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RESUMO 
 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) que orientam os Cursos de 

Graduação em Farmácia estabelecem uma formação crítica, reflexiva, 

humanista e generalista. O Curso de Farmácia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) implantou o seu atual Projeto Político Pedagógico 

(PPC) baseado nestas diretrizes e, desde a sua implantação, em 2002, 

aproximadamente 950 farmacêuticos foram formados. Apesar dessas 

modificações, algumas características preocupantes como o extremo 

tecnicismo e uma limitada formação crítica e humanista perduram nesse 

processo formativo. Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo principal 

analisar a formação farmacêutica, sob a perspectiva humanística, na 

percepção dos docentes ativos e concluintes, no Curso de Farmácia da 

Instituição de Ensino Superior supracitada. Tratou-se, pois, de uma pesquisa 

descritiva do tipo estudo de caso com uma abordagem qualitativa. Já ao que 

concerne à obtenção dos dados da pesquisa, foi realizado grupo focal 

mediante roteiro semiestruturado.  Os sujeitos da pesquisa foram compostos 

por 08 docentes e 08 discentes concluintes do curso. Foram observadas 

fragilidades no processo ensino-aprendizagem referentes aos conteúdos 

humanísticos e o sentimento de despreparo dos egressos para assumir suas 

atribuições profissionais, apontando para a necessidade de reflexão sobre a 

inclusão formal de conteúdos relacionados à formação humanista na 

Graduação de Farmácia da UFRN. O resultado desta análise oferece como 

produto subsídios para discussões e reflexões durante a construção do novo 

Projeto Pedagógico do curso de Farmácia da UFRN, que está em revisão, e, 

também, norteará as modificações necessárias para a formação humanista 

prevista nas atuais DCNs, publicada através da Resolução nº 6, de 19 de 

outubro de 2017. Ao final, concluiu-se que é necessário planejar um PPC que 

contemple uma formação interdisciplinar e transdisciplinar, com estratégias de 

ensino aprendizagem direcionadas a uma formação integrada, critica, reflexiva 

e humanista, com uma formação generalista que faça contraponto a uma 

formação especialista e com um modelo de formação baseada por 

competências.  

 

 

Palavras-chave: Ensino. DCN. Formação Humanista. Grupo Focal.



 
 

ABSTRACT 
 
 

The National Curriculum Guidelines (DCNs) that guide Pharmacy Undergraduate 

Courses establish critical, reflective, humanistic and generalist training. The 

Pharmacy Course of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 

implemented its current Political Pedagogical Project (PPC) based on these 

guidelines and, since its implementation in 2002, approximately 950 pharmacists 

were trained. Despite these changes, some worrying characteristics such as extreme 

technicality and limited critical and humanistic formation persist in this formative 

process. In this context, this research had as main objective to analyze the 

pharmaceutical formation, from the humanistic perspective, in the perception of the 

active and conclusive teachers, in the Pharmacy Course of the Institution of Higher 

Education mentioned above. It was, therefore, a descriptive research of the type of 

case study with a qualitative approach. As far as the data of the research were 

obtained, a focal group was carried out through a semi-structured script. The 

subjects of the research were composed by 08 professors and 08 graduates of the 

course. The result of this analysis offers as a product subsidies for discussions and 

reflections during the construction of the new Pedagogical Project of the UFRN 

Pharmacy course, which is under review, and will also guide the modifications 

necessary for the humanistic formation foreseen in the current DCNs, published 

through of Resolution No. 6 of October 19, 2017. It was concluded that it is 

necessary to plan a PPC that contemplates an interdisciplinary and transdisciplinary 

formation, with learning teaching strategies directed to an integrated, critical, 

reflective and humanistic formation, with a general training that counteracts specialist 

training and a competency-based training model. The weaknesses in the teaching-

learning process regarding the humanistic contents and the feeling of 

unpreparedness of the graduates to assume their professional assignments, as 

recommended by the DCNs, were pointed out, pointing to the need for reflection on 

the formal inclusion of contents related to humanistic formation in the Undergraduate 

Program in Pharmacy at UFRN. 

 
Keywords: Teaching. DCN. Humanistic Training. Focus Group. 
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1 INTRODUÇÃO   
 
 

A inclusão de uma formação humanística na formação farmacêutica 

é uma questão presente na atualidade, respaldada legalmente na Resolução 

CNE/CES no. 02 de 19/02/02, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) dos Cursos de Graduação em Farmácia9 e na Resolução CNE/CES nº 

6, em 19 de outubro de 2017, que contém as novas DCN13. 

O conceito de humanização se aproxima do respeito. É necessário 

perceber o doente como único, insubstituível e que merece ser tratado com 

dignidade45. 

Formar para a humanização é ensinar o resgate do respeito à vida 

humana e não humana, levando em conta as circunstâncias sociais, éticas, 

educacionais, presentes na relação envolvida (ser humano com ser humano, 

com seres não humanos e com o meio ambiente), resgatando, ainda, a 

importância dos aspectos emocionais e físicos envolvidos na intervenção em 

saúde46. 

Na área da saúde, a tecnologia não pode invadir o lugar do homem. 

É preciso valorizar o que vemos e ouvimos, para que o tratamento eficiente ao 

cliente. A atenção ao paciente passa para primeiro plano e a técnica que o 

aluno aprende ou executa para a ser implementada para atender a uma 

necessidade do profissional em executar uma tarefa. Para que isto se 

concretize, o aluno precisa ter conhecimento sobre a humanização da 

assistência, sobre seus valores pessoais a respeito do ser humano45.  

Historicamente, o ensino farmacêutico foi institucionalizado no Brasil, 

após a chegada de D. João VI e a corte imperial, quando as primeiras 

Faculdades de Farmácia foram fundadas em decorrência da Lei de 

Organização das Escolas Médicas do Império, de 03 de outubro de 1832, que 

instalou os cursos na Faculdade de Medicina na Bahia e na do Rio de Janeiro¹. 

Aquele que concluísse o curso de Farmácia, com duração de três anos, recebia 

o diploma de Farmacêutico². 

Somente em 1839, o governo da Província de Minas Gerais, por 

meio do Decreto nº 140, criou a primeira Escola de Farmácia, em Ouro Preto e 

decorrido pouco mais da metade do século, surgiram mais duas escolas para o 
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ensino de farmácia: a escola de Porto Alegre, em 1896 e, logo a seguir, a de 

São Paulo, em 1898¹. 

Os cursos privilegiavam matérias que visavam à formação de 

profissionais que dominassem a tecnologia de produção dos medicamentos da 

época: pesquisa de substâncias ativas; dosagem; aviamento de fórmulas 

magistrais e oficinais e, não raro, de substituição ao médico no atendimento da 

população.   

No início do século passado, o farmacêutico era um profissional que 

manipulava remédios e ervas naturais em suas boticas, na qual era o único 

proprietário. Além da manipulação, o farmacêutico orientava aos seus clientes 

a correta e adequada forma de tomar os remédios, chás e ervas razão pela 

qual era um profissional bastante reconhecido e valorizado pela comunidade 

pela sua constante presença e atenção nos cuidados dos indivíduos e da 

comunidade.  

A partir de 1930, houve o início do afastamento do farmacêutico do 

balcão da farmácia, das relações com o público e a diversificação de sua 

atuação profissional. O curso de Farmácia passou a se ocupar do 

desenvolvimento de competências que não eram privativas do farmacêutico, 

visando à formação de um profissional que, além de habilitado ao exercício das 

atividades tradicionais na Farmácia, estivesse também habilitado a 

desempenhar suas atividades na indústria e a realizar exames clínico-

laboratoriais³. 

Com isso, surge uma crise de identidade profissional, pois o 

farmacêutico se vê deslocado do seu principal ofício até então - a manipulação 

de medicamentos4 - afastando-o do atendimento e orientação ao público, o que 

acabou por refletir na conformação do seu currículo, mais tecnicista e com 

pouca preocupação no aspecto humanista. 

Com o surgimento da indústria farmacêutica no Brasil, em 1942, o 

processo de industrialização de medicamentos se tornou um caminho sem 

volta. Várias farmácias/boticas de propriedade exclusiva dos farmacêuticos 

fecharam suas atividades para tornarem-se indústrias.  

A fabricação de medicamentos - antes manipulados e artesanais - 

agora estava centrada nas grandes indústrias nacionais e multinacionais, e a 
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atuação do farmacêutico na farmácia passou a ser algo considerado 

dispensável. 

No período entre a década de 1930 e a de 1960, não foram 

encontrados registros de mudanças significativas no currículo farmacêutico, 

mas sim relatos de desarticulação entre as necessidades da profissão, a 

formação universitária e o poder público na área da saúde5. 

Nesse período, a lógica do ensino superior no Brasil foi direcionada 

para atender às exigências do mercado de trabalho, e o ensino de Farmácia 

não fugiu à regra5
. 

Como consequência, os campos da Farmácia de maior interesse 

econômico no Brasil eram, à época, a indústria farmacêutica e as análises 

clínicas.  

Essa tendência, consequentemente, se materializou no primeiro 

currículo mínimo de Farmácia. Nesse contexto, o Conselho Federal de 

Educação (CFE), através do Parecer nº 268/626 provocou o deslocamento do 

eixo principal de formação do farmacêutico de sua área privativa, o 

medicamento, para a formação do Farmacêutico-Bioquímico7. 

Por quase duas décadas, a necessidade de reorientação no ensino 

de farmácia no Brasil vinha sendo debatida. Destacou-se, nesses debates, a 

delineação de um perfil profissional, que além da qualificação técnica, deveria 

desempenhar um papel social.  

Assim, a partir da década de 1980, os farmacêuticos passaram a 

questionar seu papel na sociedade motivados pelo baixo reconhecimento 

profissional, a pouca participação nos programas de saúde e ausência na 

comunidade8. 

O ensino farmacêutico foi colocado no centro do debate. A Executiva 

Nacional dos Estudantes de Farmácia (Enefar) e a Federação Nacional dos 

Farmacêuticos (Fenafar), através do I Seminário Nacional sobre Currículo de 

Farmácia, iniciaram ampla discussão, que culminou com o encaminhamento ao 

Ministério da Educação (MEC) da Proposta de Reformulação do Ensino de 

Farmácia no Brasil8.   

Esta proposta representou um ponto inicial para outros debates em 

anos posteriores e se materializou através da Resolução CNE/CES no. 02 de 
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19/02/02, instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de 

Graduação em Farmácia9. 

Tal publicação veio atender antigos anseios da profissão, porquanto 

permitiu a recuperação da denominação original do profissional farmacêutico e 

simplificar uma subdivisão curricular que, naquela época, já não se justificava.  

Foi, ainda, um marco histórico para a Farmácia ao determinar que a 

sua formação devesse ter como foco a preparação para atuar no Sistema 

Único de Saúde (SUS), articulado ao contexto social, no entendimento que 

saúde é um processo de trabalho coletivo do qual resulta, como produto, a 

prestação de cuidados de saúde10. 

Na resolução ficou estabelecido, em seu artigo terceiro, um novo 

perfil de formação, para os egressos dos cursos de Farmácia, que se 

transcreve a seguir:  

 
 
O Curso de Graduação em Farmácia tem como   perfil do    
formando egresso/profissional o Farmacêutico, com formação 
generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos 
os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e 
intelectual. Capacitado ao exercício de atividades referentes 
aos fármacos e aos medicamentos, às análises clínicas e 
toxicológicas e ao controle, produção e análise de alimentos, 
pautado em princípios éticos e na compreensão da realidade 
social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação 
para a transformação da realidade em benefício da sociedade9. 
 
 

Na verdade, a formação do farmacêutico generalista propôs-se uma 

quebra de um paradigma difícil de ser imaginada em 2002 e exigia uma 

alteração de concepção de educação, de metodologia, de articulação dos 

projetos pedagógicos e, o mais difícil, uma mudança de mentalidade, sobretudo 

das pessoas que iriam estar à frente dessa nova proposta11. 

Em linhas gerais, a resolução consubstanciou as DCN de promoção 

do aprendizado com capacitação de profissionais com autonomia e 

discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a qualidade na 

humanização do atendimento prestado ao indivíduo, à família e à comunidade.   

Ao longo dos anos de implementação do SUS, percebeu-se que os 

conhecimentos adquiridos na graduação e a capacitação da força de trabalho 

não estavam adequados às necessidades da comunidade e do usuário dos 
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serviços, tanto do ponto de vista das práticas como da formação de pessoal. 

Assim, a reorganização da formação deveria ser fundamentada tendo em vista 

a transformação social.  

Entretanto, observou-se que, após vários anos da implantação das 

DCN/2002, a formação farmacêutica ainda apresentava abordagem clássica de 

saúde, ensino com predomínio tecnicista, com procedimentos e conhecimentos 

mais voltados para diagnóstico e tratamento e menos para o cuidado, 

organizados a partir de referenciais técnico-científicos acumulados pelos 

professores em suas respectivas áreas de especialidades.  

É pertinente lembrar, também, que na maioria dos cursos de 

Farmácia existentes no Brasil – inclusive o da UFRN – poucos foram os que 

adotaram com serenidade o que foi proposto: promover uma reforma curricular 

baseada em competências e treinando seus mestres em metodologias ativas, 

condições indispensáveis para se formarem profissionais autônomos, 

humanísticos, críticos e reflexivos12. 

Na verdade, detectou-se a necessidade de superar um modelo 

hegemônico de organização baseada no conhecimento biomédico centrado na 

doença, descontextualizado das questões sociais e cada vez mais, distanciado 

das relações humanizadas e da compreensão das questões de saúde e do 

adoecer.  

Decorridos 13 anos da implantação das DCN/2002, instituindo a 

formação generalista, iniciou-se discussão e reavaliação das mesmas, 

considerando a busca pela melhoria da formação, as novas tendências de 

mercado e as recomendações da Federação Internacional de Farmacêuticos 

(FIP), resultando em mobilização da categoria pelas suas representações, 

tendo o CFF, os Conselhos Regionais de Farmácia (CRFs) e a Associação 

Brasileira de Educação Farmacêutica (ABEF), como protagonistas deste 

processo.   

Após aproximadamente 03 anos de intensos debates, discussões e 

análises, finalmente o MEC publicou, através da Resolução CNE/CES nº 6, em 

19 de outubro de 2017, as novas DCN para os Cursos de Graduação em 

Farmácia13. 

As propostas das novas diretrizes, com visão integrada das várias 

habilidades e campos de atuação na formação do profissional, representam 
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importante avanço e uma verdadeira inovação com relação às diretrizes 

anteriores e reafirmam a Assistência Farmacêutica e o medicamento como 

centro da formação do farmacêutico, definindo o perfil do egresso dos cursos 

de farmácia como:  

 
 

O profissional da saúde preparado para atuar no cuidado com 
o indivíduo, da família e da comunidade, com formação 
centrada na assistência farmacêutica, no conhecimento dos 
fármacos, dos medicamentos, de outros produtos para a 
saúde, de forma integrada às análises e toxicológicas, aos 
alimentos e aos cosméticos. A formação deve ser pautada em 
princípios éticos e científicos, capacitado para o trabalho nos 
diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde, por 
meio de ações de prevenção de doenças, de promoção, 

proteção e recuperação da saúde
13. 

 
 

Na proposta das DCN/2017, as competências estão distribuídas em 

3 eixos: Cuidado em Saúde, Tecnologia e Inovação em Saúde e Gestão em 

Saúde13, que expressam o desejo de formação de um profissional de saúde 

capaz de desempenhar adequadamente o seu trabalho.  

Para isto, os estudantes devem estar integrados aos movimentos da 

sociedade que mais se aproximem da prática profissional, além de participar de 

associações e grupos que incentivem ações de melhoria das condições de vida 

da população.  

Essas ações reforçam o papel do farmacêutico no cuidado à saúde 

e, consequentemente, podem provocar mudanças significativas, respeitando a 

diversidade humana.  

Ressalta-se, também, que a educação, para dar resposta ao 

conjunto das suas missões, deve organizar-se em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais, ao longo da vida, a saber: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser14. 

É pertinente destacar que a implantação de um novo PPC, para a 

construção de novos paradigmas, é um elemento estratégico e deve ser 

direcionado para formação que proporcione ao estudante adquirir 

competências e exercitar a sua inserção no mundo do trabalho desde o 

princípio do curso.  
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É imprescindível que haja na formação, planejamento minucioso de 

metodologias e de avaliação, permitindo o desenvolvimento de habilidades, 

mudança de atitudes, construção e reconstrução do conhecimento que 

possibilite orientar a formação de profissionais comprometidos com a 

sociedade e com os seus problemas de saúde, numa perspectiva que articule a 

teoria e a prática, com visão crítica da realidade. 

Como um dos precursores deste movimento de mudanças, o Curso 

de Farmácia da UFRN, criado pela Lei Estadual nº 497, de 02 de dezembro 

192015, foi um dos primeiros cursos da área da saúde de ensino superior do 

Rio Grande do Norte e um dos primeiros do país -- juntamente com o de 

Medicina da UFRN - a implantar, em 2002, o seu Projeto Pedagógico16  

baseado na formação generalista das DCN/2002, onde a expectativa era que o 

egresso fosse um profissional da área da saúde que pudesse trabalhar nas 

diversas áreas do âmbito farmacêutico16. 

Desde então, aproximadamente 950 farmacêuticos foram formados 

em nossa graduação, mas algumas características preocupantes como o 

extremo tecnicismo, a dependência das tecnologias duras do passado e 

limitada formação crítica e humanística ainda perduram nesse processo 

formativo17. 

Os avanços pretendidos com as novas DCN poderão ter um impacto 

muito positivo na qualidade da formação de farmacêuticos. O que se espera é 

que estes sejam capazes de aperfeiçoar e inovar recursos tecnológicos, 

aprimorar a gestão em saúde e conduzir à melhores resultados no cuidado com 

a população, e que o egresso esteja apto a responder de modo mais integrado 

e eficiente às necessidades de saúde da sociedade brasileira18.  

Não devemos esquecer que a humanização depende de mudanças 

das pessoas, da valorização em defesa da vida, na possibilidade do aumento 

do grau de conscientização dos nossos atos profissionais e de transformação 

do trabalho em um método criativo e prazeroso18.   
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo Geral 

 
 

Analisar a percepção dos docentes e discentes concluintes do Curso 

de Farmácia da UFRN, acerca da formação humanista do curso.  

 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Compreender a percepção dos docentes e discentes concluintes 

do curso de Farmácia da UFRN sobre a formação humanista preconizada nas 

DCN; 

 Conhecer os recursos pedagógicos utilizados pelos docentes no 

ensino de conteúdos humanísticos; 

 Correlacionar a percepção dos discentes concluintes acerca da 

formação humanística e sua importância para a atuação profissional. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 Tipo de Estudo/Pesquisa 

 
 

Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo estudo de caso com 

uma abordagem qualitativa exploratória. Elegeu-se por este método em razão 

que as abordagens qualitativas se conformam melhor a análise de grupos e 

segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos 

atores, de relações e para a análise de discursos e de documentos.  

