompanhei professor “P”, fui orientada de como agir frente ao paciente. 

Tava nervosa e orgulhosa. O professor me deu segurança. Ele sempre diz que 

devemos ter confiança em nós mesmos, sem esquecer que ainda não estamos 

prontos. Essa experiência foi muito boa e mostrou a importância do 

acompanhamento do professor nesse momento da nossa formação. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - EPICURO, 6º período). 

 

 

[...] cada professor precisa demonstrar e passar segurança para seu aluno. O primeiro 

contato, com o paciente, deixa-os em estado de êxtase. Busco [...] exemplos 

sustentados no que eles já vivenciaram no decorrer do curso, situações que 

representem aspectos voltados para a atuação dialogada e humanizada. Além de 

observar a postura, como forma avaliativa desse aluno, do seu aprendizado até 

aquele momento. Depois exponho e discuto meu ponto de vista, sobre a atuação 

deles, de forma geral. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – AM - Docente). 

 

[...] toda essa situação provoca ansiedade, angústia, até medo [...] já imaginou! Às 

vezes não gosto nem de pensar que vou ficar sozinha com um paciente. A professora 

“W” falava muito sobre esse momento. Agora vejo como é importante esse apoio, 

esse acompanhamento aos nossos primeiros passos [...]. é uma caminhada mesmo, 

só vemos isso quando chegamos nela e não temos como escapar, é só enfrentar, mas 

é difícil. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - DIDEROT, 6º período). 

 

 

É importante, também, criar um contexto onde se repense e se interprete as vicissitudes 

inerentes à formação médica, especialmente no reconhecimento das vivências dos próprios docentes 

e dos discentes, a partir da ordem discursiva voltada para a humanização da assistência. Essa 

iniciativa é confirmada por Caprara & Franco (1999, p.19) e Deslandes (2004, p.25) na 

democratização das relações que envolvem o atendimento, o maior diálogo e a melhoria da 

comunicação entre o profissional da saúde e o paciente, assim como o reconhecimento de 

expectativas dos próprios profissionais como sujeitos do processo terapêutico e de aprendizagem. 

Considerar o diálogo como forma de captarmos a dimensão humana, perpassa por aquilo 

que percorre os reais sentidos da práxis educativa e amplia-se no debate sobre aquilo que Scliar (2002) 

referenda como um desafio do nosso tempo, o real papel da humanização na medicina, sobretudo na 

formação médica. 
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Essa proposta do diálogo permanente entre o docente-discente, o paciente e entre saberes 

distintos certamente é um direcionamento que leva à humanização da saúde. Estamos lembrando esse 

processo, porque quando se fala do hospital ou atendimento médico há certa perspectiva do paciente 

no que ele vai encontrar. O atendimento hospitalar faz parte da história passada e presente das 

políticas de saúde no país, que tem no itinerário da busca da população pela cura, a representação de 

que o hospital é o lugar onde reúne todas as possibilidades de solucionar seu problema de saúde, 

conforme argumenta Rocha et. al. (2005, p.5). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2002, p.02), o fator humano sugere novas 

estratégias diante das tecnologias e dispositivos organizacionais, sobretudo no processo de 

atendimento. Desconsiderar tal realidade gera incompatibilidades e/ou resistências na negociação 

organizacional e comportamental do ser humano. Sendo assim, podemos retomar a prática médica 

enquanto prática social em um campo de significações e valores que exige a interpretação dos 

sentidos. 

Nessa perspectiva, esse discurso vem articular com o que Foucault (1979, p. 104) 

denomina de subjetividade e singularidade no exercício de um saber, na produção, na apropriação e 

no uso do conhecimento. Portanto a possibilidade de resgatar o sentido, reconhecendo a construção 

de saberes, sugere um repensar da identidade profissional na implantação dos conceitos, das práticas 

e da assistência vivenciada no processo de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma podemos pensar que, em razão do acelerado processo de desenvolvimento 

tecnológico em Medicina, a singularidade dos pacientes — emoções, crenças e valores — ficaram 

em segundo plano; sua doença passou a ser objeto do saber reconhecido cientificamente, aquele 

especializado. O ato médico, portanto, se desumanizou. 

No mesmo processo, ocorreram transformações na formação médica, cada vez mais 

especializada; e nas condições de trabalho, restringindo a disponibilidade do médico tanto para o 

contato com o paciente quanto para a busca de formação mais abrangente. 

Assim, nosso objetivo, diante dessa dialogicidade vem identificando no profissional em 

formação, resquícios, para não dizer, pequenos aspectos relacionados ao papel da humanização em 

seu processo de formação. Isto pontuado nas entrelinhas do Projeto Pedagógico do Curso de 

Medicina, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, como também nas falas captadas 

junto aos docentes e aos discentes participantes desta pesquisa. 

É bem verdade, as atuais condições do exercício da Medicina não têm contribuído 

satisfatoriamente para a melhoria do relacionamento entre médicos e pacientes, assim como para o 
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atendimento humanizado e de boa qualidade. No entanto, esse quadro não se estende apenas aos 

profissionais médicos, mas também a outros profissionais da área como às instituições de saúde. 

Diante desse contexto, os diálogos presentes em conferências, congressos, simpósios e/ou 

fóruns seguem proporcionando o surgimento de debates e inovações já propostas e muitas delas 

implantadas e defendidas por pesquisadores como: Deslandes (2004, 2006, 2007); Ayres (2005); Rios 

e Schaiber (2012); Cembranelli (2003); Caprara & Franco (1999); Caprara & Rodrigues (2004); 

Troncon (1998), entre muitos outros que se debruçaram sobre o tema no âmbito de uma formação 

médica mais humanizada. 

É com base nessas considerações, que buscamos, novamente suporte nas ideias de 

Deslandes (2006, p.36) para esclarecer a importância dos sentidos que rodeiam a ideia de 

humanização na saúde. Para tanto, eles se fundamentam por meio das relações que são construídas 

no decorrer dos atendimentos e dos diálogos, provocando a melhoria da comunicação entre 

profissional de saúde e paciente nessa díade relacional. 

No intuito de referendar o real papel dessa relação, como sustentação para um dos elos 

que fundamenta o conceito de humanização e diante do cenário que provoca essa ausência de 

humanização na relação humana, recorremos ainda a Deslandes (2006, p.37), para entender que, 

 

Um dos primeiros significados da desumanização apresentados seria o de 'tratar 

pessoas como coisas' (thinging), indicando a persistente ação de não reconhecer o 

doente como pessoa e sujeito, mas como objeto da intervenção clínica. Nessa 

racionalidade as pessoas doentes seriam vistas como um conjunto de necessidades 

padronizadas, atendidas por serviços igualmente estandardizados. Fica patente que 

a consequência dessa prática é a destituição de poder da pessoa doente, além do não 

reconhecimento dos seus sentimentos, levando a uma ausência de reciprocidade com 

seus cuidadores. 
 

O segundo sentido refere-se ao reconhecimento dos direitos do paciente, de sua 

subjetividade e referências culturais e por último, o reconhecimento das expectativas de profissionais 

e pacientes como sujeitos do processo terapêutico. Conforme já mencionamos anteriormente, o 

desafio da humanização perpassa pela composição do respeito ao outro e pelos recursos usados para 

construir uma nova ordem relacional, esta sustentada na diversidade e no diálogo entre os envolvidos 

no processo terapêutico. 

Deslandes (2006, p. 26), acrescenta ainda que na área da saúde, na atualidade, o termo 

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

tema de pesquisa e por meio do vocábulo 'humanização'. Humanização do setor Saúde significa um 

movimento instituinte do cuidado e da valorização da intersubjetividade nas relações. 
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Ao encontro dessas reflexões, Rios e Schaiber, (2012, p.212) nos informa que, se 

buscarmos definir humanização em um conceito-chave, devemos escolher, primeiramente, o 

princípio da cartilha da Política Nacional de Humanização do ano de 2003; com base nas diversas 

revisões e reformulações que o conceito já passou seria: “Valorização da dimensão subjetiva e social 

em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo e estimulando processos integradores e 

promotores de compromissos e responsabilização”. (Humaniza SUS, 2003). 

Na verdade, nesse sentido, Ayres (2006, p.54) e Rios e Schaiber (2012, p.213) nos 

informar que a humanização pode despontar como uma das estratégias para a reconstrução de 

vínculos de confiança, especialmente na dimensão do cuidado, enveredando assim para a noção de 

felicidade, portanto, momento em que o encontro clínico perpassa a técnica e o diálogo se sobressai 

entre o médico e seu paciente. Sendo assim, podemos refletir sobre o argumento que: 

 

[...] o desafio central da Humanização não pode ser equacionado como a necessidade 

de “mais tecnociência”, nem tampouco de “menos tecnociência”, mas com o 

interesse em um progressivo enriquecimento das relações entre os fundamentos, 

procedimentos e resultados das tecnociências da saúde e os valores associados à 

felicidade a cada vez reclamados pelos projetos existenciais de indivíduos e 

comunidades. (AYRES, 2006, p.54). 

 

Com base nessas argumentações, acreditamos que a conversa entre médico e paciente é 

essencial, mas dependendo dessa conversa, ela não se torna imprescindível, pois a conversa deve 

convergir para uma troca de valores e não ser um jogo de conversa fora. 

Essa conversa praticada entre o médico e o paciente deve representar um diálogo pautado 

na sinceridade, na confiança e na segurança de que as informações trocadas serviram de caminhos 

para identificar o direcionamento da busca pela saúde. 

Assim, a conversa, na visão de Rios e Schaiber, (2012, p.214) seria o recurso técnico para 

a investigação diagnóstica, para a construção de vínculo de confiança, para a realização de um plano 

terapêutico pautado em valores, conhecimentos, responsabilidades e compromissos compartilhados. 

Diante desse cenário, algumas falas identificadas junto aos discentes do 6º período, 

remetem ao que nos chamou à atenção para os argumentos de Ayres (2006, p.56) quando se referiu 

ao crescente interesse do indivíduo em manter ativa a troca relacional dialógica com o outro. De 

acordo com isso, observamos nos diálogos captados em nossa pesquisa, algumas opiniões: 

 
Acho que a prática médica se converte em humanização quando você fica do lado 

do paciente, se coloca no lugar dele. Assim você consegue entender, se fazer 

entender e vai fazer uma Medicina mais humanizada. O sistema está aí, os problemas 

também, mas estamos se formando conscientes desses problemas, então não 
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podemos reclamar, temos que tentar fazer o melhor para nossa realização e para o 

paciente. Ele não tem culpa, ele precisa de ajuda. Quando dificultamos a coisa fica 

pior. Devemos pelo menos escutá-lo melhor. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 -ARISTÓBULO, 6º período). 

