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RESUMO 

 

Considerando o papel do ensino superior em saúde para a sociedade 

brasileira, em que os egressos dos cursos ofertados na área serão os profissionais 

prestadores de serviços à população, este estudo objetivou analisar o componente 

ensino do PET-Saúde da Família - Natal-RN na formação de estudantes dos cursos 

de graduação em saúde da UFRN. Foi realizada pesquisa qualitativa com análise de 

documentos das disciplinas SACI e POTI datados entre 2009 e 2011 (portfólios, 

avaliações de desempenho e oficina de avaliação), mediante o auxílio do software 

Alceste© e análise de conteúdo, segundo Bardin. Na análise foi encontrado como 

potencialidades: o alunato trabalhando em grupo tutorial multidisciplinar, cuja 

interação e contato com a Unidade de Saúde da Família, incluídos os profissionais, 

bem como a comunidade, instiga nos aprendizes o diálogo consigo mesmo e com o 

outro, numa construção dos ser/agir no mundo. Os textos trabalhados durante as 

aulas permitem refletir e teorizar a respeito da realidade observada, auxiliando-os na 

identificação dos problemas e no traçar estratégias de intervenção. Já a observação 

da realidade reveste o aluno de humanização. Este passa a captar as necessidades 

e dificuldades enfrentadas pela comunidade observada. Nas fragilidades ficaram 

evidenciados: problemas de relações interpessoais entre os estudantes da SACI; a 

maioria dos projetos de intervenção ocorrendo numa perspectiva paternalista, 

reproduzindo o modelo de prestação de serviços na saúde mais praticado nas 

sociedades brasileiras; dificuldades em aprofundar no aprendiz, a importância da 

teorização dos assuntos; problemas de financiamento de projetos de intervenção; 

descumprimento do plano de ensino em alguns grupos tutoriais; e, por fim, 

dificuldades dos alunos e monitores em acompanhar as atividade de pesquisa e 

extensão do PET-Saúde, pela falta de integração dos projetos pedagógicos dos 

cursos. Conclui-se que o componente ensino do PET-Saúde da Família adota 

metodologias ativas de ensino na inserção de alunos na Atenção Primária em 

Saúde, proporcionando uma formação dentro de princípios éticos e humanísticos a 

partir do trabalho em equipe e da inclusão reflexiva dos alunos na Estratégia Saúde 

da Família. Apesar da existência de fragilidades concernentes às relações 

interpessoais, descompasso entre as proposições multiprofissionais e 

interdisciplinares da SACI e POTI e as dificuldades de pô-las em prática em 

currículos fragmentados e organizados por disciplinas pouco flexíveis, 



 
 

potencialmente, ao fim dessas experiências conectadas a Atenção Primária, os 

discentes apresentam uma nova visão do cuidado com a saúde, próxima às 

necessidades da população, iniciando uma tomada de postura crítica e reflexiva, 

entendendo-se com sujeitos ativos no construir a saúde coletivamente. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Ensino. Instituições de Ensino Superior. Atenção 

à Saúde. Comunicação interdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Considering the role of higher education in health for the brazilian society, in 

which the ex-undergraduates students of the courses offered in the area will be the 

professional providers of services to the population, this study aimed to analyze the 

education component of PET-Saúde da Família - Natal-RN in the training of 

undergraduate students of UFRN. We carried out qualitative research. This was 

followed by an analysis of documents from the disciplines SACI and POTI dated 

between 2009 and 2011 (portfolios, performance assessments and performance 

appraisal meeting), through the aid of software Alceste© and content analysis, 

according to Bardin. In the analysis was found as potential: students working on 

multidisciplinary tutorial group, whose interaction and contact with the Health 

Centers, including professionals and the community, encourages learners in dialogue 

with oneself and with others, in a building of to be / to act in the world. The texts 

worked during classes allow reflection and theorizing about observed reality, helping 

them to identify problems and devise strategies for intervention, while the observation 

of reality leads students to the humanization of care where the needs and difficulties 

faced by the community observed are perceived. In frailties became evident: 

problems of interpersonal relationships between students of SACI; the majority of 

intervention projects occurring paternalistic perspective, reproducing the model of 

health care practiced in the most Brazilian societies;  there are difficulties in 

deepening the importance of theorizing the issues with the learners; problems to 

finance intervention projects; non-compliance of the teaching plan in some tutorial 

groups; and finally, difficulties of students and teaching assistant (also students) to 

practice activities of research and university extension programs in the PET-Saúde, 

due to lack of integration between the pedagogical projects of courses. We conclude 

that the educational component of PET-Saúde da Família adopts active teaching 

methodologies in the insertion of students in Primary Health Care, providing training 

in ethics and humanities, initiated through teamwork and inclusion reflective of the 

students in the Family Health Strategy. Despite the weaknesses pertaining to 

interpersonal relationships, the mismatch between the multiprofessional and 

interdisciplinary propositions of SACI and POTI and the difficulties of putting them 

into practice in fragmented resumes and inflexible, organized by disciplines, 

potentially, at the end of the experiments connected to Primary Health Care, the 



 
 

students have a new vision of health care, close to people's needs. They start taking 

a critical and reflexive posture, and perceive themselves like active subjects to build 

the health of the collective mode. 

 

Key words: Education, Higher. Teaching. Higher Education Institutions. Health Care.  

Interdisciplinary Communication.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O modo de pensar a formação acadêmica em saúde no Brasil vem se 

modificando ao longo do tempo, tendo como marco teórico a VIII Conferência 

Nacional de Saúde (1986) que sugeriu como princípio da organização dos serviços, 

a integração da formação dos profissionais de saúde ao sistema regionalizado e 

hierarquizado de atenção à saúde. O marco legal parte da Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988) na qual o inciso III do artigo 200, traz como competência do 

Sistema Único de Saúde (SUS) a ordenação da formação de recursos humanos na 

área de saúde. Assim, para a formação dos profissionais nesta área é fundamental 

que haja uma integração entre a academia, os serviços e a sociedade organizada. 

De acordo com o artigo 14 da Lei Orgânica de Saúde (BRASIL, 1990, p. 

18056) “Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os 

serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior”, mantendo-se 

relação de pesquisa e cooperação técnica entre as instituições. Ora, sendo a 

presença dos alunos a razão da existência das instituições de ensino esta 

integração deve incluí-los neste processo relacional. Porém, apesar da necessidade 

da interação dos discentes com os serviços e com seus usuários como forma de 

impulsionar um ensino/aprendizagem que dê voz ativa aos sujeitos implantados 

nesse processo, e existência de experiências em universidades brasileiras nessa 

perspectiva, de forma geral, a academia parece não acompanhar o preconizado pela 

legislação, estando o ensino na área da saúde pautado no modo tradicional.  

Cabe ressalvar que a inserção de estudantes nos serviços não é garantia de 

uma educação não tradicional, porque isto depende da motivação individual e das 

metodologias a serem adotas nos cenários de ensino, porém, estar em contato com 

a dinâmica social conduz a uma maior abertura a novas possibilidades de 

ensinar/aprender. 

Silva, Miguel e Teixeira (2011) abordando a problematização como método 

de ensino-aprendizagem de estudantes de Farmácia criticam o modelo flexneriano, 

caracterizado por excessivo conteúdo disciplinar trabalhado em separado do ciclo 

profissionalizante, sendo este último de pouca estruturação pedagógica, ou seja, o 

ideal seria trabalhar conteúdo e prática em paralelo. Isto não significa fazer dos 

cenários de prática um momento teórico, mas facilitar a estruturação e a aplicação 
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do conhecimento cognitivo apreendido a partir da reflexão a respeito do praticado 

com base na teoria.  

A expressão “modelo flexneriano” provém do seu criador Abraham Flexner o 

qual avaliou 155 escolas médicas estadunidenses e canadenses, criando um 

relatório em 1910 que culminou em reformas ou fechamentos de tais escolas. 

Segundo Pagliosa e Da Ros (2008), apesar de Flexner avaliar cada escola em 

poucas horas e sem uma padronização, o modelo repercutiu mundialmente e 

enfatizava a racionalidade científica (modelo biomédico), com o estudo centrado na 

doença, de forma individual e concreta. Teve como aspectos positivos a 

reorganização e regulamentação do funcionamento das escolas médicas, porém 

extinguia as escolas que não seguissem as proposições do modelo. Como 

consequências para as escolas médicas atuais, Mendes (2012) destaca que o 

modelo flexneriano culminou na formação com foco na especialização, com muitas 

disciplinas desconexas na graduação, gerando um sistema de atenção fragmentado 

e voltado para a doença. Apesar disso, para Nunes (2010, p. 956), se por um lado 

Flexner defendia o rigor científico por outro “ressaltava que o treinamento, a 

qualidade e a quantidade da formação médica deveriam responder às necessidades 

da sociedade, os médicos têm obrigações sociais com a prevenção da doença e a 

promoção da saúde”. 

Por outro lado, muitos educadores têm proposto a inserção continuada do 

aluno em seu futuro ambiente de trabalho. Ceccim e Feuerwerker tratando da 

formação dos profissionais de saúde sugerem: 

 

De outra parte, podem e deveriam ser incluídas iniciativas relativas: à 
participação ativa das instituições formadoras, em projetos locorregionais de 

educação permanente em saúde; ao estabelecimento de projetos de 
cooperação técnica para o desenvolvimento de capacidades e 
competências locais junto aos sistemas, ações e serviços de saúde; à 
produção de conhecimento relevante para a consolidação e o avanço do 
SUS desde as bases locais, passando por construções locorregionais, até 
as bases estaduais e nacional; à construção de um ensino em saúde de 

maneira articulada e negociada com o SUS. Ainda, deveria ser estabelecida 
uma agenda de cooperação institucional que contribuísse tanto para o 
provimento e fixação de profissionais de saúde pelos vários locais de vida 
em nosso país, como para a qualificação da gestão local e locorregional do 
SUS em descentralização, por todos os territórios do país (CECCIM; 
FEUERWERKER, 2004, p. 57-58). 

 

Esta nova formar do fazer a graduação em saúde está pautada na formação 

por competências. Para além da capacidade humana em realizar bem o seu 
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trabalho, conforme Moraes (2008), o conceito de competência no século XXI envolve 

conhecimentos, valores e comportamentos do indivíduo. Neste caso, além do 

trabalhador cumprir operações elementares, é preciso que diante de eventos, ele 

tenha discernimento para tomar decisões, requerendo mobilizar membros de uma 

equipe para solucioná-los. Isto perpassa pela comunicação para a geração de 

serviços e envolve, portanto, conhecimentos (saber fazer), habilidades (poder fazer) 

e atitudes (querer fazer).  

Vê-se de um lado, portanto, a necessidade de formar graduandos por 

competências para que acompanhem as necessidades do mercado de trabalho atual 

e de outro lado, o imperativo de se formar docentes com essa abordagem. Segundo 

Valente e Viana (2009) o professor deve possuir competências para o ensino 

transformador a fim de formar profissionais críticos e reflexivos, atrelando teoria e 

prática.  

Para Freire (1996) aprender implica em intervir na realidade, sendo 

necessária para tal, a apreensão da substantividade do objeto aprendido porque 

assim, forma-se o sujeito crítico, epistemologicamente curioso, participante da 

construção ou do conhecimento do objeto. Do contrário, ou seja, utilizando-se de 

métodos de memorização mecânica do perfil do objeto, o aprendiz funciona como 

paciente da transferência do objeto ou do conteúdo feita pelo educador.  

Fernandes et al. (2005) abordando a formação por competências destacam 

que ela exige a articulação dos vários saberes para a resolução de problemas e 

enfrentamento das situações imprevisíveis, requerendo assim, nos desafios do 

trabalho, a mobilização  da inteligência.  

Ressalta-se a importância do educador como facilitador do processo de 

imersão do educando no seu futuro ambiente de atuação, processo este que permite 

a partilha de conhecimentos entre docente e discente, no constante estímulo ao 

construir coletivamente, interagindo com os usuários dos serviços de saúde e com 

os profissionais atuantes, de modo a permitir a junção dos múltiplos saberes e 

qualificar as respostas do sistema de saúde às necessidades locais. Segundo 

Peduzzi (2001), as diferenças técnicas expressam a possibilidade de contribuição da 

divisão do trabalho para a melhoria dos serviços prestados, uma vez que cada 

profissão apresenta suas especificidades e expressam também a necessidade de 

flexibilizar a divisão do trabalho em ações comuns, tais como recepção, acolhimento, 

grupos educativos, grupos operativos e outros. 
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Salienta-se que o desempenhar das funções laborais vem sofrendo o 

impacto das transformações tecnológicas e organizacionais, exigindo trabalhadores 

qualificados, com espírito inovador e criativo, incluindo recurso teórico e analítico, 

imprescindível ao trabalho social típico do campo da saúde. Ou seja, no trabalho em 

saúde é necessário um saber operante para a realização das ações as quais 

também requerem um modelo tecnológico, entendendo-se tecnologia como uma 

modalidade de organização do trabalho e como um saber. Disto resultam projetos 

coletivos e/ou institucionais e projetos individuais, porque os profissionais 

apresentam suas especificidades, porém, sem incidir na divisão técnica, 

fragmentada do trabalho. Para a integralidade das ações de saúde se faz preciso o 

trabalho em equipe, cujas diferenças devem ser enfrentadas, não eliminadas, e as 

intervenções técnicas discutidas dialogicamente (PEDUZZI, 2002). 

De modo a possibilitar novas formas de construção do saber foram criadas 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) as disciplinas Atividade 

Integrada de Educação, Saúde e Cidadania (SACI) e Programa de Orientação 

Tutorial Integrado (POTI), baseadas no aprendizado dos alunos em espaços 

comunitários e Unidades de Saúde da Família (USF) do município de Natal-RN, 

ambas fazendo parte do componente ensino do PET-Saúde (Programa de Educação 

pelo Trabalho para a Saúde) da Família - Natal II, o qual conduz a ações de ensino, 

pesquisa e extensão articuladas as necessidades de saúde diagnosticadas na 

Atenção Básica. 

Para participar do PET-Saúde as universidades brasileiras concorrem a 

editais bienalmente, lançando propostas cuja aprovação é homologada em portarias. 

Este programa ocorre atrelado ao Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde). Este foi instituído pela portaria interministerial nº 

2.101 de três de novembro de 2005, contemplando os cursos de graduação das 

profissões que integravam o Programa Saúde da Família (Medicina, Enfermagem e 

Odontologia), objetivando: 

 

I - reorientar o processo de formação em Medicina, Enfermagem e 
Odontologia de modo a oferecer à sociedade profissionais habilitados para 
responder às necessidades da população brasileira e à operacionalização 

do SUS; 
II - estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS e as 
escolas de Medicina, Enfermagem e Odontologia, visando à melhoria da 
qualidade e resolubilidade da atenção prestada ao cidadão e a integração 
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da rede à formação dos profissionais de saúde na graduação e na 
educação permanente; 
III - incorporar, no processo de formação da Medicina, Enfermagem e 
Odontologia, abordagem integral do processo saúde-doença e da promoção 
de saúde; e 

IV - ampliar a duração da prática educacional na rede de serviços básicos 
de saúde (BRASIL, 2005, p.111). 

 

Em março de 2010, a partir da instituição do PET-Saúde pela portaria 

interministerial n° 421/210 (revoga a portaria interministerial n°1802/ Ministério da 

Saúde/ Ministério da Educação), os cursos de graduação e pós-graduação 

brasileiros da área da saúde passaram a ser contemplados nessa reorientação do 

ensino, de modo a “fomentar grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas 

para o Sistema Único de Saúde [...] tendo em perspectiva a inserção das 

necessidades dos serviços como fonte de produção do conhecimento e pesquisa 

nas instituições de ensino”. (BRASIL, 2010, p. 52). 

A inclusão do ensino no PET-Saúde da Família-Natal iniciou-se no ano de 

2009, porém, o esforço de uma formação que atrelasse teoria e prática data de um 

período anterior. Segundo Medeiros Júnior et al. (2011), já em 1995, com o projeto 

Uma Nova Iniciativa no Campo da Formação de Profissionais de Saúde (UNI-Natal), 

foram desenvolvidas diversificadas atividades nos Distritos Sanitários Leste e Oeste 

da capital potiguar, especialmente em bairros menos favorecidos. Isto, na tentativa 

de romper com o modelo de assistência vigente e com o atendimento por demanda 

espontânea. Tais ações proporcionaram ainda parcerias entre serviço, comunidade 

e UFRN no sentido de enfrentar os problemas encontrados. Depois, a Universidade 

criou o Projeto Educação, Saúde e Cidadania (PESC), o que viabilizou o cadastro da 

atividade complementar SACI como disciplina do Departamento de Saúde Coletiva 

em 2000.2, inserindo graduandos nos serviços e, proporcionando ainda, cenários de 

práticas de ensino e pesquisa aos pós-graduandos. O POTI foi construído e 

cadastrado como disciplina a partir do PET- Saúde da Família visando fortalecer as 

novas mudanças nos projetos pedagógicos dos cursos da saúde, notadamente na 

Enfermagem, Medicina, Odontologia, e as ações direcionadas à Atenção Básica. 

Percebe-se, então, que o início do século XXI no campo da saúde na UFRN 

foi marcado por iniciativas de grupos docentes, crentes numa aprendizagem crítica, 

horizontalizada com os saberes coletivos de estudantes, profissionais e 

comunidades, num processo de transformação difícil haja vista que o ensino voltado 

para os serviços envolve múltiplos fatores, extrapolando a vontade docente em 
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transformar e, considerando ainda que até os dias atuais, muitos professores 

preferem se limitar às formas tradicionais de ensino e os serviços em geral, não 

oferecem a mesma estruturação material das salas de aula. E mesmo em meio a 

tais dificuldades, os componentes SACI e POTI, continuam numa tendência de 

crescimento.  

De acordo com Medeiros Júnior et al. (2011), no semestre de 2000.2 a SACI 

contava com 57 alunos, cujo número dobrou em 2002.2, mantendo-se uma média 

atual de 250 estudantes por semestre, além de uma demanda reprimida devido ao 

número insuficiente de tutores. A forte expansão foi proporcionada a partir da 

abertura de editais do PET-Saúde da Família em que o governo fornece bolsas aos 

tutores, preceptores e monitores, de modo a estimular a continuidade das ações. 

Segundo informação do projeto referente ao período 2010/2011 (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010), semestralmente o PET-Saúde 

estava envolvendo nove tutores, 54 preceptores, 108 monitores e 162 alunos não 

bolsistas, estabelecendo-se uma média de 30 estudantes por tutor (12 monitores e 

18 estudantes não bolsistas). Porém, na prática, há grupos tutoriais, sobretudo na 

SACI, com número de estudantes de graduação superior a dezoito. 

De modo a permitir uma melhor compreensão dos termos tutor e preceptor 

do PET-Saúde da Família da UFRN, expomos abaixo os conceitos encontrados por 

Botti e Rego (2008).  

 

- Preceptor: profissional que dá suporte ao aluno ou ao recém-graduado no 

desenvolvimento de competências profissionais, relacionadas, na área da saúde, às 

especificidades da prática clínica, podendo ainda, possuir um papel de aconselhador 

de modo a conduzir um desenvolvimento pessoal e profissional naquele por ele 

orientado.        

 

- Tutor: relacionado a instigar o aprender a aprender por meio da orientação, ensino, 

avaliação e ajuda na busca do conhecimento, podendo ainda ensinar técnicas e 

habilidades. 

 

Conforme a Pró-Reitoria de extensão (UFRN, 2010), os proponentes do 

PET-Saúde da Família são a universidade (UFRN) e a Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) de Natal. Para cursar a disciplina POTI o aluno tem como pré-requisito 
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ter cursado a disciplina SACI. Nesta os alunos são inseridos nas unidades, refletindo 

sobre os problemas de saúde da população e devem coletivamente, ao fim da 

disciplina, elaborar e executar um plano de intervenção, a partir das demandas 

apresentadas e dos diálogos travados junto à comunidade e ao serviço. Já na 

disciplina POTI dá-se continuidade aos temas trabalhados no momento da SACI, 

levando o aluno a conhecer a dinâmica da Estratégia Saúde da Família (ESF), 

iniciando-se as vivências na promoção da saúde, prevenção de doenças e na 

participação em projetos de trabalho desenvolvidos pelas Equipes de Saúde da 

Família, além do contato direto com a comunidade pelo acompanhamento de visitas 

realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e utilização dos espaços 

públicos coletivos para trabalhos educativos.  

Nessas atividades, os estudantes são acompanhados por tutores 

(professores da UFRN), preceptores (profissionais de saúde lotados na Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal) e monitores (alunos de graduação bolsistas). 

Participam delas atualmente, alunos de distintos períodos dos cursos de 

Enfermagem, Medicina, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 

Fonoaudiologia, Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde, Biomedicina e Serviço 

Social, distribuídos em grupos tutoriais interdisciplinares e multiprofissionais em 

quinze Unidades de Saúde da Família. A carga horária de cada disciplina é de 60 

horas semestrais. 

Considerando a relevância da inserção do aluno na sociedade como um 

agente transformador e a sua função de sujeito no processo ensino-aprendizagem, é 

lícito conhecer as contribuições do PET-Saúde da Família para a formação 

profissional dos estudantes que cursaram a SACI e a POTI e, assim, para a 

construção de novas possibilidades para o cuidado em saúde, na medida em que 

são inseridos em espaços de formação no Sistema Único de Saúde. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Analisar o componente ensino do PET-Saúde da Família-Natal-RN na 

formação de estudantes dos cursos de graduação em saúde da UFRN.  

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar as potencialidades dessa experiência de ensino multiprofissional 

para o PET-Saúde, ofertada no período de 2009 a 2011. 

 Analisar as principais contribuições das disciplinas SACI e POTI para o 

desenvolvimento de competências éticas e humanísticas na formação de 

profissionais de saúde.  

 Identificar as principais fragilidades dessas experiências formativas que 

ocorrem em múltiplos cenários de ensino reais e envolve um número 

expressivo de atores sociais. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Para a revisão narrativa foi realizada pesquisa por método integrado na 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando-se o termo “ensino superior” no dia vinte 

e dois de maio de 2011, obtendo-se 1249 resultados. Foram excluídos aqueles que 

já possuíam mais de dez anos, ou seja, considerou-se o período de 2001 a 2011, 

restando 921 documentos. Em seguida excluiu-se o idioma francês (2), finalizando 

com 919 resultados cujos títulos, resumos e palavras-chave foram lidos, buscando-

se termos relacionados com: formação, graduação, educação, academia, docência, 

portfólio, ensino, aprendizado, problematização, práticas pedagógicas, 

transformação social, comunidade, necessidades dos serviços e 

interdisciplinaridade. Desta etapa restaram 40 resultados que foram lidos 

criteriosamente, buscando aqueles que traziam em seu cerne o enfoque para a 

graduação, metodologias de ensino e relação teoria-prática. Por fim obteve-se 28 

artigos e uma dissertação de mestrado. 

Considerando que na época, com base em nossos critérios, apenas um 

referencial teórico pertencia ao ano de 2011 e a necessidade de atualização da 

revisão, optou-se pela realização de uma nova pesquisa no dia três de janeiro de 

2013, considerando os materiais disponíveis a partir do ano de 2011. Foram obtidos 

1435 resultados nesta fase, seguindo-se os mesmos critérios dantes descritos, 

excluindo-se dessa vez, além do idioma francês (1), novos idiomas surgidos - o 

holandês (1), o italiano (1) e o russo (2), obtendo-se 990 resultados dos quais 83 

passaram para a leitura criteriosa, selecionando-se 45 artigos, três dissertações de 

mestrado e duas teses de doutorado. Estes resultados, somados ao período de 

2001 a 2011 antes encontrados, totalizaram 79 referências entre 2001 e 2012. 

É importante mencionar que os resultados gerais (das duas buscas na BVS), 

sem critérios de seleção, situavam-se no período de 1931 a 2012, denotando que a 

discussão do tema “ensino superior” não é nova, porém seu crescimento sim, pois 

mais de 50% das referências situava-se entre 2004 e 2012.  

A presente revisão narrativa está dividida em três tópicos, a saber - 

Formação no Ensino Superior: Processos e Embates; Educar para Integrar: Dividir, 

Somar, Multiplicar; A Vez dos Alunos: Inovações e Atitudes Transformadoras. 

Ressalta-se que em 68,5% da produção científica selecionada, os anos estavam 

situados entre 2011 e 2012, demonstrando que este é um tema pertinente e que 
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vem ganhando discussão no meio científico. Devido à pesquisa ter se realizado no 

início de 2013, não foi encontrada referência para este ano. 

 

3.1 FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: PROCESSOS E EMBATES 

 

A educação em saúde no Brasil tem sido pautada pelo modelo tradicional, 

tendo as Instituições de Ensino Superior (IES), segundo Lemos e Bazzo (2010), 

voltado o ensino na graduação para aparelhos e sistemas orgânicos, além de 

tecnologias altamente especializadas, o que não acompanha as transformações nos 

serviços de saúde. Assim, as universidades vivem um momento de transformação 

no sentido de egressar profissionais que atendam as necessidades sociais. Para tal, 

devem preparar os alunos para aprender a aprender, o trabalho em equipe, a 

comunicação, a agilidade frente às situações e a capacidade propositiva (MORAES; 

LOPES, 2010).  

Nas décadas de 1980 e 1990 existia um movimento interno de rompimento 

com a formação em saúde baseada apenas no modelo clínico vigente, efetivado na 

constituição de 1988 e na posterior organização do SUS (BAGNATO; RODRIGUES, 

2007). Salienta-se que ao ver de Garcia et al. (2006), um modelo de assistência à 

saúde orientado pelos princípios e diretrizes do SUS requer profissionais com 

competência técnica e ética, cuja formação carece envolver o compromisso com a 

integralidade e a interdisciplinaridade. 

Porém, à época deste movimento, ao invés das novas proposições internas 

assumirem destaque central nas diretrizes curriculares, estas foram secundarizadas 

em detrimento das deliberações de instituições internacionais tais como: o Banco 

Mundial propondo o distanciamento do Estado no fornecimento da educação 

superior, com extensão da oferta por instituições privadas; a UNESCO (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e a Organização 

Mundial de Saúde, numa ótica diferente, inspirando muitos princípios pedagógicos 

como o aprender a aprender (BAGNATO; RODRIGUES, 2007).  

Conforme Calderón, Pedro e Vargas (2011, p. 1186), apesar de a UNESCO 

se opor ao Banco Mundial em seus documentos, defendendo a presença e a 

responsabilidade do Estado pelo Ensino Superior, no ano de 2009 passou a 

incorporar e aceitar o neoliberalismo na educação, “adaptando-se ao que parece ser 
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irreversível: a vitória da educação como serviço comercial no âmbito da Organização 

Mundial do Comércio”.    

O Ensino Superior foi, portanto, se encaminhando para formação de um 

profissional exercendo as competências específicas de sua profissão de modo 

acrítico, suprindo a mão de obra do mercado, proporcionando o contato dos 

estudantes com o campo de trabalho apenas nos estágios curriculares. A pesquisa 

de Medeiros e Peres (2011), com 231 acadêmicos matriculados no último ano do 

curso de graduação em Enfermagem de seis Instituições de Ensino Superior (uma 

pública e cinco privadas) de Curitiba-PR, destacou a maior busca por atividades de 

estágio quando comparada à pesquisa e extensão, levando a crer que os estudantes 

procuram aprimorar técnicas e habilidades que consideram serem lacunas de sua 

formação.  

Vieira et al. (2011) consideram o estágio como propulsor do 

desenvolvimento de confiança para o comportamento de busca de emprego, para 

negociar apoios e barreiras durante o processo de adaptação ao trabalho e para um 

aumento do conhecimento acerca de si próprio e do mundo do trabalho. 

De fato, os estágios se constituem de uma rica ferramenta porque 

oportunizam o desenvolvimento de relações entre estudantes, profissionais e 

usuários dos serviços. Todavia, quando o estudante é apenas “lançado” num 

estágio, já no fim de sua graduação, dificilmente ele conseguirá desenvolver 

habilidades que o leve a assumir uma postura autônoma, mas não autossuficiente, 

sabendo dialogar com o outro, mostrando seus pontos de vista e crescendo com as 

opiniões divergentes da sua. Os benefícios a partir do contato de graduandos com 

ambientes extrauniversitários em que a teoria somada à prática, potencializa o 

saber, devem ocorrer ao longo da formação e não apenas, em momentos pontuais. 

Para tal, há necessidade de revisão e discussão constantes das metodologias de 

ensino para que a graduação ocorra no tempo devido a uma formação em 

consonância com as necessidades populacionais. 

Neste aspecto, Xavier e Koifman (2011) abordam a questão atual da 

flexibilização excessiva dos currículos e redução da carga horária mínima para os 

cursos de graduação, aumentando a disputa entre os conteúdos necessários à 

integralização dos cursos e prejudicando a aproximação dos mesmos a uma 

realidade profissional. Assim, teorizar e praticar são imperativos em qualquer 

formação, e pensando conforme Eder e Schwartzman (2011), boas teorias não são 
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necessariamente derivações práticas, mas somente estas permitem a construção de 

um aspecto diferente.  

Considerando as mudanças necessárias na formação de profissionais de 

saúde, as políticas públicas na saúde, apontam para a implementação de currículos 

integrados e voltados às demandas da população, modificados a partir da prática 

para produzir a aprendizagem (BARBA et al., 2012).  Assim, se faz indispensável 

romper estruturas rígidas nas universidades, iniciando pela interação e comunicação 

entre o corpo acadêmico, os serviços e as comunidades. A formação profissional na 

área da saúde não deve se limitar ao seu campo de conhecimento e sim, agregar 

saberes de outros campos, respeitando-se as competências específicas de cada 

profissão, como forma de superar obstáculos e proporcionar uma atenção à saúde 

empenhada com a igualdade de direitos e a justiça social. Na construção do novo, 

no avançar do ensino na saúde e nos modos de prestar serviços, é impreterível a 

prática reflexiva, passando-se da rigidez para a flexibilização curricular planejada e 

estruturada.  

No sentido de reorientar o ensino de graduação no país, a primeira década 

dos anos 2000 foi caracterizada como “boom” das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para a graduação a serem seguidas pelos cursos implantados. Cada 

instituição, observadas as diretrizes, possui a autonomia de definir seus projetos 

pedagógicos, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tais 

Diretrizes apontam para a formação voltada às necessidades da sociedade, na 

prática profissional. Ainda assim, há aqueles que desejariam uma formação mais 

especializada, como apontado a seguir. 

No estudo de Colenci e Berti (2012), egressos do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Faculdade Marechal Rondon atuantes no mercado de trabalho (a 

maioria em hospitais), relataram que além de hospitais, gostariam de ter estagiado 

em locais que abordassem aspectos administrativos e clínicos específicos. Deste 

modo, é observado em tal pesquisa que a formação e atuação profissional são 

ditadas pelo mercado, nem sempre respondendo aos anseios populacionais e 

destoando-se das DCN por dar maior prioridade a um campo, o da clínica. Em 

contrapartida, Carvalho (2011) vê um campo fértil de trabalho para a Enfermagem 

na atenção primária, mediante a municipalização dos serviços, proporcionada pela 

Reforma Sanitária, apesar de entraves quanto à regulamentação do processo de 

trabalho. 
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Kruse (2008, p. 351) observa a preocupação em seguir rigidamente as 

políticas educacionais nas quais se inserem as DCN, porque as palavras “aprender 

a aprender, que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a conhecer [...] formação generalista, humanista, crítica e reflexiva [...] 

competências, habilidades e conteúdos”, não garantem uma boa formação, havendo 

necessidade de os docentes que adotam a formação de alunos críticos e reflexivos 

exercerem a criticidade, a começar pelas diretrizes.  