Em pesquisas exploratórias novos caminhos e espaços são 

explorados, onde há como objetivo familiarizar-se com um assunto ainda pouco 

conhecido ou mesmo desconhecido e, no final da pesquisa, haverá um 

conhecimento maior sobre o assunto e hipóteses poderão ser geradas19. 

 
 
3.2 Participantes/Sujeitos da pesquisa  
 
 

Em um grupo focal o ideal é que o total de participantes oscile entre um 

mínimo de 06 e um máximo de 12 pessoas20.  Foram, assim, convidados para 

participar da pesquisa 16 integrantes, divididos em dois grupos focais distintos: 

o primeiro, com 08 docentes ativos das áreas de Análises Clínicas, Assistência 

Farmacêutica, Farmácia Hospitalar, Homeopatia e Tecnologia Farmacêutica e, 

o segundo grupo, com 08 concluintes do curso de farmácia da UFRN.  

Tal escolha foi detalhada e conscientemente construída pela 

necessidade de se ter uma representatividade decorrente das ideias e 

pensamentos dos docentes envolvidos no processo de formação. 

 
 

3.3 Critérios de inclusão 
 
  

 Docente do quadro efetivo, com atividades em sala de aula do 

Curso de graduação em Farmácia da UFRN; 

 Estudantes concluintes do Curso de graduação em Farmácia da 

UFRN. 
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3.4 Critérios de exclusão 
 
 

 Docente com apenas atividades administrativas e/ou de pesquisa; 

 Estudante concluinte transferido de outra Instituição de Ensino 

Superior (IES). 

 
 
3.5 Aspectos Éticos  

 
 

Os participantes do grupo focal foram orientados quanto ao 

conteúdo e aos objetivos da pesquisa.  Após os devidos esclarecimentos, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE e Termo de 

Consentimento para Gravação.  

O estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL, tendo sido aprovado 

através do Parecer no 2.440.967.  Visando manter a privacidade e o sigilo da 

identidade dos atores envolvidos na pesquisa, adotou-se a nomeação ‘DO’ 

para docentes e ‘DI”, para discentes concluintes. 

 
 
3.6 Coleta de Dados  
 
 
3.6.1 Grupo Focal  
 
 

Para realizar a pesquisa e coletar os dados, o trabalho foi dividido 

em 2 etapas, conforme segue:   

- Primeira Etapa: Levantamento dos docentes ativos e concluintes 

elegíveis via coordenação e departamento do curso, no sentido das escolhas 

dos convidados para a pesquisa estarem aptos a devida participação.  

- Segunda Etapa: Técnica de Grupo Focal - Grupo focal é uma forma 

de entrevistas com grupos, baseada na comunicação e na interação. Seu 

principal objetivo é reunir informações detalhadas sobre um tópico específico - 

sugerido por um pesquisador, coordenador ou moderador do grupo - a partir de 

um grupo de participantes selecionados. Ele busca colher informações que 
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possam proporcionar a compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre 

um tema, produto ou serviços19. 

O grupo focal difere da entrevista individual por basear-se na 

interação entre as pessoas para obter os dados necessários à pesquisa. Sua 

formação obedece a critérios previamente determinados pelo pesquisador, de 

acordo com os objetivos da investigação, cabendo a este a criação de um 

ambiente favorável à discussão, que propicie aos participantes manifestar suas 

percepções e pontos de vista21. 

Barbour44 diz que os grupos focais apresentam ótimo resultado 

quando usados com outros métodos qualitativos por proporcionarem insights 

dos processos, em vez dos resultados, das informações em si e que esta 

percepção é algumas vezes menosprezada, pelos pesquisadores que o 

empregam como método. 

 
 
3.6.2 Aspectos técnicos da coleta de dados 
 
 
3.6.2.1 Os contatos prévios à realização do grupo focal 

 
 

Os participantes foram previamente convidados e orientados sobre a 

pesquisa, através de contatos por e-mail e telefones celulares, com 4 semanas 

de antecedência da data prevista para a realização do grupo focal. Os nomes e 

telefones dos participantes convidados foram repassados ao pesquisador pela 

coordenação e pelo departamento do curso.  

 
 

3.6.2.2 Ambiente para realização do grupo focal  
 
 

A sala de aula 7B8 do prédio da Faculdade de Farmácia da UFRN 

foi escolhida para a realização do grupo focal pela sua boa iluminação, ser 

arejada e confortável. Possui uma mesa adequada para o objetivo do 

momento, mesas de apoio, cadeiras confortáveis e ar condicionado. O 

ambiente escolhido permitiu a interação entre os participantes e ofereceu o 

conforto necessário.  
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3.6.2.3 Horários e datas para a realização do grupo focal  
 
 

O dia selecionado para a realização do grupo focal foi de acordo 

com a disponibilidade dos participantes e colaboradores e da disponibilidade da 

sala de aula escolhida. O horário para a realização do grupo foi escolhido 

levando em consideração o horário mais adequado dos participantes. 

A pesquisa foi realizada, portanto, em dois momentos: o primeiro, no 

dia 06 de fevereiro de 2018, às 14:00 horas, com os discentes concluintes e, o 

segundo, no dia 16 de fevereiro do mesmo ano, às 09:00 horas, com o grupo 

dos docentes ativos – ambos do curso de Farmácia da UFRN.              

 
 
3.6.2.4 Equipe para a realização do grupo focal 

 
 

Para a realização do grupo focal participaram o pesquisador e um 

observador. A função deste último componente da equipe foi fazer anotações 

verbais e não verbais dos participantes e manuseio do gravador de áudio. 

 
 
3.6.2.5 A realização da coleta de dados  

 
 

No dia da realização do grupo focal, o pesquisador e observador 

chegaram ao local uma hora antes do horário previsto, encarregando-se da 

organização e da recepção dos participantes. Todos os convidados 

compareceram no horário previamente acertado, tanto os do grupo dos 

doentes, quanto os dos discentes.  

Ao chegarem, era entregue o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), que era lido e assinado por cada um dos participantes, 

sendo disponibilizado tempo para perguntas e esclarecimentos. Foi recolhida 

uma via do TCLE que expressava o consentimento dos participantes em 

fazerem parte da pesquisa, e outra via ficou com o pesquisador.   

A gravação do áudio ocorreu após a assinatura do TCLE, quando 

todos os participantes se encontravam acomodados em torno da mesa. A 
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transferência do registro do áudio para a escrita foi realizada na íntegra pelo 

pesquisador.  

Após a realização do grupo focal, o pesquisador agradeceu aos 

participantes, ressaltando a importância de cada um deles para a construção 

da pesquisa.  

Para as discussões, foi elaborado um questionário semiestruturado, 

com seis perguntas para cada grupo, com temas que serviram para nortear a 

condução do grupo focal, levando em consideração a flexibilidade deste roteiro, 

uma vez que os participantes podem não se mostrar motivados com alguns 

tópicos e que outros assuntos podem surgir durante a discussão por serem de 

interesse dos participantes e ao tema da pesquisa22.  

 
 

3.7 Análise de dados   
 
 

Os dados obtidos na realização do grupo focal, após transcrição e 

análise, foram categorizados tendo como base os objetivos estabelecidos neste 

estudo, sendo selecionadas cinco Unidades Temáticas (Figura 01). 

 

                      FIGURA 01. Unidades Temáticas 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2018. 
 
 

A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise da 

temática, proposta por Minayo. Neste sentido, o processo analítico 
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4- FORMAÇÃO 
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TRABALHO 

5- PREPARO DO 
DOCENTE PARA 
O ENSINO COM 

CONTEÚDOS 
HUMANÍSTICOS 
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compreendeu as seguintes fases:1) Leitura flutuante; 2) Identificação dos 

núcleos temáticos, 3) Discussões dos núcleos temáticos com referencial teórico 

e, 4) Considerações com base nos resultados. A categorização é o processo 

onde o texto é reduzido à palavras e expressões significativas, sendo 

considerada uma etapa delicada, onde uma abordagem rica e densa pode não 

ser alcançada logo no início da investigação23 

A análise temática é, por sua vez, uma técnica relevante em análise 

de dados qualitativos, devendo ser valorizada como meio e não ser a finalidade 

da pesquisa, considerando a criatividade e a capacidade do pesquisador em 

lidar com situações que muitas vezes não podem ser atingidas de outra 

maneira24. 

Desta maneira, a análise temática não deve ser extremamente 

vinculada ao texto ou a técnica, num formalismo excessivo, que prejudique a 

criatividade e a capacidade intuitiva do pesquisador, por conseguinte, nem tão 

subjetiva, levando-se a impor as suas próprias ideias ou valores, no qual o 

texto passe a funcionar meramente como confirmador dessas. Outro ponto 

importante ainda dentro dos conteúdos, e que esses tendem a serem 

valorizados à medida que são interpretados, levando-se em consideração o 

contexto social e histórico sob o qual foram produzidos25. 

Os áudios do Grupo Focal foram transcritos literalmente pelo 

pesquisador, em arquivo do WORD® (Microsoft XP)   

 
 
3.8 Desenho metodológico 
 
 

Conforme o Quadro 01 frisa-se que, em cada objetivo específico se 

delimitaram as variáveis, assim como todas as formas de coleta e as técnicas 

acerca da análise de todos os dados. 

E, como forma de ilustrar sobre os procedimentos metodológicos 

supracitados, foi criado o quadro metodológico que segue: 
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QUADRO 01. Quadro metodológico da pesquisa. 

Objetivos 
Específicos 

Variáveis Técnica de Coleta Análise dos 
dados 

Compreender 
a percepção 
dos docentes 
sobre a 
formação 
humanística 
preconizada 
nas DCN; 

   Percepção 
 

Formação 
humanística 

Grupo focal 
 

Levantamento 
bibliográfico 

 
 
 

Questionários 
semiestruturados 

Transcrições 
de áudios 

 
Tabulação e 
interpretação 

dos dados 
coletados 

 
 

Análise de 
conteúdo 

Conhecer os 
recursos 
pedagógicos 
utilizados 
pelos docentes 
no ensino de 
conteúdos 
humanísticos; 

Recursos 
pedagógicos 

 
Conteúdos 

humanísticos 

Grupo focal  
 
 
 

Questionários 
semiestruturados 

 
 

Tabulação e 
interpretação 

dos dados 
coletados 

 
 

Transcrições 
de áudios 

 
 

Análise de 
conteúdo 

Correlacionar 
a percepção 
dos discentes 
acerca da 
formação 
humanística e 
sua 
importância 
para a atuação 
profissional. 

Percepção 
 

Formação 
humanística 

 
Atuação 

profissional 

Levantamento 
bibliográfico 

 
 

Questionários 
semiestruturados 

 
 

Grupo focal 

Transcrições 
de áudios 

 
 

Tabulação e 
interpretação 

dos dados 
coletados 

 
 

Análise de 
conteúdo 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 



28 
 

 

4 RESULTADOS  
 
 
4.1 Artigo 
 
 

Neste item, conforme o modelo de dissertação preconizado pelo 

MPES foi gerado, como produto deste trabalho, um manuscrito científico 

intitulado “Formação humanista no curso de Farmácia da UFRN: a 

percepção dos docentes e concluintes” que será submetido para publicação 

na revista Research, Society and Development.  

 

FORMAÇÃO HUMANISTA NO CURSO DE FARMÁCIA DA UFRN: A 

PERCEPÇÃO DOS DOCENTES E CONCLUINTES 

HUMANIST TRAINING IN THE PHARMACY COURSE OF UFRN: THE 

PERCEPTION OF TEACHERS AND GRADUATES 

 

Júlio César Mendes e Silva 
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Antônio de Lisboa Lopes Costa 
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Resumo 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) que orientam os Cursos de Graduação em Farmácia 

estabelecem uma formação crítica, reflexiva, humanista e generalista. Apesar disso, algumas 

características preocupantes, como o extremo tecnicismo e uma limitada formação crítica e 

humanista perduram nesse processo formativo. Por meio deste estudo, objetiva-se analisar a 

formação farmacêutica sob a ótica humanista, tanto na percepção dos docentes ativos quanto 

dos concluintes do Curso de Farmácia da UFRN. Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo 

estudo de caso com uma abordagem qualitativa. Para obtenção dos dados, foram realizados dois 

grupos focais, mediante roteiro semiestruturado.  Os sujeitos da pesquisa foram compostos por 

oito docentes e oito discentes concluintes. Foram observadas fragilidades no processo ensino-
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aprendizagem referentes aos conteúdos humanísticos e o sentimento de despreparo dos egressos 

para assumir suas atribuições profissionais, apontando para a necessidade de reflexão sobre a 

inclusão formal de conteúdos relacionados à formação humanista. O resultado desta análise 

oferece como produto subsídios para discussões e reflexões durante a construção do novo 

Projeto Pedagógico do curso de Farmácia da UFRN, que está em revisão, e, também, norteará as 

modificações necessárias para a formação humanista prevista nas atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais.  

Palavras-chave: Ensino em Saúde; Formação Humanista; Grupo Focal.  

Abstract:  

The National Curricular Guidelines that guide the Pharmacy Undergraduate Courses establish a 

critical, reflexive, humanist and generalist formation. Nevertheless, some worrying 

characteristics, such as the extreme technicality and a limited critical and humanist formation, 

persist in this formative process. Through this study, the objective is to analyze pharmaceutical 

training from the humanistic point of view, both in the perception of active teachers and of the 

graduates of the UFRN Pharmacy Course. This is a descriptive research of the type of case 

study with a qualitative approach. To obtain the data, two focal groups were carried out, using a 

semi-structured script. The subjects of the research were composed of eight professors and eight 

students. There were weaknesses in the teaching-learning process regarding the humanistic 

content and the feeling of unpreparedness of the graduates to assume their professional 

attributions, pointing to the need for reflection on the formal inclusion of contents related to 

humanist formation. The result of this analysis offers as a product subsidies for discussions and 

reflections during the construction of the new Pedagogical Project of the UFRN Pharmacy 

Course, which is under review, and will also guide the modifications necessary for the 

humanistic training provided for in the current National Curricular Guidelines. 

Keywords: Health Education; Humanist Training; Focus Group.  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

No início do século passado, o farmacêutico manipulava medicamentos e 

produtos naturais em suas boticas, nas quais era o único proprietário. Além da 

manipulação, o farmacêutico orientava os seus clientes sobre a correta e adequada 

forma de tomar os remédios, chás e ervas, razão pela qual era um profissional bastante 

reconhecido e valorizado pela comunidade, pela sua constante presença e atenção nos 

cuidados aos indivíduos.  

Na década de 1930, ocorreu o início do afastamento do farmacêutico do 

balcão da farmácia, das relações com o público e a diversificação de sua atuação 

profissional. O curso de Farmácia passou a se ocupar do desenvolvimento de 

competências que não eram privativas do farmacêutico, visando à formação de um 

profissional que, além de habilitado ao exercício das atividades tradicionais na 

Farmácia, estivesse também habilitado a desempenhar suas atividades na indústria e a 

realizar exames clínico-laboratoriais (SPADA, C. et al., 2006).   
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Com isso, surge uma crise de identidade profissional, pois o farmacêutico se 

vê deslocado do seu principal ofício até então: a manipulação de medicamentos 

(ALMEIDA, 2018), afastando-o do atendimento e orientação ao público, o que acabou 

por refletir na conformação do seu currículo, mais tecnicista e com pouca preocupação 

no aspecto humanístico. 

Ao longo dos anos de implantação do SUS, percebeu-se que os 

conhecimentos adquiridos na graduação e a capacitação da força de trabalho não 

estavam adequados às necessidades da comunidade e do usuário dos serviços, tanto do 

ponto de vista das práticas como da formação de pessoal. Assim, a reorganização da 

formação deveria ser fundamentada tendo em vista a transformação social. 

A resolução CNE/CES n
o
02 de 19/02/02, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de Graduação em Farmácia, veio atender 

antigos anseios da profissão, porquanto permitiu a recuperação da denominação original 

do profissional farmacêutico e simplificou uma subdivisão curricular que, naquela 

época, já não se justificava. Foi, ainda, um marco histórico para a Farmácia, ao 

determinar que a sua formação devesse ter como foco a preparação para atuar no 

Sistema Único de Saúde (SUS), articulado ao contexto social, no entendimento de que 

saúde é um processo de trabalho coletivo do qual resulta, como produto, na prestação de 

cuidados de saúde (BRASIL, 2002; FREIRE FILHO, 2014). 

Entretanto, observou-se que, após vários anos da implantação das 

DCN/2002, a formação farmacêutica ainda apresentava abordagem clássica de saúde, 

ensino com predomínio tecnicista, com procedimentos e conhecimentos mais voltados 

para diagnóstico e tratamento e menos para o cuidado, organizados a partir de 

referenciais técnico-científicos acumulados pelos professores em suas respectivas áreas 

de especialidades.   

Após intensos debates, discussões e análises, o MEC publicou, através da 

Resolução CNE/CES nº 6, em 19 de outubro de 2017, as novas DCN para os Cursos de 

Graduação em Farmácia. As propostas das novas diretrizes, com visão integrada das 

várias habilidades e campos de atuação na formação do profissional, representam 

importante avanço e uma verdadeira inovação com relação às diretrizes anteriores e 

reafirmam a Assistência Farmacêutica e o medicamento como centro da formação do 

farmacêutico. As competências estão distribuídas em três eixos: Cuidado em Saúde, 

Tecnologia e Inovação em Saúde e Gestão em Saúde que expressam o desejo de 



31 
 

 

formação de um profissional de saúde capaz de desempenhar adequadamente o seu 

trabalho (BRASIL, 2017).  

Os avanços pretendidos com as novas DCN poderão ter um impacto muito 

positivo na qualidade da formação de farmacêuticos. O que se espera é que estes sejam 

capazes de aperfeiçoar e inovar recursos tecnológicos, aprimorar a gestão em saúde e 

conduzir à melhores resultados no cuidado com a população, e que o egresso esteja apto 

a responder de modo mais integrado e eficiente às necessidades de saúde da sociedade 

brasileira. Não devemos esquecer que a humanização depende de mudanças das 

pessoas, da valorização em defesa da vida, na possibilidade do aumento do grau de 

conscientização dos nossos atos profissionais e de transformação do trabalho em um 

método criativo e prazeroso (CAMPOS, 2004).  

Neste contexto, este artigo tem como objetivo analisar a formação 

humanista no Curso de Farmácia da UFRN, tanto na percepção dos docentes quanto dos 

discentes concluintes, levando em consideração os parâmetros: Formação Humanística, 

Diretrizes Curriculares Nacionais, Recursos Pedagógicos, Formação Humanística 

para o Mercado de Trabalho e Preparo do Docente para o Ensino com Conteúdos 

Humanísticos.  