 

Eu li um texto, acho que tava no 4º ou era no 2º, não sei [...], não lembro o nome do 

autor, mas lembro da história. A paciente vinha todos os dias ao posto de saúde, se 

consultava, recebia a receita, mas no outro dia voltava. Quando foi um dia, o médico 

se cansou de seguir com os mesmos procedimentos e adotou outra forma de atender 

essa paciente. Ele simplesmente a escutou, a deixou falar, contar seus problemas, 

suas angústias [...], suas tristezas. Resultado, depois disso ela mudou. Ficou melhor 

da saúde, deu mais atenção ao tratamento e parou de reclamar no posto de saúde. 

Acho esse exemplo lindo, gostei demais. Tenho esse texto, só que já faz tempo que 

não leio por isso não me lembro da história toda. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - SÓCRATES, 6º período). 
 

Em decorrência do exemplo explanado por Sócrates, referente a uma situação atípica 

ocorrente no círculo médico, trouxemos a título de contribuição, um fato pertinente e que ultrapassa 

os procedimentos oriundos ao processo de formação nas salas de aula. Na opinião de Elisabeth 

Kübler-Ross (1998, p.114) esse fato é entendido quando relata sobre os limites da Medicina, isto é, 

A medicina tem seus limites, um fato que não se ensina na faculdade. Outro fato que 

não é ensinado: um coração compassivo, sentimento que supõe ternura, 

compreensão e desejo de ajudar, pode curar quase tudo. […] ser um bom médico 

nada tinha a ver com anatomia, cirurgia ou prescrição dos remédios certos. A melhor 

maneira de um médico ajudar seu paciente era ser ele próprio uma pessoa cheia de 

bondade, zelo, sensibilidade e amor. 

 

Com isso, vimos que a pessoa do médico e a pessoa do professor médico são 

indissociáveis, mesmo por que eles representam o modelo ideal, portanto o modo de exercer a 

profissão e o de exercer o ensino são essenciais para a formação do futuro médico. 

Assim, Caprara e Rodrigues (2004, p.68) ressaltam as recomendações lembradas por 

William Osler (1849- 1919), um médico canadense considerado um dos pais da Medicina moderna, 

professor e clínico, que exercia o ofício não só com saber científico e prático, mas também filosófico; 

dizia a seus alunos que, quando tratasse da anamnese não se esquecessem de 'seguir cada linha do 

pensamento, não interrogar apenas o essencial; nunca sugerir. Levar sempre em consideração as 

palavras do doente. Se você escutar com cuidado os pacientes, eles te dirão o diagnóstico'. 

Portanto os preceitos defendidos por Ayres (2006, p.54) e Caprara e Rodrigues (2004, 

p.68) sobre a importância do escutar, fortalecem as recomendações feitas sobre a prática médica em 
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relação à necessidade de aprofundar as mudanças direcionadas para uma escuta maior, mais atenta, 

mais dialógica, também defendidas pelo PPCM-UFRN. Enfim, essa temática da escuta abre a 

discussão a respeito do contraponto entre a perspectiva centrada no médico e a perspectiva centrada 

na pessoa. 

Nesse contexto, destacamos a necessidade de ressaltar também o papel do docente na 

díade discente/profissional, principalmente no que se refere ao identificar o outro enquanto paciente 

e repassar essa informação ao discente durante seu processo de formação. 

Com isso, esse discente, ao se tornar um profissional, precisará lidar com a ansiedade e 

para que essa seja diminuída, irá conta com a compreensão e o comportamento do seu paciente. 

Portanto, a comunicação entre eles é que formará o elo de fortalecimento na postura na prática médica, 

mesmo que essa postura ainda esteja em formação. Alguns relatos dos discentes descrevem bem essa 

ansiedade e a necessidade do contato direto com o paciente, vejamos: 

Quando estamos apoiados e praticamos, digo, o contato com nosso paciente, 

encontramos segurança. Aí [...], pode acontecer de diminuir a ansiedade, [...] isso dá 

confiança no atendimento. Tudo fica calmo e flui. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - DIÓGENES, 4º período). 

 

O contato é essencial [...], praticamos Medicina com o paciente. Começamos [...], 

volto e vejo meu professor e a confiança chega. Abordo o paciente com cautela e 

atenção, acho que tô tratando ele com respeito, de forma humanizada. [...] o 

nervosismo é enorme. O papel do professor nesse processo é imprescindível, dá 

segurança, tanto para dúvida na abordagem como para saber se estamos fazendo 

certo. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - ZENÃO, 4º período). 

 

Em colaboração com essa ideia, Cembranelli (2003, p.16) argumenta que o processo de 

humanização vislumbra uma nova época, ancorada no princípio da linguagem e da ação comunicativa. 

Diante disso, o Ministério da Saúde (2000) adverte e lembra que a palavra tanto do paciente quanto 

dos profissionais envolvidos no setor saúde precisa ter lugar relevante no cotidiano institucional. 

Assim, contribuindo com essa ideia, Ayres (2005, p.552) explicita que a linguagem e a 

realidade estão profundamente articuladas, desde que focalizadas na sua realidade, no mundo em que 

essa linguagem é representada. 

Nessa lógica de pensamento, vislumbrar a humanização enquanto abordagem sobre a 

formação médica possibilita a compreensão das práticas vivenciadas no campo da educação médica. 

Nesse contexto, segundo Caprara & Franco (1999, p.649), a formação dos profissionais de saúde, 
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enquanto restrita ao modelo biomédico, encontra-se impossibilitada de considerar a experiência do 

sofrimento como integrante da sua relação profissional. Isso porque no modelo biomédico, não há 

espaço relacionados ou voltados para o sentimento ou o sofrimento humano. 

Com isso, segundo Troncon (1998, p.57), as reflexões sobre as atuais tendências e as 

manifestações humanizadoras no tecido institucional em que as ações de saúde e os próprios atos 

humanizadores se veiculam, perpassa pelo enredo interacional uma pergunta: O conjunto das relações 

que se estabelecem nas instituições — médico/paciente, professor/estudante, profissional/equipe, 

profissional/instituição e outras — estão se humanizando? Para Troncon (1998, p.58), a questão que 

se coloca não diz respeito à validade do modelo, mas sim se ele pode ser considerado como única 

fonte de informação no campo da educação médica. 

Porém o aspecto que se considera oportuno demarcar é o modo como o discurso torna 

acessível à relação docente-discente no intuito de estabelecer a comunicação de um com o outro, isto 

é, colocar-se ao lado do outro no sentido de transmitir palavras, expressões, enunciados, conceitos, 

no evocar a identidade profissional, assim como a disponibilidade do contato com o paciente. No 

próximo subtópico, apresentaremos como os grupos docentes e discentes compreendem as categorias 

Tendências de Mudanças e Incipientes Mudanças. 

6.1 As categorias temáticas- na visão dos docentes 

Diante desse cenário, as discussões e as argumentações em pauta levantadas durante o 

processo de investigação direcionaram-nos para os resultados encontrados e aqui expostos. O 

material coletado gerou dois tipos de análise: uma baseada nos dados levantados com as entrevistas 

dos docentes; a outra embasada nas respostas adquiridas junto aos discentes, após a aplicação da 

entrevista por grupo focal. 

A categorização dos dados se deu pelo processo de identificação dos temas advindos de 

análises específicas resultantes de 180 unidades de análise. Com isso foi possível construir, por meio 

de um aprofundamento analítico, duas categorias, são elas: Tendências de Mudanças e Incipientes 

Mudanças. 

As duas categorias estão divididas em cinco subcategorias apresentadas, a priori, pela 

tabela 1, que se caracterizam pelos subtemas: Realidade Social; Aprender a Aprender (avaliação); 

Competências (saber fazer); Atitudes Grupais – positivas e Atitudes Individuais – negativas, na visão 

dos docentes. 

Quanto à tabela 2, foram utilizadas as mesmas categorias já referenciadas e os subtemas 

fundamentados nos mesmos critérios, ressaltando apenas que os dados adquiridos foram através dos 

discentes, por meio do grupo focal. 



107 

 

Essa explicação foi necessária porque visa esclarecer a importância da separação dos 

dados no processo de análise devido às experiências e momentos vividos pelos docentes envolvidos 

na implantação do PPCM-UFRN. Diferentemente dos discentes relacionados na nossa pesquisa, que 

pertencem às diversas turmas de ingresso28 após a implantação da reforma curricular instituída pelas 

DCN em 2001. De acordo com os resultados analisados, segue a tabela 1: 

 

TABELA 1 

DISTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS IDENTIFICADAS NO 

PROCESSO DE FORMAÇÃO MÉDICA REFERENTE AOS ASPECTOS DE MUDANÇAS NA 

VISÃO DOS DOCENTES 
 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS Nº UNIDADE 

DE ANÁLISE 

(n) 

 

Tendências de Mudanças 

Realidade Social 07 

Aprender a Aprender (avaliação) 05 

Competências (saber fazer) 06 

 

Incipientes Mudanças 

Atitudes Grupais - positivas 08 

Atitudes Individuais - negativas 04 

 

Analisando as informações anotadas e observadas em parceria com as falas da maioria 

dos docentes, de um total de 30 unidades de análise, encontramos um dado, em princípio, sem 

relevância para nossa pesquisa. Mas, o dado referente à faixa etária desses profissionais, nos chamou 

a atenção pelo tempo médio de atuação deles, ou seja, de 15 a 25 anos na prática docente. 

Desse modo, entendemos, através dos diálogos, que o conhecimento prévio, as discussões 

e a experiência oriunda das Tendências de Mudanças já circulavam entre esses docentes, antes mesmo 

da política de humanização entrar em vigor na formação médica, portanto os discursos se 

apresentavam com fundamentação. Dessa forma, os discursos sobre o processo de humanização na 

formação médica se mostraram de forma contundente e embasados no que preconizam as DCN, 

conforme segue: 

 

[...] as tendências de mudanças partiram das lutas por melhorias e das próprias 

instituições. Com isso as diretrizes surgiram para contribuir com a mudança latente 

                                                 
28Os discentes que participaram dessa pesquisa, possivelmente, encontram-se distribuídos entre o 4º, 6º e 8º períodos do 

curso. 
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e reivindicada há tempos. Elas serviram de orientação às tendências, [...] e que 

profissional precisa ser formado, ou seja, com característica generalista; humanista; 

ético e que tenha condições psicológicas e sociais de trabalhar em equipe. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – DC - Docente). 