 

Como fazer então? Como articular a educação do profissional de saúde, 
sua formação e ampliar a sua atuação, considerando como objetivos os 
compromissos com a cidadania e, assim, com a transformação social, 
considerando que desejamos novos agentes sociais, que a partir de novos 
esquemas de pensamento, desenvolvam novos modos de operar e agir? 

Certamente mudanças pedagógicas isoladas – centradas meramente no(s) 
método(s) – não bastam (GOMES, 2011, p.94). 

 

Seria ingênuo pensar que a formação educativa ocorre somente em campo, 

sem uma formação sólida na área (FRANCO; BOOG, 2007). Dotar o ensino com 

temas em consonância com as transformações sociais requer uma constante 

reavaliação dos cursos da graduação, mas em nossa pesquisa bibliográfica 

encontramos muitas lacunas em relação a conteúdos de ensino na graduação em 

saúde. 

Na entrevista de Camponogara et al. (2012) com 24 acadêmicos da área da 

saúde (Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Farmácia e Odontologia) de uma 

instituição pública de ensino superior do Sul do Brasil, os estudantes relataram que 

temas de meio ambiente são pouco discutidos no processo de formação profissional. 

De fato, Rodrigues (2012) discorrendo a respeito da importância da ambientalização 

dos currículos de Educação Física, relata que a maioria dos cursos de ensino 

superior não contempla a efetivação da educação ambiental. Nos achados de 

Bruzos et al. (2011), aplicando questionário com 75 alunos de Enfermagem, dos 

quais 36 haviam cursado a disciplina de saúde e meio ambiente, todos relacionaram 

a Enfermagem com o meio ambiente, enfocando o processo saúde doença, e a 

maioria julgou importante uma disciplina que aborde o tema. 

Neste pensar, é preciso, portanto, oportunizar ao aluno uma formação 

ampliada que adentre não apenas nos diferentes níveis de complexidade de 

assistência à saúde, mas envolva a integração com outros saberes, evitando-se uma 

formação restrita, como a encontrada por Soares e Aguiar (2010) numa pesquisa a 
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respeito das DCN para os cursos de Nutrição. Estes descobriram como lacunas no 

estudo da alimentação questões macro e abrangentes, envolvendo “fatores sociais, 

econômicos, políticos, agrícolas, comerciais, legais, ecológicos, ambientais, 

geográficos e culturais, dentre outros (SOARES; AGUIAR, 2010, p. 902)”, não 

havendo clareza se deve ou não ser adotada concepção mais ampla de promoção 

da saúde (priorizando nas análises as desigualdades sociais e econômicas - 

pobreza, degradação do ambiente) e tampouco direcionamento para o estudo de 

métodos de pesquisa voltados para o direito humano à alimentação adequada.  

Questões desta magnitude precisam estar presentes na formação em saúde, 

porque adentram nos aspectos vivenciados pelas sociedades para as quais serão 

oferecidos os serviços de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. 

Acrescenta-se, portanto, que tal formação deve instigar o olhar crítico, reflexivo e 

ainda, ético nos estudantes.  

Finkler et al. (2011) apontam para o problema no uso da palavra ética nas 

DCN de Odontologia mais relacionado ao seu sentido deontológico de 

responsabilidade civil e penal, prejudicando a orientação de como a formação ética 

deve ocorrer, a partir de conhecimentos e habilidades e também de atitude e caráter. 

Isto pode ser observado na pesquisa de Ribeiro e Julio (2011) quando da análise de 

18 matrizes curriculares dos cursos de Medicina no Estado de Minas Gerais. Seis 

delas não possuía qualquer disciplina específica sobre ética, bioética ou 

responsabilidade civil, prejudicando a prática profissional, uma vez que muitos 

médicos possuem pendências judiciais quanto a denúncias sobre questões ético-

disciplinares.  

Outro problema encontrado nesta revisão foi a oferta de cursos no período 

noturno desarticulada com os serviços, revelada no estudo de Silva, K. et al. (2012) 

para a área de Enfermagem. Tal situação também é enfrentada por estudantes de 

outros cursos na área da saúde e pode prejudicar o ensino curricular nos serviços, 

sobretudo nas unidades de saúde porque funcionam, de modo geral, diurnamente. 

Desse modo, a formação de profissionais da saúde requer considerar também como 

se dará o ensino para estudantes em situações como a mencionada aqui. E de outro 

lado, os serviços que não funcionam no período noturno também necessitam 

repensar a prestação do cuidado, considerando que muitos usuários não os 

acessam devido a estarem em atividades laborais. Vê-se, então, a complexidade da 

formação profissional que não se restringe às universidades e, sim, adentra em 
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fatores complexos, perpassando pela articulação ensino-serviço-necessidades de 

saúde. 

As opiniões e lacunas mostradas até aqui revelam que não existem formas 

completas de conduzir o ensino-aprendizagem. Elas devem ser construídas e 

reconstruídas envolvendo educadores, educandos, órgãos responsáveis e a 

sociedade organizada, para que a formação acadêmica não se perca na linha do 

tempo e tampouco ultrapasse etapas necessárias ao entendimento de novos 

conceitos na evolução histórica do conhecimento, fundamentada em princípios 

éticos, na autocrítica e na responsabilidade social. 

 

Todo projeto de “formação” se pretende vencedor. As pedagogias são feitas 
para a vitória sobre a multiplicidade. Educar é organizar as forças vivas do 
mundo, submetendo-as à consciência, à unidade do “eu” e à linguagem. 
Invariavelmente, uma pedagogia pretende dar forma, inteligibilidade e 
comunicabilidade ao conjunto de forças implicadas na existência. Educar, 

pedagogizar ou formar, se preferirmos, é fazer existir no mundo da 
molaridade. É produzir um plano de organização (RATTO; SILVA, 2011, p. 
178). 

 

Em uma formação em saúde que prepare os seus alunos para a atuação 

nos distintos cenários brasileiros é fundamental o envolvimento de pedagogias 

reflexivas, uma vez que elas encaminham para o enfrentamento de situações 

variadas e, à vezes, adversas, em relações interdisciplinares.  

A respeito da capacidade de profissionais egressos estarem aptos ao 

enfrentamento cotidiano de problemas, Fernandes et al. (2005) trazem a formação 

por competências como meio de promover uma articulação entre procedimentos 

técnicos e saberes necessários à resolução e ao enfrentamento de adversidades em 

que cultura, sociedade, saúde, ética e educação estejam relacionados, o ensino se 

volte para a capacidade de aprender a aprender e o aluno, seja sujeito do seu 

processo de formação. 

No pensar de Souza et al. (2012) é possível inovar nas metodologias por 

três vias: gestores institucionais compromissados em efetuar mudanças, Projeto 

Político Pedagógico contemplando essa orientação e, presença de alguém que 

articule o coletivo nessa direção do ponto de  vista operacional. 

São vistos até então que os modelos antigos de ensino da saúde ainda 

vigentes, não dão conta de tantas transformações sociais, pois não se atualizam na 

medida em que o mundo se modifica e novas tecnologias surgem. De acordo com 
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Gomes e Casagrande (2002) a racionalidade teórica no ensino da área da saúde é 

contestada atualmente, já que os valores antigos não conseguem resolver os 

problemas existentes e os valores novos ainda não estão firmes, numa dualidade a 

ser superada pelo diálogo e pelo consenso entre todas as pessoas envolvidas, 

formando-se profissionais, numa perspectiva comunicativa de atitudes críticas e 

transformadoras. 

Enfatizamos a importância do desprendimento em relação aos saberes e 

metodologias de ensino mais importantes e adequados às sociedades porque para 

alguns, novos modos de formar profissionais da saúde são prementes, num 

rompimento total com o antigo. O tradicional pode contribuir com o novo e vice-

versa, na medida em que olhar para a tradição permite apropriar-se do que não vem 

dando certo e do que existe de satisfatório. Olhar para o novo leva ao florescimento 

de concepções superadoras do que não vem dando respostas ao exercício 

profissional na área da saúde. Assim, o novo e o antigo deveriam integrar-se de 

modo a ampliar as formas de ensino e não duelarem como deuses do Olimpo e 

Titãs. 

 

3.2 EDUCAR PARA INTEGRAR: DIVIDIR, SOMAR, MULTIPLICAR 

 

O educar para a saúde numa visão humanizada pode ser visto em analogia 

a três operações matemáticas: a divisão no sentido de partilhar vivências e saberes 

entre alunos, professores, profissionais e usuários dos serviços; a soma de 

pensamentos e esforços consensuais para a melhoria da atenção a saúde; e a 

multiplicação no enfoque de que saberes devem ser estendidos aos múltiplos 

indivíduos envolvidos na assistência dos diferentes níveis de atenção à saúde. 

Enfatiza-se mais uma vez a importância da teoria vinculada à prática 

promotora de uma formação que permita ao educando se posicionar diante do 

mundo, colocando-se já graduado, numa postura de entendimento da complexidade 

do ser para quem prestará o cuidado, das relações que o envolve, de modo a 

estreitar laços e não assumir uma posição de superior, de detentor do saber por 

conhecer as técnicas de sua profissão, estendendo esta postura nas relações com 

todos que vivenciam o processo de trabalho em equipe. É tempo de se romper com 

o que Silva, Miguel e Teixeira (2011) chamam de abordagem fundamentada na 

adesão, na qual o profissional da saúde, autoritariamente, transmite informação a 
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um sujeito passivo e com a visão de cuidado fragmentado, devido à falta de aporte 

formador para o cuidar com vínculo, identificado na pesquisa de Nunes, Silva e Pires 

(2011) com 16 acadêmicos do último semestre do curso de graduação em 

Enfermagem de quatro universidades públicas do Estado da Bahia. 

É necessário “revestir” os estudantes de humanização do cuidado, entendida 

não como uma aptidão vocacional de determinados profissionais, mas como uma 

obrigatoriedade de todos os prestadores de serviços às populações na medida em 

que acarreta em uma conduta mais direcionada e assertiva, levando em conta que 

quanto mais as necessidades do outro são percebidas e consideradas na conduta 

profissional (para além de procedimentos), maior é a adesão dele. 

Todas essas transformações adentram também numa formação continuada 

e aprofundada dos docentes. Para Francischetti et al. (2011) é preciso um 

envolvimento docente para fortalecer os processos de formação. Neste sentido, 

Pereira (2007) cita que há preocupação das instituições com a titulação dos 

professores e não com a formação deles na área da educação, inexistindo uma 

sistemática avaliação da prática pedagógica durante a seleção dos docentes.  

A seleção dos professores para o Ensino Superior, geralmente, enfatiza 

mais os currículos, número de artigos publicados e aulas ministradas e não a 

capacidade comunicativa para problematizar o real, de perfil crítico e reflexivo.  As 

IES brasileiras, ao priorizarem titulações encaminham os docentes para a 

valorização de apenas um lado da construção do saber, a pesquisa, comprometendo 

a extensão e o ensino, quando atualmente, segundo Pocinho e Fragoeiro (2012) o 

professor de ensino superior precisa assumir competências pedagógicas, cognitivas 

e de conteúdo, se adaptando a diferentes contextos. Além disso, acrescentamos que 

o docente, durante o processo de ensinar-aprender, também carece adotar 

competências sociais, relacionadas ao saber conviver com o outro, adentrando no 

seu universo para compreendê-lo, numa relação respeitosa e dialógica. 

Reiteramos que formar profissionais na área da saúde não envolve apenas 

um polo e sim, necessita atrelar ensino-pesquisa-extensão, comprometidos com o 

desenvolvimento da sociedade, requerendo uma mudança dos modos das 

instituições universitárias pensarem o saber, iniciado por quem ocupa as suas 

cátedras, sobretudo os docentes, estendendo-se ao corpo discente.  

De fato, no estudo descritivo de Garcia e Silva (2011) com 138 docentes de 

Medicina houve reclamação por parte destes de que o docente de 40 horas 
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semanais é obrigado a ministrar 20 horas de aula, prejudicando a pesquisa e que a 

exigência de produção científica excede em muito as condições oferecidas pela 

universidade. Além disso, as autoras inferiram que mais de 40% deles não 

participaram da discussão e elaboração do Projeto Pedagógico. Vemos então uma 

inversão de importância entre ensino e pesquisa. Se no passado a função primordial 

dos professores era ensinar, atualmente, exigem-se destes, cada vez mais 

publicações em detrimento da qualidade e comprometimento com o ensino. “Os 

docentes têm sido alvo do produtivismo acadêmico instalado nas políticas e ações 

direcionadas à Educação Superior” (OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 2011, p. 1020). 

Machado, Machado e Vieira (2011) analisando o recrutamento e capacitação 

de professores para início da docência em novos cursos da área da saúde em 19 

instituições (dez públicas e nove privadas), encontraram no recrutamento dos 

docentes, sobretudo nas instituições privadas, a adoção de métodos tradicionais 

como prova didática, prova escrita e entrevista, seguindo o preconizado pela 

legislação brasileira. Três instituições contornavam o processo seletivo, utilizando 

grupos tutoriais, situações-problema, paciente-ator, planejamento estratégico e 

raciocínio clínico e análise de atitudes. 

Disto depreende-se que os conselhos universitários superiores necessitam 

também rever o modo de recrutar professores para IES, de modo que a seleção não 

caia na restrição, desconsiderando as particularidades de cada campo do saber e 

tampouco das cidades (com seus serviços e dinâmica social) em que as instituições 

se inserem e sim, proporcione a contratação de profissionais formados para serem 

educadores capazes de compreender as múltiplas dimensões do ser aprendente,  

conhecedores de diversificadas metodologias de ensino, proporcionando o diálogo 

entre saberes e concepções, de modo a possibilitar novas formas de interagir com a 

sociedade. 

No estudo de caso de Toassi et al. (2012) a respeito da proposição de um 

currículo integrado baseado nas DCN no curso de graduação em Odontologia de 

uma Universidade Comunitária no Sul do Brasil, os estudantes concordavam entre si 

que os professores estavam despreparados, não em relação ao conhecimento 

técnico, mas para ensinar num currículo integrado. Os autores enfatizam que este é 

um problema enfrentado em toda a área da saúde. Estudos pesquisados por Canalli 

et al. (2011) apontam para um ensino bancário na Odontologia, com o professor 

mantendo-se em posição verticalizada em relação ao aluno, desvalorização de 



33 
 

habilidades humanísticas, ensino-aprendizagem baseado em exposições orais e 

sobretudo, provas teóricas e práticas como métodos de avaliação.  

 Pelo que vem se mostrando o ensino não é limitado às técnicas e sim, 

envolve valores, habilidades e atitudes, desenvolvido a partir da práxis, numa 

indissociabilidade da pesquisa-extensão, o que segundo Patrício (2011), exige 

outras estratégias além daquelas do TCC e de projetos de pesquisa isolados, de 

modo a gerar conhecimentos e não reproduzi-los, atrelando-se contexto da vida e da 

profissão. “Ambos, o cuidado e a saúde, podem ser trabalhados, no contexto do 

ensino e no contexto das práticas [...], mas isso só pode ocorrer se os pensarmos a 

partir de um modelo emancipatório de educação” (PEREIRA, 2011, p. 984). É 

essencial ao docente a ação apoiada e realimentada pela teoria num continuum 

ação-reflexão-ação (COSTA; CASAGRANDE; UETA, 2009). 

Na visão de Backes et al. (2010), num estudo com discentes e docentes do 

curso de Enfermagem do Centro Universitário Franciscano, é difícil aos docentes 

utilizar métodos que promovam e emancipem o indivíduo como ser integral e 

integrador. Foi enfatizado pelos alunos que o professor precisa evitar a utilização de 

data show e aliar teoria e prática pela problematização dos conteúdos 

programáticos, porque aulas tradicionais são cansativas. Os estudantes 

questionaram a hegemonia entre o saber do professor e o saber do aluno em que na 

era da informação, o primeiro não é o único detentor do conhecimento. Coloca-se 

então, o ponto de vista de Roque e Lima (2011), vendo o professor não como 

transmissor, mas como mediador para alcançar o conhecimento. Assim, o ensinar 

valora o conhecimento prévio do educando para alimentar novos saberes neste. 

 

Enquanto os estudantes forem vistos como ignorantes absolutos, “jarras 
vazias” que se enchem com o saber transmitido do educador, esses futuros 
profissionais continuarão a não se comprometer com a sociedade, serão 
profissionais alienados e massificados (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2008, p. 27, 
grifo dos autores). 

 

A pesquisa de Leadebal, Fontes e Silva (2010) em três IES de João Pessoa 

(uma pública e duas privadas) no ano de 2007 concluiu que os docentes das 

instituições pesquisadas necessitavam encontrar estratégias de unir teoria e prática 

na formação dos alunos. Para os autores, apesar de existir preocupação quanto a 

essa agregação, ela ainda é rara e a academia contribui para que isto ocorra, 

iniciando a construção do saber dentro dos limites das disciplinas e, depois, 
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obstaculizando a interação entre os conteúdos das disciplinas distintas, sem 

promover a crítica e a reflexão. 

São muitas as transformações do mundo contemporâneo e cada vez mais a 

importância do poder coletivo, da associação de saberes e da compreensão de 

valores, ganha corpo entre aqueles que acreditam na construção de um mundo mais 

igualitário e justo. Portanto, as Instituições de Ensino Superior precisam avançar em 

seus planos e projetos, acompanhando e participando do que ocorre para além de 

seus muros. 

Vilela e Mendes (2003) enxergam a saúde como uma área eminentemente 

interdisciplinar e mostram como positivo para o modelo de saúde atual a integração 

de disciplinas e projetos curriculares, pois prepara recursos humanos para atuar 

neste campo e pode formar profissionais mais comprometidos com a realidade de 

saúde e com a sua transformação. Porém, Garcia et al. (2006) entrevistando 

diretores de cursos da saúde encontraram como dificuldades para a ocorrência da 

interdisciplinaridade:  

 

[...] a grade horária com rodízios de poucas semanas; a falta de vínculo 

docente com o serviço; o modelo centrado na ação médica; a dificuldade na 

referência e contra-referência; o vínculo horista do docente que impede o 

planejamento pedagógico compartilhado. (GARCIA et al., 2006, p. 482) 

 

Os problemas citados pelas autoras comprometem o ensino e podem 

contribuir para situações como as encontradas por Moretti-Pires (2009) quando 

entrevistando alunos de graduação em Medicina de uma universidade pública do 

Amazonas, os discentes coletivamente mencionaram o trabalho em equipe 

multiprofissional, multi e interdisciplinar frente à complexidade das interações entre 

os determinantes de saúde, silenciando, porém, quanto ao operacionalizar estes 

conceitos e quanto à falta de debate sobre a articulação do SUS. Estes também 

emudeceram quando se tocou em assuntos sobre ciências sociais e humanas em 

saúde, além do Planejamento e Gestão, todos constituintes do campo da Saúde 

Coletiva. 

É visto como premente um ensino contextualizado, com embasamento 

teórico que permita desenvolver habilidades de modo a enfrentar barreiras 

coletivamente e dar respostas às necessidades sociais. Precisa-se, portanto, do 
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estabelecimento de parcerias entre o ensino e os serviços, não sendo esta uma 

tarefa fácil porque envolve interesses individuais e coletivos, porém possível quando 

todos os atores em volta se propõem a dialogar a respeito. 

Ferreira, Forster e Santos (2012) discorrem a experiência a respeito da 

reconfiguração das relações entre o gestor local, do SUS, e as instituições de ensino 

superior (IES) da área da saúde no município de Ribeirão Preto (SP). Segundo os 

autores, muitos conflitos existiram nesse processo, dentre os quais os conselheiros 

de saúde relatando que as IES apenas utilizavam o campo de estágio em função de 

seus interesses específicos, e ainda, a necessidade de adequação tecnológica e 

arquitetônica da rede de saúde e da definição do modelo de inserção dos alunos nos 

cenários de prática. Porém, ao fim de três anos de debates, foi conseguido firmar um 

contrato de parceria ensino-serviço a partir de um instrumento jurídico, revelando 

que as IES precisariam desenvolver a capacidade de atendimento das necessidades 

de saúde e não só do tratamento de doenças.  

A parceria entre ensino e serviços de saúde é importante com ganhos dos 

dois lados de modo a alimentar os interesses dos atores sociais envolvidos na 

manutenção de relações. Trajman et al. (2009), inquirindo 322 profissionais de uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) no município do Rio de Janeiro descobriu como 

principais problemas em supervisionar atividades práticas dos alunos o espaço físico 

reduzido, a carência de recursos, a falta de tempo e o despreparo profissional. Além 

disso, é preciso capacitar estes profissionais num processo de educação 

permanente, cabendo às IES dar o suporte como principal contrapartida nos 

convênios com a Secretaria Municipal de Saúde (TRAJMAN et al., 2009). 

Na investigação de Correia et al. (2009)  durante o estágio curricular, os 

alunos de enfermagem revelaram a distância entre os conteúdos vistos e a prática 

do serviço, além da inversão de papéis, pois os supervisores de campo 

aproveitavam a chegada de estagiários para reciclar seus conteúdos, pouco 

contribuindo na orientação destes. Apesar dos problemas, os autores relatam que os 

alunos denotaram conhecimento prático adquirido no processo formativo. Já a 

experiência de Alves et al. (2012) num estágio supervisionado com alunos do 9° 

período do curso de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba, relata que as 

ações por estes desempenhadas, possibilitaram a aprendizagem no cenário de 

prática na Estratégia Saúde da Família, com ações planejadas a partir do 
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reconhecimento da situação de saúde da comunidade, auxiliando na formação 

profissional. 

 

Esse encontro desejante com o outro implica mudanças nas relações de 
poder, entre os profissionais de saúde e os usuários. É nesse processo 

dialético e dinâmico que poderemos garantir práticas inovadoras em todos 
os espaços de atenção e cuidado à saúde, bem como de todos os âmbitos 
do sistema de saúde (SANTANA et al., 2010, p. 1664-1655). 

 

Destaca-se aqui que todo este processo formador nos serviços de saúde 

apenas fará sentido se trouxer benefícios aos seus usuários e comunidade em geral. 

Sendo assim, os estudantes devem ser preparados para verem os usuários em sua 

totalidade, com suas subjetividades e interações entre espaço e meio social em que 

vivem. Estar preparado para observar estes fatores certamente proporcionará ao 

discente um melhor intercâmbio com todos os envolvidos no processo, além de uma 

formação voltada às necessidades reais do Brasil.  

 

3.3 A VEZ DOS ALUNOS: INOVAÇÕES E ATITUDES TRANSFORMADORAS 

 

No cenário mundial atual no qual o fosso das desigualdades sociais 

aumenta, povos e culturas foram destruídos por guerras e, ao mesmo tempo, 

oportunidades surgem, é necessário que as universidades reavaliem a formação 

docente e discente, preparando seres com valores e identidades que contribuam 

para o desenvolvimento social através do comprometimento para além da sua área 

de formação, incluindo pequenas ações transformadoras de modo a formar um 

câmbio social de fortalecimento da saúde e educação (MURRAIN KNUDSON, 2009). 

 

As modificações no plano político e social do mundo e da situação de saúde 

(internacionalização da produção, avanços tecnológicos, globalização da 

economia, desemprego estrutural, surgimento de conflitos éticos, violação 

dos direitos humanos e reconhecimento da relação da saúde com o 

desenvolvimento econômico e social) criaram um tensionamento para a 

superação dos antigos modelos propostos e implementação de novos 

modelos capazes de fornecer melhores respostas aos problemas existentes 

(VASCONCELOS; GOUVEIA, 2011, p.500). 

 

A despeito das dificuldades em se mudar a ótica de ensinar, muitas ações 

têm sido desenvolvidas a começar pelos métodos de avaliação de ensino. Dentre 
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eles encontramos na literatura o portfólio de aprendizagem. Tanji e Silva (2008) 

destacam que o portfólio permite a ação-reflexão-ação. Ayala Aguirre e Medina 

Aguilar (2006) o definem como um recurso de apoio que possibilita a avaliação 

contínua dos alunos, além de permitir ao docente avaliar seu próprio processo de 

ensino. Os alunos devem decidir, refletir e documentar conhecimentos e habilidades, 

tornando-se responsáveis por seu processo de aprendizagem.  

Cabe mencionar também a autoavaliação, como via de instigar o aluno a 

uma postura decisiva, autocrítica, caracterizada por ser uma boa ferramenta, ao 

permitir ao estudante uma reflexão a respeito do seu processo de aprendizagem, 

considerando além dos aspectos cognitivos, questões subjetivas relativas à sua 

própria postura e compromisso ante a esse processo, envolvendo, assim, a 

afetividade. 

No tocante aos conteúdos destacaram-se estudos abordando como 

metodologias de ensino, a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL, do inglês, 

Problem-Based Learning) e a problematização, cujas bases são construtivistas. 

Segundo Cyrino e Toralles-Pereira (2004) a PBL é caracterizada por um elenco de 

situações, cujos temas são transformados em problemas para serem discutidos em 

um grupo tutorial com o objetivo de integrar disciplinas e favorecer ao aprendizado 

de conteúdos cognitivos, tendo em vista a prática. Leva o docente a pensar com “o 

que” e, principalmente, com o “por que” e o “como” se aprende.  

De acordo com Cezar Netto et al. (2010), o corpo docente da PBL pode ser 

composto por professor tutor, instrutor, professor conferencista (ministra palestras 

sobre temas mais abrangentes relacionados às situações-problema) e professor 

consultor (procurado para resolver dúvidas surgidas nas tutorias ou instrutorias).  Já 

na problematização, o aluno é conduzido a estabelecer uma relação dialógica com o 

professor a partir da vivência de experiências significativas, estando voltada à 

transformação social, à conscientização de direitos e aos deveres do cidadão e 

comprometida com uma visão crítica da relação educação e sociedade (CYRINO; 

TORALLES-PEREIRA, 2004).  

Salienta-se que, conforme comentado por Klegeris e Hurren (2011) modelos 

inovadores tendem a resistência, mas que podem ser superadas. Em seu estudo, 

aplicando a PBL na Universidade de British Columbia Okanagan (grupos de 

estudantes de graduação na disciplina farmacologia de 7 a 9 pessoas), com o tempo 

tal método se tornou popular entre os discentes que passaram a participar mais 
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deste tipo de aula quando comparado às aulas tradicionais, sendo considerado 

pelos autores como uma satisfação confiável do aluno.  

Relativo a metodologias próximas da problematização, foi encontrado o 

estudo de Pereira et al. (2009) na experiência prática de duas disciplinas no 

município de São Paulo, mediante a inserção precoce de graduandos em Medicina 

em Unidades Básicas de Saúde, demonstrando que o ensino nos serviços não é 

tarefa fácil. Os discentes relataram indignação e impotência por parte deles e da 

população para tomada de decisão e controle em situações envolvendo 

miserabilidade, violência, falta de vontade política e vulnerabilidade da população 

diante das precárias condições de moradia. Porém, segundo as autoras, na 

implantação dos projetos de intervenção comunitária o aluno percebe a importância 

do trabalho em equipe para desenvolver ações sob a perspectiva da integralidade. 

Segundo Marsden (2009), a inserção precoce de alunos nos serviços de 

saúde foi pensada como forma de proporcioná-los o contato com as situações reais 

do trabalho, com o trabalho em equipe e com o cotidiano das instituições de modo a 

minimizar problemas na formação de profissionais de saúde. Neste pensar, Finkler, 

Caetano e Ramos (2011) consideram o apoio de políticas públicas e de programas 

para dar suporte as IES e destacam o PET-Saúde como promissor para a integração 

ensino-gestão-atenção-controle social. 

 

Mas, será mesmo que o contato com as famílias, equipamentos sociais e 
comunidade seria capaz de permitir o reconhecimento por parte do aluno da 
determinação social no processo saúde-doença? Se isso fosse suficiente, 
mesmo sem a prática profissional no decorrer da graduação, ao iniciar, já 
graduado, suas atividades em serviço o profissional não deveria conseguir 

perceber esta relação? [...] Contudo, parece consistente a visão de que sem 
um espaço de reflexão sobre a prática, supervisionado por um professor e 
onde é solicitado ao aluno apontar suas percepções, dúvidas e questões 
acerca da experiência vivida no serviço, dificilmente o profissional em 
formação conseguirá estabelecer relações do que lhe foi apresentado como 
teoria, com as queixas trazidas pelo paciente e os aspectos psicológicos, 

culturais, econômicos e históricos que atravessam o cuidado (MARSDEN, 
2009, p. 54) 

 

De fato, espaços formativos em cenários reais parecem ser mais favoráveis 

a uma postura de tomada de decisão mais assertiva porque consideram primeiro a 

estrutura e organização das sociedades para então, pensar em estratégias de 

ações. No estudo de Resck e Gomes (2008) com enfermeiros de campo hospitalar e 

enfermeiros da rede ambulatorial conveniada, docentes e acadêmicos de 
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Enfermagem em estágio curricular, os entrevistados apontaram a necessidade de 

metodologias voltadas à problematização, pela sinergia entre teoria e prática num 

processo de educação permanente, direcionado para relações sociais e de trabalho 

de modo a consolidar a prática gerencial nos alunos e nos profissionais dos 

serviços.  

Outro método identificado nesta revisão que vem se afirmando atualmente 

é o uso de Tecnologias da Comunicação e Informação (TCI) que para Hinojo e 

Fernández (2012) inova na educação e leva conhecimento a mais lugares 

distantes para salvar as pessoas, além de proporcionar aos alunos, o compartilhar 

reflexões e solucionar dificuldades no processo de aprendizado por meio de 

ambientes virtuais, sem depender completamente de um mentor, favorecendo a 

cooperação. Além disso, permite a expansão do Ensino a Distância (EAD), tendo 

como características: maior informação e acessibilidade, além da comunicação de 

estudantes com diversos agentes e contextos culturais e não somente com o 

professor ou tutor (PRIETO DÍAZ et al., 2011). 

No Brasil o uso de TCI vem tomando força com o EAD, possibilitando a 

formação na graduação e pós-graduação via web. Apresenta como possibilidades: a 

facilidade de acesso, flexibilidade temporal e espacial, custos reduzidos e 

apropriação das Tecnologias de Informação e de Comunicação com vistas à 

melhoria contínua da prática profissional da Enfermagem (ROJO et al., 2011). 

Neste tipo de ensino o aluno, orientado por um professor-tutor, realiza seus 

estudos em qualquer lugar com acesso a rede mundial de computadores, podendo 

escolher qual o melhor horário para suas leituras e reflexões, com oportunidade de 

partilhar seus conhecimentos com outros alunos em ambientes virtuais, encontrando 

autores favoráveis e desfavoráveis na literatura, como adiante.  

 

[...]  tem‑se encontrado acadêmica e empiricamente no EAD uma das faces 

mais acentuadas da mercantilização e precarização da educação brasileira  
[...]. Sob o aspecto ilusório da expansão do acesso, essa estratégia tem 

sido sustentada por setores dominantes da sociedade, que obtêm lucro 
imediato nessa configuração de adestramento da força de trabalho. Mas 
tem sido preocupante também o apelo popular que difunde de forma acrítica 
e passiva esse processo de perda total do sentido e das possibilidades da 
educação e da formação em seu sentido mais amplo (civilizatório e 
emancipatório). (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA 

EM SERVICO SOCIAL, 2011, p. 787). 
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No entanto, Bicalho e Oliveira (2012) consideram os fóruns de discussão do 

Ensino à Distância (EAD) como contexto dialógico e de intercognição desde que os 

debates proporcionados sejam mantidos pelo entrecruzamento colaborativo dos 

enunciados dos interlocutores.  