 

 

2. PERCURSO METODOLÓGICO 
 

 

2.1 Tipo de Estudo 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo estudo de caso com uma 

abordagem qualitativa exploratória. Elegeu-se este método em razão de que as 

abordagens qualitativas se conformam melhor a investigações de grupos e segmentos 

delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos atores, de relações e para a 

análise de discursos e de documentos.  

Em pesquisas exploratórias, novos caminhos e espaços são explorados, onde 

há como objetivo familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido ou mesmo 

desconhecido e, no final da pesquisa, haverá um conhecimento maior sobre o assunto e 

hipóteses poderão ser geradas (MINAYO, 2004).  
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4.2 Participantes/Sujeitos da pesquisa  
 

 

Em um grupo focal, o ideal é que o total de participantes oscile entre seis e 

doze pessoas (CHIESA; CIAMPONE, 1999).  Foram, assim, convidados para participar 

da pesquisa dezesseis integrantes, divididos em dois grupos focais distintos: o primeiro, 

com oito docentes ativos das áreas de Análises Clínicas, Assistência Farmacêutica, 

Farmácia Hospitalar, Homeopatia e Tecnologia Farmacêutica e, o segundo grupo, com 

oito concluintes do curso de farmácia da UFRN. 

Tal escolha foi detalhada e conscientemente construída pela necessidade de se 

ter uma representatividade decorrente das ideias e pensamentos dos docentes envolvidos 

no processo de formação. 

 

 

2.3 Critérios de inclusão 
 

  

 Docente do quadro efetivo, com atividades em sala de aula do Curso de 

graduação em Farmácia da UFRN; 

 Estudantes concluintes do Curso de graduação em Farmácia da UFRN. 

 

 

2.4 Critérios de exclusão 
 

 

 Docente com apenas atividades administrativas e/ou de pesquisa; 

 Estudante concluinte transferido de outra Instituição de Ensino Superior 

(IES). 

 

 

2.5 Aspectos Éticos  

 

 

Os participantes do grupo focal foram orientados quanto ao conteúdo e aos 

objetivos da pesquisa.  Após os devidos esclarecimentos, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE e Termo de Consentimento para Gravação.  

O estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL, tendo sido aprovado através do 

Parecer n
o 

2.440.967.  Visando manter a privacidade e o sigilo da identidade dos atores 
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envolvidos na pesquisa, adotou-se a nomeação ‘DO’ para docentes e ‘DI”, para 

discentes. 

2.6 Coleta de Dados  
 

 

2.6.1 Grupo Focal   

 

 

Para realizar a pesquisa e coletar os dados, o trabalho foi dividido em 2 

etapas, conforme segue:   

- Primeira Etapa: Levantamento documental dos docentes ativos e recém 

graduados concluintes elegível via coordenação e departamento do curso, no sentido das 

escolhas dos convidados para a pesquisa estarem aptos a devida participação.  

- Segunda Etapa: Técnica de Grupo Focal: Grupo focal é uma forma de 

entrevistas com grupos, baseada na comunicação e na interação. Seu principal objetivo é 

reunir informações detalhadas sobre um tópico específico - sugerido por um 

pesquisador, coordenador ou moderador do grupo - a partir de um grupo de 

participantes selecionados. Ele busca colher informações que possam proporcionar a 

compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre um tema, produto ou serviços
 

(MINAYO, 2004).  

O grupo focal difere da entrevista individual por basear-se na interação entre 

as pessoas para obter os dados necessários à pesquisa. Sua formação obedece a critérios 

previamente determinados pelo pesquisador, de acordo com os objetivos da 

investigação, cabendo a este a criação de um ambiente favorável à discussão, que 

propicie aos participantes manifestar suas percepções e pontos de vista 

(ASCHIDAMINI, 2018). 

 

 

2.6.2 Aspectos técnicos da coleta de dados 

 

 

a) Os contatos prévios à realização do grupo focal 

 

 

Os participantes foram previamente convidados e orientados sobre a 

pesquisa, através de contatos por e-mail e telefones celulares, com quatro semanas de 

antecedência da data prevista para a realização do grupo focal. Os nomes e telefones dos 
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participantes convidados foram repassados ao pesquisador pela coordenação e pelo 

departamento do curso.  

 

 

 

 

 

b) Ambiente para realização do grupo focal  

 

 

A sala de aula 7B8 do prédio da Faculdade de Farmácia da UFRN foi 

escolhida para a realização do grupo focal pela sua boa iluminação, ser arejada e 

confortável. Possui uma mesa adequada para o objetivo do momento, mesas de apoio, 

cadeiras confortáveis e ar condicionado. O ambiente escolhido permitiu a interação 

entre os participantes e ofereceu o conforto necessário.  

  

 

c) Equipe para a realização do grupo focal 

 

 

Para a realização do grupo focal participaram o pesquisador e um 

observador. A função deste último componente da equipe foi fazer anotações verbais e 

não verbais dos participantes e manuseio do gravador de áudio. 

 

d) Coleta de dados  

 

 

No dia da realização do grupo focal, o pesquisador e observador chegaram 

ao local uma hora antes do horário previsto, encarregando-se da organização e da 

recepção dos participantes. Todos os convidados compareceram no horário previamente 

acertado, tanto os do grupo dos doentes, quanto os dos discentes.  

Ao chegarem, era entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), que era lido e assinado por cada um dos participantes, sendo disponibilizado 

tempo para perguntas e esclarecimentos. Foi recolhida uma via do TCLE que 

expressava o consentimento dos participantes em fazerem parte da pesquisa, e outra via 

ficou com o pesquisador.   

A gravação do áudio ocorreu após a assinatura do TCLE, quando todos os 

participantes se encontravam acomodados em torno da mesa. A transferência do registro 

do áudio para a escrita foi realizada na íntegra pelo pesquisador.  
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Após a realização do grupo focal, o pesquisador agradeceu aos 

participantes, ressaltando a importância de cada um deles para a construção da pesquisa.  

Para as discussões, foi elaborado um questionário semiestruturado, com seis 

perguntas para cada grupo, com temas que serviram para nortear a condução do grupo 

focal, levando em consideração a flexibilidade deste roteiro, uma vez que os 

participantes podem não se mostrar motivados com alguns tópicos e que outros assuntos 

podem surgir durante a discussão por serem de interesse dos participantes e ao tema da 

pesquisa (GATTI, 2005).  

 

 

2.7 Análise de dados   

 

 

Os dados obtidos na realização do grupo focal, após transcrição e análise, 

foram categorizados tendo como base os objetivos estabelecidos neste estudo, sendo 

selecionadas 05 (cinco) Unidades Temáticas. 

A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise da temática, 

proposta por Minayo (2004). Neste sentido, o processo analítico compreendeu as 

seguintes fases:1) Leitura flutuante; 2) Identificação dos núcleos temáticos, 3) 

Discussões dos núcleos temáticos com referencial teórico e, 4) Considerações com base 

nos resultados. A categorização é o processo onde o texto é reduzido à palavras e 

expressões significativas, sendo considerada uma etapa delicada, onde uma abordagem 

rica e densa pode não ser alcançada logo no início da investigação
 
(MINAYO, 2007). 

A análise temática é, por sua vez, uma técnica relevante em análise de dados 

qualitativos, devendo ser valorizada como meio e não ser a finalidade da pesquisa, 

considerando a criatividade e a capacidade do pesquisador em lidar com situações que 

muitas vezes não podem ser atingidas de outra maneira (CAMPOS, 2004).  

Desta maneira, a análise de temática não deve ser extremamente vinculada 

ao texto ou a técnica, num formalismo excessivo, que prejudique a criatividade e a 

capacidade intuitiva do pesquisador, por conseguinte, nem tão subjetiva, levando-se a 

impor as suas próprias ideias ou valores, no qual o texto passe a funcionar meramente 

como confirmador dessas. Outro ponto importante ainda dentro dos conteúdos, e que 

esses tendem a serem valorizados à medida que são interpretados, levando-se em 

consideração o contexto social e histórico sob o qual foram produzidos (FRANCO, 
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1986). Os áudios do Grupo Focal foram transcritos literalmente pelo pesquisador, em 

arquivo do WORD® (Microsoft XP).   

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

3.1 Formação Humanística 

 

 

Os cursos de graduação das universidades públicas brasileiras e, em geral, 

de todas as IES, tendem a não valorizar o aspecto da formação humanística. Percebemos 

que, mesmo diante de uma flexibilidade curricular e, portanto, de uma possibilidade de 

se criarem espaços acadêmicos que permitam um avanço na superação da formação 

técnica, vê-se o uso desse espaço preenchido por mais disciplinas que tragam uma 

generalização do conhecimento, em detrimento das reflexões que poderiam estar 

humanizando mais o conhecimento no âmbito da universidade (BASTOS, 2018).      

Durante a realização do grupo focal, percebemos, tanto por parte do grupo 

dos docentes, quanto dos discentes concluintes, que a falta de uma efetiva formação 

humanística é um problema a ser enfrentado, essencialmente, em relação aos conteúdos 

das disciplinas que demonstram uma ausência de temáticas que envolva discussões, 

abordagens e debates no tocante à humanização dos egressos, conforme o que 

demonstram as transcrições abaixo: 

 

 

Eu acho que falta muito para os alunos terem uma formação 

humanística. Então eu acho que hoje, não só a UFRN, mas de forma 

geral, o curso de farmácia, como o técnico, ainda ele não oferece essa 

formação humanista (DO 8); 

 

 

Faço um contexto, mas realmente a disciplina não é humanista. É 

inerente, a ideia dela é humanista, mas a resposta é muito básica 

ainda, é muito de ciência básica, é difícil de colocar isso (DO 4); 

 

 

A formação humanista deixa um pouco a desejar...vejo muito a 

formação tecnicista (DI 2); 
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A parte humanística deixa a desejar porque a gente não tem contato... 

a gente se fecha num mundo de sala de aula (DI 7). 

 

 

 Apesar de se identificar, por parte dos docentes e discentes, a necessidade 

desta formação, algumas respostas refletem a complexidade e a dificuldade em 

efetivamente implantá-las: 

 

 

Então você não viu nada de antropologia, você não viu nada de 

ciências sociais e consequentemente você não consegue nem simular e 

nem saber qual o caminho para chegar num aluno e levar num cenário 

de prática real. Esse é um ponto chave (DO5); 

 

 

Então, quando pergunta se eles têm tal formação, eu acho que essa 

formação completamente heterogênica. E a partir do momento que o 

perfil do egresso deve ser humanista - além de ser reflexivo, crítico - 

essa formação precisa ser uniforme. Eu concordo quando “DO1” falou 

que ele pode buscar se ele quiser, mas eu acho que ele não tem que 

buscar se ele quiser... ele tem que ter essa formação, independente 

dele querer ou não. A formação tem que ser obrigatória, porque ela faz 

parte do perfil do nosso egresso (DO 7); 

 

 

Mas uma coisa que a gente pode dar para esses alunos dentro do curso 

de farmácia é a técnica de ser humano... se você for conversar com 

uma pessoa, não interrompa essa pessoa; a pessoa que você está 

conversando no balcão da farmácia, fazendo uma orientação 

farmacêutica, de repente você interrompe essa pessoa, diz que as 

coisas que essa pessoa faz ou está te relatando são irrelevantes para 

ele, ser arrogante com essa pessoa. Então, tem aluno que nem saber 

que isso é ruim... e tem professor que também que não sabe que ser 

assim também é ruim (DO 4); 

 

 

Alguns professores ficam um tanto distante, arredios e os alunos 

percebe isso [...] Então, isto de certa forma também concorre para que 

ele não tenha essa formação humanística que a gente imagina que ele 

deveria ter (DO 2); 

 

 

Porque tem muita coisa que não tem como você ser um humanista em 

algumas áreas, realmente não tem [...] mas às vezes, mesmo nestas 

áreas, eles poderiam ser [...] tratar o humanismo na própria sala de 

aula...  Que às vezes eu acho que falta isso [...] (DI 4). 
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A educação e a formação humana são dois conceitos que estão sendo 

articulados e voltados para os valores éticos e postura de humanização, onde os 

professores deixam as respostas prontas e passam a atuar de maneira mais questionadora 

oferecendo condições favoráveis à reflexão e a crítica (COELHO; COSTA, 2009).  

Sendo assim, a formação humana torna-se prática social que considera a 

integração da educação, das escolas, dos serviços de saúde, das organizações de 

trabalho e da comunidade em geral (MARTINELI, 2016).  

É certo que o farmacêutico precisa ter uma formação técnica, por sua 

formação exigir conhecimento de várias áreas, mas a formação com caráter generalista 

faz-se necessária, por possibilitar ao profissional uma visão voltada para o paciente. 

Para isso, as propostas de ensino devem caminhar juntas para a construção do 

conhecimento e formação profissional como um todo, ir além da doença e do 

medicamento, ir de encontro ao que é humano. 

A preocupação e a conscientização que os docentes dizem ter com a 

necessidade de uma efetiva formação humanista - que consiga aliar as técnicas que são 

inerentes em vários âmbitos profissionais a uma prestação de serviços de qualidade e 

humanizada à sociedade - é claramente contraditório aos pensamentos dos discentes, 

como se vê nos argumentos abaixo relatados: 

 

 

Então para gente ter egresso humanizado, ele tem que sentir isso aqui 

dentro. Para que ele saia com essa formação, ele tem que saber que 

aqui dentro se faz alguma coisa que no mundo, que tá aí fora, não 

faz.... ele precisa entender, compreender essa mensagem. A gente 

pode fazer diferente (DO 6); 

 

 

Nós temos que ver a questão de como orientar esse paciente. Essa 

questão da orientação tem que ser bem-feita, tem que ser humana... 

não tem que ser aquela coisa mecânica. Temos que orientar mesmo 

bem, obter uma boa amostra e na hora que você for trabalhar aquela 

amostra você sempre pensar que por trás daquela amostra existe um 

ser humano (DO 2); 

 

 

Acho que dá para contar as disciplinas que a gente escuta falar um 

pouquinho mais sobre a parte mais humana que o farmacêutico deve 

ter; mas, no geral, pouquíssimas vezes a gente escutou (DI 2); 

 

 

Aqui (no curso de farmácia) você só teve uma (disciplina) realmente. 

E em outras disciplinas que se tentava entrar neste assunto 

(humanismo), a gente era interrompida: “Vamos voltar ao foco”, 
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porque para alguns professores discutir esta parte humanística, discutir 

como lidar, tratar com pessoas era uma coisa errada, está fugindo do 

foco da aula (DI 7). 

 

 

O modelo de ensino fragmentado e voltado para o desenvolvimento técnico-

científico contribuiu para a desumanização da assistência, pois colaborou com a perda 

do entendimento de que o paciente – foco da atenção nos cursos da área da saúde – é 

uma pessoa única e que deve ser considerada em sua totalidade, ou seja, nos aspectos 

biológicos, psicológico, sociais e espirituais (JUNQUEIRA et al., 2011). 

Os discentes expõem claramente suas preocupações quanto a ausência da 

formação humanística, principalmente no tocante ao como lidar com pessoas durante 

suas atribuições profissionais, conforme os relatos: 

 

 

[...] aprender a ter realmente um contanto humanístico numa relação 

profissional-paciente foi mais no estágio...na faculdade você não tem a 

noção do que realmente é lidar com pessoas [...] Trabalhar com 

pessoas...porque é muita teoria. mas em relação a formação 

humanista, deixa a desejar  (DI 6); 

 

 

É uma parcela pequena (de professores) que realmente tenta abordar 

em sala de aula o que a gente vai realmente lidar com pessoas lá fora. 

Poucos tentam passar essa parte humanista [...] (DI 6). 

 

 

Isso era considerado conversas paralelas. Era basicamente entre os 

alunos que se discutia isso, porque os professores são pouquíssimos 

(para discutir humanismo) (DI 3). 

 

 

 

3.2 Diretrizes Curriculares Nacionais-DCN  

 

 

As DCN definem competências gerais para os cursos da área da saúde que 

incluem habilidades para a tomada de decisões, a capacidade de comunicação, de 

gerenciamento, de aprender a aprender, e aptidão para desenvolver ações de promoção, 

prevenção, proteção e reabilitação em nível individual e coletivo. Foram estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) para os cursos da área da saúde e definem 

que é necessário que o egresso seja um profissional capacitado também nos aspectos 

éticos/ bioéticos, humanistas e de cidadania e não apenas nos aspectos técnicos, 

característicos do modelo biomédico (FEUERWERKER, 2003; BRASIL, 2002).  
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Nas atuais DCN (2017), o perfil do egresso dos cursos de Farmácia define o 

farmacêutico como sendo um profissional da saúde preparado para atuar no cuidado 

com o indivíduo, da família e da comunidade, com formação centrada na assistência 

farmacêutica, no conhecimento dos fármacos, dos medicamentos, de outros produtos 

para a saúde, de forma integrada às análises clínicas e toxicológicas, aos alimentos e aos 

cosméticos, devendo capacitá-lo para o trabalho nos diferentes níveis de complexidade 

do sistema de saúde, por meio de ações de prevenção de doenças, de promoção, 

proteção e recuperação da saúde
 
(BRASIL, 2017). 

Podemos notar que a proposta das DCN dos cursos de Farmácia é formar 

um profissional com tal flexibilidade, que deve ser encarada de forma oportuna com a 

finalidade de trazer o reconhecimento da formação profissional e agregar valor e 

fortalecimento ao ensino farmacêutico
 
(CRUZ; SILVA, 2011).

 

Entretanto, quando perguntado aos discentes sobre a avaliação que eles 

tinham em relação às DCN quanto à formação humanista, a resposta surpreendeu ao 

pesquisador, sendo unânime e bastante preocupante, conforme o relato:  

                                   

                 Não estou preparado para responder a esta pergunta. (DI 1 à DI 8)  

 

Ficou evidente que não houve qualquer preocupação em repassar ou discutir 

os desafios da implantação das DCN, que permitisse aos estudantes uma visão ampla 

sobre as mesmas, que alteraram significativamente o perfil do profissional a ser 

formado. Ressalta-se, porém, que neste caso os docentes tinham a noção sobre as 

diretrizes, mas não como colocá-las em prática, conforme podemos observar nos 

relatos: 

 

 

Acho que não há o cumprimento das Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Então se fala lá em formação cidadã. Não existem práticas 

isoladas, por exemplo, não existe integração multiprofissional, tão 

poucas pessoas fazem isso; não existe a integração efetiva entre a 

universidade e o SUS...então eu acho que isso compromete 

profundamente essa formação humanística (DO 3); 

 

  

São poucas as disciplinas que conseguem enquadrar o perfil 

humanista, pode-se dizer. E o currículo... ele diz quando e onde, mas 

não como fazer. Não tem disciplinas que tenham um foco humanístico 

pode-se dizer para perfil profissional, para perfil humanístico (DO 4).  
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Em relação às DCN, ainda, é importante ressaltar que deixaram de existir as 

habilitações, e o âmbito de formação passou a abranger todas as áreas das ciências 

farmacêuticas.  