 

Muitos dos docentes envolvidos nesse processo, já vinham participando de 

encontros, assembleias e outros movimentos que fizeram parte do que hoje, 

chamamos 'movimento sanitarista'. A nossa participação era vista como 

insignificante, mas, mesmo sem muita repercussão, atingimos nosso objetivo junto 

aos companheiros do sudeste. Hoje está aí, foi implantado as DCN. [...] certo que, 

com muitas restrições por parte dos próprios envolvidos no processo. Mas, andando, 

mesmo que lentamente. Isso [...], na minha opinião é muito bom, pior seria se 

estivesse parado. A mudança é lenta, mas progressiva, por isso vejo alguma 

tendência sim. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – AM - Docente). 

 

Desses discursos, foi possível captar elementos que caracterizam as definições que 

possuem acerca da configuração estruturada pelas DCN’s e compactuada com as ideias defendidas 

por Almeida et al. (2007, p.157), quando evidencia a necessidade de profissionais com uma formação 

que compreenda a integralidade, que saibam incluir as chamadas tecnologias leves, também 

denominadas de tecnologias da interação, da escuta, do olhar e que consideram o acolhimento e 

produzem autonomia. 

No que se refere ao primeiro aspecto proveniente da categoria Tendências de Mudanças, 

a subcategoria, Realidade Social, partimos do pressuposto relatado por Almeida Filho (1997, p.26-

8), corroborado por Amorim e Araújo (2013, p.143) quando discorrem sobre o domínio real do corpo 

docente no processo formador, a participação da maioria dos professores e das disciplinas por áreas 

do saber. Estes envolvidos na formação médica e estratégias pedagógicas que favoreçam o 

desenvolvimento da competência moral, isto é, que envolvam vários docentes e disciplinas, que 

utilizem metodologias ativas e desenvolvam o bem pensar e se baseiem na realidade vivida pelos 

estudantes. Nesse sentido, ficou nítida, na fala de alguns docentes, a relevância da Realidade Social 

em lidar com a profissão: 

 

[...] quando atentamos para o outro, respeitamos e aceitamos a realidade de vida,  o 

meio em que vive, seja o paciente ou o estudante. Mantemos vivas as relações sociais 

e o convívio ético, seja ele para o médico ou para outra profissão. Tudo se baseia no 

respeito coletivo. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – SM - Docente). 

 

[...] entendo que quando tiramos as armaduras que sustentam o “saber único”, digo, 

cada um sabe o seu [...], e nos envolvemos em um saber coletivo, ficamos abertos a 

uma ampliação de conhecimentos, uma realidade, muitas vezes distante da que 

vivemos. Mas essas relações provoca realidades sociais que ampliam nosso 

aprendizado. [...] vejo uma formação integralizadora, benéfica ao aluno como 

também ao professor. Além de atender ao aluno nas mais variadas instâncias, 
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também podemos direcionar à realidade, o meio que nos rodeiam. [...] mostrando 

[...] o possível convívio com atuação do futuro médico. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – EL - Docente). 

 

Lidar com a realidade [...], passá-la para os alunos não é tão fácil como aparenta. 

Lidar com o estímulo à competência, seja ela profissional. ética ou moral, durante o 

processo formador desse aluno [...], instruí-lo para uma realidade que não é a que ele 

vivencia dentro da instituição é outro desafio para nossa profissão. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – DC - Docente) 

 

Para Almeida (2006, p.27), a busca de sustentação em autores como: Rabelo (2000); 

Castanho e Castanho (2000); Romão (1998); Dolors Quinquer (2003); Barbosa (2012) entre outros, 

para fundamentar a concepção de Avaliação, se faz preciso devido os possíveis tipos e/ou modelos 

empregados para definir esse conceito. Após uma garimpagem nas definições defendidos pelos 

autores referenciados, ela encontrou um consenso entre os estudiosos consultados. Ou melhor, o papel 

da avaliação como um continuum, que se apresenta de um lado, por meio de uma opinião que 

corresponde a um juízo sobre determinado fenômeno e por outro, a tomada de decisão a partir do 

juízo estabelecido. 

Sendo assim consideramos importante salientar que, dentro da categoria Tendências de 

Mudanças, foram identificados aspectos condizentes com a realidade vivida pelos docentes e isso 

ocorreu devido as experiências e as necessidades de retomar a noção de Aprender a Aprender, ou seja, 

retornar e aprender a prática pedagógica. 

Para fundamentar nossas ideias sobre essa temática, buscamos suporte nos argumentos 

de Barbosa (2012, p.03) quando define que o ato de avaliar pode significar um conjunto de ações, de 

escolha dos sujeitos educacionais, que auxilia no acompanhamento do processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes e do próprio professor, não estando preso aos processos ocorridos 

somente na interação educador-educando. 

Desse modo, foi observado na subcategoria Aprender a Aprender (avaliação), que a 

relevância da adequação advinda de estímulos aos docentes permitiu a capacitação para a questão da 

pedagogia do ensino médico, possibilitando assim um diálogo pertinente referente ao avaliar e ser 

avaliado, conforme revelam as falas a seguir; 

 

A avaliação consolidada como compromisso, responsabilidade e qualificação dos 

profissionais, direcionam as ações adequadas ao avaliar o processo de ensino e 

aprendizagem na formação do professor, não ficando apenas o aluno como avaliado, 

mas o professor também, [...] passando a fazer parte desse processo avaliativo. 

 
(Pesquisa própria, 2012/2013 – AM - Docente). 
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[...] se consideramos [...] que a avaliação é um processo da aprendizagem na 

formação do professor, conseguiremos sair das tendências e chegaremos às 

verdadeiras mudanças. É difícil? É. Mas quando nos dispomos a aprender, a nos 

submeter a novas tendências, as novas possibilidades, tudo muda. Tratar disso, na 

nossa área já é um grande avanço. Não se ouvia falar em professor fazendo 

capacitação, se preocupando com questões pedagógicas, em didática. É ou não é um 

avanço? 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – IA - Docente). 

 

Para iniciar a reflexão sobre o termo Competências, amplamente discutido no 49º 

COBEM (2011); XXVIII ALAS (2011) e 10º ABRASCO (2012), procuramos compreender os 

diferentes sentidos que o termo assume como categoria que pretende nortear a educação do século 

XXI. Para isso nos remetemos ao conceito defendido por Núñes e Ramalho (2004, p.14) quando  

afirmam que, organizar um currículo em termos de competências significa preparar os estudantes 

para um saber fazer reflexivo e crítico no contexto de seu grupo social. 

Ao discutir e ampliar os esclarecimentos sobre o termo definido por Núñes e Ramalho 

(2004), alguns docentes se pronunciaram sobre esse aspecto, perfazendo assim o papel do estudante 

como condutor do saber fazer de forma reflexiva e crítica durante e após sua formação. De acordo 

com as falas dos docentes, observamos o seguinte: 

 

É difícil preparar, terminar. Vejo que nosso papel é direcionar, mostrar os caminhos 

e desejar que eles, com suas próprias pernas, busquem seguir o caminho. Não tem 

como garantir que um estudante saia formado, terminado. Capaz de seguir sua 

profissão sem medo de não saber fazer, mas que esteja disposto a aprender. Isso é 

nossa função, passar essa segurança. Desempenhar uma visão reflexiva e crítica 

depende unicamente dele. Isso se já está formado, se ainda estiver em formação, a 

responsabilidade de direcioná-los é nossa. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – EL - Docente). 

A nossa função, enquanto docente é mostrar que o papel das competências não se 

limita apenas a provocar o estudante para um saber reflexivo, critico. Mas também 

mostrar que ele é capaz de aplicar e vivenciar, [...] através das competências por ele 

definidas. Somos os instrumentos, eles os construtores. O ensino hoje precisa da 

junção da autonomia com a tecnologia, pois as aulas precisam ser voltadas para a 

construção do conhecimento. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – AM). 

 

Na dinâmica das novas formas organizadoras da política de formação profissional, o 

conceito de competência emerge como uma noção básica que procura unir operativamente teoria e 
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prática. Isso quando se assume que toda teoria tem implicações práticas e toda habilidade prática tem 

uma teoria, implícita ou não, que a sustenta; fazendo-se necessário conhecê-la para fundamentar o 

agir profissional. De acordo com Núnes e Ramalho (2004, p.16), essas exigências conduzem o 

entendimento do termo competência para um sentido mais compreensivo do que meramente técnico. 

No entanto, a noção de competência aqui enfocada se organiza num eixo orientador da 

formação profissional, sendo um conceito estruturante dos processos formativos. Assim o papel 

desempenhado pelo docente assume uma relevância consciente quanto à sua responsabilidade 

conforme relata Núñes e Ramalho (2004, p.17) ao destacar que, 

para se compreender as competências, é preciso entendê-las como a capacidade de 

fazer com saber e com consciência sobre as consequências desse fazer, ou seja, toda 

competência compõe-se de conhecimentos, modos de fazer, valores e 

responsabilidade pelos resultados do feito. 

Nesse sentido, os depoimentos dos docentes entrevistados ressaltaram a importância de 

querer saber fazer seu papel com competência, conforme foi notado nas falas seguintes: 

 

A meu ver, as competências são construídas em formação com a ética, seja ao sabor 

do dia-a-dia, seja pela necessidade de capacitar-se diante de cada situação singular 

ou plural. Acredito que a competência ultrapassa os limites do fazer, ao chegar a um 

patamar que perpassa o saber fazer, e sim, saber fazer com prazer e responsabilidade 

com o seu paciente ou seu aluno. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – EL - Docente). 

  

Faço parte dos dois processos, leciono, muitas vezes, baseando-se nas determinações 

atuais, mas essa competência depende somente do interessado. Somente o aluno 

pode demonstrar interesse. Tanto faz agora como antes, a situação é a mesma. Muitos 

[...] se empenham, se esforçam além de suas condições e conseguem. Mas, há os que 

acreditam que se aprende a fazer, a ter competência amanhã e não desde o início, 

desde o ingresso. Tem os que deixam tudo para o final. Acreditam que conseguem 

[…] mas se decepcionam com o resultado. Seja no final do curso ou no decorrer da 

profissão. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – SM - Docente). 

Diante desse cenário, garimpamos e encontramos noções ou ideias de humanização, 

nominadas aqui como categoria de Incipientes Mudanças no processo de formação médica. Nesse 

sentido, os diálogos e relatos capturados junto aos docentes de forma desprendida apresentaram 

aspectos de cunho positivos e negativos referentes a essa dinâmica e, ao mesmo tempo, um retrocesso 
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destoante das propostas determinadas pelas DCN ao curso de Medicina da UFRN e defendidas no 

PPCM. 