Goyatá et al. (2012) analisando um ambiente virtual de aprendizagem para 

42 alunos do 3° período do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal de Alfenas, Minas Gerais, mostraram que 61,9% preferiam realizar 

exercícios em ambientes virtuais por ser mais cômodo, rápido e prático, estando 

este dado estatisticamente significativo para aqueles que possuíam 

microcomputador e acesso à internet em suas residências. 

Nesta perspectiva de inovação, Cyrino et al. (2012) trazem uma pesquisa-

ação a partir da ferramenta virtual Wiki, na disciplina Interação Universidade-Serviço-

Comunidade (Iusc I) da Faculdade de Medicina de Botucatu–Unesp, ministrada em 

uma UBS. Após o reconhecimento do território ao qual ela remetia, foi criada uma 

página colaborativa. Numa fase seguinte, pesquisadores, 24 graduandos (cursos de 

Medicina e Enfermagem) e membros voluntários da comunidade envolvidos com o 

projeto, assim como 25 adolescentes da comunidade receberam treinamento para 

usar a ferramenta. Conforme os autores, na medida em que todos os participantes 

aumentavam sua participação na ferramenta, postavam mais atividades que lhes 

eram significativas. Ao fim, houve reconhecimento destes em relação ao trabalho 

desenvolvido e interesse em continuá-lo. 

Pelo exposto até aqui, existem muitas experiências buscando soluções 

inovadoras de ensino e procurando a inserção de alunos em cenários de práticas 

reais e ainda em contextos distintos, tal como encontramos no artigo de Blanco 

(2012). Este reitera a questão da Institucionalização da Educação Superior a partir 

da parceria entre países, de modo a que se promovam intercâmbios estudantis, 

considerando os acordos e convênios celebrados como um valor agregado para a 

qualidade das instituições. Encontramos muito estudos valorizando a aprendizagem 

nos serviços (SENA et al., 2003; MENDES; CAPRARA, 2012; CARDOSO et al., 

2011; DIAS, 2011; FORMIGA; RIBEIRO, 2012; SILVA; 2012; SILVA, M. et al., 2012; 

VILARDO, 2011). Porém, são muitos os descompassos entre academia e serviços, 

quando se trata da graduação na área da saúde. Os estudos apresentados 

reafirmam a necessidade urgente de repensar os modos de formação dos alunos 

agregados às novas tecnologias e ao pensamento crítico em que teoria e prática 
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estão associadas para que, egressos de seus cursos, sejam profissionais capazes 

de exercer suas atividades em consonância com as necessidades sociais. 
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3  MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo de objetivo exploratório e quanto aos procedimentos 

é documental. Segundo Gil (2002), a pesquisa documental realiza-se a partir de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa e apresenta a vantagem de 

utilizar fonte rica e estável de dados, ser de baixo custo e não exigir contato direto 

com os sujeitos da pesquisa. Quanto às limitações, o problema mais crít ico é a 

subjetividade dos documentos, exigindo do pesquisador a consideração de diversas 

implicações antes de formular uma conclusão que pode ser definitiva ou não, 

proporcionando uma melhor visão do problema ou gerando hipóteses a serem 

verificadas por outros métodos.  

Considerando tais questões subjetivas, uma vez que o material é carregado 

de intenções de quem o escreveu, Flick (2009) aponta que a escolha de documentos 

deve considerar: a autenticidade (documento genuíno e de origem inquestionável), a 

credibilidade (não possuir erros ou distorções), a representatividade (ser típico de 

seu tipo, e, se não for, ser conhecida a extensão dessa não tipicidade?) e a 

significação (deve ser claro e compreensível). 

Observando-se as implicações éticas da pesquisa e em conformidade com a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), este projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes 

(CEP/HUOL), com aprovação sob o protocolo 638/11, CAAE: 0065.0.294.000-

11(anexo A). O material foi solicitado ao Diretor do Centro de Ciências da Saúde da 

UFRN (CCS) partindo-se da solicitação de anuência (apêndice A). A carta de 

anuência (apêndice B), de posse do CEP/HUOL, foi assinada pelo Vice-diretor do 

CCS. Este orientou para obtenção direta do material junto aos tutores do PET-Saúde 

da Família.  Salienta-se que as identidades dos alunos, profissionais ou qualquer 

pessoa que constavam nos documentos foram preservadas.  

Para a coleta de informações, analisadas exaustivamente, foram incluídos 

como material de estudo o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN (PDI) 

2010-2019 no qual está inserido o PPI (Projeto Pedagógico Institucional), com vias a 

conhecer melhor quais as proposições da instituição para o ensino, e documentos 

elaborados no período de vigência do PET-Saúde da Família I (entre 2009 e 2010) e 

II (entre 2010 e 2011), no município de Natal-RN. Desse modo, consideraram-se os 
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seguintes documentos para os fins da pesquisa: o PDI, os planos de ensino, as atas 

das reuniões pedagógicas, os relatórios das oficinas formativas, os relatórios das 

oficinas de avaliação, os relatórios de avaliação da tutoria, da disciplina e da 

autoavaliação da aprendizagem, além dos portfólios de aprendizagens. No PPI, 

estudamos cuidadosamente a política de ensino na graduação da instituição, 

mobilizando atenção especial às semelhanças e discrepâncias encontradas neste 

documento, assim como nos demais registros oficiais da SACI e da POTI. 

Após contato com os tutores, obteve-se como material propriamente dito 

para análise: os portfólios de aprendizagem e avaliações de desempenho das 

disciplinas realizadas pelos alunos, bem como um documento proveniente de uma 

Oficina de Avaliação do PET-Saúde da Família. Esta última, ocorrida em julho de 

2011, teve por objetivo realizar um diagnóstico sobre o desenvolvimento dos 

componentes curriculares (SACI e POTI) e propor soluções para superar fragilidades 

e fortalecer os pontos fortes existentes. As avaliações de desempenho se referem a 

questões respondidas pelos estudantes ao fim do semestre, relativas ao 

desempenho das disciplinas em que os alunos podem descrever suas insatisfações, 

o que julgaram relevante e sugerir melhorias ou novos modos de aprendizagem para 

os conteúdos. 

Relativo ao portfólio, este se constitui de uma estratégia de avaliação da 

aprendizagem utilizada em currículos inovadores na formação em saúde, sendo um 

potencializador da construção do pensamento de forma reflexiva, de modo a 

emancipar progressivamente os sujeitos em formação e a romper com a lógica 

certificativa e de memorização de conteúdos, porque avalia o processo de 

aprendizagem (SILVA; FRANCISCO, 2009). Sua origem está ligada a área das artes 

na qual se constitui da reunião dos melhores trabalhos de um artista (RANGEL, 

2003). No caso do portfólio de aprendizagem, dependendo dos objetivos 

pedagógicos podem ser compostos de anotações, rascunhos e esboços 

preliminares de projetos em andamento, amostras de trabalhos recentes e o diário 

de aprendizagem (SHORES; GRACE, 2001). Dessa forma, os portfólios são 

documentos escritos pelos alunos a partir de suas reflexões acerca do aprendizado 

ao longo do processo de ensino. 

Foi realizada leitura flutuante dos portfólios (leitura de modo a conhecer 

melhor os textos, considerando as impressões e norteamento que passam ao 

pesquisador, além dos objetivos do estudo), bem como uma posterior escolha de 50 
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deles para a realização da análise (50% para a SACI e 50% para a POTI). Os 

critérios de escolha dos portfólios incluíram aqueles que enfatizavam as 

contribuições das disciplinas para a formação profissional em saúde, apresentavam 

conteúdos críticos-reflexivos articulados às vivências formativas em cenários de 

ensino reais, identificavam as principais fragilidades das disciplinas e que possuíam 

uma boa comunicação escrita.  

A análise dos portfólios de aprendizagem e demais documentos acerca do 

componente ensino do PET-Saúde da Família Natal-RN, foi desenvolvida com o 

auxílio do software Alceste© (Analyse Lexicale par Contexte d’ um Ensemble de 

Segments de Texte - Análise Lexical Contextual de um Conjunto de Segmentos de 

Texto) versão 4.9. O programa realiza a análise lexicográfica por meio de uma 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD). Assim, no caso dos documentos 

analisados, cada texto escrito durante o período de estudo correspondeu a uma 

Unidade de Contexto Inicial (UCI), sendo o conjunto delas o corpus de análise. 

Neste caso, existiram corpus separados para os documentos relacionados às 

disciplinas SACI e POTI. Salienta-se que a utilização do programa possibilita a 

análise do material textual fundamentada em cálculos estatísticos. 

No caso dos portfólios as UCI foram separadas por linhas de comando nas 

quais cada aluno recebeu um número de identificação, preservando-se a sua 

identidade e foram incluídas as variáveis sexo, curso e USF frequentada no decorrer 

da disciplina. Da mesma forma se fez em relação aos demais documentos, 

constituídos das seguintes variáveis: ator social no PET-Saúde da Família (tutor, 

preceptor, discente), sexo e USF frequentada no decorrer da disciplina. Seguindo a 

recomendação de Bauer e Gaskell (2008), buscou-se homogeneizar palavras 

sinônimas e as diferentes formas de negar, unindo a negação à palavra negada e 

excluindo-se termos idiossincráticos, repetidos por hábitos e irrelevantes à pesquisa. 

A este respeito, ressalta-se que homogeneizar palavras evita que aquelas com 

mesmo significado sejam quantificadas isoladamente.  

De acordo com Camargo (2005), formados os corpora estes são 

processados pelo Alceste o qual, após o reconhecimento das UCI divide o material 

em Unidades de Contexto Elementar (UCE), classificadas em função dos seus 

respectivos vocabulários e da repartição pela frequência de palavras com base em 

suas raízes. A partir de então, é realizada a CHD com o teste qui-quadrado de 
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associação das formas reduzidas e das UCE às classes. Depois, é fornecido o 

dendograma que expressa a seleção das UCE mais características de cada classe. 

Como resultado da interpretação das classes surgem temas cuja leitura 

teórica ocorre em função do interesse do pesquisador e das relações evidenciadas 

(OLIVEIRA et al., 2001), isto é, o programa não entrega respostas prontas a uma 

pesquisa, cabe ao pesquisador decifrar o material de acordo com as intenções de 

seu estudo, nomeando as classes.   

Na análise do Alceste ao longo de toda a dissertação, se fará citação das 

palavras e frases que foram mais significativas para a constituição das classes 

semânticas. É pertinente frisar que ao escrever, por exemplo, “contribui mais para a 

classe a Unidade de Saúde x”, isto não quer dizer que as demais Unidades de 

Saúde não estavam presentes na classe, significa uma presença, porém com menor 

alcance estatístico. Em relação às palavras, somente foram consideradas aquelas 

com frequência de ocorrência maior ou igual à frequência média da classe e com os 

maiores qui quadrados. A presença do sinal positivo (+) após a palavra indica que 

ela está na sua forma reduzida.  

Considerando que o Alceste necessita de um número mínimo de palavras 

para realizar a análise de materiais e que os questionários provenientes das 

avaliações de desempenho da disciplina POTI apresentaram número insuficiente, 

optou-se pela realização da técnica de análise de conteúdo neste material. Segundo 

Bardin (2004), esta análise segue as etapas de pré-análise na qual há leitura 

flutuante de estabelecimento de contato e conhecimento dos documentos com 

formulação de hipóteses emergentes e, depois, a escolha do material a ser 

analisado, seguindo-se a constituição do corpus. 

 As regras para escolha do material, considerando as proposições de Bardin 

(2004), foram: a exaustividade e a não seletividade, considerando que todo o 

conteúdo relevante ao campo do corpus deve ser incluído e o pesquisador deve 

esforçar-se por não perder material; a representatividade em que a análise pode ser 

feita a partir de uma amostra, desde que ela seja parte representativa do universo 

estudado; a homogeneidade do material o qual deve seguir o tema; a pertinência 

levando em conta que os documentos devem corresponder aos objetivos do estudo. 

Ainda na pré-análise é posta como opcional ao pesquisador a formulação de 

hipóteses, seguida da referenciação dos índices sobre os quais a análise irá falar e a 

elaboração de indicadores correspondente à frequência dos índices. Depois se 
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procede com a preparação do material que no caso desta pesquisa, foi o 

agrupamento das avaliações de desempenho, com posterior digitação em um 

documento único, o corpus.  Procedendo a análise, o material explorado foi 

codificado, enumerando-se as unidades de registro e descontando-se o julgado 

irrelevante aos objetivos do estudo.  

Para as avaliações de desempenho a codificação se deu em função do 

recorte do corpus, enumeração, classificação e agregação em categorias, cujas 

unidades de registro foram a palavra e a palavra-tema por serem entendidas como 

unidades de significação para o corpus, seguindo-se a contagem de sua frequência. 

A partir de então se estabeleceram categorias temáticas, reagrupadas 

progressivamente com títulos dados a posteriori, e a frase foi escolhida como 

unidade de contexto. 

Segundo Bardin (2004) a última etapa é o tratamento dos dados obtidos, de 

modo a torná-los significantes, e a interpretação de cuja inferência podem ser 

obtidos novos enfoques e técnicas de análises diferentes para o tema. 

Assim, a partir das UCE constituintes das classes semânticas geradas pelo 

Alceste e das categorias decorrentes da análise de conteúdo temática, foi realizada 

análise qualitativa do material textual à luz da teoria da dialogicidade, considerando 

a perspectiva de David Bohm e Paulo Freire. A nossa opção pelo diálogo ocorreu 

porque acreditamos que a construção coletiva do saber não ocorre sem a 

comunicação entre os sujeitos. O PET-Saúde da Família - Natal, ao trabalhar com 

grupos tutoriais, em territórios sob a responsabilidade sanitária das Unidades de 

Saúde da Família, necessita então, do diálogo entre os diferentes atores sociais 

envolvidos nos espaços formativos. 

O método pedagógico de Paulo Freire foi pensado de modo que pesquisa e 

educação não se separam da política. Assim a ciência serve para compreender a 

realidade cientificamente e poder intervir de forma mais eficaz nela. A educação ao 

permitir uma leitura crítica do mundo, tem como fim a libertação da realidade 

opressiva e da injustiça, isto é, a transformação da realidade. Nesse sentido a 

necessidade de criar uma nova realidade é a utopia do educador, considerando que 

o mundo transforma-se cotidianamente. Contudo por meio do exercício da cidadania 

e da autonomia é possível a construção de uma sociedade melhor (GADOTTI, 

1995). 
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A obra freireana de perspectiva construtivista, desenvolvida a partir da década 

de 1960, bebe não apenas da sociologia, mas também da Psicologia, da teoria 

curricular, da filosofia marxista e do humanismo cristão, respeitando os saberes 

populares numa concepção dialógica, problematizadora e conscientizadora, 

integrando os conhecimentos de várias disciplinas (paradigma científico pós-

moderno), contrária à educação tradicional, a que denominava bancária porque 

colocava o educando como sujeito passivo no processo de aprendizagem 

(FERNANDES, 1998). 

Segundo Azevedo (2010), entre os autores que influenciaram a ideologia de 

Freire estão: Tristão de Atayde, Jacques Maritain e o neotomismo, o personalismo 

de Mounier, o existencialismo de Kierkegaard, a existência concreta de Marcel, a 

incompletude do ser humano de Heidegger, a relação dialógica de Karl Jaspers, o 

neomarxismo de Eric Fromm e a educação como política de Gramsci. 

Paulo Freire contribuiu para a criação de uma filosofia da educação e nunca 

foi neutro no ato educativo, defendendo a teoria voltada à prática, necessária a uma 

ação transformadora, contrária à ideologia fatalista de que o mundo é assim mesmo. 

Ao contrário, acreditava na possibilidade de mudar o mundo, impulsionada pela 

prática educativa que abarcasse espaços, incluindo o ambiente escolar e outros 

extraescola, todos igualmente importantes. Abordou também a pedagogia 

democrática, construída tanto pelo diálogo quanto pelo conflito, em espaços de 

reconhecimento recíproco de interesses distintos, sendo fundamental para enfrentar 

e propor solução aos problemas em questão, a capacidade de os atores envolvidos 

de escutar e conversar, a humildade e a tolerância, reconhecendo a diferença como 

aspecto central de uma cultura democrática (PONTUAL, 2007). 

Para entendermos melhor as concepções de Freire a respeito do diálogo, 

vejamos então o conceito que ele dá ao antidiálogo, ao abordar o assistencialismo. 

Ressalta-se que este é muitas vezes praticado no campo da saúde: 

 

O grande perigo do assistencialismo está na violência do seu antidiálogo, 
que, impondo ao homem mutismo e passividade, não lhe oferece condições 
especiais para o desenvolvimento ou a “abertura” de sua consciência, que, 
nas democracias autênticas, há de ser cada vez mais crítica (FREIRE, 
2011, p. 79). 
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Desse modo, para não perpetuar o assistencialismo, compreendido como 

não autonomia do sujeito no cuidar de sua saúde, é premente a formação de 

profissionais críticos, inteirados do mundo em sua volta que trabalhando a 

comunicação, ao egressarem da universidade, possam praticar um cuidado 

compartilhado entre usuários, comunidade e demais profissionais que estejam no 

seu contexto. 

Bohm (2005) usando a etimologia da palavra escreve que o diálogo significa 

“através da palavra”, podendo ele ocorrer com uma só pessoa, caso ela tenha o 

espírito dialógico dentro de si, ou com qualquer número de pessoas, mas que tende 

a ser extremamente difícil em grupos grandes (de trinta, quarenta ou mais). Ocorre a 

partir de uma “[...] corrente de significados que flui entre nós e por nosso intermédio; 

que nos atravessa, enfim. Este fato tornará possível o fluxo de significados na 

totalidade do grupo, e daí podem emergir compreensões novas” (BOHM, 2005, p.  

34, grifo do autor). 

David Bohm foi um físico teórico, conhecido por seus trabalhos em quântica. 

Tendo participado do projeto que construiu a primeira bomba atômica, sofreu 

perseguições durante a Guerra Fria e, por isso, foi convidado para vir à Universidade 

de São Paulo onde regeu a cátedra de Física Teórica (1951-1955) e se interessou 

pela filosofia, sobretudo no que tange a dialética da causalidade e a probabilidade, 

amadurecida mais tarde na cidade de Londres, em suas publicações na década de 

1980. Bohm passou a ver a Mecânica Quântica como fragmentada porque na visão 

positivista dela, para uma nova observação gerar um novo estado de conhecimento, 

as visões anteriores deveriam ser anuladas, não se respondendo como tal estado 

estava relacionado com o outro, mostrando apenas um cálculo de probabilidade 

desta relação. Então, usou a ideia de holograma para entender melhor a Mecânica 

Quântica (BARROS, 1990). 

Contribuindo para a educação David Bohm elaborou o princípio holográfico 

entendendo que o universo não é fragmentado, possuindo natureza ativa e dinâmica 

conhecida como holomovimento. Neste pensar as partes não formam o todo e sim, o 

todo está dentro das partes e vice-versa, numa estreita relação e interdependência. 

O conhecimento se dá então, em rede, pois o objeto que esteja em estudo está 

relacionado com outros objetos ou acontecimentos. Tal princípio coloca os 

professores na posição de superar estruturas disciplinares e fragmentárias do ensino 

a partir da transdiciplinaridade na qual um conhecimento é complementar ao outro 
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(SANTOS, 2005), aproximando-se, portanto, das concepções do educador Paulo 

Freire. 

Segundo Nichol (2001), Bohm percebeu ao longo de sua carreira que o saber 

científico, buscando a verdade, se contaminou por ambições pessoais, pela defesa 

extrema da teoria e da tradição, relegando a participação criativa no alcance de 

objetivos científicos comuns, gerando uma má ciência porque grande parte da 

humanidade se prendia em uma rede de intenções e ações contraditórias, geradora 

de desintegração pessoal e social, transcendendo as diferenças sociais e culturais. 

Dizia que um dos objetivos fundamentais do diálogo era explicar o que gerou essa 

fragmentação, por meio da análise teórica e de um processo experimental concreto. 

Desenvolveu seu ponto de vista a respeito do diálogo de 1970 até a sua morte, em 

1992.  

Bohm considerava que para a existência do diálogo, é necessário libertar-se 

de crenças e pressupostos porque representam parte da realidade e não o seu todo, 

levando a construções criativas na medida em que há partilha de significados e 

novos significados surgem ou os antigos são ampliados e motivam-nos a sair de 

onde estamos. Para Freire, o agir intervindo requer pensar de forma crítica e 

dialógica. Na medida em que ele toma a educação como seu campo de ação e 

pesquisa, concebe a dialogicidade como propulsora da problematização e 

conscientização, impulsionando o aprendiz a um fazer acontecer, na medida em que 

se reflete a partir da objetivação do mundo, o que leva a saber-se nele (NAVARRO, 

2005).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De modo a verificar qual metodologia de ensino a UFRN como um todo 

procura adotar, foi lido o Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2019 (PDI) no 

qual se inclui o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

No que diz respeito ao PDI (UFRN, 2010, p. 14), o documento mostra a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte “adotando inovações curriculares 

flexíveis com currículos integrados”, apesar da existência de cursos com estruturas 

rígidas. Como modelo de inovação curricular é citado o curso do Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia que trabalha a especialização progressiva e dissociação 

profissional específica. Nele o discente cursa as disciplinas de competências gerais 

da área tecnológica e ao seu término, pode optar por uma especialização no campo 

das Engenharias.  

Ao fazer menção à saúde, o Plano de Desenvolvimento Institucional aborda 

mudanças nos quatro hospitais universitários da instituição, no sentido de 

adaptarem-se às reestruturações curriculares dos cursos da área da saúde. Estes 

são referência no atendimento de média e alta complexidade e não existe qualquer 

escrito no plano, a respeito da atenção primária, mesmo havendo uma Unidade de 

Medicina Comunitária nas dependências do CCS. Considerando que as unidades 

hospitalares, de modo geral, trabalham a especialização com os discentes, pode ser 

deduzida a presença de um contraditório no PDI, pois não traça planos para a 

Atenção Básica, fugindo neste aspecto da própria política de ensino de graduação a 

qual pretende “uma sólida formação teórica articulada à prática profissional e social, 

com a interdisciplinaridade e com o diálogo entre os diversos campos dos saberes 

científicos, cotidianos, da tradição” (UFRN, 2010, p. 55). 

Não se escreve aqui que a UFRN deixa de inserir alunos na atenção 

primária, pois a SACI e a POTI provam o contrário e tampouco é dito que os demais 

níveis de atenção não são importantes para formação. Ao contrário, é necessário um 

aluno capaz de entender toda a complexidade do cuido longitudinal na saúde e para 

tal, não se pode priorizar o ensino em um nível de atenção em detrimento do outro. 

A presença de estudantes na Atenção Primária, na Média e na Alta complexidade é 

igualmente importante no planejar e realizar ações de promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação da saúde e prevenção de doenças, no sentido de garantir 

o princípio constitucional da integralidade do cuidado.  
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Enfatiza-se então, a importância do ensino em serviços de saúde devido a 

se caracterizarem por espaços ricos para o exercício das competências gerais e 

específicas de cada profissão, na busca pela atenção às necessidades de saúde 

locais da população.  

Todo o documento trata da importância da associabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão, mas reconhece que esta última, historicamente tem sido pouco 

valorizada na avaliação institucional, com baixa participação de docentes e 

discentes em suas ações, comprometendo, portanto, o ensino inserido nas 

realidades sociais e sendo pouco reconhecida por parte do público (UFRN, 2010). 

Desse modo, percebe-se que disciplinas tais como a SACI e a POTI, ao adotarem 

atividades extensionistas, levando os alunos para as comunidades potiguares, 

podem enfrentar dificuldades na concretização plena de suas atividades e no seu 

crescimento (estendendo-se a um maior número de discentes na área da saúde). Na 

medida em que estes componentes curriculares atrelam ensino-extensão-pesquisa, 

possuindo os três, iguais importâncias, mas há valorização menor da extensão, 

podem existir prejuízos, já observados, por exemplo, em relação aos recursos 

humanos. Como citado anteriormente, os tutores presentes no PET-Saúde não dão 

conta da demanda reprimida de estudantes que gostariam de cursar SACI e POTI.  

Para superar estas e outras fragilidades, as ações da UFRN apresentam no 

PPI a seguinte Política de Ensino de Graduação: 

 

1. o fortalecimento e disseminação da flexibilidade curricular nos projetos 
pedagógicos dos cursos de graduação, assumindo o compromisso com 

uma sólida formação teórica articulada à prática profissional e social, com a 
interdisciplinaridade e com o diálogo entre os diversos campos do saberes 
científicos, cotidianos, da tradição. Essa flexibilização propiciará, ainda, 
interfaces entre os cursos para possibilitar ao aluno construir um percurso 
formativo ampliado e diversificado, se apropriando de conhecimentos, 
habilidades e atitudes que consolidem competências a serem construídas 

no ensino, na pesquisa e na extensão; 
2. a criação de espaços diversificados de formação nos cursos de 
graduação, possibilitando o desenvolvimento de atividades práticas em 
ambientes externos à Universidade e favorecendo a integração à realidade 
social; 
3. o estímulo ao desenvolvimento de práticas pedagógicas com a utilização 
de recursos das novas tecnologias de apoio ao ensino e à aprendizagem;  

4. o estímulo à mobilidade estudantil, mediante o aproveitamento da carga 
horária e do conhecimento adquirido com a circulação de estudantes entre 
cursos, programas e instituições de educação superior; 
5. a atualização dos projetos pedagógicos, respeitando a diversidade e 
especificidade dos cursos e áreas do conhecimento, com alterações 
curriculares que contemplem as demandas do avanço do conhecimento, da 

tecnologia, do mercado e a redução da carga horária necessária à 
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integralização curricular e à consequente diminuição do tempo de duração 
dos cursos de graduação; 
6. o estímulo à articulação entre os projetos pedagógicos dos cursos de 
licenciatura, de modo a fortalecer os vínculos entre a UFRN e os Sistemas 
Estadual e Municipais de Ensino (UFRN, 2010, p. 55-56). 

 

Especificamente quanto ao PET-Saúde da Família é visto o seguimento de 

suas atividades conforme a política do PPI, sobretudo porque articula teoria e prática 

profissional e social, proporcionando uma convergência entre os cursos distintos do 

campo da saúde, envolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes. Para melhor 

avaliar o cumprimento dos objetivos da disciplina, tomaram-se seus programas de 

2009.1 a 2011.2, observando-se que durante estes períodos, não houve mudanças 

quanto aos mesmos. No quadro 1 estão transcritos os objetivos e metodologias da 

SACI e da POTI. Ao longo de nossa análise e discussão retomaremos os objetivos.  

 

QUADRO 1: Objetivos e metodologias do componente ensino PET-Saúde (2010/2011).  
Continua. 

 
ATIVIDADE INTEGRADA DE EDUCAÇÃO SAÚDE E CIDADANIA – SACI 
 
 
Objetivos  
 

1. Mobilizar nos estudantes um conjunto de conhecimentos e habilidades no 
campo das relações interpessoais que possibilitem trabalhar em equipe 
interdisciplinar e mulltiprofissional;  

 
2. Aprender a identificar e priorizar problemas de uma comunidade e a agir sobre 

eles;  

 
3. Refletir sobre os princípios e valores que orientam o aprimoramento ético e 

cidadão no relacionamento com colegas da própria equipe e com as pessoas 
da comunidade.  

 
Metodologia  

A metodologia a ser utilizada, prioriza princípios pedagógicos da Escola crítica, com 
uma abordagem problematizadora, a qual estabelece o papel do orientador como 
facilitador do processo ensino-aprendizagem, e compreende o aluno como sujeito ativo 
do referido processo. Parte, portanto, da própria percepção que o educando tem sobre 
a temática abordada, seguida de observação da realidade, reflexões e teorização, para 
desenvolver uma ação transformadora sobre esta mesma realidade.  
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QUADRO 1: Objetivos e metodologias do componente ensino PET-Saúde (2010/2011).  
Conclusão. 

 
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO TUTORIAL PARA O TRABALHO INTEGRADO EM 
SAÚDE – POTI 
 
Objetivos  

 
1. Mobilizar nos estudantes o desenvolvimento do pensamento coletivo, crítico e 

reflexivo, através dos fundamentos da pesquisa aplicada e em evidências que 
retratam a realidade social vivenciada;  

 
2. Propiciar no aluno a compreender a dinâmica dos serviços de saúde, mais 

especificamente, da Estratégia Saúde da Família identificando problemas e 
agindo sobre eles em conjunto com a comunidade, família e indivíduos;  

 
3. Promover vivências do trabalho multiprofissional e interdisciplinar, no âmbito 

da promoção, prevenção e vigilância em saúde, na elaboração de planos para 
o enfrentamento de problemas encontrados, vislumbrando o alcance dos 

indicadores do pacto pela saúde e avaliação desses planos;  
 

4. Desenvolver o conhecimento das atribuições de cada membro da equipe em 
seu processo de trabalho local e na participação de espaços decisórios 
gestão;  

 

5. Favorecer o exercício das competências gerais e comuns a todos os 
profissionais de saúde, e às específicas da sua profissão, respeitando-se os 
limites do seu nível de conhecimento.  

 
Metodologia  
A metodologia a ser utilizada, prioriza princípios pedagógicos da Escola crítica e da 

aprendizagem significativa, tendo a vivência tutorial como eixo de orientação às 
práticas realizadas. Esta estabelece o papel do orientador (tutores e preceptores) 
como facilitador do processo ensino-aprendizagem, e compreende o estudante como 
sujeito ativo do referido processo. Compreendendo este aluno como sujeito que tem a 
sua própria história e percepção do mundo, serão trabalhadas as temáticas, a partir da 
observação e vivência da realidade, as quais oportunizarão reflexões e teorizações 

sobre o assunto. Tais movimentos objetivam desenvolver uma ação transformadora 
sobre esta mesma realidade.  
 

Fonte: UFRN/SMS (2010). 

 

A SACI utiliza a metodologia problematizadora (observação da realidade, 

reflexões e teorização). Para a POTI, é citada a priorização de princípios 

pedagógicos da Escola Crítica e da aprendizagem significativa (observação e 

vivência da realidade), no entanto, não estão claros que princípios são estes. 

Uma das formas de aplicação da problematização é o Método do Arco de 

Charles Maguerez, baseado em cinco etapas: Observação da Realidade e definição 

do Problema a estudar; Pontos-chave (quadro conceitual que permite uma análise 

teórica do problema); Teorização; Hipóteses de Solução e Aplicação à Realidade 

(prática). Exige, portanto a compreensão desta realidade, partindo da reflexão, 
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considerando os determinantes sociais e demais fatores relacionados ao problema 

(ALVES; BERBEL, 2012). 

 Além da explicitação da metodologia, é visualizado também no quadro 1, a 

adoção de objetivos a serem alcançados pelos estudantes. De acordo com 

Perrenoud (2000) a preocupação com a pedagogia por objetivos (termo utilizado por 

países de língua francesa) surgiu nos anos de 1960, criada por Bloom, defensor do 

ensino por critérios de domínio, cuja avaliação é formativa e a aprendizagem 

almejada pela escola, recebe uma classificação completa (objetivos). Na concepção 

do autor, o ensino, de fato busca atingir domínios, porém, estes não devem ser 

engessados e sim, ampliados e integrados a uma visão construtivista, percorrendo 

três estágios: planejamento didático em que os objetivos são identificados, conforme 

situações em questão, e então, escolhidos e dirigidos; análise das situações e das 

atividades no que tange aos seus cumprimentos ou modificações; e avaliação, 

entendida como o controle dos conhecimentos adquiridos pelos alunos. Os objetivos 

são alcançados não necessariamente por sequência, e sim, mediante diversificadas 

atividades, cada uma delas atingindo vários destes em disciplinas únicas ou ainda 

múltiplas. Isto exige domínio do professor quanto ao saber para organizar e dirigir 

atividades de interesse dos alunos. 