O caráter tecnicista deu lugar à formação de um profissional com 

conhecimentos técnico-científicos permeados de atividades de caráter humanístico, com 

capacidade de criticar, refletir e ser um agente de mudanças, apto a tomar decisões em 

prol da resolução de um problema de saúde, tanto no âmbito do indivíduo quanto da 

coletividade (VALÉCIO, 2018). 

Mesmo os docentes tendo consciência do seu papel como agente 

transformador para uma nova formação menos tecnicista e mais humanista, que 

envolvesse discussões e reflexões sobre o tema, os comentários abaixo afirmam a 

importância das diretrizes, mas não a sua efetiva implantação: 

 

 

Eu penso também que as Diretrizes Curriculares Nacionais são 

importantes... na formação do profissional em qualquer área, 

especialmente aqui no curso de farmácia”. (DO 2); 

 

 

[...] com relação à formação humanista, ela tem que ser segundo as 

diretrizes...é importante para o aluno ter essa formação [...] (DO 6); 

 

 

[...] falta formação tanto dos professores, como também de 

componentes curriculares das DCN de 2002 que leve a uma 

interpretação reflexiva e humanista; (DO 5). 

 

O curso de farmácia nosso deveria ter uma comissão sobre 

humanização, deveria ter uma pequena comissão que tratasse disso... 

que ficasse uma comissão vigilante, uma comissão que ficasse 

fazendo atividades, discussões [...] (DO 5). 

 

 

A DCN veio, realmente, trazer uma modificação que é um reflexo dos 

tempos. Mas, o professor comentou uma coisa importante: ‘Como 

aplicar diretrizes que tem questões críticas, reflexivas, humanistas ao 

público, se não aprendeu a trabalhar com isso? (DO 6). 

 

 

 

Em alguns momentos da pesquisa, há autocrítica por parte de docentes que 

sabem a importância da implantação das diretrizes, essencialmente no tocante ao papel 

clínico que o farmacêutico deve ter, conforme preconizado nas DCN, conforme relatos a 

seguir:  
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Então ele (o egresso) precisa ter esse perfil clínico, saber lidar com as pessoas, 

inclusive nas DCN tem habilidades e competências gerais ...tem a questão da 

tolerância, da comunicação [...] (DO 7); 

 

 

Eu penso que, talvez agora, com a implantação dessas DCN, as futuras 

turmas...os futuros egressos poderão ter uma formação humanista melhor (DO 

2). 

 

 

 

 

 

3.3  Recursos Pedagógicos 

 

 

Um dos grandes desafios do professor está em construir e reconstruir os 

caminhos da emoção, da sensibilidade e de valores como a paz, a solidariedade e a 

coletividade, visando à formação de seres humanos éticos para viverem em uma 

sociedade verdadeiramente humana (BEHERENS, 2009).  

Para que os objetivos propostos sejam alcançados, é desejável que o 

educador selecione estratégias de ensino e apresente concepções permeadas por valores 

e crenças condizentes com o papel docente e com a formação de cidadãos emancipados, 

produtores de conhecimentos, seres de atitude em uma sociedade que exige constantes 

mudanças (MOREIRA, 2014).  

A estrutura curricular do curso de Farmácia da UFRN é um dos entraves - 

segundo um dos participantes da pesquisa - para uma adequada formação humanista 

preconizada pelas DCN. Existe, também, a plena conscientização da necessidade de 

mudanças nas disciplinas, para que estas possam ofertar conteúdos humanísticos. Tal 

pensamento é corroborado com o relato de um discente que afirma o seu despreparo ao 

término do curso, conforme descrições a seguir: 

 

 

[...] a estrutura curricular não ajuda para que essa formação aconteça 

da melhor maneira. Então assim, por enquanto, eu acho que a gente 

não tem essa formação, de forma alguma. A universidade não dá essa 

formação igualmente a todos (DO  7); 

 

 

Houve realmente uma evolução pelo que a gente pode perceber no 

curso de farmácia. Porém, ainda há falhas [...] quando acaba o curso, 

sentimos que não estamos preparadas [..] (DI 6). 
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O estudante deverá receber, por parte dos docentes, uma aprendizagem em 

que ele possa compreender as diferentes concepções do processo saúde-doença, os 

princípios psicossociais e éticos das relações humanas e os fundamentos dos métodos 

científicos, para que possa atuar no sentido da transformação de realidades e benefício 

da sociedade, com a consequente melhoria da qualidade da população. Isto é importante 

para que a possibilidade de conceber e cuidar do homem de modo ampliado não se 

limite a um discurso teórico, desarticulado das práticas de cuidado (CASATE; 

CORREA, 2012).  

É possível identificar, nas palavras de alguns docentes do curso de Farmácia 

da UFRN, as dificuldades para a efetiva implantação destas mudanças, decorrentes 

essencialmente da ausência de práticas na matriz curricular, inclusive de uma integração 

entra a Universidade e o SUS para que os estudantes possam receber uma adequada 

aquisição de competências e habilidades para o seu pleno exercício profissional, de 

acordo com os relatos: 

 

 

Então eu digo que para uma formação humanística precisa ser mais 

indicado, precisa ser daquilo que ele receber em sala de aula e eles 

compararem, realmente, se aquilo que eles veem em sala de aula é 

aquilo que ele vivencia lá fora. As disciplinas necessitam de uma 

prática... por mais que eu fale, por mais que eu respeite isso que já 

trabalhei na área, por mais que eu tenha experiência de tentar mostrar 

a eles como vivenciar, eles não vão conseguir visualizar porque nunca 

passaram por aquilo (DO 5); 

 

 

Não existem práticas isoladas, por exemplo, não existe integração 

multiprofissional, tão poucas pessoas fazem isso, não existe a 

integração efetiva entre a universidade e o SUS, então eu acho que 

isso compromete profundamente essa formação humanística (DO 3). 

 

 

Os discentes comentam, também, a questão da falta de prática durante a 

vida acadêmica, que os leva a ter sérias preocupações quanto do momento de enfrentar a 

vida profissional, conforme relato a seguir: 

 

 

Quando cheguei ao Estágio e me deparei a primeira vez com esta 

situação (de falar com um paciente), eu fiquei assustadíssima, que 

pensei: ‘Passei esse tempo todinho na faculdade para não aprender 

nada (DI 8). 
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A proposta de uma prática pedagógica inovadora, as metodologias ativas de 

aprendizagem, a prática como base da construção do conhecimento e as novas 

modalidades de avaliação são alguns dos recursos indispensáveis para a nova orientação 

da organização curricular e pontos de partida para novos horizontes e possibilidades de 

transformação na formação humanística. A sua concretização, entretanto, ainda não 

aconteceu, conforme relato de alguns docentes: 

 

 

O que acaba acontecendo, dentro da formação do nosso egresso é que, 

talvez, na formação humanista que ele vai ter vão ser dos poucos 

projetos de extensão que estão envolvidos com a comunidade, (DO 5); 

 

 

Às vezes, a gente até esquece dessa questão humanística na hora de 

um avanço mais técnico, mas tem outros assuntos que dá para explorar 

bem. Então, nem sempre, mas dependendo da disciplina pode-se 

comentar sobre a formação humanística”. (DO 4); 

 

 

[...] as disciplinas que temos hoje no curso, elas são muito carentes 

dessa formação humanista [...]  (DO 7). 

 

 

Para educar adultos, são necessárias estratégias pedagógicas que 

transformem os alunos em sujeitos da aprendizagem para que o ensino não fique 

centrado na figura do professor, como único detentor do conhecimento, desenvolvendo 

o pensamento crítico dos alunos (JUNQUEIRA, et al., 2011).
 
  

Desta forma, as mudanças do processo de uma nova formação baseado nas 

DCN, estão relacionadas à um novo paradigma educacional que inclua a humanização 

da saúde, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a flexibilização curricular e o 

aprendizado compartilhado, em que o estudante é o protagonista  na construção do seu 

saber e o professor deixa de ser uma fonte inesgotável de saberes e passa a ser um 

orientador experiente para seus alunos, um facilitador que aponta os caminhos para a 

aquisição de novos conhecimentos (CARVALHO e SANTOS, 2004).  

Tal pensamento tem anuência por parte de alguns docentes, que tentam 

contemplar, mesmo reconhecendo a distância entre a Universidade e o serviço, a 

inserção de componentes humanísticos em suas disciplinas, objetivando o 

desenvolvimento de uma nova postura diante dos estudantes, que possa estimulá-los a 

participarem ativamente do processo de ensino-aprendizagem, como podemos observas 

nos relatos abaixo: 
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A disciplina, sempre que possível, no contexto humanizado, a gente 

insere componentes sociais, éticos, culturais, justamente para trazer o 

contexto humanista para a disciplina  (DO 1); 

 

 

[...] nós temos uma certa distância entre universidade e serviço, mais 

especificamente o curso de farmácia e o serviço onde tem falta de 

diálogo (DO 5). 

 

 

O processo de mudança da educação traz inúmeros desafios, entre os quais 

romper com estruturas cristalizadas e modelos de ensino tradicional e formar 

profissionais de saúde com competências que lhes permitam recuperar a dimensão 

essencial do cuidado: a relação entre humanos (CYRINO e TORALLES-PEREIRA, 

2004).  

A flexibilidade curricular, a interdisciplinaridade, as metodologias ativas de 

aprendizagem, a prática como base da construção do conhecimento e as novas 

modalidades de avaliação são alguns dos recursos indispensáveis para a nova orientação 

da organização curricular, mas não estão ainda consolidadas no processo ensino 

aprendizagem no curdo de farmácia da UFRN, conforme relatos de alguns docentes:  

 

 

A grande maioria (dos docentes) não consegue por que eu acho que 

essa questão da formação humanística ela não tem uma sequência 

transversal durante a formação do aluno. Se tivesse uma sequência 

transversal, um perfil transversal acredito que ele sairia com uma 

formação humanista melhor (DO 5); 

 

 

Infelizmente, o cenário de prática interfere dentro dessa questão da 

formação humanística (DO 5). 

 

 

Uma destas questões diz respeito justamente ao perfil do aluno que se 

pretende formar, que extrapole ao exigido nas diretrizes curriculares. Atender a esta 

exigência tem sido frequentemente feito como registro formal de intenções: pretende-se 

formar o sujeito profissional crítico, humanista, ético. 

Quando se procura o efetivo percurso que o aluno deve fazer para formar-se 

com estas qualidades, deparamo-nos com ausência de condições objetivas para que isso 

aconteça. Isto é, na materialidade da organização curricular, não são previstos espaços 
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acadêmicos para o aluno discutir, por exemplo, questões sociais que envolvem a sua 

futura atuação profissional (BASTOS, 2018). 

 Tais situações apresentam dificuldades e complexidades para a sua 

efetivação, conforme relatam os docentes e discentes, principalmente no tocante aos 

componentes curriculares em que há poucos espaços para discutir e vivenciar a 

formação humanista, sendo o estágio um dos escassos momentos em que existe uma 

vivência prática de seu futuro exercício profissional, conforme observa-se nos relatos a 

seguir 

 

 

Então imagine uma disciplina... uma formação para o farmacêutico 

sair com essa característica crítica, reflexiva e humanista, com carga 

horaria de 105 horas é totalmente aquém do que realmente precisamos 

(DO 7);  

 

 

Do ponto de vista de discutir questões eu até tento, mais como a gente 

ver que como objetivo final eu digo que não...o aluno ele vai aprender 

no estágio que considerar que aquilo é humanístico, que aquilo vai 

propiciar atendimento ao próximo. E fica muito distante, às vezes, um 

exemplo que nós damos, as práticas que nós oferecemos a eles dentro 

da disciplina para que ele utilize aquilo lá fora porque a gente não tem, 

realmente, um cenário de prática ideal (DO 5); 

 

 

Eu também acho que foram poucas vezes...acho que a disciplina que 

eu paguei com o senhor e a disciplina optativa que eu paguei com 

outra professora que eu tive um pouco mais dessa visão (humanista) 

(DI 3); 

 

 

Se a gente não procurar estágios nesta área, a gente não sai daqui 

humanizado... Na Farmácia Escola foi maravilhoso...eu adorei lá... 

além de ter contato com os pacientes, a gente teve o primeiro contato 

do que a gente vai fazer dentro de uma farmácia comunitária...porque 

a gente entra e nós temos que saber dos medicamentos, da legislação 

dos controlados... tem gente que não sabe nem a Res. 344. Imagine, 

ainda ser humanista...ou seja, acredito que ainda preciso de uma 

melhora boa para a formação (DI 4).  

 

 

3.4  Formação Humanística para o mercado de trabalho 

 

 

A Universidade, como formadora de sujeitos, deve buscar a formação mais 

humanista dos alunos. Este é um dever que envolve os professores, pois a estes cabem a 

responsabilidade de resgatar a unidade do saber acadêmico, pelo menos naquilo que se 
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converte no dado mais significativo da atualidade, que é a integração do ser humano no 

mundo do trabalho, com níveis de conhecimentos que respeitem os outros e que tragam 

solidariedade, relacionamentos éticos e profundo respeito pela natureza
 
(BASTOS, 

2018). 

Desta forma, o futuro profissional deve estar qualificado para atuar nos mais 

diversos segmentos de mercado, que responda aos desafios das sociedades 

contemporâneas, com uma visão mais aprofundada dos problemas sociais do país, 

contemplando a atenção em saúde e a assistência farmacêutica.  

O entendimento da necessidade desta formação no curso de farmácia é 

compartilhado pelos docentes, conforme os relatos: 

 

 

Como é que ele não tendo essa formação (humanista) ele vai 

conseguir atuar de correta maneira no território de trabalho? Então é 

isso que eu penso, que é de extrema importância (DO 7); 

 

 

A formação desse profissional (deve ter um) maior valor humanista 

porque o mercado, geralmente, cobra desses indivíduos (DO 1); 

 

 

A formação humanista tem que ser importante para ele mudar o 

mercado de trabalho (DO 6). 

 

 

Os discentes concluintes também compartilham da necessidade de uma 

formação humanista no curso de Farmácia e expressam o desejo de poderem ter mais 

experiência e prática em ocasiões em que se exige, por exemplo, no trato com os 

clientes/pacientes, conforme os relatos a seguir:  

 

 

Deveria ser uma construção desde o momento que a gente entra no 

primeiro semestre da faculdade. A partir daquelas disciplinas básicas 

que a gente pega, devia ter uma construção de quando a gente 

chegasse ao estágio [...] Se não no curso todo, pelo menos em algumas 

disciplinas que pudesse ser abordado (a formação humanista) para 

quando a gente chegasse ao estágio, já termos uma noção, alguma 

bagagem para poder fazer no mercado de trabalho...saber se portar no 

mercado de trabalho (DI 8);  

 

 

Com certeza precisa (da formação humanística para o mercado de 

trabalho)! Porque a partir do momento que a gente lida com pessoas, 

precisa ter. Muitos pacientes chegam e eles precisam só de uma 

conversa. Não sabemos o que eles passam em casa...muitas vezes eles 
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encontram na gente um conforto. E aí, então, você não está preparado 

para lidar com eles...A gente fica perdido, realmente [...]  (DI 2). 

 

Ainda há falhas...quando a gente acaba o curso e se volta para a 

realidade do mercado de trabalho... Eu não me senti tão preparada... 

aprender a ter realmente um contanto humanístico numa relação 

profissional-paciente foi mais no estágio. Na faculdade você não tem a 

noção do que realmente é lidar com pessoas…trabalhar com 

pessoas...porque é muita teoria (DI 6). 

 

 

 

Existe uma efetiva preocupação com a formação que dê conta de atender ao 

mercado de trabalho, numa concepção de universidade que deve formar recursos 

humanos, sendo que, na maioria dos casos, o conhecimento técnico sobreleva este 

“humano”. A formação do aluno, pensada nos projetos pedagógicos de graduação, 

indicada nas diretrizes curriculares e construídos pelo corpo docente das IES, tem 

demonstrado que o perfil pensado é o de um profissional generalista, compreendendo-se 

este profissional como aquele que atende amplamente os setores do mercado, com forte 

tendência tecnicista. Mas, a universidade não é intencionalmente criada para a aquisição 

de saberes técnicos. É, e deve ser, voltada para a produção de conhecimentos e a 

formação humana
 
(BASTOS, 2018). 

Dentro deste contexto, é imprescindível proporcionar aos educandos uma 

compreensão racional do mundo que os cercam, levando-os a um posicionamento de 

vida isento de preconceitos ou superstições e a uma postura mais adequada em relação a 

sua participação como indivíduo na sociedade em que vive e do ambiente que ocupa 

(SANTOS, 2013). 

As transformações ocorridas na Educação, no SUS e na Assistência 

Farmacêutica nos últimos anos, demandam uma formação acadêmica geral e específica 

pautadas em competências, habilidades e atitudes, que devem contemplar 

conhecimentos e experiências reais problematizadas e contextualizadas, com a garantia 

da incorporação de inovações científicas e tecnológicas, na busca da valorização da 

aprendizagem e da educação emancipatória, cidadã e ética.  

Os docentes e discentes do curso de Farmácia acreditam que para 

transformar o mundo do trabalho, tornando-o mais humano e acessível à comunidade, é 

fundamental uma mudança na formação acadêmica: 

 

 

Eu acredito até que a formação humanística, hoje, seria capaz de 

minimizar muitos dos problemas sociais e de saúde pública (DO 1); 
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Então a formação humanística ela tem que ser patrimônio do 

indivíduo... ela tem que ser patrimônio dele, que a partir do momento 

que ele se apodera de uma formação humanística, aí sim, ele vai lá e 

muda o mercado de trabalho (DO 6); 

 

 

É uma necessidade de fato que nós tenhamos esta formação 

humanista, para poder realmente saber lidar atuando no mercado de 

trabalho [...] (DI 6); 

 

 

Eu acredito que necessita muito. A gente precisa saber ouvir, saber se 

portar, diante de algumas situações…então necessita muito da 

formação humanista (para o mercado de trabalho) (DI  3). 

 

 

Um estudante universitário precisa ter alguma compreensão e experiência 

em pensar sobre problemas morais e éticos. Pois, pode muito bem ser que a qualidade 

mais significativa dos alunos seja o julgamento informado que os capacita a fazer 

escolhas morais com discernimento (BASTOS, 2018).  

Ao egresso, oferecer apenas o conhecimento técnico não é mais aceitável, 

sendo necessário que se valorize o humano, nas relações com o outro e amplie os 

horizontes de formação do farmacêutico para o conhecimento além das disciplinas, para 

a integração da teoria e a prática. Os graduandos comentam claramente a necessidade de 

mais espaço para o desenvolvimento de suas habilidades e competências, conforme 

relatos abaixo: 

 

 

Não na forma que deveria (preparação para o mercado de trabalho), 

porque senão a gente não sentiria este impacto tão grande. Talvez se a 

gente tivesse mais estágios...porque foi a fase que a gente teve mais 

contato com pacientes que a gente pôde desenvolver este lado 

humanístico (DI 1); 

 

 

E o que a gente vê durante o curso, é que são poucos os 

momentos...por exemplo, no estágio: a escolha do estágio que a gente 

faz...o local que a gente vai... a Farmácia Escola realmente 

proporcionou uma experiência maravilhosa...porque lá a gente teve 

contato com os pacientes e aqui na faculdade falta isso (DI 2). 