Na tentativa de esclarecer melhor os pontos que permeiam o eixo norteador da categoria 

Incipientes Mudanças, no que se refere ao aspecto das Atitudes Grupais- positivas, enveredamos por 

caminhos que demonstram a importância do desprendimento docente. Para isso, buscamos suporte 

nos argumentos de Azevedo e Bezerra (2006) quando refletem e: 

 

[...] relatam a importância de se estabelecer um diálogo entre docentes e estudantes 

em prol de um planejamento conjunto preestabelecendo os limites dos objetivos a 

serem atingidos, as metodologias a serem empregadas e a discussão dos critérios a 

serem considerados, assim como os pontos positivos e os que precisam ser 

melhorados. (2006, p.91-95). 

 

Nessa perspectiva, os diálogos dos docentes ressaltam e fundamentam a necessidade 

essencial de se trabalhar em grupo. Para isso, podemos verificar nas falas que se seguem, por 

exemplo: 

 

Quando fazemos com que uma disciplina converse com outra, o resultado demonstra 

uma abordagem capaz de produzir trabalhos criativos e de excelente qualidade, além 

do rendimento no aprendizado. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – AM - Docente). 

 

O diálogo entre as temáticas vem sendo discutidas há mais de uma década, desde o 

início, [...] da última estruturação curricular, em 2002. As propostas já vinham sendo 

conversadas muito antes das DCN, o impasse ainda ronda nossas reuniões. Temos 

travado batalhas [...] e buscado entender os que não se interessam em contribuir para 

o melhoramento em provimento de todos. Assim vamos levando, desejando que um 

dia [...], a mudança ocorra. Já vejo alguns avanços, pequenos, mas vejo. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – SM - Docente). 

 

[...] as discussões nas construções dos planos de aula se devem ao impasse de fazer 

com que as disciplinas conversem entre si. Quando estamos abertos a mostrar que não 

conseguimos fazer elas conversarem, estamos mostrando que precisamos de ajuda. 

Isso é a parte difícil. Dizer isso? Imagina? Eu não falo isso nem em reunião. Muitos 

têm essa dificuldade, mas jamais vão assumir isso. Eu acho que quando trabalhamos 

em grupo o resultado é melhor, eu não sei porque todos não enxergam isso, ficam em 

suas caixinhas. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – IA - Docente). 

 

Entretanto o aspecto resultante das Atitudes Individuais - negativas de alguns docentes, 

em vez de causar proximidades entre a tríade (docente-discente-paciente) envolvida no processo 

formador, aumentou o distanciamento, provocando assim, sentimentos de insatisfação aos que se 
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empenham em fazer dialogar as disciplinas e buscam reconstruir, de fato, os meios que direcionam 

as diretrizes do curso, com base no PPCM-UFRN. 

Ressaltamos ainda que o material adquirido e utilizado como resultado para a análise da 

subcategoria Atitudes Individuais - negativas, priorizou unicamente os relatos de opinião dos 

docentes envolvidos em nossa pesquisa. Com isso, não podemos utilizar essas informações como 

verdade absoluta, já que os docentes envolvidos na pesquisa não representam o todo do quadro efetivo 

do curso. 

Muito embora, com base nos dados que analisamos, as reflexões acerca das Atitudes 

negativas são demonstradas, na opinião dos docentes participantes, como pontos entravantes para o 

progresso evolutivo dentro do processo formador e, diante disso, foram observadas falas que 

representam esse sentimento entre os docentes, vejamos: 

 

O estímulo e a persistência são termos fundamentais dentro de uma iniciativa livre 

ou coletiva, principalmente, quando tratada em benefício do outro. Buscamos esse 

apoio dentro [...] entre nossos próprios colegas, mas o impasse muitas vezes, por 

situações simples, não progride e entrava o desenrolar das nossas atividades. Muitas 

vezes prejudica as relações e faz com que [...] a vigilância permanente em defesa do 

eixo ético humanístico [...] que sofre prejuízo na sua relevância perante os demais 

eixos, seja relembrado em cada encontro. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – DC - Docente). 

 

Há muitos pontos negativos, mas isso só se consegue se for conversar com outro 

grupo de professores. Aqui, tentamos manter o nosso objetivo, fazer com que haja 

proximidade no processo formador. Se nos empenharmos em manter o professor em 

um patamar, o estudante em outro e o paciente, sabe-se lá onde, como fica essa 

formação? Por isso, lutamos por essa proximidade, por essa conversa. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – EL- Docente). 

 

É salutar registrar que, segundo os dados analisados, foi identificado um volume 

significativo de discursos recheados de ideias e propostas inovadoras. Essas pequenas iniciativas 

regam o campo das Atitudes grupais positivas resultando, em nossa opinião, em Incipientes 

Mudanças. 

Dessa forma não podemos nos ater a um caminho definido, mas há um direcionamento 

voltado para a perspectiva da transversalidade, fazendo-se necessário compreender os diferentes 

objetivos do conhecimento, possibilitando assim a referência aos sistemas construídos na realidade 

do estudante. 

Segundo Azevedo e Bezerra (2006, p.91), os argumentos sobre o papel da 

transversalidade pode ser melhor explicitado quando utilizado como instrumento de experiência. Este 

instrumento  aplicado pelos docentes acerca de mecanismos inovadores e empregado através de um 
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processo contínuo de construção voltado para a aprendizagem, para os resultados e para a 

autoavaliação, não só dos discentes, mas também dos próprios docentes. 

Assim, o papel da transversalidade abarca o todo, ou seja, do docente ao discente, do 

aprender ao ensinar. Como mecanismos ligados por meio de pontes que se cruzam a cada ponto de 

encontro. 

6.2 As categorias temáticas- na visão dos discentes. 

 

De acordo com a conjuntura e organização da categorização dos dados, junto aos 

discentes, resultado das 150 unidades de análise, foi feita uma releitura de cada categoria encontrada. 

E, desse processo, surgiram às subcategorias resultantes do aprofundamento e da compreensão 

analítica demonstrada na tabela 2. 

 

TABELA 2 

DISTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS IDENTIFICADAS NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO MÉDICA REFERENTE AOS ASPECTOS DE MUDANÇAS NA VISÃO DOS 

DISCENTES 
 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS Nº UNIDADE DE 

ANÁLISE (n) 

 

Tendências de Mudanças 

Realidade Social 29 

Aprender a Aprender (avaliação) 34 

Competências (saber fazer) 42 
 

 

Incipientes Mudanças 
Atitudes Grupais - positivas 27 

Atitudes Individuais - negativas 18 

 

Dos discursos dos discentes, extraímos elementos que caracterizam e fundamentam o 

direcionamento para a categoria Tendências de Mudanças. Segundo Lampert (2009, p.32), ainda que 

de forma pontual, mesmo não sendo um processo de mudanças definido, de certa forma, se 

direcionam pelas práticas que norteiam a humanização na saúde. 

Nessa perspectiva, o posicionamento de Caprara & Franco (2006) e Deslandes, (2006, 

p.85-108) retratam o processo comunicativo diante do que acontece no contexto das relações 

preestabelecidas por modelos de assistência cristalizados e acriticamente reproduzidos. 

No entanto já percebemos que as relações sociais vêm demonstrando possibilidades de 

reorganização dos padrões vigentes, pontuados pela Realidade social de um vir-a-ser distinto a partir 

de novas ações e problematizações dos sujeitos. 
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Concordando com os argumentos de Caprara & Franco (2006); Deslandes (2006, p.85-

108) e Araújo (2004, p.65) sobre o processo comunicativo, acrescentamos que a proposta de educação 

dialógica se fundamenta em um processo coletivo de trabalho, sendo consistente a interação entre os 

sujeitos (sejam eles tutores, estudantes, professores, comunidades, pacientes), ou seja, as relações 

entre eles devem ser horizontais e democráticas, plurais e criativas. Assim alguns desses aspectos 

podem ser observados nos relatos abaixo: 

 

[...] não sei [...], não entendo muito ainda sobre isso, pois acho que imaginar e 

vivenciar são diferentes. Mas posso dizer que, [...], eu posso me esforçar para manter 

uma relação de colaboração em proveito do paciente. Eu vejo nas nossas relações 

em sala de aula, se trabalhamos em grupo com nossos colegas, as coisas fluem, por 

isso acho que fazer tudo sozinho é estrelismo e individualismo, coisa de imbecil. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - CÍCERO, 2º período). 

 

O direcionamento para o conhecimento é extremamente importante, mas o contato, 

as relações sociais, resultantes da realidade em que vivemos e o parecer do paciente 

são [...] para mim, mais gratificante. Quando associamos a prática clínica aos 

recursos de tecnologias duras, permitimos aperfeiçoar a prática médica em 

detrimento da realidade social em que vivemos, consequentemente, os modelos 

cristalizados se perpetuam. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - POSSIDÔNIO, 6º período). 

 

[...] quero acreditar que isso é possível, basta a gente mesmo querer. Isso depende 

da nossa vontade, na maneira de tratar, abordar e relacionasse com meu paciente, 

[...] quando me relaciono bem com [...], essa é minha opinião, as pessoas que 

trabalham comigo, tratando eles de igual pra igual, as coisas andam, se desenvolvem. 

Todos trabalham satisfeitos, mesmo que não tenha muita [...], condição de prestar o 

serviço. Acho que isso faz parte da nossa realidade, de uma realidade social, de uma 

experiência conjunta, partilhada. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - SÊNECA, 4º período). 

 

Eu penso igual a ti (SÊNECA), enxergo a interação entre um profissional e o 

paciente como eixo de sustentação, como equilíbrio para uma relação dialógica. A 

meu ver, [...] cada situação [...], seja pelo médico, seja pelo paciente deve se dar de 

forma interativa entre ambos. É importante lembrar que a cadeia das relações são 

interdependente, ou seja, tanto o médico quanto o paciente dependem um do outro 

para que ocorra a troca de realidades vividas por cada um, essa é minha opinião. 

 

(Pesquisa Própria – 2012/2013 - PITÁGORAS, 4º período). 
 

Em se tratando dos aspectos da subcategoria Aprender a Aprender (avaliação), 

observamos que, no decorrer dos diálogos, pontos semelhantes se aproximaram e passaram a refletir 

o mesmo direcionamento das ideias referentes ao processo avaliativo pautado no que se aprende em 

sala de aula. 
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Na direção contrária desse argumento, Azevedo e Bezerra, (2006, p.91) sustentam que as 

propostas baseadas em práticas e em um processo de aprendizagem propriamente dito, o qual é 

pessoal e particular, tendem para o fato de que os estudantes aprendem diferenciadamente, em tempo, 

estilo e estratégias que lhes são próprias. 