Salientamos que devido ao componente ensino PET-Saúde da Família 

procurar aproximar os graduandos da realidade nos serviços de saúde, também 

serão consideradas para efeito de análise as competências e habilidades comuns 

aos profissionais da saúde, em que, de acordo com Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (BRASIL, 2007), as orientações 

mais inovadoras são o saber fazer, saber ser e saber agir na perspectiva de maior 

equidade no sistema de saúde, considerando a abordagem integral, orientação 

ética, humanística e qualidade de vida. Adentra, portanto na ótica do Relatório para 

a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI (DELORS 

et al., 2006) em que o saber fazer se insere na complexidade do mundo para melhor 

explorá-lo e é a base das competências do futuro, envolvendo quatro pilares 

complementares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser. 
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5.1 A VISÃO DOS ALUNOS NA CONSTRUÇÃO DO SABER EM SAÚDE 

 

Objetivando apreender a visão que os alunos possuem a respeito do 

componente ensino do PET-Saúde, foram criados corpora a partir da seleção dos 

portfólios e de perguntas provenientes das avaliações de desempenho, realizados 

ao término das disciplinas SACI e POTI. Deste modo existiram quatro corpora 

referentes a escritos por estudantes: corpus de 25 portfólios SACI, corpus de 25 

portfólios POTI, corpus de quatro questões das avaliações de desempenho SACI e 

corpus de quatro questões das avaliações de desempenho POTI.  

Preservando a autonomia dos sujeitos envolvidos, seus nomes foram 

substituídos pelos seguintes símbolos: em referência às mulheres e relativo aos 

homens. Foram nove as Unidades de Saúde da  

Família de Natal/RN participantes deste estudo (oito situadas na Zona Oeste e uma 

na Zona Leste), cujos nomes dos bairros em que estão localizadas foram 

substituídos por letras (A, B, C, D, E, F, G H, I). 

 Para facilitar o acesso às análises, este tópico foi dividido em quatro 

subtópicos: Corpus 1 – apreensões dos portfólios da SACI, Corpus 2 – avaliações 

de desempenho da SACI, Corpus 3 – apreensões dos portfólios da POTI, Corpus 4 

– avaliações de desempenho da POTI. 

 

5.1.1 Corpus 1 – apreensões dos portfólios da SACI 

 

Na coleta de dados foram conseguidos 386 portfólios de aprendizagem da 

Atividade Integrada de Educação, Saúde e Cidadania (SACI) que foram lidos 

flutuantemente, selecionando-se 105 de modo a identificar aqueles contendo a 

descrição dos conteúdos abordados e as experiências vivenciadas no decorrer da 

disciplina. Depois, os portfólios foram relidos, restando desta fase um total de 55, 

seguindo-se uma leitura mais profunda, obedecendo aos mesmos critérios 

(conteúdos e vivências), sobretudo no tocante às vivências, restando 25 portfólios 

(tabela 1), conforme proposto na metodologia. 
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TABELA 1: Quantitativo de portfólios do SACI selecionados, segundo USF, Curso e Sexo. 
Natal/RN (Mai, 2012). 

 (continua) 

SEMESTRE                                           Sexo 
 
Curso 
 

NÚMERO DE PORTFÓLIOS 

USF A USF B USF C USF D 

F M F M F M F M 

2009.1 Medicina - - - - - - - - 

2009.2 
Medicina - - - - - - - - 
Odontologia - - - - - - - - 

2010.1 
Biomedicina - - - - - 1 - - 
Enfermagem - - - - - - 1 - 

Medicina - - - - - - - 1 

2010.2 
Medicina - - - - - 1 1 - 
Nutrição 1 - - - - 1 - - 

2011.1 

Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde - - 1 - - - - - 
Enfermagem 1 - - - - - - - 
Medicina - -  1 2 1 - - 

Odontologia 2 -   1 - - - 
2011.2 Nutrição - - - - - - - - 

TOTAL 4 2 7 3 

 

TABELA 1: Quantitativo de portfólios do SACI selecionados, segundo USF, Curso e Sexo. 
Natal/RN (Mai, 2012). 

(conclusão) 

SEMESTRE                                             Sexo 
 
Curso 

NÚMERO DE PORTFÓLIOS TOTAL 
USF E USF H USF I 

F M F M F M  

2009.1 Medicina - 1 - - - 1 2 

2009.2 
Medicina - 1 - 1 - - 2 

Odontologia 1 - - - - - 1 

2010.1 

Biomedicina - - - - - - 1 

Enfermagem 1 - - - - - 2 

Medicina - - - - - - 1 

2010.2 
Medicina - - - - - - 2 

Nutrição - - - - - - 2 

2011.1 

Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde - - - - - - 1 

Enfermagem 1 - - - - - 2 

Medicina - - - - - - 4 

Odontologia - - - - 1 - 4 
2011.2 Nutrição 1 - - - - - 1 

TOTAL  6 1 2 25 

 

 

O corpus proveniente dos portfólios de aprendizagem da disciplina Atividade 

Integrada de Educação, Saúde e Cidadania (SACI) entre 2009 e 2011, constituiu-se 

de 2518 unidades de contexto elementares (UCE). O material foi aproveitado em 

77%, com 14203 palavras distintas, cuja frequência média ficou em nove vezes. 
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Para melhor compreensão da formação das classes pelo Alceste, a figura 1 mostra o 

dendograma do corpus Portfólios-SACI, cujas classes serão discutidas em tópicos. 

 

 

FIGURA 1: Dendograma do corpus Portfólios-SACI, Natal-RN (2012). 
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5.1.1.1 Novos Modos de Aprender 

 

A classe um, Novos Modos de Aprender, de maior percentual (34,03%) em 

relação às demais, se revelou mais significativa para o portfólio n°10 (aluno de 

Medicina da USF C, semestre 2011.1), para os graduandos de Medicina de um 

modo geral, para a Unidade de Saúde da Família C e para o sexo masculino. As 

palavras mais frequentes e significantes foram disciplin+, texto+, trabalho em equipe, 

form+, profissional+, habilidade+, pratica+ e aprender+. 

A classe aborda os momentos iniciais da disciplina quando os alunos estão 

se inteirando das atividades que desempenharão nos grupos tutoriais e apresentam 

muitas expectativas. 

O termo “trabalho em equipe” é referente a um texto discutido e vivenciado 

durante as aulas, no contato permanente com a complexidade dos problemas 

identificados na realidade. Toma sua importância quando os discentes percebem 

que para alcançar um objetivo em comum (neste caso uma atividade de intervenção 

a se realizar no fim do semestre), terão que exercer o trabalho em conjunto: 

 

“Percebi que para a ocorrência desse processo, devemos ter a iniciativa de 

tentarmos estabelecer uma relação cada vez mais estreita entre os colegas. 

Como eu desejo essa mudança, essas atitudes devem partir de mim. 

Aprender a trabalhar melhor em equipe e ter sempre boas iniciativas no 

nosso cotidiano foram aspectos que entendi melhor no momento de hoje.”  

(sujeito 13, Medicina, masculino, USF C, 2010.2, Khi2=26) 

 

É vista então a disciplina caminhando para os objetivos que propõe no 

sentido de orientar para a importância do relacionamento entre membros de uma 

equipe na área da saúde. 

 

“A segunda parte de nosso encontro foi guiada pela discussão do texto o 

trabalho em equipe. Durante a discussão, pontos interessantes foram 

levantados. , por exemplo, ressaltou, durante a leitura de seu resumo, a 

questão das diferenças inerentes de uma equipe de trabalho, mais o desejo 

comum de todos conquistarem um objetivo específico”. 

(sujeito 10, Medicina, masculino, USF C, 2011.1, Khi2=23 / : aluna da 

SACI) 
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Desse modo é gerada no aluno, a expectativa de desenvolver habilidades de 

conviver com as particularidades dos outros, expressas por diferentes modos de 

pensar, falar e agir: 

 

“Assim, posso dizer que teremos a oportunidade de ampliar nossos 

conhecimentos como universitários que almejamos tornarmos profissionais 

de saúde, mostrando a necessidade da convivência social e do exercício da 

cidadania e também creio que teremos experiências pessoais que nos 

ajudarão no nosso crescimento pessoal e profissional.  

(sujeito 7, Medicina, feminino, USF C, 2010.2, Khi2=22) 

 

Para trabalhar tais habilidades, a disciplina não se limita a mera leitura de 

textos, à parte da realidade. Ao contrário, são realizadas dinâmicas de grupo, 

exposições de vídeos, observação da Unidade de Saúde e do território adstrito, 

dentre outros recursos didáticos, de modo a exercitar o trabalho em equipe a ser 

expresso numa intervenção final em contato com a comunidade. Tais momentos de 

preparo para uma ação são favoráveis a uma relação de horizontalidade entre todos 

os membros do grupo tutorial, de modo que, no momento de uma dinâmica, por 

exemplo, o tutor e os preceptores assumem a mesma postura de um estudante, 

favorecendo o diálogo. 

Na acepção de Batista (2012), a educação numa perspectiva dialógica e 

crítica (onde o aluno deixa de ser um receptor passivo de um conteúdo transmitido 

pelo professor e passa a ser sujeito do seu aprendizado), atrelada ao conceito socio-

historico-cultural de saúde que reconhece a importância da multiprofissionalidade do 

cuidado, é essencial para o que ele chama de Educação Interprofissional em Saúde 

(EIP). 

 Na EIP a aprendizagem é compartilhada entre duas ou mais profissões e 

caracteriza-se marcadamente pelo trabalho de equipe, a discussão de papéis 

profissionais, o compromisso na solução de problemas interdependentes e a 

negociação na tomada de decisão. Segundo o autor, no Brasil os espaços potenciais 

de EIP tem se revelado nas vivências e relatos de experiências na graduação 

oportunizadas pelo Pro-Saúde e PET-Saúde (BATISTA, 2012). 
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A SACI, dessa maneira, se aproxima desse conceito e mostra um diferencial 

entre as disciplinas de caráter mais tradicional ministradas na UFRN. Inversamente a 

estas últimas, busca preparar os educandos primeiro para compreenderem o 

ambiente social que será o futuro campo de trabalho, ao invés de proporem um 

conhecimento técnico descontextualizado e pouco adequado às exigências de 

mercado atuais, quer seja em instituições públicas ou privadas. 

De fato, o texto, desvinculado do contexto, isto é, repassar informações a 

estudantes desconexas com as conjunturas da sociedade, sem a observação e 

prática junto à realidade, centrado na doença, ainda é um problema recorrente nos 

cursos de graduação em saúde no Brasil. Um dos fatores que pode contribuir, para 

tal, é o discorrido por Valente e Viana. Ao tratar do despreparo dos docentes de 

nível superior, escrevem que os mestres e/ou doutores nem sempre têm 

“aproximação com as abordagens ou concepções de ensino-aprendizagem que os 

habilitem a exercer a docência com a mesma eficiência com que exerce sua 

profissão de origem” (VALENTE; VIANA, 2010, p. 210). Assim, apenas transmitem o 

que já conhecem, sedimentados em habilidades adquiridas na hiperespecialização. 

Em abordagens ativas de ensino, ao contrário, é permitido o crescimento do 

discente e do docente, pois há o incentivo ao autodidatismo, capaz de possibilitar a 

atualização constante do aprendizado, conforme as transformações sociais. 

 

5.1.1.2 Planejamento, Percalços e Conquistas 

 

Quanto à segunda classe (14,34%) para a qual contribui mais o portfólio 

n°20 (aluno de Medicina da USF E em 2009.2) e com palavras de destaque, reuni+, 

intervenc+, projet+, nossa intervenção e plano de intervenção, fica evidenciado o 

momento em que os alunos discutem coletivamente entre si e com a comunidade a 

fim de traçar um plano de intervenção gerador de frutos, ou seja, é desejado, 

conforme os objetivos da disciplina que tal plano promova o exercício da cidadania 

em prol de condições satisfatórias de saúde. 

 

“Ao final, fomentamos ainda mais essa esperança, pois iríamos, juntamente 

com eles, elaborar uma programação para as atividades que seriam 

realizadas no centro, caso ele fosse reaberto, a qual seria entregue”.  

(sujeito 14, Medicina, masculino, USF I, 2009.1, Khi2=37) 
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Perceberam-se na leitura do corpus, alguns problemas decorrentes da 

escolha do projeto de intervenção, porém a maioria dos alunos, apesar de alguns 

dissensos, consideravam tais momentos positivos por aprenderem a negociar entre 

os membros da equipe e/ou pela própria ação em si. Cabe uma ressalva em relação 

a alguns grupos tutoriais, cujos discentes relataram que a escolha da intervenção 

ocorreu por imposição dos tutores ou dos preceptores, levando a crer que a 

autonomia do grupo não foi preservada, faltando o diálogo tutor-preceptores-alunos. 

Mais uma vez, mencionamos a questão de preparar melhor o docente para 

as metodologias ativas de ensino. No caso do PET-Saúde da Família, envolvendo 

também os preceptores uma vez que auxiliam nas ações formativas desenvolvidas. 

Muitas vezes, aqueles responsáveis por mediar o ensino enxergam os alunos da 

SACI/POTI como ainda imaturos, destacando que estão nos primeiros períodos de 

seus cursos. Assim, tentam orientar para escolhas de intervenção mais frutíferas, 

mas nem sempre são compreendidos, talvez por não possuírem a didática mais 

apropriada à situação. De outro lado, pode ser que existam professores realmente 

impositivos ou ainda com sobrecarga de trabalho. Enquanto no estudo de Silva 

(2009), na população pesquisada cada tutor se responsabilizava por um grupo de 10 

alunos e para estes, 73,2% dos docentes pareceu preparado para auxiliar no 

processo de aprendizado, para cada grupo tutorial da Atividade Integrada de 

Educação, Saúde e Cidadania, existem aproximadamente 20 alunos, dificultando a 

aplicação das etapas previstas no Arco de Maguerez.  

Verificando os projetos de intervenção realizados na SACI entre 2009 e 

2011, desenvolvidos com base na identificação de problemas e descritos nos 

portfólios, foram observados trabalhos com as seguintes ações: 

 

 Atividades de doação de materiais associadas a atividades lúdicas em 

creche e centro de idosos; 

 Rodas de conversas entre comunidades e atores sociais - líderes 

comunitários, representante da SMS, profissionais das unidades, 

sindicatos, auditor fiscal da receita federal, no sentido de dialogar e 

tentar encontrar soluções para problemas de paralisação da reforma da 

Unidade de Saúde e de dificuldades com o programa do leite; 

 Reabertura de centro comunitário; 
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 Desenvolvimento de material educativo audiovisual – vinhetas para 

rádio comunitária; 

 Revitalização e reforma de espaços coletivos – unidade de saúde, 

centro comunitário, ProJovem (Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens) Urbano; 

 Estímulo ao cultivo de hortas; 

 Momentos educativos em escolas, com teatro, palestras, gincanas a 

respeito da saúde/doença, preservação ambiental e violência urbana; 

 Mostra de divulgação à comunidade das atividades desenvolvidas no 

bairro; 

 Visitas domiciliares no sentido de conscientizar a população a não 

jogar lixo nas ruas e de combater a dengue; 

 Oficina de capacitação para reciclagem de lixo;  

 Protesto para reabertura de Centro Municipal de Educação Infantil. 

 

Alguns temas descritos acima tornam visíveis projetos que buscam 

promover o exercício da saúde e cidadania, aproximando-se das proposições da 

SACI (protestos, rodas de conversa). Contudo, boa parte sinaliza para projetos de 

caráter ora assistencialista, ora paternalista (atividades de doação de materiais,  

desenvolvimento de material educativo, revitalização e reforma de espaços coletivos, 

oficina de capacitação, visitas domiciliares no sentido de conscientizar, mostra de 

divulgação). Usa-se aqui o termo paternalismo concebido por Adeodato (2012). 

Conforme o autor, a expressão surgiu da necessidade dos pais em proteger seus 

filhos menores de idade, impondo-lhes regras, mesmo que estes não concordem. 

Pode ser assim, repressivo, porque contraria a vontade e a autodeterminação, a 

exemplo de:  

 

[...] proibição de fumar, obrigatoriedade de usar cintos, cadeiras para 
crianças nos automóveis e capacetes de segurança, além de alimentação 
regrada e demais prescrições para o bem da saúde, dentre outras medidas 
de proteção; o médico que não revela ao paciente os resultados de seus 
exames, para protegê-lo da tristeza que advirá da informação; regras contra 
a eutanásia desejada pelo paciente, em caso de muita má qualidade de final 

de vida; regras para inibir o suicídio; normas para obrigar um paciente 
adulto e psicologicamente saudável a tratamento médico, diante do fato de 
que, se houver recusa, haverá a morte e outros exemplos, muitos e atuais 
(ADEODATO, 2012, p. 163). 
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Desse modo, ao apresentarem projetos de intervenção de doações e 

revitalizações assistencialistas e utilizarem medidas educativas de “conscientização” 

tais como gincanas e palestras, os estudantes podem se desvincular da proposta 

inicial da SACI, uma vez que reproduzem o sistema de transmissão de 

conhecimento para a população, desconsiderando a autonomia dos sujeitos e a 

diversidade cultural e humana local. Então, tutores e preceptores devem possuir um 

olhar apurado para que o fio condutor da disciplina não se perca. Um dos pontos 

positivos identificados no estudo da realidade local foi os grupos se reunirem 

previamente com a comunidade para a escolha do problema a ser enfrentado 

coletivamente, de modo a satisfazer aos anseios da população, porém, o mesmo 

não ocorre quando as ações são traçadas e definidas a priori pela tutoria ou 

preceptoria, conforme explicita o estudante: 

 

“Hoje, demos continuidade ao planejamento do nosso projeto de 

intervenção, transformando-o em algo mais concreto e palpável. As 

lideranças da comunidade foram convidadas a participar da nossa reunião, 

para que pudessem nos ajudar. Apenas quero dizer o quanto o diálogo 

inexistiu”. 

(sujeito 24, Medicina, masculino, USF B, 2010.1 Khi2=24) 

 

A falta de diálogo expressa na UCE anterior junto aos tutores, preceptores e 

lideranças pode ser reflexo de atitudes paternalistas como já comentado, não 

considerando o que de fato, a comunidade pensa, tendendo à imposição e levando a 

uma baixa receptividade. Também adentra na questão paternalista do tutor e 

preceptor que na intenção de proteger os alunos, conduz a priorização de problemas 

que julgam ser mais relevantes, impondo aos estudantes escolhas contra suas 

vontades. Apesar de o documento não deixar clara a razão da falta de diálogo, o 

estudante menciona no portfólio que foi desencadeada por atitudes impositivas da 

tutoria e preceptoria. 

A pedagogia da problematização visa desenvolver ações educativas onde os 

sujeitos do processo (educando/educador) mantenham-se coerentes e procurem 

superar a situação de meros repetidores, reprodutores e consumidores de 

informações acríticas, de forma passiva. A ideia central é formar sujeitos ativos, 
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coerentes, reflexivos e socialmente responsáveis, no processo de construção de 

conhecimentos pertinentes para uma vida digna, solidária e cidadã.  

 Outro ponto interessante, observado, embora a análise do Alceste não 

tenha revelado nas UCE é a questão da violência urbana. Alguns discentes relatam 

nos portfólios que ao passarem a frequentar as USF, os ambientes não são tão 

violentos quanto imaginavam e se sentem protegidos ao estarem acompanhados 

dos trabalhadores da saúde quando do passeio exploratório.  

 

5.1.1.3 Sobrecarregados e emocionalmente afetados 

 

A classe três (12,91%) apresentou como principais colaboradores os 

portfólios n°6 (aluna de Odontologia, USF E, 2009.2), n°12 (aluno de Medicina, USF 

E, 2009.1) e n°23 (aluna de Enfermagem, USF D, 2010.1). As palavras 

sobressalentes foram: professora, prov+, portfólio+, fiqu+, vou e desculp+. 

Evidencia alunos relatando dificuldades em frequentar as atividades 

formativas e problemas de relações interpessoais.  

 

“Queria ter ido porque gosto de estar na organização das coisas, mas 

estava difícil. Ou eu ia para SACI ou passaria o dia estudando bioquímica”. 

(sujeito 23, Enfermagem, feminino, USF D, 2010.1 Khi2=33) 

 

O problema de faltas na SACI foi recorrente em todos os semestres 

pesquisados, justificadas por motivos de doença e também de estudo para outras 

disciplinas de caracteres tradicionais. Mostra cada disciplina trabalhando seus 

conteúdos desagregadamente e a fragilidade da oferta de componentes curriculares 

multiprofissionais, ofertados pontualmente, em diferentes cursos da área da saúde 

da UFRN. Na verdade, disciplinas tais como SACI e POTI deveriam contemplar todo 

o processo formativo, articuladas às demais, em currículos integrados, prevalecendo 

para os estudantes a formação em detrimento da informação. Tais componentes 

raramente comunicam-se, interagem entre si e também são escassas as ações 

colaborativas em seus planejamentos. 

A UCE a seguir trata de problemas de relações interpessoais em que a 

tutora propôs a realização de uma atividade para o dia das crianças em uma creche 
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municipal. Esta ação proposta não possuía conexão com o projeto de intervenção 

final previsto no plano de ensino. Uma aluna do curso de Medicina discordava por 

acreditar que a atividade era complexa para ser realizada em pouco tempo e foi 

apoiada por uma colega de curso, porém, isso gerou desapontamentos no grupo 

tutorial:  

 

“Para apoiá-la, uma outra aluna, agora de Psicologia, listou outras tantas 

dificuldades, dizendo que trabalhar com criança é muito subjetivo. Nesse 

momento, notei uma certa tristeza na expressão da professora. Suponho 

que, como eu, ela também deve pensar no quão simples é fazer uma 

atividade daquela”. 

(sujeito 6, Odontologia, feminino, USF E, 2009.2 Khi2=31) 

 

Adiante, outro trecho no qual a mesma aluna aborda problema de 

comunicação entre os alunos e os monitores do PET-Saúde da Família durante uma 

feira anual, a Cientec (Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN). Nesta, 

existia um stand que divulgava as atividades dos grupos tutoriais. 

 

“Aliás, mandaram os idiotas da SACI pendurar bolas que ficariam dispostas 

de maneira ridícula. Meu Deus! Não contei as vezes que o pessoal da SACI 

tentou dizer aos monitores que daquele jeito não ia ficar bem”. 

(sujeito 6, Odontologia, feminino, USF E, 2009.2 Khi2=28) 

 

Segundo Silva (2011) pensar no trabalho na saúde perpassa pelas relações 

interpessoais, uma vez que a ação profissional da área envolve o processo 

comunicativo, podendo resultar em conflitos que devem ser diminuídos a fim de 

atingir os objetivos traçados para a solução de problemas. Assim, estes ruídos 

comunicativos não são vistos como negativos, pois promovem o crescimento 

individual dos graduandos, preparando-os para a prática profissional de convívio 

multiprofissional e, por tanto, de pensamentos distintos. Além disso, a partir do 

momento em que o indivíduo se expressa individualmente, há um crescimento de 

sua autonomia, com discernimento do que é melhor para si e respeitando o 

posicionamento do outro. O que é necessário para diminuir os conflitos é ensinar a 
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compreensão humana, a partir do exercício do diálogo, mediado e estimulado pelos 

tutores.  

Em nossos tempos de incompreensão entre estranhos e mesmo entre 

membros de uma mesma sociedade, a compreensão humana é essencial da missão 

de ensinar. Tal compreensão é subjetiva e vai, portanto, além do explicar (meio 

objetivo de conhecer) porque compreender envolve sentir e conceber o outro como 

sujeito, identificando o que neste outro existe em nós, de bom ou de ruim, e abrindo 

espaço para a luta contra o ódio e a exclusão (MORIN, 2003).  

No exercício do diálogo Bohm (2005) aponta como dificuldades o lidar com 

muitas opiniões; presença de pessoas dominadoras, querendo se autoafirmar, e de 

pessoas contidas, sobretudo quando na presença do dominador; e pessoas 

impulsivas, apressadas em colocar o seu ponto de vista. Acrescenta ainda que a 

visão de mundo é crucial em nossa comunicação, ocorrendo quando nossa 

percepção nos apresenta algo e, depois, o pensamento representa este algo em 

termos de abstração, ou seja, apenas o que é importante para o observador fica 

retido no seu pensamento. 

Tal percepção não é fixa, por isso, pode se modificar. Na medida em que o 

grupo se comunica, são modificadas as apresentações e como enxergamos o todo 

em um relacionamento. “[...] Nossas relações dependem de como apresentamos os 

outros a nós mesmos e vice-versa. E tudo isso depende das representações 

coletivas reais” (BOHM, 2005, p. 109). 

Adiante, outra estudante destaca a falta de interesse de todos os membros 

do grupo na leitura e discussão de um texto, incluindo tutor e preceptoras, seguida 

de um “frustrante” passeio exploratório porque não foi previamente planejado e  os 

equipamentos visitados estavam fechados. Contudo, o problema parece ter ocorrido 

atipicamente. 

 

“Eu fiquei completamente sem ânimo, estava com vontade de ir embora, 

não consegui me concentrar em nada e acredito não ter aprendido nada de 

novo nesse encontro. Fiquei decepcionada com o dia porque a SACI em D 

é sempre tão boa, tudo corre numa perfeita harmonia, a turma se dá muito 

bem”. 

(sujeito 23, Enfermagem, feminino, USF D, 2010.1 Khi2=26 / D: bairro em 

que a USF está inserida) 
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Todas estas dificuldades de comunicação mostram que o espírito 

participativo, de trabalho em equipe, discutido nas aulas iniciais, cede espaço para o 

problema de comunicação, prejudicando a etapa de aplicação à realidade do arco de 

Maguerez (metodologia adotada pela SACI). Consideramos a prática não como o fim 

da SACI e sim, como um modo de conduzir o aluno autonomamente, a perceber-se 

no mundo, contextualizado para a saúde o qual depende do relacionamento 

construtivo com o (s) outro (s), igual ou não a si, para transformar-se positivamente. 

Ressalta-se, portanto, a importância da prática do diálogo na construção coletiva do 

pensar para atingir metas. 

 

5.1.1.4 Intervindo em Problemas Reais 

 

A classe quatro apresenta o menor percentual textual (9,85%). Nela, houve 

presença significativa para a USF A, portfólio n°5 (aluna de Nutrição, USF A e 

semestre 2010.2), o curso de Nutrição e o sexo feminino. Foi nomeada “Intervindo 

em Problemas Reais”, revelando o momento em que os alunos desenvolvem 

estratégias e buscam dialogar no grupo e com moradores do bairro, para colocar em 

prática seus planos de intervenção.  

A classe foi assim denominada porque os estudantes identificam problemas 

dentro do contexto social em que se inserem (USF e área adstrita) para propor 

soluções. É importante salientar que este identificar problemas por meio da 

observação da realidade não ocorre neutramente, com olhar meramente científico. 

Segundo Maturana e Varela (1995), a observação que se tenta apregoar 

comumente é a de caráter triangular (observador – organismo observado - 

ambiente). Nesta, quanto mais se observa um fenômeno objetivamente, mas se 

conhece a respeito dele. Contudo os achados são dependentes dos processos 

cognoscitivos do observador, isto é, das suas experiências perceptivas e, desse 

modo, assume caráter subjetivo porque é difícil discernir entre ambiente "real" e 

percepções de quem observa. “Nesse caso, em vez do clássico triângulo observador 

- organismo - ambiente, o que há é um círculo com o observador no centro, em que 

o observar é só um modo de viver o mesmo campo experiencial que se deseja 

explicar” (MATURANA; VARELA, 1995, p.35, grifo dos autores). Assim consideram-

se problemas reais, nesta classe, aqueles identificados nas comunidades a partir 

das percepções do grupo tutorial.  
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Se considerarmos que esta classe apresenta percentual bem menor quando 

comparada às demais, sobretudo as classes 1 (34,03%), 2 (14,34%) e 5 (28,87%) as 

quais abordam a realização de atividades tais como a discussão de textos, o passeio 

exploratório, o contato com fatos contraditórios, a mobilização de conhecimentos, 

habilidades e atitudes para transpor obstáculos durante a elaboração dos projetos 

de intervenção, depreende-se que para os alunos cujos portfólios foram analisados é 

mais significativo preparar a ação do que desenvolvê-la propriamente.   

Tal achado corrobora o estudo de Silva (2009) no aspecto da valorização da 

discussão grupal para o desenvolvimento das ações colaborativas. Entre as 

metodologias de ensino-aprendizagem da disciplina ASC-I (Atenção a Saúde da 

Comunidade I/ Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto) os 103 alunos 

classificaram em ordem de importância 1° Atividades na comunidade, 2° Discussões 

em grupo, 3° Oficinas, 4° Leitura e/ou reflexão individual, 5° Apresentação oral e/ou 

escrita. As atividades de protagonismos deveriam estar vinculadas a interação 

grupal e se não estivessem, preferiam oficinas.  

Sobressaem nesta classe as palavras lix+, dengue, jog+, panfleto+, carro+, 

acumul+. 

Na unidade de contexto elementar a seguir, a aluna descreve o momento em 

que estava pondo em prática o projeto de intervenção. No portfólio ela expressa 

contentamento ao ouvir as crianças gritarem “fora!”, interagindo e demonstrando que 

entendiam o perigo da proliferação do agente transmissor da dengue.  

 

“Um momento depois eu entrei com a máscara de Aedes Aegypti e comecei 

a jogar algumas garrafas, tampas, pneus de plástico no chão,  tentou me 

expulsar e eu falei para as crianças que se juntasse lixo, água nas tampas, 

pneus e garrafas eu ia nascer”. 

(sujeito 5, Nutrição, feminino, USF A, 2010.2 Khi2=70 / : aluna da SACI) 

 

Agora duas estudantes discorrem a respeito do momento preparatório para a 

intervenção. Na primeira UCE, a graduanda escreve a respeito de uma reunião 

prévia à ação interventiva. O grupo tutorial expunha a proposta da “Calçada Amiga” 

para um representante do setor operacional e outro do setor comercial da Urbana 

(Companhia de Serviços Urbanos de Natal). A ideia seria uma conversa informal 

com os moradores, nas calçadas de suas casas a respeito do lixo e cidadania, uma 
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vez que havia muito lixo nas ruas do bairro. Nesta conversa, a Urbana se 

comprometeu em recolher os entulhos e lixo acumulados num mutirão de limpeza, 

com participação da população: 

 

“Recolhido todo o lixo domiciliar colocado nas calçadas das casas, incluindo 

os objetos indesejáveis que estivessem acumulados nos quintais das casas 

e que fossem colocados nas respectivas calçadas para que a urbana 

recolhesse”. 

(sujeito 2, Odontologia, feminino, USF C, 2011.1 Khi2=47) 

 

Percebe-se que a disciplina aguça satisfatoriamente no aluno o poder de 

argumentação para convencer a comunidade sobre a importância da participação de 

todos e de cada um, nas ações coletivas para o enfrentamento dos problemas de 

saúde.  

Adiante, as preceptoras incentivam os alunos a se inteirarem de todos os 

aspectos que envolvem a intervenção para não deixarem a população sem resposta 

a possíveis questionamentos. Mostra, sobretudo, a importância do comprometimento 

do alunato com a intervenção que eles mesmos propõem e o papel da preceptoria 

na mediação do adentrar no universo da comunidade, uma vez que são profissionais 

atuantes na área adstrita à USF e, por isso, conhecem melhor às realidades locais. 