 

 

A responsabilidade do novo papel que cabe aos educadores tem plena 

concordância por parte de docentes do curso de farmácia da UFRN, inclusive no tocante 

à pesquisa, no sentido em que, mesmo nesta área particularmente tecnicista, o 
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profissional deve ter um pensamento voltado para o ser humano, usuário dos produtos a 

ele desenvolvidos e oferecidos para a sua saúde, conforme a transcrição dos relatos 

abaixo: 

 

 

E indo para a questão da pesquisa também... porque o profissional 

humanizado ele vai pensar na pesquisa o quê que é melhor; porque, na 

verdade, quem está lá na ponta é quem vai receber os frutos, vamos 

dizer assim, do que ele pesquisou. Então, se aquele produto ele for de 

melhor qualidade, vai ser melhor para a população, de uma forma ou 

de outra, é ato humanístico (DO 7);  

 

 

Um farmacêutico com perfil humanista é extremamente importante 

para o mercado de trabalho. O profissional humanizado ele pensa no 

outro, então a primeira coisa, independente de que área de atuação ele 

for, ele vai pensar no outro (DO 7).  

 

 

Trabalhamos, todos os dias, com pessoas e não sabemos lidar com situações 

mais delicadas, que requerem maior paciência, atenção, solidariedade e tolerância 

(MIKALAUSCAS; GONZALES, 2004).  

A formação do farmacêutico generalista, segundo as DCN, deve formar 

profissionais com amplas competências. Assim, novos conhecimentos humanos e 

sociais devem ser acrescidos, além do conhecimento técnico e científico. E a 

importância desta formação crítica, reflexiva e humanista é destacada pelos docentes e 

discentes, conforme relatos a seguir 

 

 

Como que eu faço para ser um bom farmacêutico? Eu acho que os livros não 

importam muito... para ser um bom farmacêutico, você tem que ter amor ao 

próximo. E é esse o ponto chave. E nós não temos isso para ensinar no curso... 

então se a diretriz fala crítica, reflexiva e humanística tem que ter, pelo menos, 

uma disciplina daquilo que se chama amor ao próximo senão você não tem 

como praticar isso depois (DO 6); 

 

 

Eu considero a formação crítica, reflexiva e humanista de extrema importância 

para um farmacêutico.  Porque esse profissional, quando sair do curso... esse 

egresso, quando ele for para o mercado de trabalho ou uma pós-graduação, ele 

vai precisar interagir com pessoas, seja no próprio ambiente de trabalho, seja 

com paciente/cliente (DO 7); 

 

 

Acredito que todos os cursos da área da saúde, que lidam majoritariamente com 

paciente, precisam ter essa percepção mais humana, porque as vezes, o paciente 

chega e só está querendo só conversar (DI 1);  
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Eu sinto a falta de saber se portar diante de algumas situações. O paciente que 

surtou...a gente não tem controle, não foi ensinado qual a expressão a gente ter, 

qual postura [...] (DI 7). 

 

 

 

3.5  Preparo do docente para o ensino de conteúdos humanísticos 

 

 

  A atuação na docência deve contribuir para nos tornar cada vez mais 

conscientes de que, em uma ação educativa, devemos associar os saberes científicos (a 

razão) e os saberes humanísticos (a emoção), permitindo, ao estudante, liberdade para 

pensar, refletir e recriar (CASATE e CORREA, 2012).  

De nada adianta a existência de conteúdos humanísticos, se os docentes 

responsáveis não direcionarem a aprendizagem às necessidades específicas da área 

farmacêutica. Desta forma, é importante que exista uma perfeita compreensão da 

necessidade de uma mudança de posturas e atitudes, quanto ao desafio da implantação 

da formação humanística, o que está bem explicito nas repostas de alguns docentes 

participantes do grupo focal, como podemos observar nos relatos abaixo: 

 

 

E a gente já está pensando em formas de mudar a disciplina. 

Pensando nisso para que ela possa atender melhor, chegar mais 

ao aluno, isso de forma mais efetiva. E essa parte humanística a 

gente também vai tentar trabalhar um pouco mais em cima disso 

(DO 7); 

 

 

A disciplina, sempre que possível, no contexto humanizado, a 

gente insere componentes sociais, éticos, culturais, justamente 

para trazer o contexto humanista para disciplina (DO 1). 
 

 

No centro da corrente de transformações está a busca por um farmacêutico 

com múltiplas habilidades e conhecimentos técnicos e científicos e, também, afinado 

com as demandas que emanam da sociedade, dos sistemas público e privado de saúde, 

do mercado. Especialistas falam de um profissional que seja dotado de um viés 

humanístico, da consciência de que é um ente parte de uma coletividade com a qual 

interage e a qual deve oferecer serviços qualificados (CRUZ e SILVA, 2011).
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No tocante às opiniões dos discentes sobre o tema, há uma clara sintonia de 

ideias sobre as dificuldades e as ausências de conteúdos sobre formação humanística, 

conforme descritos nos relatos: 

 

A grande maioria (dos docentes) não consegue, por que eu acho que 

essa questão da formação humanística... ela não tem uma sequência 

transversal durante a formação do aluno. Se tivesse uma sequência 

transversal, um perfil transversal acredito que ele sairia com uma 

formação humanista melhor (DO 5); 

 

 

Então imagine uma disciplina... uma formação para o farmacêutico 

sair com essa característica crítica, reflexiva e humanista, com carga 

horaria de 105 horas é totalmente aquém do que realmente precisamos 

(DO 7);  

 

 

Pouquíssimos (momentos) [...] Realmente para discussão (em 

disciplinas para a formação humanística), só uma vez...durante 5 anos 

[...] (DI 6). 

 

 

Porque o humanismo eu acho que tem que começar aqui de dentro ... 

quando não tem na faculdade é complicado você sair para fora e você 

querer ser humanista se você não aprendeu isto nem com seu próprio 

professor... realmente é muito sério (DI 3). 

 

 

Para Paulo Freire, quanto mais o professor possibilitar aos estudantes 

perceberem-se como seres inseridos no mundo, tanto mais se sentirão desafiados a 

responder aos novos desafios. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com dois momentos 

do ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o 

em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente (CYRINO e 

TORALLES-PEREIRA, 2004).  

O pensamento de Freire, no tocante à importância da pratica pedagógica no 

ensino aprendizagem para uma compreensão do ser humano quanto ao seu papel 

social, apontando para o aprofundamento de sua reflexão como proposta de (re) pensar 

os fazeres inerentes à sua profissão, foi destacada durante o grupo focal por um docente, 

conforme relato abaixo: 

 

 

Eu acho que falta muito apoio pedagógico [...] com relação a nós 

professores. Destaquei aqui o que Paulo Freire sempre falava, a 

relação ensino/aprendizagem depende muito dessa relação educando e 

educador (DO 8). 
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É inegável que, no processo ensino aprendizagem, o professor deva atuar 

como facilitador e mediador. O que acontece, é que a maior parte dos profissionais 

atuantes nos dias de hoje em sala de aula foram formados no modelo tecnicista 

fragmentado, não tendo primordialmente um preparo para atuarem como facilitadores e 

mediadores do processo de ensino-aprendizagem
 
(MENDONÇA, FERREIRA e LA 

ROCQUE, 2018). 

Sendo assim, em toda essa mudança é indispensável que o professor esteja 

preparado tanto para as habilidades específicas de sua área, como, também, para as 

habilidades relacionais que podem favorecer ou dificultar o aprendizado desejado, pois 

o docente passa a ser não mais o transmissor, mas sim o mediador para se alcançar o 

conhecimento (LIMA, et al.,2011). 

Um dos principais entraves é que a maior parte dos docentes em atividade, 

também foram formados no modelo tecnicista, com pouca familiaridade com as 

disciplinas do núcleo das Ciências Humanas, revelando assim, o seu despreparo em 

atuar conforme espera-se para uma formação humanista, conforme podemos observar 

nos relatos: 

 

 

[...] os professores são teóricos, quando eu digo contextualização, eu 

falo o chão da fábrica ... é o tempo real.... Você não pode estimar uma 

realidade se você não faz. Então, como é que você ensina uma coisa 

que você nunca fez? Então eu acho que é um erro da escola, o aluno 

sai malformado por que nós não temos a preparação necessária, a 

gente não conhece a filosofia daquilo que ensinamos (DO 3);  

 

 

Como já foi discutido aqui... da formação dos professores... será que 

nós somos humanistas? Eu acho que tem muitos colegas que são bem 

fechados.... Então tem que ver a acessibilidade, a maneira humana 

como o professor está conduzindo; é aquela estória que eu digo: nós 

somos professores, mas estamos esquecendo de sermos educadores 

(DO 1);  

 

 

Muitas vezes pegamos professores que eu vejo, não tem experiência 

profissional... são professores formados dentro de sala de aula, mas 

nunca saíram... só sabem a realidade do que escuta e o que vê no 

livro...que é bem diferente (DI 7); 

 

 

[...] são poucos professores que se preocupam com essa formação 

humanística. Eu vejo muito eles fechados...ficam muita na questão da 

pesquisa, afirmando que você só será um bom profissional 

farmacêutico, se você for um pesquisador; se não for um pesquisador, 
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não será um bom farmacêutico... pelo menos na cabeça deles. ” (DI  

2). 

 

 

O desafio de contribuir com a educação do jovem e do cidadão, num 

momento de mudanças significativas na educação farmacêutica e a necessidade de 

resgatar valores tão importantes condizentes com a sociedade contemporânea, leva o 

professor a entender que deve exercer um novo papel, de acordo com os princípios de 

ensino-aprendizagem adotados, como saber lidar com os erros, estimular a 

aprendizagem, ajudar os alunos a se organizarem, educar através do ensino, entre outros 

(CASATE e CORREA, 2012).  

A farmácia, como todos os demais programas profissionais, tem a 

responsabilidade de preparar farmacêuticos que exerçam as atividades licenciadas no 

domínio público. Por este motivo, os docentes de farmácia têm a responsabilidade de 

formar profissionais que contribuirão com a sociedade de maneira única, significativa e 

mensurável (CRUZ e SILVA, 2011).  

A preocupação dos docentes do curso de farmácia da UFRN, em se preparar 

e capacitar para enfrentar os desafios na construção de um profissional com uma postura 

crítica, reflexiva e com visão multiprofissional e interdisciplinar, fica evidente quando 

eles mesmos reconhecem que precisam adquirir competências metodológicas em ensino 

aprendizagem, através de oficinas pedagógicas, conforme os comentários:    

 

 

A gente precisa ter uma orientação pedagógica para ir mais a fundo e 

essas oficinas que a gente tem, acho que ela precisa ser mais prática.... 

Eu acho, às vezes, muito filosófico, (DO 3);  

 

 

Nós mesmos ainda temos uma certa dificuldade em sala de aula em 

tentar diferenciar a formação humanista...então, muitas vezes a 

formação humanística que o aluno tem, ele vai aprender a ter dentro 

da universidade em questões pontuais (DO 5); 

 

 

Eu acho necessário uma maior orientação pedagógica aos professores 

para saber como conduzir essa formação humanística (DO 1). 

 

 

Os discentes corroboram as necessidades dos docentes, explicitando 

exatamente a falta de experiência profissional para colocar em prática nova 

metodologias de ensino aprendizagem:  
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Eu acho que essa falta desta visão (humanística), de facilitar as coisas, 

é justamente por falta de experiência... experiência que você 

vivenciasse a situação [...] (DI 7); 

 

 

É uma parcela pequena que realmente tenta abordar em sala de aula o 

que a gente vai realmente lidar com pessoas lá fora. Poucos tentam 

passar essa parte humanista (DI 6). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na esfera acadêmica, a humanização do conhecimento torna-se um ponto 

crítico, pois a apreensão dos conteúdos prático-profissionais, sem relação com o 

paciente, distancia-se das necessidades de saúde.  

Como ficou claro através da análise das transcrições, as dificuldades 

enfrentadas pelos docentes para se adequarem ao novo parâmetro de formação 

humanística preconizado pelas DCN são diversas.  

                  Foi observado que a ausência de uma efetiva flexibilidade curricular no 

processo de ensino aprendizagem do curso pode estar associada à falta de experiência 

ou de conhecimentos por parte do corpo docente que não a colocaram em prática. Razão 

pela qual, a criação de oficinas pedagógicas para auxiliá-los na condução de uma efetiva 

formação humanística e acabar com a fragmentação do ensino atual foi sugerida.   

 A formação dos egressos, ainda com olhar tecnicista, está mais para atender 

as exigências do mercado de trabalho do que uma formação humanista com olhar social 

e cidadã que o egresso deveria ter. E também, a falta da inserção dos estudantes em 

cenários da prática profissional desde o início do curso por meio de parceria entre a 

academia e os serviços de saúde, principalmente relacionados ao SUS.   

Os valores dos conhecimentos humanísticos têm sido negligenciados pelos 

docentes nos componentes curriculares por eles ministrados, inclusive com baixa carga 

horária e escassas discussões sobre temas que poderiam levar aos estudantes uma 

melhor conscientização e responsabilização da sua postura e de seus atos perante a 

sociedade.  

O resultado desta avaliação oferecerá subsídios para discussões e reflexões 

durante a construção de Projeto Pedagógico do curso de Farmácia da UFRN, que está 

em revisão e norteará as modificações necessárias para o atendimento à formação 

humanista prevista na DCN. Esta pesquisa oferecerá discussões e reflexões objetivando 
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a construção do Projeto Pedagógico do curso de Farmácia da UFRN, que está em 

revisão e norteará as modificações necessárias para o atendimento à formação 

humanista prevista nas DCN.  

Desta forma, podemos ter um efetivo salto de qualidade na formação 

humanista do curso de farmácia da UFRN, seguindo essencialmente o que está 

preconizado nas DCN, auxiliando para que o projeto pedagógico contribua para uma 

formação integral e adequada, com articulação entre os conteúdos teóricos e práticos 

essenciais, relacionando-os com todo o processo social e sua realidade.  
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5 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE  

 
A realização deste estudo foi motivada, essencialmente, partir de 

conversas aleatórias e esporádicas com professores e estudantes do curso de 

farmácia da UFRN quanto à formação humanista preconizada pelas DCN/2002 

- agora ratificada pelas de 2017. Destes momentos, surgiram várias dúvidas e 

inquietações acerca da qualidade dos graduados no tocante ao estarem 

realmente preparados para enfrentar os desafios das rápidas transformações 

da sociedade, do mercado de trabalho e das condições do exercício 

profissional. 

Na esfera acadêmica, a humanização do conhecimento torna-se um 

ponto crítico, pois a apreensão dos conteúdos práticos profissionais, sem 

relação com o paciente, distancia-se das necessidades de saúde. Entretanto, 

são diversas as dificuldades enfrentadas pelos docentes para se adequarem ao 

novo parâmetro de ensino preconizado pelas DCN. 

Na verdade, um longo caminho vem sendo trilhado pelo curso de 

Farmácia da UFRN, buscando as necessárias mudanças para uma desejada 

adequação ao que está preconizado nas DCN, no tocante a uma formação de 

profissionais farmacêuticos a partir de uma construção social, política, 

acadêmica e profissional que possam atender aos anseios da sociedade, com 

uma oferta de prestação de serviços responsável, ética e humana. 

Procurou-se, portanto, neste trabalho, analisar a formação 

farmacêutica, sob a perspectiva humanística, na percepção dos docentes 

ativos e discentes concluintes do curso de farmácia da UFRN em relação às 

DCN, conhecer os recursos pedagógicos utilizados pelos docentes no ensino 

de conteúdos humanísticos e correlacionar a percepção dos discentes acerca 

da formação humanística e sua importância para a atuação profissional. 

É pertinente destacar que a profissão farmacêutica passa por um 

processo de desenvolvimento de valorização perante a sociedade que decorre, 

principalmente, de sua prestação de serviços em que o principal foco é o ser 

humano.   

O farmacêutico não deve ser apenas um profissional do 

medicamento, mas acima de tudo, um profissional da saúde em que cuida e 
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orienta o ser humano que está circunstancialmente doente e não somente a 

doença e os medicamentos a ele administrados, devendo colocar, portanto, 

seus conhecimentos, sua capacidade de relação humana, sua humanidade, a 

serviço da pessoa no processo saúde-doença.  

Essa mudança de postura é essencial para que o farmacêutico seja 

realmente um profissional exigido e respeitado pela comunidade. Desta forma, 

os avanços pretendidos com as novas DCN poderão ter um impacto muito 

positivo na qualidade da formação de farmacêuticos.  

Ao término desta pesquisa, ficaram claramente evidenciadas as 

dificuldades encontradas pelos docentes do curso de farmácia da UFRN para 

atender adequadamente as diretrizes curriculares. 

 Esta pesquisa oferecerá discussões e reflexões objetivando a 

construção do Projeto Pedagógico do curso de Farmácia da UFRN, que está 

em revisão e norteará as modificações necessárias para o atendimento à 

formação humanista prevista nas DCN, conforme listado abaixo: 

1.  Ausência de uma efetiva flexibilidade curricular, no processo de 

ensino aprendizagem no curso, pode estar associada à falta de experiência ou 

de conhecimentos por parte do corpo docente que não a colocaram em prática. 

Razão pela qual, alguns docentes recomendam a criação de Oficinas 

Pedagógicas para auxiliá-los na condução de uma efetiva formação 

humanística e acabar com a fragmentação do ensino atual; 

2. A formação dos egressos, ainda com olhar tecnicista, está mais 

para atender as exigências do mercado de trabalho do que uma formação 

humanista com olhar social e cidadã que o egresso deveria ter;  

3. A falta da inserção dos estudantes em cenários da prática 

profissional desde o início do curso por meio de parceria entre a academia e os 

serviços de saúde, principalmente relacionados ao SUS;  

4. Os valores dos conhecimentos humanísticos têm sido 

negligenciados pelos docentes nos componentes curriculares por eles 

ministrados, inclusive com baixa carga horária e escassas discussões sobre 

temas que poderiam levar aos estudantes uma melhor conscientização e 

responsabilização da sua postura e de seus atos perante a sociedade; 

5.  Desconhecimento do modelo de ensino por competência e dos 

modelos de ensino através de metodologias ativas; 
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6. Há dificuldades de adaptações ao currículo proposto pelo novo 

modelo; 

7. A falta da experiência e de conhecimentos pedagógicos dos 

docentes, na sua maioria muito teóricos e distantes dos estudantes, em relação 

à prática de ensino aprendizagem baseado em competências e habilidades 

direcionadas a uma formação humanística.  