Nessa perspectiva, Almeida (2006, p.28) define que a avaliação é como uma espécie de 

retroalimentação do processo de ensino. Desse modo, podemos enfatizar que, nas falas dos discentes, 

foram identificadas explicações condizentes com as informações captadas junto ao professor ou por 

meio do que foi descrito em sala de aula sobre o assunto abordado. 

 

Quando encontramos um professor que nos avalia na íntegra, considera todo o 

aspecto formador, sabemos que a troca de conhecimento ultrapassará os argumentos 

de sala de aula. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - CAPRA, 6º período). 

 

Aprender a aprender [...], é contraditório, depende unicamente do interesse, da 

responsabilidade, da dedicação, do compromisso e retorno agregado a uma avaliação 

condizente com a realidade vivida pelo estudante [...], Isso depende da forma 

avaliativa. Nem sempre “avaliar” corresponde ao resultado almejado. 

 
(Pesquisa própria, 2012/2013 - SPINOZA, 6º período). 

 

Tem que se pensar [...], como avaliar o aprendizado. [...] pode ser resultado de 

avaliação pra uns, não pode ser para outros. Vejamos, meu caso: eu não gosto de 

escrever, não consigo colocar no papel [...] claramente, o que aprendi, mesmo assim 

não quer dizer que eu não saiba do conteúdo. Pode perguntar! Eu me dou bem se for 

trabalho que contemple exposição, seminários ou prática.  Então [...], aprender a 

aprender, também deveria ser aplicado com os professores, eles precisam saber se 

sabem avaliar a avaliar, não acha?. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - EMPÉDOCLES, 6º período). 
 

O último aspecto relacionado às Tendências de Mudanças ressalta o termo Competências, 

essa pontuada na visão do discente para o que se compreende como habilidades, atitude e 

conhecimento. 

Para tanto, faz-se necessário compreender o novo sentido desse termo. Em linhas gerais, 

entendemos como um processo recíproco, visto que ele pode ser captado sob a ótica do “dar e 

receber”, ou seja, a partir do momento em que o docente ministra conteúdos direcionados para uma 

formação competente e agrega a esse processo atitudes corroborativas para o desenvolvimento 

pessoal e profissional do discente, ele está assumindo uma postura condizente com o que está 

recebendo. 

Com base nisso, Perrenoud (2000, p.19) nos adverte para a importância de três elementos 

que circundam a competência: primeiro são os saberes; segundo as condutas e depois os esquemas 
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de ação. No entanto, o interesse em destaque nesta pesquisa privilegia a noção dos saberes, ficando 

a discussão dos outros termos para um segundo momento ou pesquisas futuras. 

Desse modo julgamos pertinente enfocar a relevância dos saberes como componentes das 

competências, eles são representados como: saber teórico, saber sobre o contexto, saber-fazer-

técnico, saber-fazer-operativo, saber-fazer em relação aos procedimentos e saber social. Ressaltamos 

ainda três tipos de capacidades percebidas pela competência, na visão de Perrenoud (2000, p.19), são 

elas: 

- capacidade de transferir os conhecimentos, habilidades e destrezas; 

- capacidade de resolver problemas em uma função produtiva; 

- capacidade para obter resultados de qualidade. 

Tomando como referência o que foi explanado anteriormente, recorremos aos diálogos 

apreendidos dos discentes para esclarecer a relevância desses saberes, ressaltando portanto o saber 

fazer, e seu papel diante das competências repassadas em sala de aula. De acordo com as falas 

captadas sobre essa subcategoria, temos algumas reflexões feitas por eles: 

 

Vejo a competência como um caminho a ser trilhado, recebemos orientações, 

ensinos, exemplos a ser seguido, mas depende de nós mesmos, se queremos ser 

ótimos profissionais ou se preferimos ser bons profissionais [...]. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - HERÁCLITO, 2º período). 

 

[...] as competências [...], as atitudes são essenciais para o sucesso profissional, por 

isso, nossa função é desempenhá-las com muita responsabilidade e dignidade. [...] 

recebemos as orientações e os direcionamentos que devemos seguir. [...] elas se 

concretizam quando repassamos o que aprendemos, ou melhor, o que recebemos. 

[...] entendo isso como uma troca, eu recebo o que é dado pelo professor, [...] eu dou 

ao meu paciente o que me foi dado, é uma troca, mas não de retrocesso, mas sim de 

progresso, segue adiante, certo?. 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - ARISTÓBULO, 6º período). 

 

Já passei por alguns cenários de ensino, estou no 3º ano, faltam mais de 50% do 

curso, pois pretendo ainda fazer residência [...], mas vejo o nosso sistema de saúde 

muito propício, muito estimulador ao desvio. Vamos lá, por mais que eu receba 

instruções para ter bom desempenho, para pôr em prática as minhas habilidades de 

bom médico, siga todas as regrinhas que nos habituamos e somos encaixados no 

modelo instituído. Mesmo assim, quando saímos somos tentados a agir conforme o 

conceito cultural da nossa população. Olhe! Exemplo do meu pai: “o que o doente 

quer é um diagnóstico, um comprimido que o trate”. “Se você disser que ele tem 

uma gastrite, imediatamente, tem que pedir uma endoscopia, um ultrassom e passar 

Omeprazol”. Outro aspecto importante é quando aprendemos sobre habilidades, 

atitudes, as competências mesmo, mas se vamos atuar no SUS? Possivelmente, 

receberemos mais ou menos uns R$ 10,00, por consulta, enquanto que na rede 

privada, os convênios variam, possivelmente, entre R$ 35,00 ou R$ 55,00, eu acho, 
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não sei. É um dilema não é? Imagina quando eu me formar, penso como atuarei [...], 

seguindo o que aprendi ou nas condições em que enfrentarei? 

 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - CONFÚCIO, 6º período). 

 

Numa perspectiva similar ao desfecho tratado na categoria Tendências de Mudanças, 

enveredamos por caminhos semelhantes, mas conscientes ao adentrar na categoria Incipientes 

Mudanças sob a ótica dos discentes. Aqui ressaltamos a importância de identificar os aspectos que 

permeiam as possíveis mudanças advindas do processo de formação do médico na UFRN pontuando 

as subcategorias: Atitudes Grupais -positivas e Atitudes Individuais -negativas. 

Diante disso, é compreensível entender que as mudanças necessitam e exigem atitudes, 

modificações de hábitos arraigados e precisam libertar-se das amarras fortemente protegidas pelas 

rotinas da instituição e/ou pelos grupos corporativos. 

Assim, enfatizamos pequenas evoluções no processo ensino-aprendizagem determinadas 

por poucos desbravadores desse campo em desenvolvimento. As experiências e metodologias 

relatadas por autores como: Almeida et al. (2007, p.164); Azevedo e Bezerra (2006, p.94-6) e Amorim 

e Araújo (2013, p.144) são algumas contribuições positivas que vêm coadunar com as ideias de 

Liberalino (2004) ao descreve que, 

 

é preciso que a educação universitária possibilite uma formação que comprometa o 

futuro profissional com uma inserção na sociedade de forma dialógica, não apenas 

como um bom técnico, mas como um cidadão, capaz de associar-se ao outro e se 

posicionar de forma crítica, o que se contrapõe a esta atual tendência. (2004, p.43). 

 

Os desafios se apresentam de forma contundente, mas, de acordo com Liberalino (2004, 

p.43), a necessidade de uma aproximação com o outro, provoca em ambos o compartilhamento de 

posicionamentos, de pensamentos, de atitudes e de visão crítica. 

Portanto, entendemos que esses aspectos foram possíveis de serem captados por 

direcionar, nos diálogos dos discentes, a resultados de Atitudes Grupais – positivas que contribuem 

para evidenciar as possíveis modificações no processo de reflexão, em prol do futuro médico. Assim 

destacamos que: 

 

Ao desenvolver atividades em grupo, identificamos o empenho de cada membro. 

Isso é possível verificar quando todos são beneficiados. Acredito que o partilhar 

experiências e conhecimentos são algumas das boas contribuições para nossa 

formação. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - HIPÓCRATES, 6º período). 
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Algumas disciplinas são organizadas para que todos [...], contribuam com uma 

parcela de conhecimento. Cada aluno assume uma temática, uma dinâmica de grupo 

e utiliza a metodologia usada pelo professor ou coloca os temas em conversa com os 

demais colegas. E assim levamos as discussões, seja para determinada temática ou 

para discussão de casos clínicos. Muitas vezes achamos melhor aprender dessa 

forma. Acredito que, no nosso caso, isso ocorre por que buscamos fazer com que a 

coisa funcione e estimule, não só nossos colegas, mas os professores também. 

Chamo isso de atitude compartilhada ou coletiva em prol de nós mesmos. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - POSSIDÔNIO, 6º período). 

Atentas às mudanças e tendências que vem sendo reivindicadas tanto no campo docente, 

como no campo discente, muitas instituições têm lançado mão dos pilares de sustentação tradicional 

para adentrar nas propostas pedagógicas que, segundo Amorim e Araújo (2013, p.144), envolvem o 

discente de forma ativa; incentivando e permitindo a reflexão, o debate, a confrontação de ideias e 

opiniões. Além de relacionar questões e problemas da vida real. 

Esse modo de organização parece surtir mais efeito na formação moral/ética do que nas 

tradicionais aulas expositivas, tidas como inovadoras que circundam a formação médica. No entanto, 

partimos do pressuposto de que a mudança paradigmática, embora mais próxima, ainda se apresenta 

com uma nebulosidade superior ao desejo do que venha a se concretizar. 

Desse modo, os caminhos que perpassam pelos vieses onde circulam o aspecto Atitude 

Individual - negativa ainda se encontram impregnados na estrutura predominante do contexto de 

mercado, de trabalho e de oferta dos serviços. Tudo isso voltado, predominantemente, para as 

especialidades e para os atendimentos compartimentalizados. 

Contudo, os discursos identificados na subcategoria Atitudes Individuais - negativas 

destacam um aspecto, também em pauta nos congressos, nos fóruns e nos debates sobre humanização 

e formação médica, relevante nos dias de hoje e que podem comprometer as Incipientes Mudanças 

em seu processo de mutação. 

Esse aspecto corresponde ao momento em que o discente ingressa no 6º período do Curso 

de Medicina. Fase essa, considerada como um entrave no processo mudança da formação médica, 

principalmente, por ser o momento em que esse discente envereda por caminhos onde estão mais 

presentes os núcleos tecnológicos. E os núcleos de visão mais humanizadas se tornam cada vez mais 

distantes no processo formador. 