 

“ e  falaram a importância de estarmos preparados para os 

questionamentos, queixas e dúvidas dos moradores. Para isso, precisamos 

pesquisar bastante sobre o tema como também nos informar sobre os 

hábitos do bairro, horários da coleta do lixo, carros fumacê, entre outros”. 

(sujeito 17, Odontologia, feminino, USF A, 2011.1 Khi2=37 / : ambas 

enfermeiras e preceptoras) 
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5.1.1.5 Socializar para Aprender 

 

A segunda maior classe (28,87%), “Socializar para Aprender”, não foi 

significativa para qualquer grupo específico, levando a crer que é aquela de maior 

consenso coletivo. As palavras mais presentes foram bairro+, doença+, exist+, 

possui, viol+, visit+, droga+, atendimento+, morador+, esgoto+. A classe reflete os 

momentos de passeios exploratórios, quando eles caminham nas áreas adstritas às 

Unidades de Saúde, conhecem os equipamentos sociais e entram em contato com a 

população. 

Considerando que a maioria dos alunos da área da saúde na UFRN provém 

das classes média e alta, para alguns, estes primeiros contatos com bairros 

periféricos geram inquietação e descontentamento com o encontrado. Por outro 

lado, enxergam aspectos positivos em meio às deficiências enfrentadas pela 

comunidade. 

 

“A é citada como bairro com um dos maiores índices de criminalidade da 

cidade de Natal e com isso proporciona certa repulsa da população no 

geral. Outro problema também corriqueiro é o tráfico de drogas existente 

nas partes mais carentes da comunidade e que reforça o sentido de que as 

drogas geram violência”.  

(sujeito 17, Odontologia, feminino, USF A, 2011.1 Khi2=40 / A: bairro em 

que a USF está inserida) 

 

A aluna continua em seu escrito, citando que os aspectos registrados pelo 

seu olhar não são específicos daquela comunidade, acontecendo em grande parte 

das cidades brasileiras. Destaca a ineficácia do governo no combate a criminalidade 

e que a população do “bairro A” não possui forças para lutar contra tais aspectos. 

Na UCE seguinte a estudante identifica problemas num espaço social 

comunitário, uma escola municipal, e escreve mais no portfólio a respeito do 

incremento da violência no bairro observado e da sobrecarga da diretora da escola, 

com múltiplas funções e tendo que trabalhar com questões de descaso público, já 

que nada estava sendo feito em relação a isto. 
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“Verificamos que o colégio possui uma estrutura razoável, mas que falta 

uma área de lazer adequada. Existem várias frases de incentivo coladas 

nas paredes, demonstrando a preocupação dos dirigentes de 

estabelecerem um ambiente reflexivo”.  

(sujeito 1, Medicina, feminino, USF I, 2011.2 Khi2=29) 

 

Toda a classe 5, relaciona-se diretamente ao poder que as metodologias 

ativas de ensino possuem em instigar o olhar para a integralidade do cuidado, uma 

vez que usuários e, de modo mais amplo, comunidade, passam a serem vistos em 

sua complexidade, como seres humanos, fisiologicamente idênticos aos demais, 

mas particularmente distintos em relação às imbricações ao contexto social 

específico em que se inserem, conforme trecho adiante: 

 

“Foi no dia 23 de agosto que descobri que atuar em um bairro não é só 

sanar as enfermidades do paciente, e sim saber como aquele bairro 

sobrevive, como aquela população se sustenta, como a UBS ajuda na cura 

pelas suas enfermidades”. 

(sujeito 22, Nutrição, feminino, USF E, 2010.1 Khi2=23) 

 

A questão da integralidade, como um dos princípios e diretrizes 

fundamentais das práticas de cuidado em saúde, requer uma formação no campo da 

saúde de práticas problematizadoras, sem dissociar atenção e gestão, pensamento 

e vida, onde quem cuida também planeja o cuidado. Para tal não se apontam 

modelos políticos pedagógicos ideais, porém, os princípios e métodos de fazer a 

formação devem ser construídos na indissociabilidade entre cuidar, gerir e formar 

(HECKERT; NEVES, 2010). Desse modo, a formação em grupos tutoriais, ao 

permitir uma interação social e multidisciplinar, pode ser considerada um caminho 

para formar profissionais ativos e que, sobretudo, sabem reconhecer os valores e 

contribuições de todos os sujeitos envolvidos na atenção do cuidado, incluindo os 

próprios usuários dos serviços de saúde. 
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5.1.2 Corpus 2 – avaliações de desempenho da SACI 

 

Esta análise é referente à avaliação de desempenho, respondida pelos 

alunos ao término da disciplina, contendo 13 questões, das quais quatro estavam 

relacionadas com os objetivos desta pesquisa e, por esta razão, foram agrupadas 

para compor um corpus, a saber: Como você considera os objetivos da disciplina em 

relação a sua formação, os conteúdos foram coerentes com os objetivos propostos, 

as práticas foram coerentes com os objetivos propostos? Você considera que as 

atividades por você desenvolvidas nesta disciplina estão relacionadas com a sua 

formação enquanto futuro profissional? 

Para a SACI, existiam 54 avaliações de desempenho, provenientes de 

alunos de Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão em Sistemas 

e Serviços de Saúde, Medicina , Nutrição, Enfermagem e Odontologia, estudando 

nas USF A (quinze de 2010.1 e duas de 2011.1), C (três de 2011.1), D (uma de 

2010.1), E (quinze de 2011.2) e H (dezoito de 2011.2).  

Os documentos citados contribuíram para a formação de um corpus com 

quatro classes de cuja análise resultaram 3734 palavras, com aproveitamento de 

64% do material. Este continha 983 palavras diferentes, com frequência média de 

quatro vezes, totalizando 132 UCE (figura 2). 
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FIGURA 2: Dendograma do corpus de Avaliação de desempenho da SACI, Natal-RN 

(2012). 
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5.1.2.1 Classe 1: Trabalho em equipe no enfrentamento de problemas 

 

Com UCE produzidas na sua maior parte pelos sujeitos 14 (aluno de 

Nutrição, USF H, 2011.2), 39 (aluna de Nutrição, USF F, 2011.2), 43 (aluna de 

Fisioterapia, USF F, 2011.2) e presença significativa das palavras equipe, área+, 

realiz+, passeios exploratórios, teor+, conhec+ e intervenção, nesta classe os alunos 

reconhecem a importância dos conteúdos teorizados, dos passeios exploratórios na 

área adstrita das USF em que estão inseridos e da intervenção que realizam em 

equipe, visando transformar uma realidade observada. Enxergam ainda que as 

ações vivenciadas pela observação e prática ocorrem no sentido de identificar e 

resolver problemas existentes na USF e em sua área de abrangência.  Aqui pode 

ser vista a expressão dos objetivos um e dois da SACI (quadro 1), mediante 

aplicação de conteúdos que envolvem conhecimentos e habilidades para atividades 

em grupo, após o conhecimento da comunidade, possibilitando a ação nos 

problemas identificados como prioritários. Aproxima-se, portanto da competência 

pedagógica que segundo Perrenoud (2000) consiste em relacionar os conteúdos a 

objetivos e a situações de aprendizagem, em que o aluno não se limita a provar que 

assimilou o conteúdo mediante avaliações.  

Na resposta a seguir a aluna mostra que a disciplina extrapolou o 

aprendizado técnico-profissional, contribuindo para a sua formação pessoal, 

enxergando-se como membro de uma equipe: 

 

“Totalmente, pois a equipe interdisciplinar estará presente, ou melhor, farei 

parte desta. Os passeios exploratórios e as aulas teóricas foram de extrema 

importância para a realização do projeto para o aprendizado pessoal e 

profissional.” 

(sujeito 50, Fonoaudiologia, feminino, USF F, 2011.2, Khi2=13) 

 

Na pesquisa avaliativa de Silva, Scapin e Batista (2011) com estudantes de 

Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e Odontologia da Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde/Juiz de Fora, dos 135 que responderam as questões 

estruturadas, 71,85% deles acreditava que trabalhar com colegas de cursos 

diferentes favorece o aprendizado de habilidades e atitudes e 60% que a 
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aprendizagem compartilhada irá ajudá-los a pensar positivamente sobre os outros 

profissionais. Entre os 10 participantes do grupo focal todos apontaram a 

importância da colaboração entre diferentes profissões e do trabalho em equipe, 

destacando que este é permeado por dificuldades.  

No depoimento abaixo, temos um discente vendo a importância da SACI 

para o conhecer o trabalho em saúde pública, geralmente permeado por limitações 

que extrapolam o controle dos gestores das USF, mas possível a partir dos esforços 

dos membros que compõem as equipes de saúde. Ao elaborarem projetos de 

intervenção e pô-los em prática, os alunos também se sentem como profissionais 

atuantes de uma equipe que consegue superar limitações e alcançar objetivos 

comuns, o que é observado nas classes dois e três. 

 

“as atividades propostas pela disciplina são bastante importantes no 

processo do conhecimento do sistema de saúde pública, que é uma das 

áreas que o profissional da Odontologia pode seguir futuramente.” 

(sujeito 48, Odontologia, masculino, USF F, 2011.2, Khi2=8) 

 

Na experiência de Palmier et al. (2012), numa disciplina da Faculdade de 

Odontologia - Universidade Federal de Minas Gerais, intercalando atividades em 

sala de aula com atividades em UBS, a maioria dos alunos dos estágios iniciais do 

curso de Odontologia não se projetavam preferencialmente como profissionais 

atuando no serviço público. Os autores atribuíram isso aos discentes possuírem uma 

visão do SUS formada a partir do que a mídia divulga. As impressões a respeito do 

sistema se modificaram positivamente após o reconhecimento dos cenários de 

prática. 

 

“principalmente a respeito do trabalho em equipe, tudo o que fazíamos 

partia da opinião e do trabalho que realizávamos em conjunto. Pelos 

passeios exploratórios pude perceber a vontade dos profissionais em ajudar 

as pessoas, cada um fazendo o que podia para ajudar.” 

(sujeito 39, Nutrição, feminino, USF F, 2011.2, Khi2=7) 
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Há ainda alunos relatando que gostariam de estar mais tempo em contato 

com os usuários das unidades, sugerindo aulas menos teóricas, como o trecho a 

seguir, o que foi considerado importante, uma vez que ao inserir graduandos nos 

serviços de saúde, é esperado que haja aprendizado pela interação com a 

comunidade e os profissionais. De certo modo, este achado se contrapõe à análise 

dos portfólios SACI, uma vez que lá, uma das coisas valorizadas foi o conteúdo 

teórico contextualizado a uma realidade, como visto na classe 1 (vide item  5.1.1.1) 

para os textos discutidos nos primeiros encontros dos grupos tutoriais.  

Tal dissonância pode ter ocorrido a partir da leitura de textos em aulas 

subsequentes, mas não foi possível identificar se as aulas teóricas ocorreram pela 

mera leitura de textos sem uma contextualização ou pela imaturidade dos alunos 

quanto à importância do teorizar. Se assim o for, este não foi considerado um ponto 

frágil, considerando que os alunos estão nos estágios iniciais de seus cursos e, 

muitas vezes, não vislumbram a importância dos textos trabalhados em aula para a 

execução das atividades da SACI. Além disso, a leitura de textos auxilia nas etapas 

da teoria da problematização, proposta no Arco de Maguerez e utilizada na 

disciplina.  

Conforme Bordenave e Pereira (1991) a educação problematizadora 

compreende: observação da realidade; pontos-chave; teorização; hipóteses de 

solução e aplicação à realidade. Os autores afirmam que no processo da 

transformação de uma realidade, o sujeito também se transforma e para tal, é 

preciso o diálogo entre alunos e professores para solucionar o problema, 

proporcionando nos primeiros uma visão “analítica (teorização)”, seguida de uma 

“síntese” provisória (compreensão) de onde nascem as hipóteses a serem aplicadas.  

Parece então que o impacto de um texto lido extramuros universitários é 

mais significativo para os discentes da SACI que a leitura em sala de aula. Por outro 

lado, os estudantes, ao mesmo tempo em que valorizam atividades de teorização a 

partir da observação da realidade, desejam o contato com sujeitos desconhecidos 

(usuários das USF), mas que fazem parte do contexto observado. Como visto no 

corpus anterior, isto não significa o agir propriamente numa intervenção. O que a 

classe “Trabalho em equipe no enfrentamento de problemas” pode elucidar é que 

este contato com os usuários, mediante passeios exploratórios, por exemplo, está 

mais relacionado ao dialogar com a comunidade, construindo novos significados, ou 
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seja, novas representações e habilidades que poderão auxiliá-los numa prática 

profissional futura.   

 

“a disciplina SACI enfoca principalmente a discussão de textos e atividades 

teóricas. Acredito que deveria haver investimentos nos passeios 

exploratórios, já que com eles podemos conhecer a realidade que iremos 

nos deparar quando futuros profissionais”. 

(sujeito 01, Fisioterapia, feminino, USF H, 2011.2, Khi2=6) 

  

Menciona-se neste ponto que os passeios exploratórios são realizados 

sempre com mais de um membro do grupo tutorial onde a importância do “trabalho 

em equipe” passa a ser mais fortemente percebida pelos estudantes. Esses 

passeios são ricos porque possibilitam as interações sociais e dialógicas nas 

comunidades, caminhando para a identificação de problemas e reflexão acerca da 

realidade analisada conjuntamente, delineando-se aos poucos o desenho de uma 

rede de explicações causais, articulando a teoria-prática e a necessidade de 

conexão intersetorial, indispensáveis para a organização do processo de trabalho e 

enfrentamento das contradições inerentes aos problemas de saúde.   

 

5.1.2.2 Classe 2: Vivenciando problemas  

 

Com principais contribuidores sendo os sujeitos 13 (aluna de Nutrição, USF 

H, 2011.2), 27 (aluna de Nutrição, USF A, 2010.1), e 54 (aluna de Medicina, USF A, 

2011.1), além da turma 2011.1, na segunda classe destacaram-se as palavras 

população, problema+ saúde, aluno+, forma+, contato+ e comunidade+.  Aqui, os 

estudantes reconhecem que o contato direto com os problemas da comunidade 

contribui para as suas formações profissionais. Relaciona-se ao objetivo três da 

SACI e mostra a reflexão a partir do contato com a realidade: 

 

“a reflexão e o contato direto com a comunidade permitindo uma percepção 

global de suas carências e potencialidades, exercitados amplamente 

durante a disciplina constituem em aspectos essenciais de minha formação, 

segundo considero”. 

(sujeito 52, Enfermagem, feminino, USF D, 2010.1, Khi2=10) 



78 
 

 

 “considerando o fato de que a formação profissional depende do somatório 

de uma gama de atividades, afirmo que em parte o SACI contribuiu para 

essa formação quanto ao fato de tornarem os profissionais da saúde mais 

humanos e relacionados a questões sociais permitindo um maior contato 

com a população”. 

(sujeito 35, Medicina, masculino, USF C, 2011.1, Khi2=10) 

 

Percebem-se aqui os benefícios da inserção “precoce” dos alunos na 

comunidade, interagindo com ela ao perceberem que para atender a população 

satisfatoriamente é necessário reconhecer e adentrar nos aspectos que permeiam a 

saúde-doença, o que pode contribuir para um profissional mais humanizado e de 

consciência crítica. De fato, em detrimento de práticas de simulação que imitam a 

realidade, segundo Brasil (2007), no início do processo de formação o aluno deverá 

interagir ativamente com a população, trabalhando sobre problemas reais e 

assumindo responsabilidades crescentes, conforme seu grau de autonomia.  

Por outro lado, é prudente registrar que as práticas de simulação, muitas 

vezes, conduzem ao ensino problematizador na área da saúde. Na verdade, as 

ações educativas reflexivas simuladas ou reais são importantes a depender dos 

objetivos que se deseje alcançar, constituindo-se de estratégias metodológicas de 

ensino focadas nas múltiplas possibilidades da aprendizagem humana.  

O trecho seguinte, semelhante à classe anterior, traduz a vontade dos 

alunos em estarem mais próximos às comunidades.  

 

“creio que o SACI é importante para nos dar a primeira experiência da 

saúde coletiva, de uma USB e equipe multiprofissional, porém falta mais 

contato com a população. De qualquer forma o SACI está no caminho certo. 

Sempre houve uma preocupação em ministrar os conteúdos de forma a 

mostrar a relação da atividade com a função do SACI”. 

(sujeito 54, Medicina, feminino, USF A, 2011.1, Khi2=4) 
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5.1.2.3 Classe 3: Praticando e aprendendo 

 

Para a classe três, colaboraram mais o sujeito 5 (aluna de Enfermagem, 

USF H, 2011.2), o curso de Enfermagem e a turma 2011.2, destacando-se as 

palavras profissão, importância, atividade+, prática+ e comunidade+. Nela, a SACI é 

vista como importante para a profissão, uma vez que permite vivenciar a prática na 

comunidade. Os discentes também mostram que conhecer a dinâmica social em 

torno da USF, permite libertar-se de preconceitos e proporciona uma formação mais 

humanizada. 

A partir dos trechos a seguir, pode ser visto que se por um lado há alunos 

que julgam desnecessárias as quantidades de textos trabalhadas em aula, existem 

aqueles que relatam a importância dos conteúdos teóricos para a realização da 

prática: 

 

“A partir da prática conseguíamos visualizar todo o conteúdo desenvolvido 

na sala de aula, fazendo, assim, nossas reflexões críticas sobre o que 

vivenciamos. No momento em que nossa profissão está diretamente 

relacionada com a comunidade e aos problemas que a mesma enfrente, as 

atividades que desenvolvemos foram essenciais para enriquecermos 

nossos conhecimentos e experiências”. 

(sujeito 36, Enfermagem, feminino, USF C, 2011.1, Khi2=19) 

 

“Foi ministrado tudo aquilo proposto no programa da disciplina. As 

atividades se relacionavam ao futuro profissional, em relação à interação 

com a comunidade que é de grande importância para o profissional da 

saúde”. 

(sujeito 41, Nutrição, feminino, USF F, 2011.2, Khi2=12) 

 

“As atividades desenvolvidas durante as aulas foram bem aplicadas. 

Quando colocávamos em prática nossos textos trabalhados, dávamos mais 

importância ao que estava sendo transmitido para nós”. 

(sujeito 5, Enfermagem, feminino, USF H, 2011.2, Khi2=11) 
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Mais uma vez, ressaltamos o valor da teorização atrelada à prática para o 

refletir e o agir na graduação. Assim, evita-se o que Mogilka (2003), discorrendo a 

respeito de alunos de licenciatura, denominou de empobrecimento teórico da 

formação. Este ocorre quando as práticas pedagógicas são colocadas como o eixo 

central do currículo, porém não são suficientemente refletidas e teorizadas. 

Conforme o autor, ambas são necessárias, a teoria promovendo um potencial 

emancipatório e a prática uma criatividade revolucionária. 

 

5.1.2.4 Classe 4: Objetivos e conteúdos 

 

Esta classe, maior produzida pelo sujeito 40 e com mais presença das 

palavras disciplina, objetivo+, propostos, conteúdo+, formação profissional, 

realidade+ e coerente+, mostra que para os discentes, os conteúdos ministrados na 

disciplina ao partirem de uma realidade concreta, estavam coerentes com os 

objetivos propostos, contribuindo para a formação profissional. Embora a classe não 

manifeste se os alunos compreenderam os objetivos da disciplina, é considerada 

positiva a satisfação destes com o aprendizado ao seu término, em que, a exemplo 

da resposta a seguir, a SACI não é vista como perfeita, mas capaz de promover uma 

formação humanizada, mesmo diante de limitações.  

 

 “Adequados. Assim como as outras disciplinas da universidade, a SACI tem 

os defeitos, mas propõem a melhor possível formação profissional dos 

alunos. Os conteúdos que nos eram repassados estavam introduzidos ou 

tinham uma forte ligação com os objetivos propostos”. 

(sujeito 10, Fisioterapia, feminino, USF H, 2011.2, Khi2=10) 

 

O trechos seguintes mostram o cumprimento do terceiro objetivo da SACI: 

“Refletir sobre os princípios e valores que orientam o aprimoramento ético e cidadão 

no relacionamento com colegas da própria equipe e com as pessoas da 

comunidade”.  

 

“adequados. os objetivos contemplam a minha formação suficientemente, 

principalmente pelo favorecimento da interação multidisciplinar oferecida 

pela disciplina. Foi possível observar uma estreita seleção entre os 
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conteúdos e os objetivos. As observações em grupo também favoreceram o 

reconhecimento dos problemas da comunidade e sua execução também 

estreitou as relações entre os envolvidos”. 

(sujeito 28, Fonoaudiologia, masculino, USF A, 2010.1, Khi2=8) 

 

“a cultura e a cidadania entre as pessoas. Todos os textos trabalhados na 

disciplina e todas as discussões nos ajudaram a cumprir os objetivos 

propostos pela disciplina”.  

(sujeito 32, Gestão em Sistema e Serviços de saúde, feminino, USF A, 

2010.1, Khi2=10) 

 

Nossos achados corroboram os de Morais et al. (2012) em seu estudo 

quanto à formação profissional numa disciplina (cursos de Enfermagem, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e Psicologia) com Metodologia da 

Problematização, orientada por tutores, preceptores e monitores do PET-Saúde e 

junto à APS. Conforme os autores, 63,6% dos 150 alunos julgavam importante para 

a formação o conteúdo ofertado em termo de conhecimento, 62,3% de habilidades e 

78,8% de atitudes, além disso, 82% afirmavam ser positivo identificar uma situação 

problema e pensar em elaborar um plano de ação. 

 

5.1.3 Corpus 3 – apreensões dos portfólios da POTI 

 

Após a coleta de dados, cujo número de documentos foi 91, houve a 

realização de uma pré-seleção de 36 portfólios do Programa de Orientação Tutorial 

Integrado (POTI) tomando-se os mesmos critérios da SACI (descrição dos 

conteúdos abordados e das experiências vivenciadas). Seguiu-se então, com uma 

nova fase a partir dos pré-selecionados, elegendo-se para esta dissertação os 25 

portfólios que mais contivessem as vivências/opiniões pessoais dos alunos a 

respeito da disciplina (tabela 2). 
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TABELA 2: Quantitativo de portfólios do POTI selecionados, segundo USF, Curso e Sexo. 
Natal/RN (Mai, 2012). 

  NÚMERO DE PORTFÓLIOS 

TOTAL Semestre            Sexo  
Curso 

USF A USF C USF F USF G USF H USF H 

F M F M F M F M F M F M 

2011.1 Enfermagem - - - - - - 2 - 1 2 - - 5 

Medicina - - - 1 - - 1 2 2 1 - - 7 

Odontologia - - - - - - - 1 - - - - 1 
2011.2 Enfermagem 1 - - - - - 1 - 1 - 2 - 5 

Medicina - 1 - 1 1 - - 1 3 - - - 7 

 TOTAL 2 2 1 8 10 2 25 

 

O corpus analisado continha 1177 unidades de contexto elementares, das 

quais 56% compuseram as UCE repartidas em quatro classes, conforme a figura 3. 

Para interpretação dos resultados, foi procurado ancorar as classes com os objetivos 

da POTI, retirados do programa da disciplina, de modo a examinar o cumprimento 

dos mesmos. 

Cabe uma ressalva em relação à análise que vem sendo realizada, 

considerando os objetivos. Conforme o quadro 1, ambas as disciplinas do PET-

Saúde da Família Natal/RN apresentam objetivos a serem alcançados pelos 

estudantes. Mostra, portanto, a SACI e POTI adotando a pedagogia por objetivos. 

Relembrando o escrito por Perrenoud (2000), o atingir dos domínios neste tipo de 

pedagogia, deve ser integrado a uma visão construtivista. Desse modo, considera-se 

que o ensino no PET-Saúde ocorre por competências expressas no alcance dos 

objetivos, pois sua metodologia adota a problematização, voltada ao construtivismo.  
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FIGURA 3: Dendograma do corpus Portfólios-POTI, Natal-RN (2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

659 UCE 

Palavra Freq Khi2 

Disciplina+ 32 80 

SUS 28 66 

Saúde 
Coletiva 

10 32 

Funciona+ 16 32 
 

Passos para o ser 
profissional 

Classe 1 - 159 UCE 
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5.1.3.1 Classe 1: Passos para o ser profissional 

 

Da classe 1, caracterizando 24,13% do corpus e a que foi denominada 

“Passos para o ser profissional”, sobressaíram as palavras Disciplina+, Sistema 

Único de Saúde, Saúde Coletiva e Funciona+. Estavam significativamente 

presentes, estudantes que cursaram a POTI no bairro C (frequência de 54% para a 

classe), o semestre 2011.2 e o sexo masculino. Os segmentos de textos mais 

importantes foram extraídos dos portfólios três e, vinte e cinco. Aqui, os portfólios 

evidenciaram o POTI trabalhando o tema Sistema Único de Saúde a partir de uma 

realidade concreta, nas Unidades de Saúde. Semelhante à classe da SACI 

“Vivenciando problemas”, os alunos destacaram a importância  da observação da 

realidade nesta disciplina para suas atuações acadêmicas e profissionais futuras. 

Diferencia-se porque eles refletem a respeito da Saúde Coletiva durante a 

observação do funcionamento do serviço, ao passo que na SACI, isto provém dos 

passeios exploratórios, conforme unidades de contexto elementares (UCE) a seguir. 

 

“como estudante e futura profissional da área da saúde, vejo essa 

experiência como uma forma de aprender o que eu devo fazer no que diz 

respeito a minha atuação profissional, bem como o que devo ou não 

esperar do Sistema Único de Saúde”. 

(Portfólio 10, curso de Medicina, sexo feminino, USF F, 2011.1, Khi2=40) 

 

“a SACI também foi enriquecedora, mas a POTI sem dúvidas abre mais os 

olhos dos alunos, e também acrescenta mais valores. Agora entendo bem o 

funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde, o que com certeza vai 

me ajudar futuramente, me sinto preparada para encarar as próximas 

disciplinas que aprofundam mais sobre o assunto Saúde Coletiva”. 

(Portfólio 11, curso de Medicina, sexo feminino, USF F, 2011.2, Khi2=36) 

 

Ao mesmo tempo em que permite aos alunos encontrar as faces positivas de 

conhecer o trabalho na Atenção Primária, também revela a escassez de recursos 

com que esta tende a trabalhar na cidade de Natal onde faltam materiais e, nas USF 

em processo de reforma, esta se estende por anos e as equipes se valem de outros 

equipamentos sociais sem o mínimo de estrutura de atendimento para continuar 
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prestando serviços à população. Fatos estes que muitas vezes acarretam na 

indignação de alguns alunos, desacreditados na Atenção Básica como podemos ver 

adiante: 

 

“(...) essa estratégia é tão boa, mas tão boa, que só o que me 

impressiona é que ainda não resolvemos o problema da saúde do 

Brasil... já éramos para ter resolvido com ela! por isso, na minha humilde 

opinião, deve ter alguma coisa errada aí!” 

(Portfólio 22, curso de Medicina, sexo masculino, USF G, 2011.2, Khi2=30, 

o trecho em negrito foi retirado do portfólio original para melhor 

compreensão da UCE) 

 

Esta realidade de falta de recursos para gerir Unidades de Saúde tem se 

repetido por muitos municípios brasileiros. Na pesquisa de Fernandes et al. (2010) 

envolvendo 10 enfermeiros gerentes de Unidades Básicas de Saúde em Fortaleza 

(CE), dentre as dificuldades apontadas estava a falta de recursos financeiros, de 

material e de equipamentos para o exercício contínuo das atividades. Na entrevista 

de Trelha (2007) com quatro fisioterapeutas atuantes no PSF de Londrina (PR), 

estes relataram falta de recursos materiais nas unidades. Rosa e Coelho ao 

avaliarem o fluxo das contas municipais de Santo Antônio de Jesus (BA) detectaram 

o subfinanciamento do PSF por parte do governo federal (contribuindo com 16,4% 

do gasto mensal) e ausência de cofinanciamento estadual. O município havia 

investido na ampliação do acesso aos serviços de saúde do programa, porém no 

sentido de investir mais em atividades ambulatoriais de média e alta complexidades.  

No portfólio, o mesmo aluno citado anteriormente, comenta a respeito da 

baixa participação popular no SUS, da postura curativa dos profissionais na Atenção 

Básica, da desmotivação destes e dos baixos salários, mantendo-se sempre numa 

posição crítica. Estas observações são consideradas pertinentes porque o aluno foi 

capaz de identificar problemas a partir do que viveu. No entanto, percebe-se aqui 

uma dialogação a que Freire (2011) chama de ingênua porque o indivíduo tende a 

possuir uma elevada carga emocional, simplificando a interpretação dos problemas 

por meio de julgamentos sem a devida investigação. Este estágio inicial de diálogo é 

positivo, porém, caso não seja promovido a uma transitividade crítica, voltada para a 

responsabilidade social e política, a dialogação é deturpada, ou seja, não há prática 
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do diálogo e sim, da polêmica. Salienta-se que a disciplina POTI mostra um papel 

fundamental de provocar nos alunos os estágios iniciais do diálogo consigo mesmo 

e com o mundo em volta sobre o tema saúde/doença, porém, se a abordagem não 

continuar a ser aplicada em disciplinas subsequentes, ao longo dos diferentes 

cursos envolvidos, estes correm risco de se perderem na dialogação ingênua, o que 

não é difícil porque os conteúdos nos cursos da saúde da UFRN, em geral são 

trabalhados intraclasse e o contato com os serviços é realizado somente ao fim dos 

cursos, durante os estágios curriculares: 

 

“(...) agora é esperar o que vem por aí nesta matéria que vejo como de 

inteira importância para nós futuros profissionais de saúde encarar de frente 

nossa realidade, uma vez que nesses primeiros períodos do curso temos 

apenas matérias mais teóricas e não temos uma ideia do que realmente 

podemos enfrentar futuramente”.  

(Portfólio 18, curso de Enfermagem, sexo masculino, USF H, 2011.1, 

Khi2=30) 

 

O comentário deste último aluno, em relação às disciplinas que permanecem 

apenas no campo da teorização também foi visto em outros portfólios e mostra uma 

expectativa de conhecer ativamente os serviços de saúde. Isto vai ao encontro dos 

achados de Chirelli e Mishima (2004), cuja pesquisa com alunos no último ano do 

curso de Enfermagem (Marília-SP), revelou que estes diferenciavam as disciplinas 

de cunho tradicional (professor posto como detentor do saber, o que limita os futuros 

profissionais quanto a avaliar e enfrentar problemas de modo satisfatório quando no 

mercado de trabalho), de uma pedagogia crítica (abre possibilidades distintas de 

solução porque instiga a questionar, opinar e argumentar). 

Foi encontrada relação desta classe com o primeiro objetivo (quadro 1) da 

disciplina, evidenciando reflexões críticas e reflexivas a respeito do que vivenciaram 

sob a ótica do trabalho em equipe. Conforme Deluiz (2001) o mercado de trabalho 

atual é caracterizado por ser instável, flexível e cambiante, exigindo dos profissionais 

competências construídas ao longo da trajetória da vida profissional que abranjam a 

cidadania num contexto econômico, social e político. Além disso, exige que os 

espaços formativos propiciem “aos educandos condições de participação, de 

diálogo, de negociação e de intervenção” (DELUIZ, 2001, p. 14), em que a ênfase 
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deve ser voltada à construção das competências e não aos resultados ou 

desempenhos (produto final). 