Deve-se ressaltar que o estudante deve ser o protagonista do 

processo de aprendizagem, rompendo com a prática tradicional da transmissão 

de conteúdos na qual o professor é detentor do saber e o aluno agente passivo 

na transmissão de informações.  

Para isso, deve-se planejar um PPC que contemple uma formação 

inter e transdisciplinar, com estratégias de ensino aprendizagem direcionadas a 

uma formação integrada, critica, reflexiva e humanista, com uma formação 

generalista que faça contraponto a uma formação especialista e com um 

modelo de formação baseada por competências.  

Desta forma, podemos ter um efetivo salto de qualidade do ensino 

do curso de farmácia da UFRN, seguindo essencialmente o que está 

preconizado nas DCN, auxiliando para que o projeto pedagógico contribua à 

uma formação integral e adequada, com articulação entre os conteúdos 

teóricos e práticos essenciais, relacionando-os com todo o processo social e 

sua realidade.  

Em relação aos impactos do estudo, ressalta-se que, a curto prazo 

destaca-se: Sensibilizar os docentes sobre as lacunas observadas neste 

estudo, no que diz respeito à formação humanística no curso de Farmácia da 

UFRN; utilizar os resultados deste trabalho como ponto de partida para uma 

melhor adequação do novo Projeto Pedagógico do curso de Farmácia da 

UFRN, tendo em vista o perfil do egresso exigido pelas novas DCN-2017. A 

médio prazo, ressalta-se: Implantar mais conteúdos humanísticos na matriz 

curricular do curso de Farmácia da UFRN; estimular a ampliação de 

diversificados cenários de práticas como estratégia na formação farmacêutica. 

A longo prazo, pensou-se em: avaliar o impacto das mudanças no currículo, 

com pesquisas semelhantes e mensurar o impacto na formação humanista dos 

egressos. 
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        Acredito firmemente que o farmacêutico é um profissional que deve 

estar com o povo, o indivíduo, a família e a comunidade. A sua formação deve 

ser pautada essencialmente no humanismo de suas ações, dos seus serviços, 

das suas atribuições e, desta minha convicção, me levou a escolha deste tema 

que acredito que seja extremamente pertinente para se alcançar uma formação 

humanística que tanto desejamos.  

Desta forma, o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde foi de uma 

contribuição extraordinária para um melhor aproveitamento na didática dos 

componentes curriculares por mim ministrados que me permitiram oferecer 

uma melhor compreensão aos meus alunos sobre a complexidade de ser um 

verdadeiro e participativo profissional da saúde. Recurso pedagógicos e 

estratégias de ensino, como aulas práticas com simulações e protocolos, aulas 

de laboratórios, ensino baseado em problemas, discussões de casos, entre 

outros, foram de grande valia para a compreensão do egresso quanto a 

conscientização crítica do mundo do trabalho e na esfera social em que ele vai 

atuar e me fez ter plena confiança que estamos formando cada vez mais 

profissionais farmacêuticos que a sociedade tanto espera para atender as suas 

necessidades da promoção, proteção e recuperada da saúde. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE PERGUNTAS (GRUPO FOCAL)  
 
 
Docentes ativos:  

1. Qual a sua avaliação sobre a formação crítica, reflexiva e 

humanista preconizada nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2002? 

 

2. Como é a sua percepção em relação aos egressos quanto à sua 

formação humanista? Eles possuem conhecimentos e compreensão para tal? 

 

3. O componente curricular por você ministrado propicia discussões 

para uma formação humanista?  

 

4. O Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia da UFRN, em sua 

opinião, contempla às DCN quanto ao perfil do profissional humanista? 

 

5. Você considera importante a formação de profissionais com perfil 

humanístico para o mercado de trabalho, seja ele, público ou privado ou para a 

pesquisa e docência? 

 

6. Qual a sua análise em relação ao componente ministrado por 

você? Ele contribui para a formação humanista preconizada nas DCN e PPC? 

 

Concluintes 

1. Qual a sua avaliação sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) de 2002 quanto à formação humanista no Curso de Farmácia da UFRN? 

 

2. Você avalia que o Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia tem 

fundamentos claros e objetivos quanto à formação humanista, conforme 

preconizado pelas DCN? 

 

3. Você considera que os docentes do Curso de Farmácia são 

preocupados com uma boa formação humanista dos discentes? 
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4. Durante a sua vida acadêmica houve momentos para discussões 

sobre a importância de uma formação humanista para o profissional 

farmacêutico? 

 

5. Você acredita que o farmacêutico necessita de uma formação 

humanista para o mercado de trabalho? 

 

6. Você considera que o Curso de Farmácia da UFRN lhe preparou 

para o mercado de trabalho, que exija farmacêuticos com um perfil humanista?  
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APÊNDICE B - TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL (DISCENTES) 

 

 

 

1 Qual a sua avaliação sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN)/2002 quanto à formação humanista no Curso de 

Farmácia da UFRN? 

 

DI1  

DI2 

DI3 

DI4         Ninguém se sentiu preparada para responder  

DI5 

DI6 

DI7 

DI8 

 

2 Você avalia que o Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia 

tem fundamentos claros e objetivos quanto à formação humanista, 

conforme preconizado pelas DCN? 13:34 

 

DI1 – 13:35   ainda falta um pouco dessa parte humanista, se 

conversado mais com os alunos. Mas quanto a parte crítica, sim...  Generalista, 

eu acho que atende bem...que a gente vê de uma forma bem geral 

tudo...realmente falta um pouco a parte humanista. 

DI2 – 14:04 -   a formação humanista deixa um pouco a 

desejar...vejo muito a formação tecnicista... predomina, e não esta parte 

humanista. 

DI3 – 14:17 – Também concordo...a formação humanista a gente vê 

mais no dia a dia, num estágio por exemplo; mas aqui dentro na faculdade 

quando a gente vê as matérias teóricas fica bastante a desejar. Claro que eu 

não vou generalizar, mas tem alguns professores que se passam como um pai 

ou uma mãe que tem essa visão mais humanista, mas não são todos. Então, 

por isso acho que ainda deixar a desejar.  
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DI4 – 14:51 – Quando entrei, estava muito pior esta parte humanista, 

mas realmente tem muitos professores que são ótimos eles são abertos para 

ensinar, para falar sobre o futuro e o mercado de trabalho, mas infelizmente 

ainda tem muito professor que é muito apegado ao antigo, ao técnico, ao que 

não leva para nada fora da faculdade. 

DI5 – 15:36 – É eu acredito que o curso está bem generalista, a 

gente aprende diversas áreas e forma profissionais generalistas. Claro que tem 

suas falhas e precisa aprimorar mais nesta parte humanística, mas eu acredito 

que hoje tá bem melhor do que era há dez anos atrás.  

DI6 – 16:00 – Houve realmente uma evolução pelo que a gente pode 

perceber no curso de farmácia. Porém realmente ainda há falhas...quando a 

gente acaba o curso e se volta para a realidade do mercado de trabalho. Eu 

não me senti tão preparada... aprender a ter realmente um contanto 

humanístico numa relação profissional-paciente foi mais no estágio...na 

faculdade você não tem a noção do que realmente é lidar com pessoas.... 

trabalhar com pessoas...porque é muita teoria...eu entendo que realmente é 

muita coisa que a gente  tem que ver durante os cinco anos...é muita teoria, é 

muita bagagem, mas em relação a formação humanista, deixa a desejar. 

DI7 –  17:02 - Só reforçando, a parte humanística deixa a desejar 

porque a gente não tem contato... a gente se fecha num mundo de sala de 

aula...muitas vezes pegamos professores que eu vejo não tem experiência 

profissional... são professores formados dentro de sala de aula, mas nunca 

saíram... só sabem a realidade do que escuta e o que vê no livro...que é bem 

diferente...então a bagagem de experiência do contato com as pessoas só vê 

nos estágios e dependendo do estágio que você escolher, porque nem todos 

os estágios que são disponibilizados  para  gente, pelo menos na nossa 

realidade, você tem esse contato... Você tem que ter iniciativa para ir atrás de 

novas inserções.  

DI8 - 17:52 – Como fiquei por último, concordo com tudo o que foi 

dito pelos meus colegas. 

Pesquisador intervém: 18:03 – Vocês tiveram conhecimento do 

Projeto do Curso de Farmácia?  

Todos responderam que conheciam em parte e acham que o PPC 

foi bem elaborado, mas não totalmente implantado. 
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3 Você considera que os docentes do Curso de Farmácia são 

preocupados com uma boa formação humanista dos discentes? 19:25 

 

DI1 – 19 :39 - Eu acho que não há regra geral, alguns tem mais essa 

preocupação, mas outros, não sei se é porque é muito corrida tudo que temos 

que aprender, acaba passando um pouco por cima disso e a gente não tem 

tanto esse ensinamento relacionado a parte humanística.    

DI2 – 20:02 – Não dá para generalizar, mas na minha percepção são 

poucos professores que se preocupam com essa formação humanística. Eu 

vejo muito eles fechados...ficam muita na questão da pesquisa, afirmando que 

se você só será um bom profissional farmacêutico, se você for um pesquisador; 

se não for um pesquisador, não será um bom farmacêutico... pelo menos na 

cabeça deles. 

DI3 – 20:34 – Eu também acho – já falei um pouco antes – que 

nossos professores alguns são preocupados com a formação humanista e 

outros ficam mais na área da pesquisa, somente.  

DI4 -  21:24 – Eu acredito que muitos são assim porque escolheram 

para dar aula...porque tem muita coisa que não tem como você ser um 

humanista em algumas áreas, realmente não tem...mas as vezes esmo nestas 

áreas eles poderiam ser.... tratar o humanismo na própria sala de aula...  Que 

as vezes eu acho que falta isso...que é isso que a gente as vezes no próprio 

ambiente de trabalho mesmo...que a gente acaba vendo que quando a gente 

sai da faculdade, a gente vê que o que o que a gente estava aí dentro da 

faculdade, a gente está  vendo fora dela  também....como já disseram lá fora 

que também  essa estória de QI existe aqui dentro... porque o humanismo eu 

acho que tem que começar aqui de dentro ... quando não tem na faculdade é 

complicado você sair prá fora e você querer ser humanista se você não 

aprendeu isto nem com seu próprio professor... realmente é muito sério.... Tem 

muitos professores que eles tentam ser mesmo, mas tem outros que 

infelizmente precisam de trabalho mesmo...  

DI5 – 22:53 – Eu acredito que muitos professores ficam na formação 

técnica...as vezes não é que nem porque não sabem passar essa formação 
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humanista, mas é que acredito que falte tempo também... as vezes 

organização para poder passar essa ideia. Acho que de acordo com cada 

disciplina e cada assunto...acredito que é mais organização... uma forma de 

passar.  Aí a grande maioria dos professores passam mais essa formação 

técnica.  Tem alguns que tem mais facilidade para passar essa formação 

humanista, mas são poucos. 

DI6 -  23:37 - Acho que é uma parcela pequena realmente dos 

professores do decorrer assim, se a gente for vê desde o primeiro semestre até 

o último, pouco…´é uma parcela pequena que realmente tenta abordar em sala 

de aula o que a gente vai realmente lidar com pessoas lá fora...tentem passar 

essa parte humanista, é pouco...é pouco mesmo!  

DI7 – 24:00 – Discordando só um pouco do que ela falou, tem 

questão que tem disciplina que não dá para ser tão humanista. Eu acho que 

todas s disciplinas, com exceções daquelas áreas que tá só você e o 

computador, você tem que ser humanos...porque uma pessoa vai ler, vai mexer 

naquilo ali, você tem que exercitar porque a todo momento você vai lidar com 

pessoas.  Então, de fato, aqui a parcela de professores que tem esse senso, 

que passa, é tão pouco que às vezes a gente se agarra tanto a esses 

professores que são humanos que às vezes a gente chega até sufocar. Por 

que aí surge aquelas coisas, né?, que é visto como “ah, é porque é a mais 

preferida”...mas não é! É porque são aqueles professores que além de passar 

a técnica, passar o conteúdo, ensina a gente a transmitir aquilo ali de uma 

forma mais fácil...de entendimento ...porque nem todo mundo que vai chegar à 

sua frente, independente da área, vai conseguir o mesmo rendimento.   

DI8 – 25:05 – Realmente os professores são meio divididos... você 

prestando no modo de falar você já percebe quando ele vai transmitir alguma 

coisa humanística ou não ... 

Intervenção do pesquisador -  25:29 – Você não acha que a relação 

tecnologia X cuidados (parte humanística) deve ser melhor discutido por parte 

dos professores, mesmo ele estando numa bancada de pesquisa e sem 

nenhum contato com pessoas, mesmo assim ele não devia ter a compreensão 

do ato humanístico nas suas pesquisas? 

DI8 -  26:07 – Claro, porque você está pesquisando por algum 

motivo…e esse motivo deveria ser ajudar alguma pessoa.  
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DI6   -  26:18 - Por mais que a gente não tenha contato direto com 

pessoas, independente da área, mas o objetivo principal é o cuidado com as 

pessoas. Todas as áreas deveriam ter. 

Pesquisador – 26:28 - Então, no momento que você está realizando 

sua atribuição profissional, em qualquer área, mesmo não tendo contato com 

pessoas, você deve ter essa consciência humanística... 

DI7 – 26:50 -  No final, não tem isso porque eles só pensam em 

gerar um “B”...  

DI3 - 26:55 -   Às vezes é um ótimo projeto, mas chega numa hora, 

para... 

DI4 – 27:04 – Quando a gente vai num projeto de extensão, muitos 

deles ficam lá fazendo a parte principal e nós alunos é que temos que falar com 

as pessoas, temos que ser os humanos... e eles ficam somente na parte 

técnica. 

DI5 -  27:33  - Até eles mesmos não tem essa visão... essa 

formação...por isso mesmo eles não passam essa formação. 

DI7 – 27:57 – Eu acho que essa falta desta visão, de facilitar as 

coisas, é justamente por falta de experiência... experiência que você 

vivenciasse a situação... e você tem que se virar “nos 30” para poder 

esclarecer aquele assunto. Aí é aquela coisa: terminou, continuou na sala de 

aula, permaneceu ali...e não olhou a experiência profissional. 

 

 

4 Durante a sua vida acadêmica houve momentos para 

discussões sobre a importância de uma formação humanista para o 

profissional farmacêutico?  (28:24) 

 
 
DI1 (28:40) – Houve em poucos momentos...pra não dizer...que eu 

me lembre foi só um momento só (risos), mas, muito difícil assim, como já foi 

discutido que...não sei se por muito conteúdo que a gente tem, muita 

coisa...possa ter passado despercebido. 

DI2 (29:08) -  Foram pouquíssimas vezes... acho que dá pra contar 

disciplinas que a gente escuta falar um pouquinho mais sobre a parte mais 
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humana que o farmacêutico deve ter. Mas, no geral pouquíssimas vezes a 

gente escutou.  

DI3 (29:25) - Eu também acho que foram poucas vezes...acho que a 

disciplina que eu paguei com o senhor e a disciplina optativa que eu paguei 

com a profa. Célia Aguiar que eu tive um pouco mais dessa visão (humanista) 

do mercado de trabalho. 

DI4 (29:43) -  Eu acho que realmente... eu só me lembro de duas 

vezes – no máximo 3 – que foi falado nisso. Talvez, as vezes, a gente 

conversando entre nós mesmos. Mas, com um professor foram poucas 

vezes...talvez acredito tenha sido só com o senhor (risos). 

DI5 - (30:05) - Acredito que por mais que algumas disciplinas... teve 

algumas disciplinas que a gente discutia isso mais especificadamente... mas 

acredito que teve outras que mais que a  gente discutisse não era algo 

específico, era mais algo no momento, uma dúvida...não era o assunto 

principal.  

DI6 - (30:40) – Pouquíssimos... Realmente para discussão... só uma 

vez...durante 5 anos (risos). 

DI7 - (31:14) Eu tive o privilégio de ter ainda quatro (disciplinas...) 

uma daqui, sendo da grade do curso de farmácia, e três de outras áreas que 

quando cheguei, eu pensei “aqui tem uma coisa legal, você consegue se 

nortear...para o mundo real” ... e aqui (no curso de farmácia) você só teve uma 

realmente. E em outras disciplinas que se tentava entrar neste assunto 

(humanismo), a gente era interrompida: “Vamos voltar ao foco”, porque para 

alguns professores discutir esta parte humanística, discutir como lidar, tratar 

com pessoas era uma coisa errada, está fugindo do foco da aula.    

DI3 - (31:58) – Isso era considerada conversas paralelas (risos). E 

como ela disse, era basicamente entre os alunos que se discutia isso, porque 

os professores são pouquíssimos (para discutir humanismo) (risos) 

DI4 – (32:11)  - A gente vive dentre na faculdade só na base de caso 

clínico e a gente não trata o paciente como  o paciente mesmo...a gente vê só 

os problemas dele... se aquele remédio tá dando certo, se não está, e pronto.  

DI8 -  (32:26) – E o pior é quando você chega de verdade, cara a 

cara, com o paciente, você deve ter o raciocínio tão rápido, que você sente 

assim, que não vê em canto nenhum... Quando cheguei no Estágio e me 
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deparei a primeira vez com esta situação, eu fiquei assustadíssima, que 

pensei: “Passei esse tempo todinho na faculdade para não aprender nada” ...  

(Risos) Aí fiquei morrendo comigo mesma por causa disto...aí depois é que eu 

fui começar a encaixar as ideias e comecei a pensar em um jeito diferente...aí, 

pronto...deu certo!  

DI3 – (32:56) – E sem falar que no mercado de trabalho ás vezes 

você o papel de psicólogo, farmacêutico...é tudo! Porque eles chegam e 

começam a contar o que está sentido, começa a contar os problemas de casa, 

e aí se a gente não está preparada para ouvir, se não estar preparada para 

conversar sobre (o assunto), a gente vai falar: “Não, pode ficar aí...”? Teve até 

– faz umas duas semanas – que teve uma (paciente) na farmácia que eu 

trabalho com um surto psicótico...chegou dizendo que tinha tentado matar a 

mãe e a irmã...imagine se você não está preparado para isso?  A farmacêutica 

deu um pulo para trás...aí, depois é que começou a cair na real: “eu tenho que 

tratar...eu tenho que conversar...” e aí conseguiu contornar a situação. Mas, ela 

contando eu pensei: “Meu Deus, o que eu ia fazer, assim, no momento, 

entendeu? É bem complicado. 

Intervenção do Pesquisador – (33:54) – Talvez o curso prepara 

vocês a tratarem de uma doença de uma pessoa, mas, não, de uma pessoa 

que esteja doente. 

DI7 - (34:07) – Isso mesmo...por que às vezes o problema não é  

precisar de um remédio, precisa só de uma conversa...às vezes você está com 

uma dor no estômago, às vezes é nervosismo...não precisa de um remédio. 