Em virtude dessas observações, buscamos compreender o papel da prática. Diante dessa 

ocasião e/ou como momento de fragmentação da formação do conhecimento médico. Já que este  
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conhecimento vem sendo consolidado por dois polos de formação, isto é, o humano e técnico. Para 

isso recorremos a Bourdieu (2007) quando nos informa que, 

o agente envolvido na prática conhece o mundo por um conhecimento que, conforme 

Merleau-Ponty, não se instaura na relação de exterioridade de uma consciência 

conhecedora. Ele o entende num sentido bastante razoável, sem distância objetivante, 

como sendo algo evidente, justamente porque ele se encontra enredado nele, com o 

corpo colado nele, onde ele habita como se fosse um uniforme ou um hábitat familiar. 

Ele se sente em casa no mundo porque o mundo também está nele sob a forma de 

habitus, necessidade tornada virtude e que requer uma forma de amor da necessidade, 

de amor fati. (2007, p.174). 

 

Diante disso e de acordo com os relatos captados entre os docentes e os discentes do 

Curso de Medicina da UFRN, esse impasse no andamento do curso é bem representado pelos diálogos 

abaixo, vejamos: 

[...] devemos priorizar o religar dos saberes, como cita um pesquisador das Ciências 

Humanas. O refletir sobre o processo da educação e que tudo isso permite apreender 

em conjunto. É verdade, mas no contexto geral, isso faz parte das discussões do 

início do curso [...] quando entramos no sexto (período), a coisa muda. Tudo é mais 

real, mais cobrado e [...] o ensino torna-se mais fragmentado mesmo. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - EPICURO, 6º período). 

Tenho acompanhado as discussões sobre a evolução das mudanças, o currículo, as 

avaliações, além de alguns eventos. [...] ultimamente, me chamou a atenção o evento 

do COBEM, em setembro de 2013, Ribeirão Preto [...]. Em especial uma palestra 

com os professores: Ernesto Troncon, Maurício Braz e Eliana Amaral sobre o tema: 

Desenvolvimento docente, se ainda me recordo [...], sendo que cada um dos pales-

trantes abordaram questões sobre: “O quê o professor de medicina precisa saber para 

ensinar”?”, “Como desenvolver as competências para a preceptoria no internato?”e 

por último, se há “Mérito acadêmico e estabelecimento de padrões de excelência 

para o docente que ensina”. Lembro bem da discussão sobre as competências, em 

especial os impasses identificados, junto aos alunos, no processo natural do curso. 

Esclarecendo [...] quando o aluno chega ao 6º período, tudo que foi ensina, todo seu 

processo formador, tudo que foi instruído para uma proposta da humanização vem 

por terra. Surge então [...], o duradouro mundo tecnicista fragmentado e se vai, o 

efêmero discurso da humanização. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 – AM- Docente). 

Eu acho que chega um ponto que a medicina, digo, a formação te cobra isso, uma 

definição. Você precisa tomar uma decisão e se comprometer com a profissão. Aqui 

você já não fica mais pensando na beleza, nas possibilidades, aqui fazemos, 

colocamos as mãos e a cabeça para funcionar juntas. Diferente do início do curso, 

que só priorizávamos a cabeça, trabalhos com suposições. Entendeu né? Mais prática, 

mais realidade, mais problemas, nada de brincadeira nem simulações ou 

representações. Aqui é vida. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - GALENO, 6º período). 
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Já ouvi professores da base reclamar, chamar nossa atenção para não esquecermos o 

que aprendemos até o semestre passado, mas a realidade aqui é outra, é mais real 

mesmo. Assim fica mais difícil manter o pensamento. Não somente por causa do 

ritmo ou das situações vividas, mas as próprias condições de serviços, a precariedade, 

as cobranças, tudo é diferente. Estamos mais distantes de uma atuação humanizada, 

como as interpretadas no início e com mais tempo. Atentamos para [...], o respeito, 

a paciência, o cuidado e mais algumas coisinhas que são de nossa responsabilidade. 

(Pesquisa própria, 2012/2013 - EMPÉDOCLES, 6º período). 

Como já mencionamos anteriormente, o eixo da humanização ao qual estamos nos 

direcionando, corresponde ao processo de humanização como capacidade de oferecer atendimento 

de qualidade, articulando os avanços tecnológicos com o bom relacionamento entre os participantes 

desse processo. 

Embora sejam muitos os aspectos que se apresentam em torno do termo humanização, 

consideramos oportuno destacar que os pilares que sustentam a concepção de humanização, em nossa 

opinião, no que se refere à formação humanizada, no contexto do PPCM-UFRN, está compreendido 

no posicionamento, no diálogo de cada docente e discente envolvidos nesse processo formador. 

Porém, é com base nesse direcionamento que ressaltamos a importância da maior atenção, 

do cuidado, do respeito tanto do docente para com o discente, como do docente para com o paciente 

e assim reciprocamente. 

As proposições que sustentam o processo de formação dos médicos necessitam caminhar 

conjuntamente com o aprendizado técnico, humano, racional, criativo e com sensibilidade para 

detectar as insatisfações decorrentes de um cuidado menos abrangente do sujeito na prática. 

No entanto, é interessante ressaltar ainda que o processo de formação dos médicos com 

visão humanizada, pode enveredar por outro caminho, que aqui não cabe tratar em profundidade, mas 

que merece maior atenção futuramente. Trata-se da construção de identidade desses futuros 

profissionais em formação. Segundo Deslandes (2006, p.73-4), 

 

[…] o tomar para si determinadas responsabilidades na relação com o outro implica, 

por sua vez, questões de identidade. Essa conclusão é relativamente intuitiva, pois 

se perguntar acerca de por que, como e quanto se é responsável por algo é como se 

perguntar quem se é, que lugar se ocupa diante do outro. Essa reconstrução contínua 

de identidade no e pelo cuidado, tanto do ponto de vista existencial como do ponto 

de vista das práticas de saúde, é outro aspecto a que se deve estar atento quando se 

trata de humanizar a atenção à saúde. A construção da identidade é um tema difícil 

e complexo, que não cabe aqui tratar em profundidade. Não obstante, também é 

impossível refletir sobre a questão do cuidado e da humanização sem passar por esse 

aspecto, pois no momento em que se age 'em-função-de' algo, tornando-se, portanto, 

caução para esse algo, está-se imediatamente dizendo quem se é ou se busca ser. 
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Diante dessas circunstâncias, compreendemos que a formação do médico é pautada pelo   

diálogo com o outro, seja esse outro, o docente ou o paciente. Sendo assim, torna-se cada vez mais 

pertinente a proximidade entre as discussões teóricas com as ações preconizadas na prática. 

Em síntese, somos conscientes de que os aspectos detectados e apresentados por meio 

das categorias, tanto para os docentes como para os discentes, são representadas com certa   restrição 

quanto a uma discussão mais aprofundada sobre cada categoria identificada. 

Entretanto, a nossa proposta de compreender os aspectos relacionados à concepção de 

humanização que contribuem para uma formação humanizada foi atingida. Mesmo porque, a 

estrutura organizacional do PPCM nos mostrou os limites que rondam os núcleos de sustentação do 

projeto e do currículo. Como também, o posicionamento e a opinião do docente ou do discente, em 

relação aos pontos relevantes ou não no cerne do processo de formação médica da UFRN, através 

dos diálogos captados. 

Embora tenhamos observado um panorama de tendências e/ou incipientes mudanças que 

veio sendo construído, através dos depoimentos dos docentes e discentes. Também identificamos, ao 

longo das análises, que foi em decorrência desses depoimentos que as proposições que sustentam o 

processo de formação dos médicos, do Curso de Medicina da UFRN, aqui apresentadas estão 

explicitadas em forma de categorias. 

As mudanças, mesmo consideradas como tendências e/ou incipientes, mostraram a 

importância do caminhar junto entre o aprendizado técnico, humano, racional, criativo e também, o 

identificar as insatisfações resultantes do cuidado desatento para com o indivíduo envolvido no 

processo da troca. Enfim, entendemos que as ideias que subsidiaram as tendências de mudanças e as 

incipientes mudanças identificadas, através dos diálogos, são direcionamentos para aproximar não só 

as disciplinas, mas também o diálogo entre a tríade docente-discente-paciente no processo de uma 

formação mais humana e pessoal dos futuros médicos. 
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7  CONCLUSÕES 

  

 Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes. 

 Paulo Freire 

  

 É relevante enfatizar que não estamos colocando um ponto final nesta discussão, 

apenas inserindo algumas reticências, pois não há como deixar registrado a finalização de um 

pensamento, principalmente, se este se encontra em constante ebulição, pois não existe um caminho 

e/ou saber único, nem linear, que defina as mudanças provenientes de uma concepção de 

humanização ou de um processo formador. 

 O encerramento, de forma provisória, da nossa discussão é apenas uma parada para 

repensar sobre a compreensão dos aspectos relacionados ao que se discutiu a respeito da concepção 

de humanização, no que tangue à contribuição para o processo da formação médica situado no PPCM-

UFRN. 

 Em síntese, nossa jornada tratou dos caminhos seguidos pelos movimentos sociais que 

estavam em pauta na época, como o urbano e o rural, para em seguida, de forma breve, enveredar 

pelo cenário da Reforma Sanitária. E como resultado da Reforma Sanitária, foram apresentados os 

momentos correspondentes as conquistas e as referências que passaram a direcionar a cultura  

biomédica brasileira. A consequência dessas conquistas foi criação do Sistema Único de Saúde, e 

conjuntamente com SUS, vieram as discussões e os debates a respeito da humanização. 

 Os debates sob humanização ganharam relevância e ultrapassam os limites do SUS. 

Mesmo após o processo de construção do SUS, e antes da constituição da PNH, em 2003, o tema da 

humanização circulou, muitas vezes, sob outras nomeações e em outros contextos como na busca da 

melhoria da qualidade da atenção ao paciente e na melhoria das condições de trabalho e de formação 

do profissional de saúde.  

 Fase esta que a busca por uma visão holística ganhou maiores proporções durante o 

ato médico. As práticas de cunho interativo e atenção voltada para o indivíduo de forma integral, 

passou a permear os ambientes e os serviços de saúde. Obviamente que a relação médico-paciente 

e/ou docente-discente também entrou nessa busca por uma relação mais próxima e mais humana. 
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 Portanto, dificilmente encontra-se alguém (médico ou paciente) que questione a 

importância da relação médico-paciente na prática clínica, como também, dificilmente encontra-se 

alguém (médico ou paciente) que nela não localize problemas corrosivos na atual prática clínica. 

Desse modo, em nossa opinião, o impasse dessa relação dúbia continua sendo protelado a cada nova 

proposta de atenção ao outro. 