 

5.1.3.2 Classe 2: Informação no processo de trabalho 

 

Para a classe 2 (representando 20,33% do corpus), “Informação no processo de 

trabalho”, estavam mais presentes as palavras Famil+, Prontuário+, Visit+, Agente 

Comunitário de Saúde e Equip+. A classe foi mais expressiva para estudantes que 

cursaram a POTI na USF G (33% nesta classe) e reflete o momento que os alunos 

conhecem o Sistema de Informação das USF, com posterior visita domiciliar junto 

aos membros da equipe de saúde, presenciando a coleta de dados a serem 

transformados em informações e observando o estabelecimento do vínculo usuário-

unidade:  

 

“(...) achei o prontuário uma forma interessante de se guardar informações, 

pois nele fica arquivada toda a historia de doença da família, podendo ser 

requisitado pelo paciente a qualquer momento”. 

(Portfólio 8, curso de Enfermagem, sexo feminino, USF G, 2011.1, Khi2=22) 

 

A associação do conteúdo do Sistema de Informação em Saúde e território, 

com as visitas domiciliares, está em conformidade com o objetivo 2 de proporcionar 

a compreensão da dinâmica da Estratégia Saúde da Família para ação posterior, 

conforme visto a seguir. 

 

 “(...) isso é determinado na visita anterior, pois dependendo da necessidade 

do paciente é possível fazer o agendamento de uma consulta na casa da 

pessoa.  também nos relatou que não há uma comunicação obrigatória 

entre os Agentes e os profissionais, nem entre os próprios Agentes quando 

retornam à unidade ao final de um dia de visitas, porém quando eles se 

encontram na unidade, essa comunicação ocorre”. 

(Portfólio 14, curso de Medicina, sexo feminino, USF H, 2011.1, Khi2=22 / 

: Agente de Saúde) 

Salienta-se que de modo geral, este é o primeiro contato dos alunos com os 

prontuários, razão que talvez explique a importância dada pelos mesmos em 
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conhecer esta rica ferramenta de trabalho da equipe de saúde e, posteriormente 

visitar domicílios, observando como ocorre a dinâmica relacional entre equipe, 

famílias e usuários das USF. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais (2007) o Prontuário de Saúde da Família é uma tecnologia em favor da 

reorganização da prática assistencial da equipe de saúde, com foco na família e 

seus membros, cujos registros devem ser confiáveis, possibilitando a prosseguir o 

cuidado. Além disso, sendo um objetivo da POTI “Promover vivências do trabalho 

multiprofissional e interdisciplinar (objetivo três)”, aqui, assim como na classe 

seguinte, se veem presentes modos de compreender o trabalho em equipe. 

A classe também evidencia o ACS, obtendo informações através das visitas 

domiciliares nas quais são observadas as condições gerais da moradia, as pessoas 

que lá residem, as condições de vida, dentre outros, como características da 

Estratégia Saúde da Família, profissional este, visto por Buchabqui, Capp e Petuco 

(2006) como impressor de novas cores ao fazer em saúde, porque lida com 

questões políticas onde atua, sendo mobilizador, articulador de redes de apoio e de 

lideranças. Os alunos também observam que outras informações conhecidas pela 

equipe são registradas no prontuário familiar durante as consultas médicas e a partir 

do preenchimento da Ficha A.  

 

“já que devemos preservar o sigilo profissional, a Agente Comunitária de 

Saúde  pegou uma Ficha A, a ficha de cadastramento das famílias, 

contendo características dos moradores da casa em questão e das 

condições de moradia”. 

(Portfólio 25, curso de Medicina, sexo masculino, USF A, 2011.1, Khi2=22 / 

: Agente de Saúde) 

 

5.1.3.3 Classe 3: Saúde e território 

 

Na classe 3 (“Saúde e Território”) que compôs 14,72% do corpus, as 

palavras Saud+, Populac+, Regi+, Prevenção de doenças e Promoção 

apresentaram-se mais frequentes. Demonstra que os alunos conseguem vislumbrar 

a importância de se conhecer a área de abrangência da USF (região) dotada de 

aspectos socioculturais, para que se compreenda o processo saúde-doença, de 
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modo a desenvolver estratégias de prevenção de doenças e promoção da saúde, 

entre elas a Sala de Situação, também trabalhada em sala de aula. Compunham 

preponderantemente essa classe estudantes que cursaram a POTI em 2011.2, cujos 

segmentos de textos mais importantes foram extraídos dos portfólios 19 e 24. 

 

“(...) a área de abrangência como além de uma delimitação, interagindo com 

os problemas econômicos, políticos, culturais e sanitários é um espaço de 

vida pulsante. É por isso que se faz necessário a apropriação do território 

com a participação da população de forma contínua. A visita é um objeto 

que deve ser visto como uma forma de conhecer melhor a comunidade, 

além da prestação de cuidados e orientações de saúde”.  

(Portfólio 24, curso de Enfermagem, sexo feminino, USF G, 2011.1, 

Khi2=40) 

 

Nesta classe também ficam evidenciados os objetivos 2 e 3 da disciplina, em 

que os alunos identificam problemas e desenvolvem planos/projetos visando o seu 

enfrentamento e o alcance dos indicadores do Pacto pela Saúde, no âmbito do SUS, 

projetos estes sobressaídos na classe quatro. Apesar disso, representa a classe 

com menor percentual do corpus, levando a crer que aspectos relacionados a saúde 

inserida no contexto social dos territórios poderiam ser melhor explorados na POTI. 

Ressalta-se que isto não significa que o conteúdo “Saúde e Território” não tenha 

sido trabalhado, uma vez que todos os portfólios lidos abordavam este assunto, 

porém, no que se refere aos trechos selecionados em que se priorizou não a 

descrição das atividades e, sim, das vivências e reflexões dos alunos, poucos 

discorreram a respeito destes fatores, conforme a seguir.  

 

“(...) não diferente dos demais lugares, na Unidade Básica de Saúde de A, 

os Agentes trabalham justamente dessa maneira. Na promoção, na 

prevenção e na cura. Eles trabalham diretamente com a comunidade e 

observam os fatores sociais que podem desencadear diversos problemas 

que poderão interferir diretamente de modo negativo na saúde dos 

moradores.” 

(Portfólio 19, curso de Enfermagem, sexo feminino, USF A, 2011.2, Khi2=39 

/ A: bairro em que a USF está inserida) 
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“(...) na Unidade Básica de Saúde de I, pude ver claramente como a sala 

de situação está inserida, detalhando a situação da saúde nas várias 

microrregiões ali presentes, proporcionando maior controle na saúde dos 

moradores e ainda verificar quais são as doenças que mais acometem a 

região, ou seja, a sala de situação leva o profissional da saúde a conhecer 

melhor o local que trabalha o que é essencial, pois favorece a sua 

atuação uma vez que ele sabe os pontos críticos da unidade”. 

(Portfólio 20, curso de Enfermagem, sexo feminino, USF I, 2011.2, Khi2=32, 

os trechos em negrito foram retirados do portfólio original para melhor 

compreensão da UCE / I: bairro em que a USF está inserida) 

 

5.1.3.4 Classe 4: Refletindo na ação 

  

Na classe 4 (40,82%), “Refletindo na ação”, pôde ser visto o quão 

significativa é para o aluno a oportunidade de poder contribuir com o 

desenvolvimento de ações voltadas ao bem-estar da comunidade, saindo da 

teorização para a prática. Esta classe esteve mais fortemente associada aos alunos 

da USF H (62% para a classe) e ao semestre 2011.1 e destacaram-se as palavras 

Crianca+, Pais+, Acompanh+, Escol+ e Apresent+. Trata-se do Projeto de 

Intervenção, escolhido pelos alunos, no Programa Saúde na Escola (PSE) em que 

cada graduando teve a oportunidade de auxiliar as equipes de avaliação nutricional, 

antropométrica, checagem de vacinas, acuidade visual e saúde bucal em uma 

escola municipal, consolidando os dados coletados para apresentar aos pais dos 

alunos, de modo a sensibilizá-los a cuidar da saúde de seus filhos. Neste processo, 

os graduandos compreenderam que as crianças acompanhadas pelos pais 

apresentavam condições mais satisfatórias de saúde.  

Pode ser vista a ligação da classe com os objetivos um e cinco da POTI 

(vide quadro 1): “Mobilizar o pensamento coletivo, crítico e reflexivo, através dos 

fundamentos da pesquisa aplicada e em evidências que retratam a realidade social” 

e “Favorecer o exercício das competências gerais e comuns a todos os profissionais 

de saúde”. No entanto, quanto às competências “específicas da sua profissão, 

respeitando-se os limites do seu nível de conhecimento”, este foi considerado um 

objetivo frágil, difícil de ser cumprido em estudantes em diferentes níveis de 

graduação. Apesar de a maioria estar no início de seus cursos, principalmente de 
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Medicina e Enfermagem para os quais a POTI é obrigatória, há uma parcela de 

estudantes destes cursos em níveis mais avançados por estarem desnivelados e de 

outros cursos que por escolha pessoal, preferem cursá-la em outros momentos. 

Por um lado poderíamos raciocinar que o contato com alunos em níveis 

díspares poderia favorecer o aprendizado, na medida em que o diálogo entre eles 

levaria àquele “menos experiente” entender como funciona o seu curso e como são 

as disciplinas de conhecimentos eminentemente específicos. Por outro lado, nada 

garantiria que no mesmo grupo tutorial existiriam estudantes dos mesmos cursos em 

níveis diferentes, pois atualmente, somente os alunos de Enfermagem, Medicina e 

Nutrição são obrigados a cursar a POTI. Os demais não o são, ou seja, escolhem a 

disciplina por se identificar com ela. Contudo, existem gestões na UFRN a partir da 

experiência do PET-Saúde da Família e das recentes modificações em alguns 

projetos pedagógicos, enfatizando a formação de generalistas conforme explicitam 

as Diretrizes Curriculares Nacionais, propondo que essas disciplinas (SACI e POTI) 

sejam obrigatórias para os demais cursos da área da saúde. 

Continuando o raciocínio, suponhamos que o discente tivesse a 

oportunidade de dialogar com estudantes de níveis diferentes ou ainda com os 

profissionais dos serviços. Ora, o PET-Saúde da Família da UFRN adota uma 

metodologia problematizadora a qual requer a observação da realidade. Como este 

estudante iria elaborar hipóteses de solução, sem bagagem teórica, a respeito de 

uma competência específica à sua profissão e, depois, intervir numa realidade, sem 

observar a prática do profissional de sua área? Nos grupos tutoriais, os alunos não 

ficam em ambulatórios, isto ocorre somente ao fim dos cursos nos estágios 

curriculares. Além disso, trabalhar competências específicas focadas nas 

especialidades biomédicas poderia contradizer toda a concepção de fomentar o 

multiprofissionalismo e a interdisciplinaridade, na medida em que demanda tempo e 

também porque ainda está se tentando levar o aluno, de modo geral proveniente de 

um ensino tradicional, a compreender a importância do trabalho em equipe, do 

entendimento do contexto social, de valorizar o saber e conviver com o outro. 

Assim, entendemos a necessidade de se trabalhar competências específicas 

de cada profissão, com ênfase na formação generalista, nos estudantes da área da 

saúde numa comunicação aberta com as competências gerais, desde que exista um 

planejamento para tal, levando o aluno a compreender o perfil de sua futura 

profissão. No entanto, salientamos que os documentos analisados não deixam claro 
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como tal objetivo será alcançado. E, na falta de clareza, competências e habilidades 

típicas de especialistas não devem ser trabalhadas no início da formação, pois dá 

margem a situações em que uma competência é trabalhada e tantas outras não, 

conforme será visto no item 5.1.4.2, gerando insatisfação do alunato. Também na 

classe quatro há ligação com o objetivo quatro, uma vez que, no caso desta ação no 

PSE, praticar uma ação multiprofissional, condizente com o perfil profissional 

generalista, favorece conhecer as atribuições de cada membro da equipe em seu 

processo de trabalho local.  

Percebe-se aqui que os alunos aproximam-se mais da comunidade neste 

momento. 

 

 “(...) o contato com a criança acaba sendo bem próximo e interessante, 

pois nós precisamos adquirir a confiança da criança, prender a atenção 

dela e ainda ter paciência quando ela não tem paciência de realizar o teste, 

já que realmente é bastante chato ficar respondendo.  Ocorreu um fato 

interessante comigo. Uma garotinha, que estava desacompanhada dos 

pais, não quis terminar de realizar o procedimento. Ela fez o primeiro 

olho, mas quando a gente iniciou o olho esquerdo, ela dizia que não 

estava mais vendo e não ia mais dizer nada. Eu tentei de todas as 

formas e não teve acordo. Isso mostra todo o cuidado e “jogo de 

cintura” que deve ser feito quando trabalhamos com crianças, 

tentando compreender o que ela está sentindo, se ela erra a letra se 

não está vendo mesmo ou se é porque não quer mais fazer o teste ou 

tem medo de usar óculos”. 

(Portfólio 14, curso de Medicina, sexo feminino, USF H, 2011.1, Khi2=38. 

Os trechos em negrito foram retirados do portfólio original para melhor 

compreensão da UCE) 

 

O escrito a seguir, mostra o envolvimento emocional pontual na atenção 

prestada pela graduanda a um dos alunos da escola municipal, seguida de uma 

dialogação dela consigo mesma e com o grupo tutorial, levando a uma conclusão de 

que as crianças que compareciam à ação, acompanhadas dos pais, apresentavam 

condições mais satisfatórias de saúde. A mesma constatação foi vista em outros 

portfólios. 
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“com isso, o fato de dra.  perguntar e como perguntar fizeram toda 

diferença em tal processo. A dificuldade que existiu foi a ausência dos pais, 

ou de pessoas que convivessem com a criança e que, portanto, pudessem 

descrever sobre ela, respondendo aos questionamentos para a avaliação”. 

(Khi2=29) 

mas tal atitude deixou-me emocionada, é muito bom poder sentir o carinho 

puro de uma criança, reconhecida pelo pouco de atenção que dedicaram a 

ela. A outra situação foi com um menino muito esperto, alegre e falante. 

Dava gosto quando chegavam crianças empolgadas como essa para a 

realização do teste.” (Khi2=29) 

(Portfólio 01, curso de Medicina, sexo feminino, USF H, 2011.2 / : 

médica e preceptora) 

 

Embora represente a maior parte do corpus, a classe está mais fortemente 

associada a uma USF, a H. O que poderia justificar tal unidade aparecer como 

significativa, seria o fato de ela representar 40% dos portfólios selecionados, ou seja, 

10 unidades (tabela 2). Porém, apesar de contribuírem com menor percentual, as 

demais USF também se destacaram mais em outras classes. Além disso, a USF G 

contribuiu com oito portfólios (32%). 

Mencionamos aqui que este momento de intervenção é escolhido pelos 

alunos em comum acordo com tutores, preceptores e Unidade de Saúde. Isto pode 

levar a crer num diferencial no refletir dos alunos a respeito do projeto desenvolvido 

ao fim da POTI, não evidenciando, porém se isto foi devido à forma de trabalhar os 

conteúdos, compreensão e domínio do uso de metodologias ativas, utilização 

sistemática de dinâmicas de grupo articuladas às práticas de saúde, pelo tutor e 

preceptores, a existência de alunos naturalmente mais reflexivos, a melhor 

estruturação do projeto de trabalho, ao local de sua realização, empatia com a 

comunidade ou a associação de dois ou mais fatores destes elencados ou ainda a 

existência de outros aspectos.  

A disciplina POTI prevê no plano de ensino a elaboração de um projeto de 

intervenção pelo grupo tutorial, cujo problema deve ser identificado a partir da 

observação do funcionamento da USF. Entre 2009 e 2011 tais projetos envolveram: 
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 Rodas de conversas com profissionais do serviço e com usuários 

(esclarecer a respeito dos direitos da comunidade em relação à saúde 

pública e procedimentos realizados pela UBS; conscientizar a 

população sobre seu dever de lutar pela melhoria das condições de 

atendimento localmente; conscientizá-los de como age a ESF); 

 Desenvolvimento de material educativo audiovisual – vinhetas para 

rádio comunitária; banner educativo da dengue; 

 Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde a respeito do 

cuidado com idosos; 

 Participação em projetos existentes na USF: avaliação do risco para o 

pé diabético; Programa Saúde na Escola; acompanhamento de 

programa de gestantes e hipertensos (orientação para hábitos 

saudáveis); construção de indicadores de saúde para a sala de 

situação; atualização e confecção de prontuários; caravana da 

cidadania; 

 Palestras: orientação sexual e reprodutiva para adolescentes; saúde do 

idoso; 

 Coleta de dados numa pesquisa de satisfação dos usuários; 

 Comemoração do dia das crianças em escola com atividades 

educativas em saúde. 

  

Podem ser vistos na POTI, projetos que se voltam para as necessidades da 

USF, com os grupos tutoriais se envolvendo em projetos já existentes, vinculados ao 

perfil dos usuários do território sob a responsabilidade das equipes de saúde. Ainda 

assim, observa-se problema semelhante à SACI no que concerne às atitudes 

paternalistas, com uso, por exemplo, dos verbos conscientizar e capacitar. Talvez, 

um termo mais apropriado fosse sensibilização. 

Corrobora os nossos achados a pesquisa de Cardim et al. (2005), com 38 

acadêmicos de Enfermagem (entre o 7° e 9° período) da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro, cujas experiências com práticas de educação em saúde 

se baseavam num modelo preventivo, de transmissão do conhecimento em que o 

profissional de saúde é visto como detentor do saber. 

Os termos capacitação e conscientização também foram encontrados no 

relato de Cardoso et al. (2011). Os estudantes do primeiro ano de Enfermagem da 
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Escola Superior de Ciências da Saúde, Distrito Federal, após um ano de contato 

com o serviço de saúde e sob orientação tutorial, elegeram como intervenção uma 

oficina junto aos ACS. O objetivo desta era conscientizar e informar sobre o papel e 

a importância do ACS no trabalho comunitário em saúde, estimulando-os a atuar, de 

forma ética e proativa, na promoção da saúde, na comunicação interpessoal e no 

desenvolvimento do trabalho em equipe, em prol da melhoria da atenção de saúde à 

população local. Para as autoras (p. 972) “a capacitação destinada a esses atores 

mostra-se insuficiente e deficitária, não os preparando devidamente para atuar nos 

problemas que encontraram no exercício de seu trabalho comunitário”, ou seja, não 

capacitou, no sentido de habilitar. Apesar disso, após a oficina, 98% dos 

participantes consideraram seus resultados satisfatórios e a oficina foi vista 

positivamente também na aprendizagem dos alunos.  

Encontramos a palavra sensibilização de ACS no artigo de Lopes et al. 

(2012). As autoras fazem uma importante relação entre a Atenção Básica e o PET-

Saúde ao discorrerem a respeito de sensibilizações realizadas com ACS nos 

municípios de São Paulo e São Carlos de modo a ampliar as demandas para além 

da relação saúde-doença, incluindo pessoas portadoras de deficiência ou transtorno 

mental, a questão da violência doméstica, das drogas, do cortiço, da fome, da falta 

de vaga em creches, ações básicas nas áreas da infância e da adolescência em 

situação de vulnerabilidade pessoal e social, da saúde mental e das pessoas que 

sofrem psiquicamente. 

Destacaram o PET-Saúde como uma possibilidade de estudantes estarem em 

contato com estas novas demandas, a partir da inserção nos serviços, de maneira 

que, supervisionados por docentes, introduzam novas temáticas para Atenção 

Básica (LOPES et al., 2012). 

Também são vistos nos portfólios, grupos dando continuidade às 

intervenções realizadas em semestres anteriores quer na SACI ou na POTI, levando 

a crer que se estão em prosseguimento é porque levaram resultados positivos  às 

necessidades de saúde locais. Porém, se às unidades é dada a oportunidade de 

manter contato com experiências problematizadoras, aos estudantes o mesmo nem 

sempre ocorre. Temos encontrado ao longo de nossa pesquisa documental, o PET-

Saúde desenvolvendo nos alunos competências e habilidades necessárias aos 

profissionais de saúde, porém a formação neste sentido precisa ser continuada, 

cabendo aos gestores da Pró-Reitoria de graduação da UFRN, aos coordenadores 
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dos cursos, discentes, docentes, gestores dos serviços, trabalhadores da saúde e 

sociedade organizada, debaterem e aperfeiçoarem seus Projetos Políticos 

Pedagógicos, de modo a desenvolverem componentes curriculares articulados e 

consoantes às proposições das Diretrizes Curriculares Nacionais. Caso aqueles 

envolvidos no ensino não tomem para si a importância da inserção dos alunos nos 

serviços, no sentido de cumprir a missão social da universidade, dificilmente tais 

metodologias se perpetuarão, caindo-se no problema do ensino sem articulação e 

flexibilização, distante da dimensão humanista indispensável na formação em saúde.  

 

5.1.4 Corpus 4 – avaliações de desempenho da POTI 

 

A avaliação de desempenho da POTI continha as mesmas questões 

descritas para a Avaliação da disciplina SACI, agrupadas do mesmo modo. 

Conforme mencionando anteriormente, devido ao número insuficiente de palavras 

para ser processado no Alceste, optou-se pela realização de uma análise de 

conteúdo pela técnica de Bardin. 

O corpus foi extraído de 34 avaliações respondidas por discentes de duas 

Unidades de Saúde, conforme tabela 3 que mostra a participação apenas das USF 

D e B. Isto se deveu a não padronização das formas de aplicar tais avaliações, pois 

enquanto para alguns grupos existiam questões abertas, em outros, estas eram 

fechadas e não havia homogeneidade quanto às perguntas. Por esta razão, optou-

se por selecionar aquelas semelhantes às aplicadas na SACI. Para a USF B não 

existiam identificação de curso e de sexo. 

 
 
TABELA 3: Quantitativo de avaliações de desempenho do POTI coletados, segundo USF, 
curso e sexo. Natal/RN (Fev-Abr, 2012). 

       SEXO 
 

 
 
SEMESTRE 

NÚMERO DE PORTFÓLIOS 

TOTAL 
USF D 

USF B (sem 
identificação) 

Fonoaudiologia Enfermagem Nutrição Medicina Odontologia 

F M F M F M F M F M 

2009.2 - - 7 2  - 3 - - - - 12 
2010.1 1 - 1 1 - 1 1 3 2 - - 10 

2011.2 - - - - - - - - - - 12 12 
TOTAL 1 11 1 7 2 12 34 
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Após a quantificação das unidades de registro, estas foram agrupadas em 

três categorias constituídas por subcategorias, conforme tabela 4. 

 

TABELA 4: Frequência de categorias decorrentes da análise de conteúdo de avaliações de 
desempenho da POTI. Natal/RN (Nov, 2012). 

Continua. 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 
UNIDADES DE 
REGISTRO 

FREQUÊNCIA  TOTAL 

1. As contribuições 
para a formação 

Contribuição pessoal aprendi (2) 2 

22 

Contribuição coletiva 

capacitou (1), contribui 
(1), criamos um vínculo 
(1), compreender (1), 

desenvolve o nosso 
lado humanizado (1), 
formar o médico 
humanizado (1) 

6 

Significância 

fundamental 
importância (1), 

importância (1), 
relevante importância 
(1), total importância 
(1), grande relevância 
(1), importante (8), 
relevante (1) 

14 

2. A adequação dos 
conteúdos aos 
objetivos 

Positividade 

acrescentou (1), 
adequados (2), 
adequado (6), 
coerência (1), coerente 

(3), coerentes (9), 
relacionado (2), 
relacionados (2), 
diretamente 
relacionada (1) 

26 

33 

Negatividade 

ter participado de mais 
coisas não apenas 
assisti-las (1), apenas 
observamos (1), não foi 

dado o conteúdo (1), 
não seguiram o 
cronograma (1), não  
ocorreram de acordo 
com o  cronograma (1), 
não foi bem isso o que 

ocorreu (1), não foram 
totalmente seguidos 
(1), faltou mais 
materiais (1) 

7 
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TABELA 4: Frequência de categorias decorrentes da análise de conteúdo de avaliações de 
desempenho da POTI. Natal/RN (Nov, 2012). 

Conclusão. 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 
UNIDADES DE 
REGISTRO 

FREQUÊNCIA  TOTAL 

3. A compreensão 
da prática 

Explorando o espaço 

vivenciei (1), vivência 
(4), poderemos 

vivenciar (1), conhecer 
(6), conhecemos (2), 
conhecermos (1), 
acompanhando (1), 
contato (6), contatos 
(1), dia-a-dia (2), 

funcionamento (5) 

30 

49 
Identificação de 
problemas 

 realidade (7), problema 

da comunidade (1), 
problema real (1), 
identificar problemas 
(2), enxergando 
problemas (1) 

12 

Atuação nos 
problemas 

criar soluções (1), 
buscar soluções (1), 

atividades práticas (1), 
intervenção (3), intervir 
(1), ações 
desenvolvidas (1), 
ações desempenhadas 
(1) 

7 

 

5.1.4.1 Categoria 1: As contribuições para a formação 

 

Na categoria 1 (As contribuições para a formação), as ocorrências das 

unidades de registro apontam para uma POTI satisfatória ao aluno, sendo 

interessante atentar que a frequência de ocorrência para tempos verbais em 

primeira pessoa foi de apenas duas unidades de registro. Assim, o discente é 

tendencial para a importância no aprendizado em caráter coletivo, levando a crer 

que nas Unidades B e D, o trabalho em equipe é valorizado. Um exemplo é o trecho 

seguinte em que a aluna discorreu a respeito da contribuição individual (verbo em 

primeira pessoa do singular), mas em seguida, incluiu o “nosso” como palavra 

instrumento e um verbo em primeira pessoa do plural:  
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“(...) aprendi bastante sobre o papel do enfermeiro na USF. O conteúdo 

abordado durante cada dia foi de tamanha valia, pois contribui com o nosso 

aprendizado. As práticas foram muito coerentes, tivemos vários projetos: 

sala de situação, curso para grávidas, pesquisa de satisfação”. 

(aluna de Enfermagem da USF D, 2009.2) 

 

Bardin (2004) traz em seu livro a diferenciação entre palavras instrumentos 

(palavras funcionais de ligação: pronomes pessoais, advérbios, palavras de 

negação, artigos, preposições e conjunções) e a palavras plenas (portadoras de 

sentido: substantivos, adjetivos, verbos). 

É interessar verificar que enquanto os resultados referentes à disciplina 

SACI mostravam problemas relativos às relações interpessoais nos grupos tutoriais, 

na POTI isto não aconteceu. Algo que pode justificar este aspecto é a questão de a 

primeira disciplina ser pré-requisito para a última. Assim, o aluno chega na POTI 

mais preparado para o saber trabalhar em equipe e socializar suas pressuposições, 

praticando a competência do convívio social. 

Competência social se refere às ações, atitudes e pensamentos em relação 

a si, à comunidade e aos indivíduos, facilitando ou dificultando as ações de cuidado 

em saúde, a depender: de quem faz o quê; com quem; para quem; como; em que 

contexto; com que finalidade; e com que resultado (FORMOZO et al., 2012). 

Desenvolve-se, portanto, a partir da relação com o outro, inserido num grupo com 

um contexto social específico. 

Conforme Chiesa et al. (2007), o saber trabalhar em grupo é uma 

competência que deve ser praticada já na formação profissional, mediado por um 

coordenador, “[...] visando o desenvolvimento de solidariedade e a empatia e 

respeito às diferenças, como alternativas de superação de todas as formas de 

exclusão, com vistas à justiça e à cidadania” (CHIESA et al., 2007 p. 238). Neste 

sentido, o grupo permite horizontalizar as relações de poder e possibilita a 

construção de competências e habilidades para a vida em sociedade.  

Na POTI, as contribuições em caráter coletivo citadas pelos graduandos se 

relacionaram à: habilitar para atividades futuras no decorrer da graduação, criar 

vínculo com os futuros pacientes, compreender melhor como ocorre a atuação 

profissional na saúde e formação numa perspectiva de humanização do cuidado. 
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“(...) desenvolve o nosso lado humano, além de nos permitir a real vivência 

em uma UBS, enxergando os problemas e nos levando a interferir em 

benefício da população”. 

(Sujeito 27, USF B, 2011.2) 

 

As palavras mais presentes nesta categoria (com 14 ocorrências) diziam 

respeito a o quão a disciplina foi significativa para estes alunos, demonstrando uma 

contribuição importante em diferentes graus (fundamental, relevante, total, grande), 

não existindo discentes que discorressem a respeito de contribuição negativa para a 

formação profissional. 

 

“(...) é importante conhecermos o funcionamento das UBS, do Sistema 

Público de Saúde. O POTI mimetiza a realidade que poderemos vivenciar 

no futuro profissional. O conteúdo foi relevante para a formação profissional. 

A sala de situação, a atividade educacional da gripe, tudo foi importante. As 

práticas contribuíram para a minha formação profissional e pessoal”. 

(Sujeito 5, aluna de Medicina, USF D, 2009.2) 

 

Vemos até então que ambas as disciplinas, SACI e POTI, levam os 

educandos a trabalharem desde cedo, a necessidade do profissional da saúde estar 

concatenando os aspectos que envolvem o cuidado com a saúde, como seres 

pensantes e capazes de promover transformações sociais. De fato, 

 

A formação crítica do profissional o estimula a desenvolver atividades com 
objetividade, preparando-o para decisões competentes, baseadas em 

atitudes questionadoras. Já a formação reflexiva pode se apresentar por 
meio da postura ética, não considerando só a normatização de deveres e 
direitos ou regras de comportamento profissional. (SILVA; SOUSA; 
FREITAS, 2011, p. 318) 

 

5.1.4.2 Categoria 2: A adequação dos conteúdos aos objetivos 

 

Para a segunda categoria (A adequação dos conteúdos aos objetivos) 

também tomaram destaque os aspectos positivos do Programa de Orientação 

Tutorial Integrado (26 unidades de registro). 

Os alunos dizem que o conteúdo ministrado acrescentou para a disciplina 

(embora não relatem o que) e estava coerente com os objetivos propostos (incluindo 

a prática) e com o exercício profissional futuro. O escrito a seguir parece indicar que 
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a contribuição dos conteúdos é no sentido de conduzir a uma formação por 

competências necessárias ao trabalho na saúde coletiva.  

 

“(...) Foram coerentes, especialmente os conteúdos abordados nos 
portfólios. Na nossa atividade de intervenção pudemos fazer uma atividade 

de reconhecimento da situação dos hipertensos do local, o que refletirá nas 
ações da equipe e benefício dessa parcela da população. O enfermeiro 
deve conhecer e trabalhar em cima dos princípios do SUS, sala de situação 
e vigilância a saúde. Além disso, deve conhecer os hipertensos e também 
demais usuários da área, de maneira a direcionar seu trabalho”. 

(Sujeito 34, USF B, 2011.2) 

 

No enfoque de competências os projetos e planos educacionais são 

desenvolvidos considerando as necessidades, problemas e desafios do trabalho, 

adequando-se aos sistemas de saúde porque são de natureza complexa e estão 

sempre em transformação (BRASIL, 2006). 

Apesar dos aspectos positivos, duas unidades de registro denotavam 

insatisfação do alunato com alguns aspectos. Reclamavam de apenas observar a 

realidade para traçar estratégias de intervenção e ansiavam por realizar práticas 

profissionais, ou seja, de competências específicas, como no trecho adiante.  

 

“(...) o conteúdo também foi adequado, pois versava sobre o dia-a-dia de 

uma USF, mostrando-nos a realidade do seu funcionamento. Inicialmente 

eu acreditava que nós iríamos estar mais inseridos nas práticas, porém, não 

foi bem isso o que ocorreu, pois apenas observamos o trabalho dos 

profissionais. Entretanto, nós poderíamos dar sugestões e nossas opiniões”. 