Nós temos que detectar isso. O balconista, sem querer desmerecê-lo, mas com 

certeza eles não querem nem saber...teve um que perguntou a mim: “Não sei 

como você aguenta conversar com essa pessoa não sei quanto tempo...” Aí eu 

respondi: “Sabe porquê? É meu trabalho. A gente tem que fazer isso...porque 

ela sai da casa dela para vir aqui, pra conversar comigo, aí eu vou ignorar ela? 

Claro que não! A gente tem que fazer esse papel, também”. A gente tem que 

ser psicóloga, como ela disse, a gente tem que ser tudo.  

 
 
5 Você acredita que o farmacêutico necessita de uma formação 

humanista para o mercado de trabalho? (35:20) 
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DI1 – (35:30) – Sim! Já foi discutido, né? Acredito que todos os 

cursos da área da saúde, que lidam majoritariamente com paciente, precisam 

ter essa percepção mais humana, porque as vezes, o paciente chega e só está 

querendo só conversar...e a saúde...de uma forma geral envolvida...a saúde 

psicológica...e, às vezes como uma conversa nós já podemos ajudar e acredito 

que faz parte, também, do nosso trabalho.  

DI2 – (36:03) – Com certeza precisa! Porque a partir do momento 

que a gente lida com pessoas, precisa ter. Muitos pacientes chegam e eles 

precisam só de uma conversa. Não sabemos o que eles passam em 

casa...muitas vezes eles encontram na gente um conforto. E aí, então, você 

não está preparado para lidar com eles...A gente fica perdido, realmente. Eu 

não sei, ainda, por que não fui para o mercado de trabalho, mas quando as 

meninas relatam isso, eu fico me perguntando como será o choque que a gente 

vai ter? E o que a gente vê durante o curso, é que são poucos os 

momentos...por exemplo: no estágio...a escolha do estágio que a gente faz... O 

local que a gente vai... a Farmácia Escola realmente proporcionou uma 

experiência maravilhosa...porque lá a gente teve contato com os pacientes e 

aqui na faculdade falta isso. Uma coisa que eu acho bem legal é a utilização do 

OSCE. Quando fui monitora da Disciplina de Cosmetologia, e que lá nós 

simulávamos o contato do aluno com o paciente. E numa disciplina, que não 

era do Departamento de Farmácia, que a gente teve também o uso do Osce, e 

os alunos simulavam...um era o farmacêutico, o outro era o paciente, e a gente 

podia ter uma noção de como seria. Mas eu acho que ficou muito a desejar e 

nós necessitamos muito dessa formação humanista.  

DI3 – (37:47) – Eu acredito que necessita muito. A gente precisa 

saber ouvir, saber se portar, diante de algumas situações…então necessita 

muito da formação humanista. 

DI4 –  (28:10) - Só vou dizer que sim... (risos) 

DI5 - (37:14) – Eu acredito que necessita, sim!  Tem que saber ouvir, 

escutar...E tem que saber conduzir a situação, porque às vezes as pessoas 

chegam com problemas e se você não souber resolver, você vai te que 

escutar! (Risos) A gente precisa liderar, precisa dar um exemplo. 
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DI6 – (39:00) – E como ele disse... às vezes tem que lidar com 

paciente num momento de maior estresse dele [...] então, ter essa serenidade 

e saber tratar, para poder ajudar. 

Intervenção do pesquisador: Ter a sensibilidade...que é muito 

importante. Nós devemos ter uma sensibilidade muito grande...de bom senso, 

de saber como falar, de saber como escutar. E isto só existe se você tiver esta 

percepção da sua formação de querer realmente atender, escutar, cuidar...ter 

essa percepção humanista. Como vocês falaram, vocês passam 05 anos aqui 

e não tem essa vivência... 

DI5 (39:46) – Professor, vai depender muito do estágio. Pois. 

Dependendo do estágio que você escolher, você vai ser formado de maneira 

diferente. Se você quer algo mais humanista, você vai pra certos estágios; se 

que algo mais técnico, vai para outros. Eu creio que deveria ser uma coisa só.  

DI4 (40:07) – Eu acredito também, como ele falou, que a gente tá 

muito focado no paciente, mas a gente esquece também, por exemplo, quando 

a gente escolhe para uma drogaria, a gente tem que lembrar que, por a gente 

ser líder, também, ás vezes tem aquele balconista, aquela pessoa que cuida da 

limpeza, e não estão bem, nós temos que ajudar também. Temos que ser 

humanista até nisso, também. Porque às vezes ele trata um paciente ruim, de 

mal jeito, e às vezes não é um bom dia pra ele. Então, a gente tem que 

detectar isso também. Temos que ser humanista também nisto [...]. 

DI6 - (40:45) – É uma necessidade de fato que nós tenhamos esta 

formação humanista, pra poder realmente lidar, saber lidar atuando no 

mercado de trabalho... 

DI7 – (40:57) – Eu sinto a falta der saber se portar diante de 

algumas situações. O paciente que surtou...a gente não tem controle, não foi 

ensinado qual a expressão a gente ter, qual postura... 

Intervenção do pesquisador – A comunicação é uma arte. E para 

comunicar-se com pessoas doentes, ou não, mas precisando de uma ajuda, de 

uma palavra, é muito importante essa comunicação. 

DI7 – (41:33) – Porque eu fico pensando assim: numa situação de 

chegar uma pessoa ferida numa farmácia... você está ali na frente... mas, você 

vê que aquela pessoa está ferida por algum motivo que ela fez de errada por 

algum assalto, alguma coisa...como se portar? A gente não tem esse preparo 
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na faculdade de tentar separar...ali você é um profissional da saúde e por mais 

que você tenha seu julgamento, você tem que saber que lidar com esse tipo de 

situação. Não tem... a gente constrói esse pensamento, ou no dia a dia, ou 

pelos estágios que a gente escolheu [...] mas, aqui dentro (da faculdade) a 

gente não tem esse ensinamento de como a gente vai estar ali, na frente de 

uma pessoa que diz que tem AIDS [...] a sua primeira expressão é se retrair. 

Mas, não era para ser assim.... E quando chega uma situação dessa a gente 

para e pensa: “eita, e agora”? 

DI8 – (42:32) - Eu acho que é justamente isso. Deveria ser uma 

construção desde o momento que a gente entra no primeiro semestre da 

faculdade. A partir daquelas disciplinas básicas que a gente pega, devia ter 

uma construção de quando a gente chegasse ao estágio, já ter uma base boa e 

um amadurecimento da gente, do profissional mesmo. Se não no curso todo, 

pelo menos em algumas disciplinas que pudesse ser abordado (a formação 

humanista) para quando a gente chegasse ao estágio já termos uma noção e 

sorte dos que passam por um estágio especifico como a gente passou e 

aprende um pouco, sai de lá com alguma bagagem para poder fazer no 

mercado de trabalho...saber se portar no mercado de trabalho. Mas, quem não 

passa [...] Eu passei por lá e quando chega uma situação assim [...] no primeiro 

emprego, quando chegou o primeiro paciente para você atender, eu fiquei em 

pânico, sem saber o que fazer. E a forma como você vai falar, como vai se 

explicar, do que você vai tratar [...] e eles tem muitas perguntas, muitas 

dúvidas...como a gente vai poder explicar de uma forma que eles entendam... 

DI3 - (44:11) – Sempre bom ter a simplicidade de quando você não 

souber, não inventar. Teve um caso que já aconteceu comigo, quando eu 

estava no balcão e tinha uma prateleira enorme de genéricos. Aí o paciente 

começou a me perguntar: “Aquele serve para quê? E aquele outro?” Assim, ele 

fez uma cinco ou seis perguntas. E desses, eu não de dois.  E eu falei pra ele 

que não sabia. Aí depois ele disse “Ah, é porque eu faço uso”. Então, ele já 

sabia [...] (risos) e estava tentando me testar. Mas, depois eu fiquei rindo com 

ele, brincando...se fosse outro profissional pudesse ficar meio chateado com a 

situação.  

DI8 – (45:06) – Porque a maioria das pessoas que acabam de sair 

da faculdade, vão para onde? Vão para uma farmácia comunitária...E é lá que, 
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queira ou não, agente vira o primeiro profissional da saúde que todo mundo 

tem contato. Se você estiver numa farmácia agora, eu iria numa farmácia e 

chamava você para perguntar [...] e o farmacêutico vai conversar com 

você...vão ter que dar uma assistência...O farmacêutico é a linha de frente. Às 

vezes as pessoas estão com uma coceira no dedo, aí não quer ir ao médico, 

não quer ir para não sei onde...porque não quer esperar...aí vai para a 

farmácia.  

Pesquisador – (45:42) - A Farmácia é aberta e é gratuita... 

DI8 – (45:45) – Exatamente!  O aceso é tão livre, que gente acaba 

recebendo pessoas que precisam de atendimento naquela hora...e, por esse 

motivo, acho que deveríamos ter essa preparação (humanística) no curso de 

farmácia. 

DI5 – (46:08) – De tudo acontece numa farmácia. E você tem que 

estar preparado pra tudo.   

DI2 – (46:15) – E é um choque mesmo, quando você sai do curso e 

vai para o primeiro emprego...Saber lidar com isso é realmente bastante 

complicado.  

 
 
 

6 Você considera que o Curso de Farmácia da UFRN lhe 

preparou para o mercado de trabalho, que exija farmacêuticos com um 

perfil humanista? (46:38) 

 
 
DI1 - (46:50) – Não, na forma que deveria, porque senão a gente 

não sentiria este impacto tão grande. Talvez se a gente tivesse mais 

estágios...porque foi a fase que a gente teve mais contato com pacientes que a 

gente pôde desenvolver este lado humanístico. Então se tivesse mais 

estágios...porque já tentei comparar com o curso de medicina...como eles tem 

muito...a questão do internato (residência), que eles passam 2 anos 

atendendo... eles são muito melhor preparados do que a gente, que só temos 2 

ou 3 estágios...e temos pouco tempo e não temos tanta oportunidade para 

desenvolvermos este lado, que acredito ser melhor desenvolvido com o contato 

direto. Tem outras ações como o “OSCE”, mas mesmo assim não é tão bom 
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como se fosse com o paciente diretamente...Então acredito que não, de forma 

satisfatória do jeito que deveria ser. 

DI2 – (48:01) – Preparou, mas não de uma forma tão adequada. 

Acho que como foi falado, essa questão dos estágios...acho que o estágio 1 e 

o 2 poderiam ser reformulados, porque...  O 1 a gente só vai nos locais para a 

gente conhecer; o 2 foi aqui na faculdade. Eu acho que poderia adicionar mais 

estágios, como também ampliar a carga horária. Também o estágio 4 é muito 

pouco, 90 horas...E os estágios 5 e 6, poderiam ampliar a carga horária. 

DI3 – (48:36) – Até no estágio 3, quando você chega você sente um 

baque... você tá confinado e do nada você vai para algum local...ai você chega 

e fica meio assim [...] você não sabe como fala...você não sabe como 

responde...você não sabe nada! (Risos) [...] Aí você fica: Meu Deus! “Sou um 

lixo” [...] (risos) Depois é que você vai amadurecendo... 

DI2 – (49:09) – E tem essa questão que a Farmácia Comunitária é a 

nossa porta de entrada para o mercado de trabalho. Mas aqui (no curso) 

muitas vezes ela é negligenciada...a gente escuta muitas vezes “Ah, você vai 

trabalhar numa farmácia comunitária, quando tem tantas outras áreas que você 

poderia seguir [...]. 

DI1 -  (49:24) – Até os próprios professores dizem isso... 

DI2 – (49:28) – Às vezes a pessoa (o aluno) até gosta da farmácia 

comunitária, mas só pelo o que o povo fala você não vai para a farmácia [...] 

Falam tanto que você se sente inferior e você vai atrás de outra área.  

DI3 – (49:54) – Não considero que me preparou totalmente. Eu acho 

que os estágios que eu fiz - os dois que eu fiz de 300 horas – foram 

maravilhosos nisso, eu consegui ter um pouco dessa vivência, cirando um 

pouco desse perfil humanístico. Mas, também concordo, não precisava nem de 

aumentar (a carga horária) dos outros, porque eu acho que...é só realmente 

para a gente pincelar os conhecimentos [...] mas, no final pode ia voltar a ter 05 

anos (duração do curso) e aumentar a quantidade de estágios, porque é 

realmente o que nos prepara para o mercado de trabalho... 

DI4 – (51:34) - Se a gente não procurar estágios nesta área, a gente 

não sai daqui humanizado, não. Eu ainda fiz na Farmácia Escola, mas queria 

ter feito outras áreas, mas não tem tempo [...] Eu queria fazer muito na 

Farmácia do Huol, mas não tive tempo...Na Farmácia Escola foi 
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maravilhoso...eu adorei lá... além de ter contato com os pacientes, a gente teve 

o primeiro contato do que a gente vai fazer dentro de uma farmácia 

comunitária...porque a gente entra e nós temos que saber dos medicamentos, 

da legislação dos controlados... tem gente que não sabe nem a Res. 344. 

Imagine, ainda ser humanista... ou seja, acredito que ainda preciso de uma 

melhora boa para a formação... 

DI5 - (52:56) – E é muito importante a questão da legislação. Na 

primeira semana, tivemos que ler a legislação e a Dra. Patrícia dizia: “Isso aqui 

é chato, mas depois vocês vão ver como isso é importante...”. E eu acho que 

não se tivesse aquela vivência...se aqui na faculdade a gente teve, imagine 

quando chegasse no mercado de trabalho, sem saber de nada de legislação... 

DI4- (53:32) – Até porque os balconistas procuram o farmacêutico 

como referência da parte da legislação. A gente tem que saber de tudo. 

DI6 - (53:44) – Eu acredito que sim, que me preparou. Mas, não foi 

questão do curso, foi porque tive muita sorte nos estágios...pude estagiar na 

Farmácia Escola [...] Depois consegui pegar um estágio de 300 horas no 

HUOL. Acho que poucas pessoas conseguem passar na Farmácia Escola e no 

HUOL, também. E nestes estágios passei por situações boas... 

 

DI7 – (54:20) – Se considerar o estágio, tive uma boa 

formação...Mas, se eu não tivesse a sorte de fazer na Farmácia Escola, tive o 

prazer de fazer dois estágios lá, isso me deu uma boa bagagem, me deu uma 

certa segurança. E eu me vejo que não me formei tão bem, porque existe o 

medo...é como todos falaram, tenho medo. Ainda não cheguei para atuar de 

fato...ser contratada [...] Tenho medo por que ali vai ser pra valer... ali (no 

emprego) eu não vou poder errar...porque ali vai ser eu por mim mesma...E na 

Farmácia Escola tinha alguém que pudesse sempre me socorrer. Acho que 

estender os estágios, permitir o contato maior (com pacientes) é válido [...] 

existe isso na Fisioterapia, na Enfermagem [...] você tem o contato direto (com 

o paciente), você vê vários alunos que não sabe como nem como as coisas 

funcionam, mas você os alunos tudo ali, tendo contato com pessoas, sendo 

“malvisto” pelos pacientes, que é estagiário...que é início de curso [...] mas 

você está ali. De qualquer forma você está ouvindo...acho que se ampliasse 
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esse contato...se voltasse a gente para o mundo (do trabalho), não deixasse a 

gente preso dentre 4 paredes, seria bem melhor (a nossa formação). 

DI2 - (56:34) -  E na Farmácia Escola você aprende bastante, mas 

não é a mesma coisa do mercado do trabalho, pois quando cheguei na 

Drogaria Globo e o povo (balconistas) chegou com aquela vitamina...eu fiquei 

sem ação...O que era para ser bem perfeito, lindo...aí quando você chega (no 

mercado de trabalho) você vê uma nova realidade. 

DI4 - (57:11) – E no interior, você é tipo tudo...você é gerente, você é 

sócia, você desce, você vira [...] Você faz tudo lá. E aqui, na capital, o 

farmacêutico faz o papel de farmacêutico mesmo, mas nos outros cantos [...] 

Nos obrigam a fazer certas coisas que não tem nada a ver com a nossa 

função[...].  

Intervenção do Pesquisador: (57:46) – Uma coisa que eu anotei aqui 

é que, segundo a pergunta “O Curso de Farmácia lhe preparou (para a 

formação humanista)”, a resposta da maioria é que “preparou, mas eu que tive 

que ir atrás de alguma coisa”. Ou seja, não foi uma preparação natural do 

projeto acadêmico...foi um esforço pessoal de cada um para ir atrás...Rafael 

falou: “Não, eu me preparei porque tive sorte...fui atrás de 2 estágios bons” [...] 

Mas, se não houvesse esse esforço pessoal, a formação seria mais deficiente. 

No final da entrevista, pesquisador pergunta aos participantes se 

gostariam de tecer mais algum comentário – (1:02:08) 

DI1 – (1:02:14) -  Só para fechar, eu, pelo menos como aluna, dá 

para perceber o grupo  de professores que é humanista, que briga para que a 

gente saia daqui realmente como um profissional da saúde e a divisão de 

outros que vê a gente como meros produtores de dados...a gente consegue 

sentir isso...é fácil ver esta noção  de quem quer realmente que você saia daqui 

e vá prestar um serviço  a alguém, à população e fazer o bem, e quem quer lhe 

prender, que não lhe dá base nenhuma para você prestar o serviço [...].  
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APÊNDICE C - TRANSCRIÇÃO GRUPO FOCAL (DOCENTES) 
 

 

 
 

 Primeira pergunta: Qual a sua avaliação sobre a formação crítica, 

reflexiva e humanística preconizada nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 

2012? 

DO1 - Eu, [...] no meu ponto de vista acho que essa avaliação[...] é[...] 

essa formação é extremamente necessária com relação a formação de qualquer 

indivíduo. Tá gravando? 

Pesquisador - Está.  

DO1 - Com relação, principalmente, aos serviços é[...] de nível superior na 

área de saúde pública, né. Essa minha avaliação parte do ponto de vista que com a 

formação num nível profissional existe uma ideia, do meu ponto de vista, mais 

capitalista do que humanista. Então, na hora que se cria diretrizes, né, pra 

humanizar eu acho que torna é, é[...] a formação desse profissional com maior valor 

humanista porque o mercado, geralmente, cobra desses indivíduos. 

DO2 -  Eu penso também que essas DCN são importantes, não é? Na, 

formação do profissional em qualquer área, especialmente aqui no curso de 

farmácia. Então eu concordo muito com o DO1... Essa questão do aspecto da 

humanização, né, porque todo indivíduo que faz um curso superior, na realidade, ele 

visa conferir um ganho, mais a gente não pode imaginar que esse ganho esteja 

acima da questão da humanização. 

DO3 - Bom, na verdade, eu acho que não há o cumprimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Então se fala lá em formação cidadã. Não existe 

práticas isoladas, por exemplo, não existe integração multiprofissional, tão poucas 

pessoas fazem isso, não existe a integração efetiva entre a universidade e o SUS, 

então eu acho que isso compromete profundamente essa formação humanística. 

Pesquisador - A professora colocou aqui já uma crítica sobre a não 

implantação efetiva, mas a formação é importante, não é professora? 