 Em virtude disso, o cerne dessa questão está nos aspectos interpessoais e relativos a 

uma natureza mais específica do encontro clínico e da prática médica. Foi, por meio do aparato 

tecnológico e da evolução das técnicas utilizadas pelos médicos que se ampliou o desinteresse desse 

profissional em demonstrar maior atenção ao seu paciente. 

 A partir daí o cuidar, passou a ser representado pela prescrição medicamentosa, 

diagnóstico ou exames complexos. Com base nessas preocupações, o discurso da humanização 

passou a ganhar corpo e estendeu-se aos órgãos fundadores desse pensamento fragmentado, ou seja, 

às instituições de ensino. 

 A história da pesquisa tomou como aporte as discussões sobre humanização. E foi por 

meio dessas incursões que direcionamos e situamos nossas inquietações iniciais. A fundamentação 

teórica, com a qual foi dialogada durante o processo organizacional e estrutural do texto, seguiu 

juntamente com o suporte metodológico e as técnicas utilizadas para o desenvolvimento e análise das 

questões que circundaram a pesquisa. 

 Em respostas às questões que deram direcionamento para nossa investigação, 

seguimos dando prosseguimento a esse raciocínio, primeiramente, os caminhos perseguidos 

resultaram nos aspectos oriundos das interligações dos conteúdos ministrados no eixo ético-

humanístico, eixo este, representante dos aspectos humanísticos no PPCM-UFRN. 

 No entanto, o percurso seguido para se chegar à concepção de humanização no 

processo de formação médica foi direcionado, primeiramente, para um norte investigativo sobre as 

escolas médicas no Brasil. Essa preocupação se pautou devido à necessidade de uma fundamentação 

teórica sobre a organização dos currículos utilizados, na época da primeira implantação do Curso de 

Medicina, no país. 

 Em detrimento ao segundo aspecto, a mudança curricular se apresentou como 

resultante das alterações sofridas pelo PPCM, devido às determinações instituídas pelas DCN's. As 
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mudanças, portanto, pontuaram-se como pertinentes à consonância existente entre o eixo ético-

humanístico e a aplicabilidade da prática discente durante o processo de formação. 

 Para isso, enfocamos a importância dada a organização curricular quanto às dimensões 

distribuídas em períodos e as fases de atuação, correspondentes aos períodos de ingresso durante o 

ano letivo. Outro ponto relevante e que mereceu consideração, foi o referente à organização dos 

conteúdos específicos e os núcleos temáticos. 

 Esses dois polos tornaram-se representantes diretos, do que entendemos como eixo de 

ligação, entre os aspectos da humanização e o que se buscou no processo formador do discente de 

medicina, isto é, o diálogo entre os eixos (de cunho humanizado e tecnológico) de sustentação do 

PPCM-UFRN. 

 Embora as discussões sobre o papel da humanização dentro do processo formativo do 

discente de medicina ainda seja latente, o que também nos chamou atenção para essa discussão foi 

as DCN's. Pois, em nossa opinião, tornou-se imprescindível compreender que o processo instituído 

por essa diretriz se encontra em adequação e, consequentemente, as novas propostas que estão em 

vigor desde 2001 até o presente, ainda necessitam se equilibrar. 

 Porém é contundente relembrar que o processo de adaptação e/ou mudança é lento e 

não há milagre que o faça se estabilizar, principalmente em pouco mais de uma década. Entretanto, 

de acordo com essas circunstâncias, argumentar ou contextualizar a atuação das instituições médicas 

e/ou dos médicos no Brasil, pode significar ou estimular uma situação que se encontra em ebulição 

já há bastante tempo, procurando apenas o momento oportuno para eclodir. 

 Em virtude disso, estamos há mais de uma década tentando entender as reais mudanças 

propostas pelas DCN's, seus benefícios trazidos ou deixados no ambiente da formação médica e da 

prestação de serviços de qualidade. No entanto, embora seja muitas as transformações sociais 

ansiadas pelos gestores e formadores médicos, ainda se visualiza muitas lacunas, tanto nos serviços, 

como na formação. 

 As transformações sociais, tão almejadas, ainda se apresentam de forma difusa e 

deixam apenas pequenas informações sobre questões referentes às experiências sobre avaliação e o 

sentido das competências no projeto pedagógico de algumas instituições de ensino em todo o país. 
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 Salientamos, portanto que, muitos desses pontos, quase imperceptíveis, têm sido 

percebidos, de forma sucinta, em âmbito local. Assim, deixamos as argumentações nacionais para 

outra oportunidade e voltamos ao curso de formação de médicos da UFRN. 

 Seguindo o modelo instituído, o Curso de Medicina da UFRN, foi criado e organizado 

sob as mesmas características igualitárias às demais escolas médicas brasileiras, onde são priorizados 

ambientes hospitalares como campo de ensino e que acabam formando profissionais carentes de 

compromisso social. 

 Contudo, podemos acrescentar que em detrimento de algumas nuances significativas 

e relevantes, detectados a partir dos dados analisados em nossa pesquisa, identificamos aspectos 

condizentes com os preceitos da formação humanizada, sejam estes referentes aos conteúdos e 

discussões temáticas ou em relatos e ações empregadas no ato de abordar e tratar o paciente. 

 Nessa perspectiva, as mudanças seguem caminhando, de forma lenta e gradual, e com 

o intuito de obter os benefícios almejados pela reforma curricular em vigor desde 2001. Nesse sentido, 

as propostas empregadas no Projeto Pedagógico focalizam-se na interligação de conhecimentos entre 

disciplinas, sugestões humanizadoras e aproximação entre docente-discente-paciente. 

 Sendo assim, consideramos que todas as propostas elaboradas e implantadas no 

Projeto Pedagógico são interdependentes entre si e, por isso, entendemos que é de fundamental 

importância destacar que a definição de que o médico em formação seja capaz de se tornar um 

profissional competente, capacitado a garantir, preservar e restaurar a saúde do seu paciente. Além 

de se manter inserido nos preceitos éticos/morais e humanístico. 

 O terceiro aspecto que nos conduziu e nos serviu de indicativo de qualidade para 

identificar uma formação de visão humanizada, foram as formas dialógicas empregadas pelos 

docentes e os discentes participantes dessa pesquisa. Diálogos que resultaram na construção das 

categorias tendências de mudanças e incipientes mudanças. 

 Os aspectos indicativos nos levaram a enveredar por um panorama de mudanças, 

incipientes é bem verdade, mas significativos. Cada diálogo capturado passou a desvendar uma 

quantidade de sentimentos (bons e ruins), dúvidas, questionamentos, inseguranças, credibilidade em 

si e no docente, arrogância, esperança, confiança, prazer, desejo de fazer o bem entre outros adjetivos. 
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 Entretanto, mesmo diante desse último aspecto, aparentemente funcional e com 

resquícios de evolução no processo formador. Encontramos entre os períodos analisados, relatos e 

situações repletas de controversas, referente ao 6º período. 

 Foi com base nessas argumentações que achamos importante destacar que as propostas 

condizentes com a formação dos médicos envoltos em uma nova perspectiva para uma formação mais 

humanizada, em certo momento destoam, conforme os diálogos já mencionados no decorrer do texto, 

para um retrocesso nas propostas fundamentadas pelas DCN’s e em vigor por meio da implantação 

do PPCM, em 2001. 

 Essa assertiva se deu pelas determinações impetradas nos documentos, mas não 

seguidas na prática. Isso se constatou através dos depoimentos dos discentes do 6º período do curso. 

Durante todo o processo de coleta e análise, foram observados os discursos diferenciados entre esse 

período e os demais analisados. 

 Assim, na visão dos mais críticos (sejam docentes ou discentes), as opiniões 

expressam  dúvidas quanto à possibilidade de ensinar, dialogar ou mesmo repassar valores e atitudes 

mais de acordo com os preceitos da humanização. Contudo, os atores envolvidos com o processo de 

formação do médico, no Curso de Medicina da UFRN, têm atravessado uma distorcida ideia de 

humanização. 

 Principalmente, por que atualmente se sustentam em um campo de teorias e práticas 

bem fundamentadas, mas infelizmente vista de forma bem banalizada e malquista pelos que estão 

pouco familiarizados com as Ciências Humanas, consequentemente, desconhecedores do real sentido 

dos conceitos específicos da área das humanidades. Em decorrência desse posicionamento, 

compreendemos que isso só serviu de alerta para mostrar o quanto ainda estamos impregnados por 

conhecimento construídos de forma fragmentada. 

 E, finalmente, entendemos que os caminhos que entrelaçam os pilares do Projeto 

Pedagógico do Curso de Medicina-UFRN se sustentam por meio dos vieses que costuram e fazem as 

interligações entre os conteúdos ministrados, as discussões temáticas e os eixos de formação do 

currículo, estes identificados claramente nos diálogos dos docentes dos módulos integrados e dos 

discentes do 2º e 4º períodos do curso. 

 Quanto ao 6º período, podemos enfatizar que as temáticas, os planos e os discursos 

dos docentes e dos discentes foram observados e nitidamente percebidos, que os aspectos negativos 
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foram se apresentando e sendo construídos como resultantes da prática utilizada em forma de uma 

ruptura dialógica no processo formador, provocando assim um distanciamento de ideias entre o 2º e 

4º períodos. 

 Com isso, observamos nos relatos de alguns discentes e identificamos também cenas 

e vivências em certos docentes, o não conhecimento, ou melhor, o total desconhecimento dos 

princípios da humanização. A disparidade existente entre os períodos revelou os aspectos positivos 

dos períodos da base, aqui investigados, e uma acentuada discrepância nos períodos mais 

profissionalizantes. 

 Diante desse ponto de vista, é interessante relembrar o posicionamento das ideias de 

dois autores mencionados nesta pesquisa - Arendt e Bourdieu, ambos tecem algumas reflexões 

conclusivas relacionadas às práticas sociais. 

 Para Arendt (2014), as condições da existência humana fundamentam o fato de 

homens e mulheres serem considerados sempre seres condicionados e, da mesma forma, o conceito 

de habitus de Bourdieu (2009), nos esclarece como este condicionamento ocorre no sistema de ensino 

e sobre a inculcação que produz em docentes e discentes. 

 Se considerarmos que o docente de uma universidade representa uma espécie de 

operador intelectual e que deve obedecer a diretrizes institucionais, porém sua prática se realiza de 

acordo com os condicionamentos provenientes de sua formação, vemos aqui como avaliar os 

docentes de medicina. A formação médica tem sido tradicionalmente fundamentada no modelo 

biomédico e é esta a base da formação dos docentes que atuam no processo de ensino atual. Para que 

haja uma mudança em sua prática, há necessidade de se desconstruir toda a sua formação. 