(Sujeito 6, aluna do curso de Enfermagem, USF D, 2009.2) 

 

Se os alunos da SACI reclamavam de não terem realizado mais passeios 

exploratórios, observando a realidade, na POTI, o observar as práticas exercitadas 

pelos profissionais na unidades de saúde, parece não ser suficiente.  

Desse modo, poder-se-ia inferir que ambas as disciplinas mostram 

deficiência no trabalhar a relevância da constante teorização numa linguagem que 

se aproxime dos educandos, uma vez que a incompreensão neste aspecto é vista 

entre muitos discentes. O teorizar deveria ser o fim da SACI e da POTI, por ser o 

propulsor do pensamento crítico e reflexivo, cujos meios seriam observar, praticar e 

dialogar. O observar tendo tutor/ preceptor como facilitadores do ensino, mas 

considerando a liberdade e autonomia de cada estudante, na medida em que treina 
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o olhar para identificar problemas é, pois, um momento rico para uma teorização 

norteadora de uma intervenção concernente ao contexto específico em que estes 

alunos se inserem. 

O problema da não valoração devida da observação, não ocorre entre a 

maioria como será discorrido na categoria três. Isto não anula a questão de se 

trabalhar melhor a questão da observação entre alguns acadêmicos e requer um 

olhar mais aguçado por parte dos tutores e preceptores nesta identificação, sob a 

ótica de Freire (1996, p. 141) do “Ensinar exige querer bem aos educandos”. 

Outro aspecto avaliado negativamente foi a ausência de conteúdos previstos 

nos planos de aulas, prejudicando desse modo, a homogeneidade de conteúdos 

entre os grupos tutoriais e, sobretudo, o cumprimento dos objetivos propostos. 

Logicamente, é preciso considerar que cada grupo, estando em uma USF diferente, 

vivencia realidades que podem convergir ou divergir. Porém se faz necessária uma 

confluência de conteúdos e métodos (comuns aos grupos), facilitando a 

organização, a estruturação e o fortalecimento da POTI e, assim, o diálogo entre os 

grupos tutoriais. 

 

“(...) os assuntos e temáticos trabalhados na disciplina são de relevante 

importância na prática profissional de todos que compõe uma equipe de 

saúde. Apesar de que não foi dado o conteúdo relativo à vigilância, o 

restante foi bem dado e elucidado. Através de práticas como a intervenção 

que nos colocou um problema real, que foi a prevalência de hipertensão na  

população do Bairro. As atividades desenvolvidas no POTI enriqueceram 

nossa experiência com a realidade do SUS, trabalhando na UBS”. 

(Sujeito 33, USF B, 2011.2) 

 

Também existiram relatos quanto ao não cumprimento do cronograma, não 

se explicitando se isto foi acompanhado de ausência do conteúdo/atividade ou 

remanejamento do previsto para dias diferentes. É, no entanto, apropriado 

mencionar a dificuldade em seguir um cronograma à risca em cenários reais nos 

quais podem surgir imprevistos. De todo o modo, o andamento da disciplina tende a 

ficar prejudicado.  

 

“Os temas propostos estão correlacionados com os cursos da área da 

saúde e propõem dinâmica e aprendizado aos alunos. Diante do 

combinado, houve sim coerência, as práticas não seguiram o cronograma”. 

(Sujeito 3, aluna de Enfermagem, USF D, 2009.2) 
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Algumas palestras do curso a vida em nove luas não ocorreram de acordo 

com o cronograma devido à falta dos palestrantes. 

(Sujeito 10, aluna de Enfermagem, USF D, 2009.2) 

 

No trecho seguinte há relato de ausência de material teórico de apoio aos 

conteúdos ministrados. O escrito da aluna parece demonstrar que o tutor não está 

fazendo uso a contento do SIGAA (Sistema Integrado de Gestão Integrado de 

Atividades Acadêmicas). Este consiste de um ambiente virtual em que os 

professores podem disponibilizar materiais escritos e audiovisuais para o aluno 

acessar de qualquer computador e estabelecer interações via fórum e chats. O 

escrito chama mais atenção, contudo, pelo termo “otite média”, também visto para 

outros alunos, mostrando que no grupo, competências específicas podem estar 

sendo trabalhadas em detrimento do perfil generalista, conforme preconizam as 

disciplinas SACI e POTI. O programa nove luas é referente a um grupo de gestantes 

da unidade.  

 

“Só nos foi repassado um material sobre otite média, pelo SIGAA. Faltou 

mais materiais que nos auxiliasse no Nove Luas”.  

(Sujeito 14, Aluna de Medicina, USF D, 2010.1) 

 

É válido salientar que apesar de o objetivo da disciplina POTI “Favorecer o 

exercício das competências [...] específicas da sua profissão, respeitando-se os 

limites do seu nível de conhecimento” deixar margem para se trabalhar 

competências específicas, este considera que se trata de alunos em níveis iniciais, 

devendo-se respeitar isso, o que talvez não coube na compreensão do (a) tutor (a). 

Desse modo, tal achado leva a crer que conteúdos específicos possam estar sendo 

trabalhados ainda. Salientamos, porém que as avaliações de desempenho não 

deixam clara a forma como o conteúdo específico foi trabalhado. Conforme dito 

anteriormente, é possível articular conhecimentos gerais a específicos. Todavia, no 

caso da SACI e da POTI, por envolverem um grande números de atores sociais, é 

importante que a forma mais adequada possível de se abordar tais conteúdos seja 

discutida e acordada entre os grupos tutoriais.  
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O escrito da aluna leva às questões: Que tipo de docente o PET-Saúde da 

Família/UFRN almeja? Como se dá a escolha dos tutores? Têm tais professores, 

comparecido às capacitações promovidas pela Universidade e por quê? 

As capacitações pedagógicas com os tutores são sistemáticas e 

direcionadas para cenários de ensinos reais. Ainda assim, um número pequeno de 

alunos identifica com precisão, dificuldades na orientação das atividades de ensino, 

entre 2001.2 e 2002.2, além do não interesse desses tutores na aprendizagem 

significativa, valorizando os conhecimentos prévios dos estudantes, conforme a 

proposta metodológica da SACI (MARTINS; MEDEIROS JÚNIOR; OLIVEIRA, 2011). 

Tais problemas persistem e podem ocorrer na POTI, considerando que possui os 

mesmos docentes. 

Considera-se ainda que alguns tutores possam apresentar dificuldades em 

trabalhar competências gerais porque já provêm de uma formação fragmentada, 

especializada e dissociada da realidade. Talvez desconheçam que o fazer cotidiano 

em sala de aula deveria articular-se aos Projetos Pedagógicos dos cursos 

envolvidos nessas experiências, ao Projeto Pedagógico Institucional, às Diretrizes 

Curriculares Nacionais e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Fica a 

questão: Será que este problema continuará a existir, na medida em que os atuais e 

os futuros tutores ainda não tomaram para si as metodologias ativas propostas na 

SACI e na POTI?   

O problema pode ser corrente em outras instituições de ensino brasileira, a 

exemplo da pesquisa de Oliveira e Batista (2012). Os autores entrevistaram 11 

tutores e 45 estudantes do curso médico da Unimontes, com metodologia PBL. O 

despreparo dos tutores, relacionado à falta de treinamento, dificuldade em saber 

avaliar o educando e falta de compromisso com a aprendizagem foi identificada por 

45% deles e 68,89% dos estudantes.  

Costa (2010) apontou num estudo com 35 professores, 62,86% relatando 

que no início da carreira não possuíam formação em docência, com alguns deles 

mencionando que demorou anos para que percebessem esta lacuna. 
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5.1.4.3 Categoria 3: A Compreensão da prática 

 

 A categoria três (A compreensão da prática) contou com mais unidades de 

registro (49), mostrando o quão importante é o praticar para os discentes. É 

percebida a valorização quanto ao encontrar o futuro ambiente de trabalho e os 

espaços sociais que o permeia, não estando necessariamente ligada ao exercer 

uma intervenção, pois 30 registros estavam relacionados ao explorar/observar o 

ambiente, contraditoriamente à categoria anterior: 

 

“(...) É um contato que o estudante é possibilitado a ter com um dos campos 

de trabalho que terá futuramente. Particularmente vivenciei muitas das 

ações que são desenvolvidas pela enfermeira da UBS. Todas as atividades 

desenvolvidas se adequam ao profissional de Enfermagem que não exerce 

o cuidar apenas assistindo o paciente, mas com seu papel educativo e de 

gerências, ou seja, intervenção na escola, curso para gestante e a sala de 

atualização mostra claramente essas ações de Enfermagem”. 

(Sujeito 8, aluna de Enfermagem, USF D, 2009.2) 

 

“(...) a vivência na saúde coletiva é essencial para uma boa formação dos 

alunos de Medicina”. 

(Sujeito 25, USF B, 2011.2) 

 

Também na pesquisa de Silva, Miguel e Teixeira (2011), os estudantes do 

curso de Farmácia da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, 

inseridos em cenários de prática, enxergavam a importância de estar nos serviços 

de saúde. Identificaram como pontos fortes o permitir interação e oportunidade para 

uma vivência da realidade da assistência farmacêutica, embora não existisse um 

profissional da área na unidade, com visão ampliada sobre a integralidade da 

atenção. 

No trecho seguinte é percebido que este explorar na POTI não ocorre de 

forma passiva, mas sim devido ao convívio com os profissionais e usuários, 

provavelmente proporcionando momentos dialogais, o que pode justificar uma maior 

frequência na subcategoria “Explorando o espaço”. 
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“(...) conhecer o funcionamento do SUS é fundamental para nossa atividade 

enquanto futuros profissionais da saúde. (...) foi proporcionada a 

oportunidade de visitas domiciliares, convívio com os profissionais do 

serviço”. 

(Sujeito 30, USF B, 2011.2) 

 

 Observa-se também a questão de identificar problemas a partir das práticas 

de observação/contato com o SUS, contribuindo para o aprendizado, uma vez que 

chegando ao mercado de trabalho, estes futuros profissionais provavelmente 

realizarão o mesmo exercício. 

 

“(...) As práticas na sala de situação foram excelentes para a percepção do 

problema da comunidade”. 

(Sujeito 1, Aluna de Medicina,USF D, 2009.2) 

 

 “(...) insere o aluno na realidade do serviço, estimulando-o a identificar 

problemas através dos instrumentos disponíveis na Unidade. Identificar 

problemas e buscar soluções deve fazer parte do cotidiano de todo 

profissional da saúde”. 

(Sujeito 24, USF B, 2011.2) 

 

Bom, devido à natureza interdisciplinar os alunos tem contato com a 

realidade do sistema de saúde, o que é um forte aprendizado. 

(Sujeito 32, USF B, 2011.2) 

 

Assim, positivamente, a POTI permite iniciar a criticidade nos graduandos 

pela associação da teoria, observação e prática. Apesar da indefinição de qual 

metodologia utiliza, é visto que procura se assemelhar à metodologia 

problematizadora da SACI, culminando numa intervenção na realidade, como visto a 

seguir: 

 

“(...) buscava centrar a UBS como nosso objetivo, focando nos processos 

de trabalho da Atenção Básica à saúde e nas consequências positivas que 

esse modelo assistencial promove. Além de identificar os problemas 
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existentes e criar soluções para os mesmos. Nos oferece uma visão mais 

ampla em relação ao serviço público de saúde e, ainda, nos incentiva a 

realizar mudanças para beneficiar a população”. 

(Sujeito 27, USF B, 2011.2) 

 

“Intervir nos trabalhos realizados pela UBS é muito interessante, pois nos 

leva a ter uma percepção do que realmente é feito e o que precisa ser 

mudado”. 

(Sujeito 30, USF B, 2011.2) 

 

Percebe-se nesta categoria, então, a compreensão da prática pelo aluno 

entendida como dinâmica, permeada por fatores complexos. Desse modo, a POTI 

desperta no aluno o aprender a trabalhar com o outro e para o outro, estando mais 

aberto às diferenças, por já ter ido ao encontro de uma realidade diferente da sua. 

 

5.2 OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PET-SAÚDE 

 

A análise seguinte, realizada pelo Alceste, é referente a um corpus originário 

do documento de uma Oficina de Avaliação do PET-Saúde (relatório), ocorrida em 

julho de 2011. Com 1383 palavras distintas de frequência média de quatro vezes, 

este material foi quem mais revelou as fragilidades do componente ensino PET-

Saúde, com aproveitamento do material em 68% e dividido em quatro classes (figura 

4). 

A oficina foi planejada por professores dos cursos e representantes da 

Coordenação Didático Pedagógica da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da 

UFRN. Ocorreu em dois momentos, um de diagnóstico a respeito dos componentes 

curriculares SACI e POTI e outro de sugestões para superar as fragilidades e 

fortalecer os pontos fortes apresentados.  

Nela participaram os seguintes atores: grupo um (15 participantes - tutores, 

coordenadores dos cursos e chefe do Departamento de Saúde Coletiva); grupo dois 

(50 pessoas – 3 discentes representantes da SACI, 3 discentes representantes da 

POTI e 44 monitores, sendo três de cada curso); grupo três (29 preceptores dos 



108 
 

grupos tutoriais). Cada grupo foi disposto em salas diferentes, cujas discussões e 

opiniões a respeito dos tópicos a seguir, foram transcritas por relatores:  

 

 A disciplina na formação do aluno no Projeto Pedagógico do Curso 

 Interdisciplinaridade 

 Metodologia adotada – SACI/POTI 

 Condições de aprendizagem 

 Processo de avaliação da SACI/POTI 

 Monitoria 

 

Salienta-se que durante a oficina, conforme descrito no relatório, o tópico 

“Monitoria” foi apresentado somente aos tutores, ou seja, apenas eles discutiram a 

respeito.   

 

FIGURA 4: Dendograma do corpus Oficina PET-Saúde. Natal, RN (2012) 
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5.2.1 A aprendizagem em meio a dificuldades 

 

A primeira classe, denominada “A aprendizagem em meio a dificuldades”, 

totalizou 19% do material. Sendo significativa para os discentes (alunos e 

monitores), mostrou pontos fortes do processo de aprendizagem na SACI/POTI, 

assim como problemas interferentes na execução das atividades nos grupos 

tutoriais. 

Houve destaque para as seguintes palavras: Aprendiz+, Melhor+, SACI-

POTI, Compet+. A UCE de maior Khi2 relatava como barreira a ausência de 

recursos financeiros no desenvolvimento das ações práticas nas disciplinas. Isto 

porque apenas o meio físico-social é fornecido ao aluno para que ele construa o 

saber/fazer coletivamente. Principalmente nos trabalhos finais do PET-Saúde, os 

grupos tutoriais desenvolvem e executam projetos, conforme escolha dos alunos, 

mas o ônus fica por conta destes, não existindo apoio financeiro da Universidade.  

Voltemos aqui à questão de escolhas de projetos de intervenção de cunho 

assistencialista as quais tendem a exigir mais recursos orçamentários, podendo 

resultar em reclamação por parte dos sujeitos envolvidos nos grupos tutoriais por 

muitas vezes, não enxergarem o norte que suas atividades estão tomando. No 

entanto, mesmo outras atividades de caráter, por exemplo, emancipatório, podem 

exigir um mínimo de recursos.   

Na pesquisa de Chiesa et al. (2011) avaliando as atividades desenvolvidas 

em disciplinas do PET-Saúde Universidade de São Paulo - Capital (cursos de 

Odontologia, Enfermagem, Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 

Ocupacional), existiam dificuldades quanto aos recursos financeiros para a 

realização das atividades, ao deslocamento dos estudantes para as unidades e ao 

conciliar os horários entre estudantes de cursos diurnos e noturnos com os das 

equipes e o funcionamento da UBS. Apesar disso, os discentes consideraram as 

disciplinas contribuindo positivamente para a formação profissional porque estavam 

pautadas na cidadania, no reconhecimento da autonomia dos usuários, na interação 

com a população e com as equipes de saúde, além de envolverem a busca de 

soluções para os problemas. 

Em nosso estudo, os discentes veem o PET-Saúde positivamente no quesito 

aprendizado e julgam ser necessária a inserção dos componentes curriculares para 

todos os cursos do CCS da UFRN. Acham que as disciplinas deveriam ser 
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obrigatórias para os cursos de Nutrição e Farmácia, uma vez que há desinteresse 

destes em se matricular, e eles poderiam contribuir nos grupos. 

 

“as ações realizadas todas com recursos próprios dos alunos, num rateio de 

despesas entre cada turma; Alguns alunos acham que todos os cursos de 

saúde deveriam ter SACI-POTI”. 

(Discentes, khi2=16) 

 

O problema de escassez de recursos materiais para desempenhar as 

atividades do PET-Saúde corroboram os achados de Oliveira et al. (2012), Arantes, 

Marcelo e Queiroz (2011), Araújo, Junqueira e Corrêa (2011). Como meios de 

superar estas dificuldades, alguns grupos tutoriais da UFRN têm realizado bazares 

para angariar fundos. 

Os discentes também reconhecem a formação de parcerias e o casamento 

teoria-prática como sendo melhores para a aprendizagem: 

 

“pode até ser um ponto positivo na medida em que permite novas 

aprendizagens e adaptações. A importância das parcerias é clara para o 

grupo, porque viabilizam a melhoria das condições de aprendizagem”.  

(Discentes, khi2=11) 

 

“Devem introduzir os alunos mais na prática e dirigir os conceitos e teorias 

às práticas. O casamento prática com teoria melhora a motivação e facilita a 

aprendizagem”. 

(Discentes, khi2=9) 

 

Atenta-se para o fato de que a maioria do grupo de estudantes participantes 

da oficina era monitores, os quais trabalham a indissociabilidade do ensino-

pesquisa-extensão e, por isso, devem valorizar mais a associação teoria-prática. 

Assim, não se pode inferir que isto seja um pensamento coletivo entre os 

graduandos do PET-Saúde da Família, mas é preciso reconhecer que este 

programa proporciona um norteamento do pensar considerando o contexto e os 

sujeitos nele imbricados. 
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Assim, a prática humana, na qual se inclui a produção do conhecimento, 
encerra sempre a relação entre o singular particular e o universal, sendo um 
fenômeno histórico, posto que as propriedades humanas subjetivas e 
objetivas que a comportam resultam de amplas e complexas relações do 
homem com a natureza. Ao transformar a natureza, o homem se 

transforma, desenvolvendo habilidades, criando necessidades, tornando 
complexa sobremaneira sua atividade vital, isto é, constituindo-se como ser 
práxico. É na unidade articuladora entre a idéia e a ação ou entre a teoria e 
a prática que se efetiva a historicidade humana, concretizada no movimento 
de constituição da realidade social (ABRANTES; MARTINS, 2007, p. 315). 

 

Os docentes também contribuíram para a classe um e sugerem que as 

competências gerais adquiridas pelos discentes não se restrinjam ao apreendido no 

PET-Saúde da Família no contexto da SACI e da POTI e sim, sejam trabalhadas 

durante toda a graduação pela existência de um projeto pedagógico inicial, comum a 

todos os cursos. Acreditam que o aluno inserido num grupo tutorial na SACI, deve 

permanecer no mesmo grupo no semestre seguinte, cursando a POTI, de modo a 

criar vínculo e dar continuidade aos projetos. Tal proposição também poderia 

contribuir para os estudantes, sobretudo aqueles com maior dificuldade de 

aprendizagem, trabalharem melhor o diálogo, passando de uma posição ingênua, 

em alguns aspectos, para uma crítica. 

 Quanto à um projeto pedagógico inicial comum a todos os cursos, de fato, 

como visto em corpus anterior, há discentes faltando aulas para estudar para outras 

disciplinas. Problemas como esses poderiam diminuir, caso os projetos políticos 

pedagógicos dos cursos de graduação em saúde na UFRN fossem direcionados 

para trabalhar nesta perspectiva multidisciplinar, com disciplinas integradas desde o 

início da graduação, sem prejuízo das competências específicas, também 

fundamentais. 

 

“Educação permanente: competências adquiridas serem aperfeiçoadas ao 

longo do curso. Mesmo grupo tutorial para a POTI. Os professores 

poderiam ensinar outros como conduzir a questão da interdisciplinaridade, 

mas é algo que esbarra na gestão departamental”. 

(Docentes, khi2=8) 

 

O grupo docente reclama ainda, da presença de estruturas contrárias às 

propostas dos componentes SACI-POTI na UFRN, ancoradas unicamente nos 

pilares da tradição universitária que enfatizam as disciplinas como formas suficientes 
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e inquestionáveis na organização dos conhecimentos curriculares, sendo 

imperativas intervenções institucionais, promotoras da interdisciplinaridade e, 

sobretudo para o suporte e melhoria das redes intersetoriais para a promoção da 

saúde, externamente. 

 

 “Quando o tutor tem domínio consegue obter bons resultados. Romper 

estruturas da instituição que são contrárias às propostas dos componentes. 

Intervenção institucional: fazer gestão sobre esferas menores, 

departamentos, e externamente, melhoria da rede. Rever as concepções do 

curso sobre saúde e cidadania”. 

(Docentes, khi2=7) 

 

Infelizmente, os documentos não revelaram quais seriam estas estruturas, 

salientando-se que esta é uma das dificuldades da pesquisa documental, a de o 

pesquisador possuir como material interpretativo apenas o escrito por outros que 

possuíam objetivos diferentes ao da pesquisa quando documentaram fatos. 

De fato, sem o apoio completo da instituição, é complicado promover 

mudanças que o próprio PDI dela propõe, como dantes visto. Assim, a Universidade 

não avança, fica parada num meio, entre o tradicional que já não dá respostas à 

sociedade e o inovador que necessita de aperfeiçoamento constante, para a 

construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. 

 

5.2.2 O texto e o contexto 

 

A segunda classe, “O texto e o contexto” também mais significativa para os 

discentes, compôs 26% do corpus e demonstra um problema observado ao longo 

dos demais corpora, a questão da teorização nas disciplinas. Sobressaíram as 

palavras Texto+, Leitura+, Importante+, Conhec+, Componentes e SUS. De um lado 

há os professores procurando levar o conhecimento aos alunos por meio da leit ura 

de textos, de outro lado, ocorre a insatisfação destes por julgarem que o conteúdo 

teórico não deve suplantar a prática.  

No trecho seguinte, fica explicitada a preocupação docente quanto ao fazer 

os alunos entenderem que é preciso praticar a teorização dos conteúdos nas 

Unidades de Saúde. Isto porque os discentes também reclamam em ter que se 
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deslocar para Unidades distantes, em bairros periféricos somente para ler textos, 

considerando que apenas seria necessária a ida a tais locais, quando da realização 

de atividades de cunho prático, a partir de inserções esporádicas no contexto local. 

Percebe-se também que os tutores parecem não possuir uma opinião unificada de 

como mostrar a importância dos textos nas UBS, uma vez que questionam se a 

leitura deve contar como atividade pontuada, o que iria ao encontro de metodologias 

tradicionais de ensino. 

 

“Conscientizar os alunos da necessidade de leitura do texto no cenário onde 

ocorrerá a prática, no momento da leitura estarão todos os atores. Pontuar 

leitura. Fazer síntese, que será pontuada. Trabalhar como forma de 

atividade? Usar o SIGAA para fóruns de discussão teórica”. 

(Docentes, khi2= 14) 

 

Já nos próximos trechos é vista a opinião dos alunos quanto à falta de 

atualização dos textos, parecendo que a leitura é realizada sem a preocupação de 

fugir aos padrões acadêmicos tradicionais e em desconexão ao observado na 

comunidade. Os aspectos apontados são provavelmente, geradores de desestímulo 

e podem justificar a presença de alunos reclamando da leitura de textos nos corpora 

que compõem esta dissertação.  

 

“Os textos deveriam ser mais atualizados e trabalhados de forma mais 

dinâmica e não somente a leitura. Treinar o olhar e a coletividade, 

observando na comunidade”. 

(Discentes, khi2= 12) 

 

Sugerem que a disciplina SACI seja cursada por último, talvez porque 

trabalhe melhor o conteúdo de cidadania no contexto da saúde e necessite de uma 

leitura mais ampliada de textos que envolvem não somente o campo da saúde, mas 

também o das ciências sociais e humanas, ao passo que a POTI, ao voltar-se para 

os serviços, teoriza mais a respeito do SUS, seus princípios e redes de saúde: 

 

“Fica difícil compreender o objetivo da disciplina, há muita discussão e 

pouco contato com a realidade, tornando-a cansativa e causando 



114 
 

frustração. SACI/POTI deveriam ser voltadas para conteúdo do dia a dia da 

unidade, o funcionamento do SUS. Inverter a disciplina POTI, que poderia 

figurar no primeiro período e SACI no segundo período”. 

(Discentes, khi2= 9) 

 

Para os preceptores não foi observado que estes percebam problemas neste 

aspecto. Cabe a abertura de um parágrafo para abordar as dificuldades enfrentadas 

por estes, considerando que as análises até então realizadas não deram conta de 

mostrá-las. 

O material da oficina, no que tange aos preceptores mostra que eles 

também apresentam dificuldades no exercício do trabalho em equipe, principalmente 

em trabalhar com as opiniões divergentes. Além disso, acreditam que são pouco 

valorizados pelos alunos e profissionais das unidades e sentem necessidade de 

aproximar-se do grupo. Reclamam da cobrança em manter o mesmo nível de 

produtividade dos demais trabalhadores das USF e não receberem qualquer 

colaboração da parte destes, prejudicando o acompanhamento das disciplinas, e de 

terem que arcar com pequenas despesas nos projetos desenvolvidos no PET-

Saúde. 

Positivamente, veem ganhos às unidades em que se incluem estrutura física 

e equipamentos pela parceria com a universidade; sentem-se estimulados a 

voltarem a estudar na preceptoria da SACI; consideram mudanças na visão dos 

alunos com o passar do tempo em relação à comunidade e ao criar laços de 

trabalho. 

Semelhantemente no estudo de Santos (2010), com preceptores do PET-

Saúde da Família de Natal-RN foram relatadas dificuldades no trabalhar em equipe, 

atribuídas pela autora a questões de ordem pessoal no conviver com pensamentos 

diferentes e de ordem profissional devido a cada profissão possuir suas 

peculiaridades ou terem advindo de estratos sociais diferentes. Também foi relatado 

que os diretores da USF e a comunidade não compreendiam e tampouco aderiam 

ao programa. Destacou-se como positiva a troca de conhecimentos com professores 

e estudantes da universidade e a importância do desenvolvimento de projetos de 

intervenção. 
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Estudos apontam a necessidade da valorização da atividade de preceptoria 

e da capacitação em aspectos pedagógicos (MISSSAKA; RIBEIRO, 2011). De fato, 

é difícil ao preceptor, formado em um modelo tradicional de ensino, conseguir 

realizar satisfatoriamente, o acompanhamento de alunos numa perspectiva 

problematizadora, o que pode ter contribuindo para o sentimento de pouca 

valorização dantes relatado.  

Também é importante destacar os problemas de relacionamento humano 

vividos por estes preceptores quando em seu ambiente de trabalho, uma vez que os 

demais profissionais ainda não compreendem a importância dos acadêmicos na 

unidade e não querem colaborar com o PET-Saúde da Família, muitas vezes, por 

não receberem bolsas do governo. Salienta-se que é dever dos profissionais de 

saúde, independentemente de qualquer bônus, colaborar no acompanhamento de 

estudantes. Achado semelhante foi encontrado no município de Ribeirão Preto (SP) 

por Ferreira, Forster e Santos (2012) em que os trabalhadores dos serviços 

relatavam não se sentir à vontade com a presença de docentes e discentes, nem 

responsáveis pela formação dos alunos, porque isto não constava em seus 

contratos de trabalho, além disso, almejavam proventos pecuniários para tal. 

 

5.2.3 Ser monitor ativo, conciliar o novo com o antigo  

 

Para a terceira classe, estatisticamente significante para os docentes e de 

maior percentual no corpus (30%), tomaram mais evidência as palavras Monitor+, 

Extensão, Tempo+, Contribuc+, Pesquis+, Problema+. A presença estatística dos 

docentes, identificada pelo Alceste é atribuída ao fato de somente estes terem 

discutido o tópico monitoria.  

Aqui pode ser visto um descompasso entre o tempo necessário à monitoria e 

a carga horária disponível dos monitores. 

 

“É necessário que dentre os critérios de seleção para alunos do PET que se 

candidatam para monitoria, a constatação de horários realmente disponíveis 

seja um critério de inclusão para a atuação na área de pesquisa e ações de 

ensino e extensão”. 

(Docentes, khi2=25) 
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No projeto PET-Saúde Natal II apresentado ao Ministério da Saúde, para a 

monitoria, selecionada por edital, tendo com pré-requisito ter cursado a SACI além 

das atribuições de atingirem os objetivos de aprendizagem para os alunos como um 

todo, deverão: 

 

Para os alunos-monitores, além das atividades anteriormente descritas, 
serão atribuídas outras ações relativas às habilidades e competências já 

desenvolvidas, os quais sob a orientação do preceptor e do tutor 
desenvolverão trabalhos com grupos específicos, com ênfase na clínica 
ampliada, tais como: prevenção do câncer, pré-natal, planejamento familiar, 
hiperdia, tuberculose, hanseníase, visita domiciliar, consultas médicas e de 
Enfermagem, atendimento odontológico, participação em campanhas de 
vacinação e outras atividades previstas no calendário da USF. Convém 

salientar que o acompanhamento dos monitores será permanente e a 
avaliação acontecerá mensalmente em conjunto – tutor, preceptores e 
monitores, contemplando os seguintes critérios: assiduidade, pontualidade, 
iniciativa, integração à equipe, comunicação e resolutividade. O 
desempenho definirá a permanência do monitor na bolsa do PET-Saúde, 
sendo desligado aquele que apresentar duas avaliações consecutivas 
insatisfatórias (UFRN, 2010, p. 6). 

 

Considerando que a maioria dos cursos da saúde apresenta disciplinas 

diurnamente, é difícil ao monitor não encontrar choque de horários entre as ações de 

pesquisa, ensino, extensão do PET-Saúde da Família e as suas próprias de 

estudantes em meio às disciplinas, em sua maioria, pautadas no modelo flexneriano 

e com professores que, provavelmente não compreendem a importância de suas 

atividades. Assim, é raro encontrar um estudante totalmente disponível às ações de 

monitoria. 

Os tutores relatam ser necessário antes de tudo, definir qual seria o perfil 

ideal de um monitor do PET-Saúde para então conceder a bolsa. Adicionam que é 

seu dever articular as ações desenvolvidas no PET com as demais de seus cursos e 

que é preciso exigir deles o cumprimento da carga horária: 

 

“Temos exigido pouco desses monitores em todos os aspectos, sejam com 

a carga horária de ensino, de extensão e de pesquisa. Sugerimos que 

estudemos formas de concretização da articulação de monitores PET com 

outras disciplinas do curso, através de trabalhos de campo na área da 

Atenção Básica nas Unidades onde atuam como monitores, por exemplo, 

estágios em atenção à saúde”. 

(Docentes, khi2=21) 
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Por outro lado, relatam avanços na monitoria, sobretudo no tocante à 

participação em encontros científicos e projetos de pesquisa e extensão na unidade. 

Contudo não mencionam a importância do monitor no componente ensino, 

auxiliando as atividades do grupo tutorial. A presença de um monitor, junto aos 

alunos, sendo ele igualmente estudante, poderia permitir uma maior abertura e 

exposição de críticas no diálogo entre educador-educandos. 

 

“Os monitores estão participando com mais frequência dos encontros 

científicos, congressos e eventos. Estão engajados em alguns projetos nas 

unidades de saúde, embora haja monitores que não conseguem atuar na 

área”. 