 Portanto, para tornar possível introduzir uma visão baseada na humanização, que 

contradiga uma prática naturalizada em sua formação anterior, isso exigiria uma nova conscientização 

desses docentes, que levasse à desconstrução de sua formação anterior. 

 Os professores envolvidos nos primeiros anos do curso de medicina talvez já tenham 

sido levados a uma reflexão que os tenha conduzido a uma mudança de prática. Porém, pergunta-se, 

o que esta nova política de humanização tem realizado no sentido de levar à reflexão de professores 

dos últimos períodos do Curso de Medicina? 
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 Na nossa pesquisa não foi possível verificar algum sinal que aponte nesse sentido. Pelo 

contrário, as falas dos docentes e discentes demonstram haver uma lacuna entre os primeiros períodos 

e os últimos no Curso de Medicina. E sem uma política que leve a provocar mudanças nas práticas 

dos atuais docentes dos últimos períodos, não se pode esperar que os novos médicos venham a ser 

formados em uma perspectiva de prática humanizada. Infelizmente, o que se pode esperar é que o 

modelo biomédico ainda continue a predominar, estabelecendo a ideologia hegemônica na área 

médica. 

 Enfim, embora nos diálogos de alguns participantes (docentes e discentes) apareçam 

nitidamente alguns vieses, em forma de questionamentos, que a humanização tenha condições de 

responder, a maioria desconhece o assunto. Muitos tomam o termo da humanização de forma vulgar 

e reagem contra a ideia de que não sabem o real sentido do termo e que precisam aprender, para então 

aplicá-la. 

 Há os que defendem ser óbvio o significado do termo de humanização, além dos que 

acreditam ser injusta a cobrança por uma prática humanizada. Pois, o único culpado pela má atuação 

do médico/docente junto ao paciente/discente é a organização dos serviços ou as condições de 

trabalho que não permitem que estes profissionais atuem com qualidade. 

 Constatamos, na nossa pesquisa, que a temática da humanização, da ética e da 

formação humanística, trabalhadas conjuntamente, representam a junção de uma visão mais humana, 

consequentemente, é uma abordagem nova e pouco entendida pela maioria dos profissionais 

envolvidos no processo da formação médica. 

 Assim, mesmo com as deficiências detectadas junto aos docentes e aos discentes,  

compreendemos que os dados investigados nos proporcionaram respostas às propostas delineadas 

acerca do que percebemos entre a visão dos docentes e dos discentes. 

 Obviamente, observamos também que o processo de formação relacionado à 

concepção de humanização caminha, mesmo de maneira incipiente, em prol de uma formação médica 

mais humanizada e centrada no ser humano. 

 Por fim, entendemos que a interligação entre os núcleos de formação, isto é, a ligação 

entre as diversas temáticas específicas e as complementares, corroboram para uma gama de saberes 

já explícitos no Projeto Pedagógico. Desse modo, os diálogos entre docentes e discentes e a conexão 
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entre os núcleos de formação pode provocar e/ou ultrapassar as incipientes mudanças detectadas pelas 

categorias formuladas na pesquisa e penetrar às verdadeiras mudanças. 

 Finalmente, podemos considerar que os aspectos detectados, tanto no PPCM como nos 

diálogos, ao longo do texto não se apresentaram, apenas como referência ao processo de formação 

discente, com visão humanizada. Mas também como contribuidores para a construção de uma teia de 

conhecimentos que contempla um conjunto maior de relações dialógicas entre os diversos setores da 

saúde, seja os de prestação de serviços ou os de formação médica. 
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9  APÊNDICE 

9.1 ROTEIRO DE ENTREVISTA (PARA OS DOCENTES) 

1- O QUE VOCÊ DESTACA COMO ASPECTO NORTEADOR NO EIXO-ÉTICO HUMA-

NISTICO PARA UMA FORMAÇÃO HUMANIZADA NO CURRÍCULO ATUAL? 

 

2- EM SUA OPINIÃO, QUE TIPO DE MÉDICO VOCÊ ESTÁ FORMANDO E QUAL 

TIPO VOCÊ GOSTARIA DE FORMAR? 

 

3- COMO VOCÊ DESCREVE O CURRÍCULO DE MEDICINA HOJE? 

 

4- DIANTE DAS MUDANÇAS OCORRIDAS DESDE 2002, ATÉ OS DIAS ATUAIS, O 

QUE VOCÊ INDICA COMO ASPECTOS POSITIVOS E/OU NEGATIVOS NO PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA- UFRN 
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9.2  TÓPICO GUIA PARA GRUPO FOCAL (PARA OS DISCENTES) 

1- EM SUA OPINIÃO, O QUE É FORMAÇÃO HUMANIZADA? 

 

2- O QUE VOCÊ PERCEBE DAS INTERLIGAÇÕES ENTRE OS CONTEÚDOS MINIS-

TRADOS, AS DISCUSSÕES TEMÁTICAS E OS EIXOS DE FORMAÇÃO DO CURRÍ-

CULO? 

 

3- COMO VOCÊ RELATA A AFININIDADE ENTRE O EIXO-ÉTICO HUMANÍSTICO E 

SUA APLICAÇÃO NA PRÁTICA DURANTE A FORMAÇÃO? 

 

4- QUAIS ASPECTOS (POSITIVOS E/OU NEGATIVOS) VOCÊ DESTACA COMO INDI-

CATIVO DE QUALIDADE PARA SUA FORMAÇÃO? 
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9.3 TCLE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NOTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS. LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A pesquisa intitulada “Educação e humanização: uma análise do projeto pedagógico do curso de 

medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte” tem como objetivo investigar os aspectos do eixo ético-

humanístico e suas contribuições para uma formação médica humanizada, no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina 

da UFRN, na visão do docente e na ótica do discente num contexto multi e transdisciplinar. Os dados serão obtidos através 

da aplicação de três tipos de técnicas, são elas: entrevista não estruturada para os docentes; entrevista com grupo focal 

para os discentes e observação participante para ambos os grupos. A entrevista com grupo focal será conduzida por 

profissional colaborador neutro e com experiência na metodologia adotada, a partir de encontros com discentes do 2º, 4º 

e 6º períodos que atuam no CB e HUOL, para análise e discussão de registro de opinião no processo de humanização na 

construção da formação médica. Trata-se de um procedimento não invasivo e que não oferece nem um tipo de risco e/ou 

desconforto aos participantes. Todos os dados obtidos serão guardados e manipulados com sigilo e ética, garantindo o 

anonimato na divulgação e publicação dos resultados. A pesquisadora assumirá o compromisso de não disponibilizar 

esses dados para uso de outras pessoas. Como benefício, espera-se contribuir com a construção do conhecimento no que 

tange ao desenvolvimento de novas práticas pedagógica e profissional, que tenham como norte a humanização. Além de 

uma proximidade mais intensa no entrelaçamento das relações que envolvem o atendimento, o diálogo e a melhoria da 

comunicação entre o discente em formação e seu futuro paciente, assim como o reconhecimento dos próprios docentes 

formadores, como sujeitos do processo terapêutico e de aprendizagem. 

A participação no estudo não oferece riscos ou danos. Se houver algum dano comprovado, decorrente dessa 

participação, será fornecido tratamento sem ônus aos participantes, providenciado pela pesquisadora Antonia Núbia 

Oliveira Alves de Souza. 

A colaboração participativa é voluntária e não haverá penalidades para quem decidir não participar deste 

estudo em qualquer época de seu desenvolvimento. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente para Antonia Núbia Oliveira Alves de Souza, no endereço Campus Universitário, Av. Sen. Salgado Filho, 

3000, Bairro. Lagoa Nova, Natal-RN- Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais-PPGCS ou pelos telefones: 

(84) 8729-5545/9631-4624. 
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Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no 

endereço Av. Sen. Salgado Filho, 3000, Bairro. Lagoa Nova, Natal-RN ou pelo telefone (84) 3215-3135. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _________________________________________, declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, 

como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa intitulada 

“Educação e humanização: uma análise do projeto pedagógico do curso de medicina da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte”. 

 

Natal,____/___/____ 

De acordo, 

 

____________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

____________________________________ 

Pesquisador responsável 

PPGCS-CCHLA-UFRN 

(84)3125-3556/8729-5543 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Av. Sen. Salgado Filho, 3000, Bairro. Lagoa Nova, Natal-RN ou 

pelo telefone (84) 3215-3135. 
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COMPROMISSO DA PESQUISADORA 

 

Eu, Antonia Núbia Oliveira Alves de Souza, confirmo que discuti as questões acima apresentadas com cada 

participante da pesquisa. É de minha opinião que cada indivíduo entende os riscos, benefícios e obrigações relacionadas 

a esta pesquisa. 

 

Natal, _____/____/____. 

 

 

__________________________________ 

Antonia Núbia Oliveira Alves de Souza 

Pesquisadora – PPGCS-CCHLA-UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quaisquer dúvidas ou informações podem ser obtidas pelos telefones: (84) 8729-5543/ 9631-4624/ 3215-3556 

(Antonia Núbia O. A. de Souza) ou junto ao CEP/UFRN (84) 3215-3135. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _______________________________________________________ após ser esclarecido(a) e 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Educação e humanização: uma análise do projeto 

pedagógico do curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”,  poderá trazer e, entender 

especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação 

de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Antonia Núbia Oliveira Alves de Souza, a realizar 

a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma das parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citada em garantir-me os seguintes 

direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada e outras 

publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora Antonia Núbia Oliveira 

Alves de Souza, e após esse período, serão destruídos e; 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse da 

gravação e transcrição de minha entrevista. 

  Natal (RN), _______de _______ de 2012 

 

Participante da pesquisa 

 

Pesquisadora responsável 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NOTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS. LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Por ter sido informado (a)  verbalmente e por escrito sobre os objetivos e metodologia da pesquisa intitulada 

“Educação e humanização: uma análise do projeto pedagógico do curso de medicina da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, coordenada pelo(a) doutoranda Antonia Núbia Oliveira Alves de Souza, concordo em autorizar 

a realização da(s) etapa(s) de coleta de dados com aplicação das técnicas: entrevista semi-estruturada (06 docentes) e 

entrevista com grupo focal (30 discentes) nos períodos:  2º, 4º e 6º nesta Instituição que represento. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima citada por um Comitê de Ética 

em Pesquisa e ao cumprimento das determinações éticas propostas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar minha anuência a qualquer 

momento da pesquisa. 

 

 

Natal (11/07/2012). 

 

 

  ____________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do Coordenador ou vice-coordenador 

do Curso de Medicina - UFR 
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10  ANEXOS 
  

 (O título da tese encaminhado para o Plataforma Brasil/Comitê de Ética em Pesquisa-UFRN, 

foi modificado). 
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