(Docentes, khi2= 18) 

 

A não participação dos monitores nas atividades de ensino é relatada pelos 

discentes. Estes enxergam a monitoria sob outro enfoque em que falta participação 

ativa dos monitores, provavelmente por não estarem muito presentes durante as 

aulas junto aos grupos. Apontam como causa a sobrecarga de horários: 

 

“A relação dos tutores com os preceptores é confusa; os monitores não 

participam ativamente da SACI-POTI. O papel deles também não está claro. 

Os monitores dizem que há choques de horários e não dá para acompanhar 

todas as atividades, principalmente de monitoria, pois no PET-Saúde 

realizam outras atividades de pesquisa e extensão e precisam cumprir a 

carga horária de seus cursos”. 

(Discentes, khi2=9) 

 

 Esclarecemos que no trecho anterior, quando o grupo escreve “Os monitores 

dizem que há choques de horários e não dá para acompanhar todas as atividades, 

principalmente de monitoria”, o termo “monitoria” se refere, na verdade, ao monitor 

acompanhar as atividades de ensino previstas no PET-Saúde.  

Rodrigues et al. (2012) mostram no seu estudo, monitores desestimulados 

no PET-Saúde Universidade Estadual de Feira de Santana/SMS devido à indefinição 

dos critérios de financiamento para as suas atividades, sobretudo porque existiam 
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alunos voluntários, não sendo este o caso de nossa pesquisa, uma vez que todos 

são bolsistas. Neste sentido, com o advento do PET-Saúde da Família, o governo 

federal vem cada vez mais contribuindo com bolsas para monitores, tutores e 

preceptores. 

Infelizmente, encontramos escassez de estudos que retratassem a vivência 

do “ser monitor”. A maioria aponta para experiências com projetos de pesquisa e 

extensão, mas não relata propriamente os problemas e os aspectos positivos no 

exercício da monitoria em serviços de saúde. 

 

5.2.4 Avaliações de ensino 

 

A quarta classe (25%) volta-se para os instrumentos de avaliação das 

disciplinas, e não foi significante para nenhum grupo específico. Tomaram destaque 

as formas reduzidas: Portfolio+, Avaliac+, Metodolog+, Nota+, Instrumento+, 

Correção, Autoavali+, Escrit+. 

Na SACI são utilizados na avaliação o portfólio de aprendizagem (escrito 

individual das vivências no decorrer da disciplina); autoavaliações do aprendizado e 

de desempenho das atividades programadas; projeto e relatório da intervenção. 

Para a POTI tem-se portfólio temático (escrita a respeito dos assuntos abordados 

por temas, com base em literatura científica), plano de ação e relatório da 

intervenção, autoavaliação e avaliação de desempenho.  

A seguir, é vista uma padronização da avaliação na SACI: 

 

“O portfólio é avaliado através de uma ficha de avaliação específica em que 

se que observam vários critérios e para auxiliar, tanto na escrita quanto na 

correção, os alunos e os tutores têm uma capacitação sobre avaliação e 

têm um texto orientador”. 

(Docentes khi2 = 30, a palavra em negrito foi adicionada para melhor 

compreensão da UCE) 

 

Relativo à disciplina POTI, não existe tal padronização, sobretudo em 

relação aos portfólios. Na leitura destes, foram observados alunos que gostariam de 

discorrer mais a respeito de suas vivências na POTI, porém alguns tutores tolhiam 

este desejo, informado que a escrita deveria se limitar aos temas abordados, 
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usando-se referencial teórico para respaldá-la. Tal método está mais aproximado ao 

modelo de relatório, anteriormente utilizado e atualmente substituído pelo portfólio 

temático. Observa-se assim que nem todos os tutores conhecem os métodos de 

avaliação e atribuem notas, conforme lhes convém. Na adoção de instrumentos 

avaliativos de ensino é necessária, portanto, a compreensão do método por todos os 

envolvidos. 

Na opinião dos discentes, apesar de o portfólio permitir expressar opiniões, 

seria interessante também que as participações durante as aulas contassem como 

notas. Acreditam ser uma forma mais justa de avaliar porque alguns tendem a 

superestimar notas nas autoavaliações, relatando que se fizerem uma avaliação 

realista deles e do professor, a nota poderá baixar. 

 

“Não contabiliza algumas atividades: notas de participação são pouco 

aplicadas; os alunos não são avaliados quanto à sua real participação nas 

aulas; o instrumento favorece o aprofundamento dos conhecimentos. O 

instrumento permite que eles façam críticas e elogios quando são 

necessários”. 

(Discentes, khi2=17) 

 

Nos planos de ensino, tanto para a SACI como para a POTI, referente ao 

período em que a oficina ocorreu, isto é, 2011.1, estava previsto que a avaliação 

fosse acordada entre tutores e alunos, mediante um contrato de convivência 

celebrado nos primeiros encontros. Estava escrito ainda que os alunos deveriam ser 

avaliados em função de sua assiduidade, pontualidade e desempenho das 

atividades nos testes cognitivos. Este último ponto foi substituído no programa atual 

por “avaliação do desempenho das atividades”, contemplando, portanto, a 

participação nas aulas, se assim o tutor compreender.  

As mudanças e lacunas nos programas mostram que não há uma 

consolidação dos métodos avaliativos, de modo a que todos os grupos tutoriais 

sigam as avaliações igualmente, porém, evidencia-se a tentativa de acertar a partir 

da reconceituação de tais métodos. 

Nos trechos adiante, há reconhecimento dos docentes de que é necessário 

chegar a um consenso de avaliação para a POTI. 

 



120 
 

“A primeira nota é sempre provisória e o aluno pode ter uma nova avaliação 

quando reformula e entrega na segunda e terceira vez. Como tivemos um 

forte investimento na mudança de metodologia da POTI, precisamos 

construir coletivamente, em oficina pedagógica, os critérios de avaliação 

para que se tornem mais claros e possam ser expostos por ocasião da 

abertura da disciplina”.  

(Docentes, khi2=16) 

 

Adiante, o grupo de preceptores mostra-se preocupado em os alunos não 

estarem conseguindo se autoavaliar, mencionando que o portfólio leva o aluno a 

refletir a respeito do que vivenciaram. Porém, destacamos que as autoavaliações 

bem elaboradas e aplicadas também podem conduzir o estudante à prática da crítica 

e da reflexão na medida em que proporciona a este um recordar o seu processo de 

aprendizagem e perceber as posturas positivas e as menos satisfatórias que tomou 

neste percurso. 

 

“Os alunos não estão conseguindo se autoavaliar. A avaliação da SACI 

através de portfólio é rica, pois o aluno faz uma análise reflexiva da sua 

experiência”.  

(Preceptores, khi2=14) 

 

O estudo de Oliveira e Batista (2012) também mostra dificuldades de 

acadêmicos de Medicina na avaliação formativa de uma disciplina, em que eles se 

autoavaliam oralmente, avaliam um colega, um tutor e uma atividade desenvolvida. 

Apesar de os alunos destacarem a autoavaliação como um momento de perceber 

sua progressão durante o curso, estes citam a falta de sinceridade, o protecionismo 

entre eles (quando avaliam os colegas) e busca de benefícios pessoais. Os tutores 

entrevistados, por sua vez, mencionam a falta de confiança na avaliação realizada 

pelos alunos. Conforme os autores, os estudantes também apresentam dificuldades 

em receber críticas, entendendo-as como perseguição, decorrentes da falta de 

maturidade dos mesmos. 

Os achados também se assemelham aos de Silva e Scapin (2011) em que o 

conceito de avaliação formativa não havia sido incorporado pelos estudantes 

avaliados (n=40). Estes possuíam medo no momento em que o professor os 
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avaliava e medo no momento de avaliar os colegas. Valorizavam a avaliação 

realizada pelo docente em caráter coletivo e, sobretudo, individual, mas 

consideravam a existência de muita subjetividade neste tipo de avaliação. 

Contraditoriamente ao encontrado por Oliveira e Batista (2012), aqui o momento 

avaliativo não foi entendido como um acerto de contas e sim, como um momento de 

aprendizagem. 

É interessante citar que ao longo desta classe é notória a preocupação com 

a atribuição de notas, numa disciplina que busca metodologias ativas de ensino e 

inovadoras de avaliar.  

 

Entretanto, realizar este tipo de avaliação pressupõe uma mudança 
de postura. Os estudantes estão culturalmente acostumados com 
avaliações estruturadas e objetivas, e os professores também lidam melhor 
com esse tipo de avaliação. Considerar os aspectos subjetivos da própria 
participação e da participação do outro na construção do conhecimento 

passa a ser o grande desafio.  

Caso a etapa da avaliação não seja realizada adequadamente, todo 
este processo metodológico pode se perder, uma vez que é natural que os 
participantes se auto-organizem em áreas de conforto, minimizando as 

dificuldades e os “não saberes”, levando a uma autodefesa e 
descaracterizando a função epistemológica deste trabalho. 

Essa mudança de paradigma na forma de ensinar e de aprender 
necessita de uma coerência entre os pressupostos epistemológicos que 

norteiam a proposta pedagógica com todo o processo avaliativo (SILVA; 
SCAPIN, 2011, p. 541-542). 

 

Assim, o componente ensino do PET-Saúde da Família/UFRN vive uma 

transição em que busca novas formas de ensinar/aprender, mas não se liberta por 

completo do modelo acadêmico tradicional de avaliar. E mesmo que se tentasse 

modificar os métodos avaliativos, os grupos tutoriais esbarrariam nos aspectos 

burocráticos da universidade, cujo Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA) apresenta como obrigatória a atribuição de notas, 

estabelecendo prazos específicos para que estas sejam divulgadas on-line aos 

alunos, preservando-se a confidencialidade. 

A resolução que aprova o regulamento dos cursos regulares de graduação 

da UFRN, capítulo I do título VIII, condiciona a aprovação em um componente 

curricular ao rendimento escolar do aluno, mensurado através da avaliação da 

aprendizagem e da assiduidade nas aulas teóricas e/ou práticas. Há flexibilidade em 

relação aos métodos de avaliação e à quantidade de avaliações (uma a três) a 

depender do caráter da disciplina, especificidades da turma e decisão do professor. 
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Porém, é colocado que pelo menos uma deverá ser escrita individualmente e 

entendido como rendimento escolar o resultado numérico da avaliação da 

aprendizagem do aluno, expresso em valores de zero a dez a ser, obrigatoriamente, 

divulgado no SIGAA (UFRN, 2009).  

 

5.3 O DIÁLOGO NOS ACHADOS  
 
 

 Na análise de nossos resultados foram encontrados direcionamentos ao 

diálogo nos escritos dos estudantes, sobretudo entre membros do mesmo grupo 

tutorial (estudantes, preceptores e tutores). Existiu, ainda, o diálogo consigo mesmo 

em que o estudante reflete criticamente a respeito do que vivenciou em associação 

aos seus pressupostos, de modo a originar novos conceitos mentais relativos aos 

seus objetos de estudo (pessoas, equipamentos sociais, dinâmica populacional, 

etc.), com sua complexidade e multiplicidade de fatores, se encaminhando para uma 

visão totalizadora na identificação de problemas e saindo da perspectiva 

fragmentadora do cuidado, fortemente arraigada no ensino da área da saúde.  

Adentra no que Freire (1992) abordando o diálogo, chama de “pensar 

autenticamente”, em que não se pode pensar pelos outros nem para os outros nem 

sem os outros. Contudo para que o eu pense, é necessário que os outros também 

pensem. Paulo Freire acrescenta ainda que dialogar não implica nos sujeitos se 

nivelarem ao mesmo pensar, tornando-se iguais e sim, no estabelecimento de uma 

relação democrática entre eles, preservando-se a autonomia de cada um. Bohm 

(2005) numa posição semelhante à de Freire afirma que no diálogo, quando o 

interlocutor escuta algo de uma pessoa, responde com um significado diferente, 

havendo uma diferença entre o que um quis dizer e o outro entendeu, sendo os 

significados similares e não idênticos. As diferenças devem, pois, ser consideradas 

na construção de algo novo. 

 Portanto, os modos de aprendizagem adotados no componente ensino do 

PET-Saúde da Família, levam o indivíduo a se colocar no lugar do outro. Este, 

sendo igualmente humano, apresenta necessidades psíquicas e físicas de qualidade 

de vida semelhantes a tantos outros, num entrelaçamento de ideias que ora 

convergem e ora divergem. Conduzem então, a considerar o ponto de vista de todos 

(profissionais da saúde, gestores de equipamentos sociais locais, população e 

ainda, estudantes, tutores e preceptores) que vivenciam o problema identificado. 
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Inserindo-se nos bairros para estudar passam a tomar parte das relações neles 

existentes, num fomento ao trabalho em equipe verdadeiro, no sentido da feitura do 

diálogo para a solidariedade. 

 São vistas relações de convivência tanto na SACI quanto na POTI em 

contextos diferentes de uma sala de aula interna à UFRN que ao permitirem o 

contato direto com os aspectos da saúde/doença nos e com os grupos  nos bairros, 

trabalham conhecimentos, habilidades e atitudes numa valoração de saberes 

provenientes de profissões diversificadas e saberes do senso comum. Assim, 

entendendo a importância de pontos de vista diferentes e adentrado nestes, o traçar 

estratégias de intervenções é mais facilitado, no sentido de possuir maior 

probabilidade de consenso e aceite porque antes de tudo, as escolhas foram 

realizadas mediante relações dialogais. Estes processos relacionais também 

consideram a autonomia dos sujeitos envolvidos na medida em que para comunicar-

se é necessário ao indivíduo, expor seus pressupostos e, na fluidez do diálogo, tais 

pressupostos algumas vezes são considerados, levando a construções criativas de 

pensar e agir criticamente. 

 Envolvendo os pensares de muitos, é suposto que surjam conflitos como os 

identificados em nossa análise. Encontramos problemas de relações interpessoais 

conduzindo a entraves na concretização de ações. Conforme mencionado dantes, 

as relações dialogais não estão eximidas dos conflitos, havendo a necessidade de 

um mediador mais experiente para que os atores envolvidos os superem e o grupo 

chegue a construções coletivas satisfatórias ao aprendizado, evitando a adoção de 

posturas extremistas ante as realidades encontradas. 

 Relativo ao antidiálogo propriamente dito, visto por Freire (2011) como 

assistencialismo (vide metodologia do nosso estudo), foram encontrados projetos de 

intervenção de doação de materiais e reformas de equipamentos sociais que ao 

entregarem aos sujeitos identificados como possuidores de algum “problema” 

factível de uma intervenção, estruturas e materiais prontos, não abre espaço para 

que tais sujeitos, coletivamente, construam junto aos grupos sociais, soluções para o 

que os incomoda, num exercício de cidadania. Desconsideram então, o universo do 

outro, caindo ainda, no paternalismo também identificado, quando, segundo Freire 

(2000), a leitura de mundo deve preceder a leitura da palavra, levando a 

compreensão do que pensam os grupos populares de modo a que estes também 

pratiquem o diálogo, não impondo ao outros, o que se julga ser verdade.  
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Interessante é que esta prática impositiva, comumente vista na educação em 

saúde, permanece arraigada entre os profissionais da saúde e, muitas vezes é 

apenas reproduzida pelos estudantes porque enxergam ali, a prática do saber 

científico, sistematizado, imperante. Concernente a isto, Bohm (2005, p. 82) escreve 

“A ciência se baseia no conceito de que pode chegar à verdade – à única verdade. A 

ideia de diálogo é, pois, até certo ponto estranha à estrutura científica atual [...] a 

ciência se tornou a religião da idade moderna”. É importante, pois, os estudantes da 

graduação compreenderem que o conhecimento científico lido em livros, artigos e 

outros textos não é soberano. 

 A respeito da leitura de texto cabe relembrar que foram encontrados 

impasses entre discentes e tutores. Estes desejando que os estudantes se 

interessassem mais por ler, mas sem estarem atentos aos modos em que esta 

leitura estava se realizando. 

 A leitura também deve se dialógica, discutida em grupo num esclarecimento, 

criação e compreensão grupal do lido (FREIRE, 1997), apreendendo-se as ideias do 

autor criticamente para recriar a respeito do assunto (GADOTTI; FREIRE; 

GUIMARÃES, 2001). Neste aspecto é importante que tutores e preceptores, na 

escolha de um texto e durante uma discussão gerada a partir da leitura sobre os 

problemas de saúde, deem atenção ao que desperta a curiosidade dos leitores, 

considerando os saberes prévios dos educandos de modo a tornar o momento mais 

rico, livre e atrativo, sem limites impostos.  

 As análises da SACI e da POTI revelam ainda outro problema em relação ao 

diálogo. Os componentes curriculares dos cursos da saúde não se comunicam entre 

si, mantendo-se currículos rígidos e, muitas vezes, dificultando o aprendizado dos 

estudantes no mundo do trabalho, porque passam a vivenciar uma fragmentação 

entre ensino tradicional e metodologias ativas as quais poderiam exercer funções 

complementares, uma adentrando na outra, aprendendo a crescer no ensinar juntas. 

A falta de interação entre as disciplinas reflete negativamente nas experiências 

formativas multiprofissionais, nas demais estruturas da UFRN (reitorias, 

departamentos, coordenações de cursos, corpo docente, corpo de servidores, corpo 

discente), e na relação da academia com os gestores, trabalhadores dos serviços de 

saúde e a população geral.  

Neste movimento para as mudanças na formação alguns princípios da SACI 

e POTI também adotados no PET-Saúde da Família são importantes, entre os quais 
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destacamos: a construção coletiva e participativa, a interdisciplinaridade, a 

flexibilização em busca da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Por 

outro lado, as resistências às novas concepções pedagógicas acarretam posturas 

radicais que acentuam as cisões já existentes na sociedade entre a tradição e a 

inovação, impedindo a interlocução da educação com desenvolvimento social e 

humano. 

 Desse modo, é tempo de todos os sujeitos inseridos no PET-Saúde se 

envolverem mais com ele, tomando-o para si, para possibilitar o seu crescimento 

não apenas em números de atores sociais e cursos da graduação, mas, sobretudo 

em excelência de ensino, dialogando com estruturas universitárias com acepções 

diferentes porque o crescimento reside na construção a partir das diferenças, 

superando problemas relacionados: ao financiamento das ações formativas; a falta 

de estruturação dos cenários reais de ensino; a baixa valorização de atividades de 

extensão; a restrição de trabalhar habilidades humanísticas conectadas ao mundo 

do trabalho nos demais componentes curriculares ao longo da graduação; a falta de 

projetos pedagógicos integrados envolvendo cursos e atividades formativas 

interdisciplinares e interprofissionais para o aperfeiçoamento do trabalho em equipe, 

dentre outras fragilidades identificadas neste estudo. É preciso superar a 

deteriorização da comunicação citada por Bohm (2005) em que a diversidade leva 

às pessoas a pouca capacidade de falar umas com as outras, de se entenderem 

mutuamente. Na resolução de problemas não existem respostas prontas, mas o 

diálogo proporciona um bom passo. 
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6 CONCLUSÕES  

 

Este estudo encontrou o componente ensino do PET-Saúde da Família 

adotando metodologias ativas de ensino pela inserção de alunos na Atenção 

Primária em Saúde. Estas encaminham para as proposições do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFRN quanto à adoção de inovações curriculares 

flexíveis.  

Em relação às potencialidades, a SACI e a POTI: 

 

 Proporcionam ao alunato saber trabalhar em equipe multidisciplinar, 

aproximando-o de realidades sociais que poderão encontrar ao egressar 

de seus cursos; 

 O trabalho em grupos tutoriais e o contato com a Unidade de Saúde da 

Família, incluídos os profissionais, bem como a comunidade em seu meio 

habitacional, sócio-físico-cultural, instiga nos aprendizes o diálogo consigo 

mesmo e com o outro, de modo a libertá-los de preconceitos e 

construírem novas acepções do ser/agir no mundo; 

 Existem discentes valorizando a leitura de textos, os quais lhes permitem 

refletir e teorizar a respeito da realidade observada, auxiliando-os na 

identificação dos problemas e a traçar estratégias de intervenção. Assim, 

iniciam a tomada de uma postura crítica, ética e propositiva no atuar 

coletivamente nos espaços sociais em prol da melhoria das condições de 

saúde e do exercício da cidadania; 

 A observação da realidade, bastante apreciada pelos alunos, 

principalmente na SACI, permite a contextualização dos conteúdos 

abordados. Para além das impressões retinianas, reveste o discente da 

humanização, tão necessária ao trabalho em saúde. Assim, o estudante 

passa a enxergar não apenas a sua ótica, mas também a crença do outro, 

numa captação das necessidades e dificuldades enfrentadas por este, 

sobretudo no que se refere à escassez de equipamentos sociais nos 

bairros, à falta de recursos nas unidades de saúde e às condições 

insalubres de vida de muitos moradores.  
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Como fragilidades, foram entendidos os aspectos descritos adiante aos 

quais realizamos proposições escritas de modo sugerir melhorias, mas que precisam 

ser dialogadas, considerando que este é apenas um ponto de vista e existem muitos 

outros entre os que fazem a SACI e a POTI acontecerem. 

 

 Ficaram evidenciados problemas de relações interpessoais entre os 

alunos da SACI, porém os conflitos decorrentes da interação humano-

humano são um processo natural. Estes carecem ser trabalhados no 

sentido do respeito mútuo e do crescimento com o outro, ou seja, na 

dialogação. Não se evidenciou o mesmo para a POTI; 

 Apesar de as disciplinas proporem uma ação transformadora da 

realidade, o que requer esforços coletivos e conjuntos entre os grupos 

tutoriais e as comunidades em que se inserem, no sentido emancipatório, 

boa parte dos projetos de intervenção ocorreu numa perspectiva 

paternalista e não do exercício da cidadania, reproduzindo o modelo de 

prestação de serviços na saúde mais praticado nas sociedades 

brasileiras. Desse modo, seria necessário trabalhar mais nos discentes as 

formas de condução das intervenções, de modo a que inseridos nas 

áreas adstritas às USF, estabelecessem uma comunicação horizontal 

com a sociedade local. Nesta perspectiva, o cuidado com a saúde e a 

reivindicação de melhorias nas condições de vida partiria da participação 

de todos e de cada um; 

 Parte dos alunos reclama da quantidade de textos, lida nas unidades e 

considerada desatualizada, e que gostariam de realizar mais atividades 

de contato com a população (observação da realidade na SACI e práticas 

de intervenção na POTI). De outro lado, os docentes apresentam 

dificuldades em incutir nos alunos a importância da teorização, 

evidenciando que este ponto precisa ser debatido, no sentido de superar 

o olhar ingênuo e a compreensão limitada da realidade comumente 

observados nos instantes iniciais da problematização, de modo a 

encontrar formas mais atrativas de leitura e discussão coletiva;  

 Reclama-se do ônus financeiro para os grupos tutoriais quando da 

realização dos projetos, sendo necessário estudar formas de custear as 

ações sobre realidades concretas;  
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 Os docentes reclamam de estruturas contrárias às propostas do PET-

Saúde da Família. Isto leva a crer que, sendo tais estruturas compostas 

por cátedras ocupadas por professores, há grupos de docentes de 

influência socioacadêmica, entendendo que é melhor manter as formas 

de ensinar tradicionalistas, apesar das disciplinas seguirem as 

proposições do PDI da UFRN, aproximando-se das diretrizes curriculares 

nacionais;  

 Prejudicando o andamento dos planos de ensino:  

- Houve relatos de ausência de conteúdos presentes no programa e 

do não seguimento do cronograma previsto, na POTI, além do trabalhar 

competências específicas. Não existiu clareza se isto ocorreu em 

detrimento de competências gerais;  

- Quanto aos métodos de avaliação, os portfólios e autoavaliações 

inovam em relação às provas escritas, comumente aplicadas em sala de 

aula, em outras disciplinas da UFRN. Talvez, pelas avaliações do PET-

Saúde da Família serem diferentes dos modos tradicionais, os 

preceptores expõem a questão de muitos alunos apresentarem 

dificuldade em se autoavaliar. Além disso, existe falta de homogeneidade 

entre os grupos tutoriais na POTI, alguns tutores utilizam portfólios 

temáticos e outros relatórios. Também existe preocupação em atribuir 

notas aos alunos, seguindo os métodos tradicionais de ensino.  

 Tanto alunos quanto monitores sentem dificuldades em conciliar as 

atividades do PET-Saúde da Família, com as de disciplinas de cunho 

mais tradicional. Os alunos sentem falta de uma presença mais ativa dos 

monitores e os docentes exigem mais rigor na concessão das bolsas dos 

mesmos. Apesar disso, há reconhecimento às contribuições destes 

monitores nos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no PET.  

 

Apesar da existência de fragilidades concernentes às relações interpessoais, 

descompasso entre as proposições do componente ensino do PET-Saúde da 

Família e as dificuldades de pô-las em prática, além do seguimento dessas 

experiências num sentido contra-hegemônico em relação à maioria das concepções 

tradicionais da academia, existem potencialidades, mostrando tal componente capaz 

de promover a interação ensino-serviço-comunidade.  
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Salienta-se que a realidade aqui descrita, concerne ao período entre 2009 e 

2011 e não dá conta de descrever todas as faces e realidades existentes no 

componente ensino do PET-Saúde da Família. Não se conseguiu captar mais 

profundamente os pontos de vista dos preceptores e monitores, e nossa análise se 

refere apenas à um grupo de sujeitos. Porém, pelas repetições captadas a partir do 

Alceste, da Análise de Conteúdo e da interpretação dos autores, é possível inferir 

que ao fim das disciplinas, os discentes apresentam uma nova visão do cuidado com 

a saúde, próxima às necessidades da população, iniciando uma tomada de postura 

crítica e reflexiva, entendendo-se como sujeitos ativos no construir a saúde 

coletivamente. Além disso, de modo geral e para a maioria dos cursos da área da 

saúde, a SACI e a POTI se constituem na única experiência dos alunos com os 

serviços e comunidades, possibilitando a construção de dialogar o saber/fazer 

saúde. 

Essas disciplinas mostraram-se potencialmente importantes para a formação 

de profissionais capazes de trabalhar em equipe, refletindo para o agir com 

competência diante dos desafios que possam surgir em suas atividades laborais, 

sintonizadas com as propostas das DCN para os cursos da área da saúde. 

Desse modo, é tempo de o componente ensino do PET-Saúde da Família 

aperfeiçoar-se, num debate entre todos os atores sociais que o permeia, de modo a 

superar suas fragilidades as quais, de modo algum, ofuscam a importância das 

disciplinas, valorizadas por muitos alunos. 

Quanto à Universidade e, de modo particular, ao Centro de Ciências da 

Saúde, entendemos a necessidade de se incluir mais disciplinas com metodologias 

ativas de ensino, contemplando as redes de saúde locorregionais como um todo, de 

modo a preparar um profissional qualificado para qualquer ambiente de trabalho que 

se depare. Salienta-se que o processo não é fácil. Muitas vezes recai no ônus, não 

apenas financeiro, mas também no desgastar-se mais por estar atuando não 

somente no interior do campus universitário, mas além dos seus muros e com 

sujeitos que pensam diferentemente, mas se inserem num mesmo contexto. Fica a 

questão: Permanecer na estagnação e alheia às transformações sociais ou inserir-

se nela? 
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APENDICE A – Solicitação de Carta de Anuência 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Prezado Sr° Diretor do  Centro de Ciências da Saúde da UFRN 

 

Nós, Iramara Lima Ribeiro, mestranda em saúde coletiva e Prof° Dr° 

Antônio Medeiros Júnior orientador do programa pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, estamos realizando a pesquisa de projeto intitulado 

“APRENDIZAGEM NA INTERAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE: A 

FORMAÇÃO NA PERSPECTIVA DIALÓGICA COM A SOCIEDADE”, cujo 

objetivo é “Analisar as potencialidades e fragilidades do componente ensino do 

PET-Saúde da Família-Natal-RN para a formação de estudantes dos cursos de 

graduação em saúde da UFRN”, vimos através desta, solicitar sua autorização 

para a coleta de dados em que será necessário o acesso a registros oficiais 

das disciplinas componente do PET-Saúde da Família (Atividade Integrada de 

Educação, Saúde e Cidadania - SACI; e Programa de Orientação Tutorial 

Integrado - POTI), em que se incluem: planos de ensino, atas das reuniões 

pedagógicas, relatórios das oficinas formativas, relatórios das oficinas de 

avaliação, relatórios de avaliação da tutoria, da disciplina e da auto-avaliação 

da aprendizagem, além dos portfólios de aprendizagens dos alunos. 

Informamos que não haverá custos para a instituição e, na medida do possível, 

não iremos interferir na operacionalização e/ou nas atividades cotidianas da 

mesma. 

Esclarecemos que tal autorização é uma pré-condição biotética para 

execução de qualquer estudo envolvendo seres humanos, sob qualquer forma 
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ou dimensão, em consonância com a resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde 

Anexamos a esta solicitação, uma carta de anuência a ser assinada pelo 

senhor (a) na concordância da pesquisa, assim como o projeto de pesquisa 

para devidos esclarecimentos. 

Agradecemos antecipadamente seu apoio e compreensão, certos de sua 

colaboração para o desenvolvimento da pesquisa científica em nossa região. 

 
 

Natal, 12 de Novembro de 2011. 
 
 

 
 

Iramara Lima Ribeiro - Mestranda Prof° Dr°Antônio Medeiros Júnior – 

Orientador  

Qualquer dúvida entrar em contato: 

Iramara Lima Ribeiro: Rua dos Tororós, n°2565, Lagoa Nova. Natal-RN. CEP.:59054-550. Tel.: 84 8838-

7688 / 84 2010-7950  / e-mail: iramara@click21.com.br 

Antônio Medeiros Júnior: e-mail: amjunior@ufrnet.br 

Comitê de Ética em Pesquisa – UFRN: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, CP 1666. Natal-RN. 

CEP.: 59078-970. Tel.: 84 3215-3135 / e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 
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APÊNDICE B – Carta de Anuência 

 

 
 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 
 
 
 
 

Aceito a estudante Iramara Lima Ribeiro do Curso de Mestrado em 
Saúde Coletiva da Universidade de Federal do Rio Grande do Norte, 
desenvolver sua pesquisa intitulada “APRENDIZAGEM NA INTERAÇÃO 
ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE: A FORMAÇÃO NA PERSPECTIVA 
DIALÓGICA COM A SOCIEDADE” sob orientação do Prof° Dr°Antônio 
Medeiros Júnior,  fornecendo total acesso aos registros oficiais das disciplinas 
componente do PET-Saúde da Família (Atividade Integrada de Educação, 
Saúde e Cidadania - SACI; e Programa de Orientação Tutorial Integrado - 
POTI), em que se incluem: planos de ensino, atas das reuniões pedagógicas, 
relatórios das oficinas formativas, relatórios das oficinas de avaliação, relatórios 
de avaliação da tutoria, da disciplina e da auto-avaliação da aprendizagem, 
além dos portfólios de aprendizagens dos alunos, ciente dos objetivos e 
metodologia da pesquisa acima citada, e que me são assegurados os 
requisitos abaixo, 

 
· O cumprimento das determinações éticas da Resolução 196/96 CNS/MS, 
· A garantia de solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do 
desenvolvimento da pesquisa, 
· Não haverá nenhuma despesa para esta instituição que seja decorrente da 
participação dessa pesquisa, 
· No caso do não cumprimento dos itens acima, a liberdade de retirar minha 
anuência a qualquer momento da pesquisa sem penalização alguma, concordo 
em fornecer todos os subsídios para seu desenvolvimento. 
 
 
 
 

Natal,____ de_____________ de 2011. 
 
 
 
 

Assinatura do Diretor do CCS: ____________________________________ 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 