 DO3 - Sim, é extremamente importante por isso que está aí, é porque, na 

verdade, aqui qual a sua avaliação sobre a formação crítica... eu não entendi que 

isso era importante dizer se era importante... 
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Pesquisador – Sim, está...  Eu só estou complementando que mesmo 

com sua crítica você acha... 

DO3 - Porque é o seguinte, eu acho que falta cumprir o regimento, as 

resoluções, né, então o aluno ele continua nessa mistura sem definição. 

DO4 - Bem, com relação à formação humanista ela tem que ser segundo 

as diretrizes, mais a gente sempre fala que naquele binômio cliente/paciente, fala 

muito em farmácia, e às vezes a gente vê nosso aluno e pensa: ‘ele vai ter essa 

noção de que o cliente ele é um ser humano e que ele tem que tratar ele bem, tem 

que conversar bem, tem que tratar ele como se fosse não fornecedor de dinheiro 

para a farmácia, ou então um paciente, um corpo para ser examinado? ’. Então eu 

acho que isso é importante para o aluno ter essa formação. Aí é tão... a diretriz diz 

que tem que ter, eu acho que é indissociável do curso de farmácia, não tem jeito, 

tem que ter. 

DO5 - Eu acho que o ponto chave dessa questão das DCN ela já parte 

até mesmo da própria formação dos professores, né, os professores tem que ter 

uma base de uma formação humanista. Então, fica difícil você levar o próprio aluno 

ao cenário de prática real dentro da comunidade, até mesmo práticas, como agora 

dentro da sala de aula você precisa de uma formação humanista. Então você não 

viu nada de antropologia, você não viu nada de ciências sociais e 

consequentemente você não consegue nem simular e nem saber qual o caminho 

pra chegar num aluno e levar num cenário de prática real. Esse é um ponto chave. 

Nós temos algumas disciplinas, mais, na maioria das vezes, elas são todas com 

carga horaria pequena ou então são optativas, né. No tempo do nosso, da nossa 

grade curricular, por exemplo, nosso componente curricular nós temos a assistência 

farmacêutica que tenta simular alguma coisa dessa questão do contato do aluno 

com a sociedade, né. E a outra é saúde e cidadania, mais é uma disciplina que... 

então acaba que o cenário pra, pra, pra uma crítica reflexiva e humanista fica 

prejudicado nesse ponto de vista. Então, nós temos uma certa distância entre 

universidade e serviço, mais especificamente, o curso de farmácia e o serviço onde 

tem falta de diálogo, né. Então, tem um pouco de estado nessa questão da falta de 

formação tanto dos professores, como também de componentes curriculares dessas 

DCN de 2012 que leve a uma interpretação reflexiva e humanista, né, tem que ser 

planejada pra essa diretriz atualmente. 
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DO6 - Eu estou entendendo a pergunta aqui, procura explicar sobre a 

formação crítica, reflexiva e humanista que estão lá nas diretrizes de 2012. Nessas 

diretrizes, no nosso curso de faculdade de farmácia ela é, vem sendo reflexo dos 

tempos, né. Quando a gente pega as diretrizes antigas isso não tinha a menor 

importância, né, então não se dava, não se acreditava muito nisso, mais em 2002 a 

gente tava recente de uma ditadura no país em que ser reflexivo dentro de uma 

formação era novidade, então as diretrizes elas veio, realmente, trazer uma 

modificação que é um reflexo dos tempos. Mais o professor comentou uma coisa 

importante, como aplicar diretrizes que tem questões críticas, reflexivas, humanistas 

ao público que não aprendeu a trabalhar com isso? Talvez ou não tinha tanta 

importância isso, né, a gente teria que reaprender, tanto é que as diretrizes nem 

foram bem aplicadas nós já temos outras, né. A outra questão é que nós temos 

ainda um sistema de saúde do século dezenove, com professores do século vinte, 

alunos que são aplicados no século vinte e um. Então a gente tem todo um disparato 

grande com relação a isso. E com isso eu quero dizer o seguinte, o que é ser um 

bom farmacêutico? Como se faz pra ser um bom farmacêutico? Essa questão eu já 

tentei responder pra mim lá no CRAS há muitos anos atrás, há uns trinta anos atrás 

eu me perguntei: ‘Como que eu faço pra ser um bom farmacêutico?’. Eu acho que os 

livros não importam muito, para ser um bom farmacêutico você tem que ter amor ao 

próximo. E é esse o ponto chave. E nós não temos isso para ensinar no curso, então 

se a diretriz fala crítica, reflexiva e humanística tem que ter, pelo menos, uma 

disciplina daquilo que se chama amor ao próximo senão você não tem como praticar 

isso depois. 

DO7 - Eu considero essa formação, né, crítica, reflexiva e humanista de 

extrema importância pra um profissional farmacêutico, aqui do curso de farmácia, 

porque esse profissional quando ele sair do curso, né, esse egresso quando ele sair, 

quando ele for pro mercado de trabalho ou uma pós-graduação ele vai precisar 

interagir com pessoas, seja no próprio ambiente de trabalho, seja com 

paciente/cliente, né, que seja. Então, ele precisa ter esse perfil clínico, saber lidar 

com as pessoas, inclusive nas diretrizes curriculares tem habilidades gerais, 

habilidades e competências gerais tem a questão da tolerância, da comunicação. 

Como é que ele não tendo essa formação ele vai conseguir atuar de correta maneira 

no território de trabalho? Então é isso que eu penso, que é de extrema importância, 

concordo com o que o Nei falou. Eu acho que o próprio corpo docente precisa se 
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capacitar com relação a isso, porque a gente também não tem essa formação, a 

gente não foi formado dessa forma e agora a perspectiva é que a gente forme o 

aluno assim. Então a gente também precisa aprender um pouco. E eu acho que as 

nossas disciplinas, né, as disciplinas que a gente tem hoje no curso, elas são muito 

carentes dessa formação humanista, como Nei Falou, tem assistência farmacêutica 

com 45 horas, se eu não me engano, e a disciplina de saúde pública que é uma 

disciplina obrigatória com 60 horas. Então imagine uma disciplina, uma, uma 

formação pra o farmacêutico sair com essa característica crítica, reflexiva e 

humanista uma carga horaria de 105 horas é totalmente é, é, é[...] aquém, né, do 

que realmente a gente precisa. Temos várias, algumas poucas disciplinas optativas, 

né, Saúde e Cidadania I, Saúde e Cidadania II, há outras que como o aluno não 

obrigatoriamente precisa cursar essa disciplina, essa formação ela não vai ser 

uniforme. Então é isso que eu acho, que a gente tem que investir nisso, tanto nos 

docentes, quanto em disciplinas obrigatórias e atividades de consumo que seja com 

todos os alunos.                                                                                                    

DO8 - Bom, na minha opinião, assim, essa questão da tríade da formação 

crítica/reflexiva/humanista também depende muito da área de atuação de cada 

docente em relação a tá passando pros alunos, né. Então, por exemplo, aqui nessa, 

nesse círculo aqui, a gente tem várias atuações e áreas muito técnicas onde você 

não tem muito contato, né. Tanto na nossa formação, na graduação, e até passando 

pros alunos com o paciente, né, por exemplo, o DO4 é um exemplo clássico de 

formação técnica, né, na clínica farmacêutica, onde ele trabalha com máquinas, 

então eu também indústria farmacêutica trabalho dentro da indústria, trabalhando 

com produção, você não tem muito contato com paciente. Então pra esse tipo de 

profissional, só corroborando com que o professor Nei falou, existe, na minha 

opinião, existe uma dificuldade ainda maior conseguir ter essa formação e passar 

isso pro aluno, então é um desafio, como os colegas falaram aqui, na formação 

docente pra o aluno conseguir se quer essa percepção quando ele chegar na sua 

formação ter esse contato maior com o paciente e vai ter essa realidade se sua 

formação foi crítica ou não. Então, acho que tá sendo meio que um consenso aqui 

que a participação do docente é fundamental nessa formação humanística do aluno. 

E dependendo da área, que você tá envolvido, fica mais ou menos fácil você 

conseguir passar essa formação pro aluno. Então tem, realmente, áreas muito 

técnicas, né, eu, por exemplo, em análises clínicas em algum determinado momento 
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você tem mais contato com o paciente – na hora da coleta, exames e tal – e em 

outros você fica mais restrito a esse contato. Enquanto, eu creio, que nos estágios 

você teve oportunidade boa pra voe exercitar isso, tanto aprendendo com o aluno, 

como o aluno aprende com você também, um exemplo, no estágio I a pessoa vai pro 

campo, leva o aluno pra todos os campos de trabalho então você já acaba 

participando dessa, querendo ou não, dessa formação humanista porque é uma 

oportunidade dele entrar em contato com o campo de trabalho, né, ao mermo tempo 

envolvido com o social ali e poder debater um pouco com o aluno sobre essa 

realidade humanista. Eu enxergo mais ou menos dessa forma, dividindo horários, ter 

essa facilidade de passar isso para o aluno, contribuindo pra sua formação 

humanista. 

Pesquisador - Muito bem. Então ficou muito claro que todos conseguem 

distinguir a importância dessa formação, só que os vários motivos aqui elencados 

têm suas dificuldades, de comunicação, da questão dos professores, essa questão 

das áreas, isso aí realmente, mas a questão aqui nessa formação crítica, reflexiva e 

humanista é importante para essa formação. Só pegando aqui, talvez até abrindo 

um parêntese, pegando aqui o amor ao próximo que o DO 6 falou... isso tá 

visualizado o amor ao próximo, mais eu pego na resposta que Carlos Drummond de 

Andrade fez ao amigo dele que fez uma pergunta, porque Carlos Drummond era 

farmacêutico, perguntou a ele: ‘por que você fez farmácia?’ e Drummond respondeu: 

‘porque eu gosto de pessoas’. Então é basicamente isso, gostar de pessoas é o que 

faz, realmente, a diferença do farmacêutico... 

DO6 - Essa questão do amor ao próximo não é somente amor ao próximo 

que ficou famoso por conta dessa frase ser bíblica, mas é amor ao estudante 

também, né, é respeito ao próximo, a todos. E eu vejo também professor Júlio, que 

quando a gente começa a refletir sobre o caminho que o mundo anda, nós não 

temos muita saída não, nós temos que ser críticos, reflexivos, humanístico, não tem 

outra saída. Qual o outro caminho? Né? Você tem mais que praticar isso mesmo se 

a gente quiser... eu lamento muito que o mundo conspira pro bem, não acho que ele 

conspira pro mal, se a gente quer conspirar pro bem termina em doença, né. 

Pesquisador - Com certeza. Acho que é essencial para conscientização 

do próprio seu hábito profissional, de sua realidade como ser humano nessas 

decisões que nos são dadas, essa consciência em todos os níveis. Muito bom. 

Então vamos a segunda questão? Agora é a percepção que os senhores têm 
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sobre a formação dos egressos. Qual a sua percepção em relação aos egressos 

quanto a sua formação humanista? Vocês acham que eles saem daqui com 

essa formação, eles possuem essa formação?  

DO1- Formação humanista, né, a formação que existe é aquela em que 

você vai despertando ali questões sociais, culturais, né, política, ética, né, então na 

minha percepção é que em partes sim, eles têm, né. Isso também depende muito da 

formação, também do caráter, né, de cada um, né, de sua personalidade, porque os 

de dentro da própria universidade aqui você tem deontologia, ética, né, SACI, né, 

tem a parte do social. Então aqueles que têm interesse em buscar essa formação, 

apesar de ser em partes, que é poucas disciplinas, eu acho que se tiver interesse 

tem essa formação. 

DO2 - Eu imagino também que eu penso que o egresso ele tem essa 

formação humanista parcial, não é total. E isso vai ao encontro com o que o DO1 

acabou de falar agora, isso envolve o caráter das pessoas. Quando se fala em 

humanização, independente de cada indivíduo, né, o indivíduo tem uma forma, né, 

de ser humano ou não. Então, acho como o DO6 comentou, que precisaria ter uma 

disciplina de amor ao próximo, né, que a gente tem que praticar isso continuamente, 

num é, mais isso ele está muito dependente da formação do indivíduo, da formação 

que ele teve familiar, o que for. Então eu penso que, talvez agora com a 

implementação dessas DCN, as futuras turmas, né, os futuros egressos, eles 

poderão ter uma, uma formação humanista melhor. Mais isso está, imagino, 

intrinsicamente relacionada ao caráter de cada um, tá. Tem indivíduo mesmo, acho 

que até mesmo na docência que ele é um tanto frio com o discente, num é, num tem 

aquela... porque quando a gente fala essa questão da frieza, num é que o professor 

tenha que ficar ali bajulando o aluno, não é essa questão em absoluto, mais é ter 

uma maneira de tratar o aluno. Então alguns professores eles ficam um tanto 

distantes, arredios e o aluno ele percebe isso, num é. Então isso, de certa forma 

também concorre pra que ele não tenha essa formação humanista que a gente 

imagina que ele deveria ter. 

DO3 - Bom, eu acho o seguinte, que gostaria de falar sobre a crise de 

identidade farmacêutica da América latina defendida por Aquiles Araceu, escreveu 

isso em 1990 e o que a gente ver é que os nossos egressos eles saem da faculdade 

com uma crise de identidade, ou seja, eles não sabem quem são, eu tô falando isso 

em termo de maioria, como o professor Ivanaldo falou, em parcial, eu sou bem, 
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talvez dois terços das pessoas que saem da faculdade, né, saem com essa crise de 

identidade, então eles não sabem quem são e a sociedade também não sabe. Eu 

deixei pra falar sobre a formação dos professores nessa pergunta e aí tudo que a 

gente faz tem que ter a parte filosófica, o conhecimento da parte filosófica. A 

epistemologia é o que? É você ter o conhecimento associado à prática, 

aplicabilidade à prática. Então o que que a gente vê? Que os professores eles são 

teóricos, quando eu digo contextualização, eu falo o chão da fábrica é o tempo real, 

você não pode estimar uma realidade se você não faz. Então como é que você 

ensina uma coisa que você nunca fez? Então eu acho que é um erro da escola, o 

aluno ele sai malformado, isso é um erro da escola por que nós não temos a 

preparação necessária, a gente não conhece a filosofia, num é, daquilo que a gente 

ensina. E aí existe exemplos, por exemplo, exemplos de atenção farmacêutica, se 

traduzir o farmacêutico ele quer uma atenção, atenção pra gente... cê não me deu 

atenção, cê não me deu bom dia. Então as pessoas acham que pode fazer atenção 

no balcão da farmácia. Tem algo mais humanista do que o cuidado com o paciente 

que não pode ser da atenção, uma simples orientação no balcão da farmácia? Então 

é [...] isso não é uma opinião minha, tá lá no artigo de Repler que ele foi convidado 

pra receber uma medalha, por um grande feito, e a conferência prêmio dele foi um 

sonho adiado, ou seja, depois de vinte anos ninguém sabe o que é atenção 

farmacêutica. Então eu acho que existe um erro de formação do aluno e isso é um 

erro da escola e falta exatamente essa parte humanista. 

DO4 - Bem, qualquer percepção que um aluno humano, né, se ele é um 

pouco um aluno humanista, que teve uma formação humanista ele tem um aluno 

que se comporta como um ser humano, se ele se comporta como ser humano ele 

tem... que jeito que é se comportar como ser humano? Então é uma resposta difícil, 

inclusive, né, porque se você for um índio primitivo da Amazônia que nunca recebeu 

formação formal, nem de primeira série, ele não é ser humano. Então o que é ser 

ser humano? Então parte daí. Então se a gente tá querendo fazer uma formação 

humanista, mais o que padrão de ser humano é esse que esse aluno precisa 

receber? Então a primeira coisa tem que definir isso, é claro que a professora falou 

de filosofia, né, na filosofia ensina ou tenta entender quais são os padrões de ser ser 

humano. E isso, na verdade, nosso aluno tem uma formação dentro de casa e uma 

formação depois na escola e, muitos são notadamente muito bons, no sentido que 

aceito pela sociedade e, outros que não fazem questão. Mais uma coisa que a gente 
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pode dar pra esses alunos dentro do curso de farmácia é técnica de ser humano, se 

você for conversar com uma pessoa não interrompa essa pessoa, a pessoa que 

você tá conversando no balcão da farmácia, fazendo uma orientação farmacêutica, 

de repente você interrompe essa pessoa, diz que as coisas que essa pessoa faz ou 

está te relatando são irrelevantes pra ele, ser arrogante com essa pessoa. Então, 

tem aluno que nem saber que isso é ruim sabe e, tem professor que também que 

não sabe que ser assim também é ruim. Então, mais isso pode ser ensinado, 

existem vários livros, vários cursos, várias metodologias pra você, pelo menos, fazer 

com que esse aluno entenda que o comportamento dele não tá sendo bom pra outra 

pessoa que tá ouvindo, né, pelo menos, isso eles tem que saber. E isso a gente 

pode passar por técnicas pra ele aplicado à nossa disciplina particular, mais 

principalmente na assistência farmacêutica, porque na química, como depositei em 

outras questões, é um pouco mais difícil ou distante, é claro carga da formação. 

Agora com relação à pergunta, nosso egresso é humano? Sim e não. Se ele é e 

notadamente sabe, ele só vai aprimorar com os exemplos que tá vendo aqui, mais 

se ele não faz questão de ser humano, ele vai sair daqui pior ainda porque muitos 

exemplos que a gente coloca pra ele o ideal que ‘ah, esse professor cresceu na 

vida, esse farmacêutico... e ele é bruto do jeito que ele é, então eu também vou ser 

que vai dar tudo certo’, né, as vezes, ele pensa mais no sucesso na carreira, bolso 

cheio de dinheiro do que ultimamente no, num bom tratamento interpessoal. Eu acho 

que um papel pra gente corrigir isso é passar as técnicas e, pelo menos, fazer ele 

entender que o que ele tá fazendo não tá certo, que as vezes, ele nem sabe. Era 

isso. 

DO5 - Então, é mais ou menos uma continuidade da pergunta anterior, 

né. Nós mesmos ainda temos uma certa dificuldade em sala de aula em tentar 

diferenciar a formação humanista, né, então, muitas vezes, o aluno ele, a formação 

que ele tem humanística, que vai aprender a ter dentro da universidade são 

questões pontuais e vai ser em conflito com aquele tempo de formação individual, 

aquilo que já traz de casa ou do ambiente, da própria sociedade, as mídias, né, os 

grupos específicos o qual ele tem informações sociais, políticas, enfim, em que ele 

vai tender uma determinada formação. O que acaba acontecendo dentro da 

formação do nosso egresso é que, talvez, na formação humanista que ele vai ter vão 

ser dos poucos projetos de extensão que tão envolvidos com a comunidade, 

provavelmente na área extensiva à população, em que aquilo que ele vê em sala de 
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aula, os poucos exemplos que ele tem, ele leva ou confronta algumas informações 

na comunidade, houve um grupo de pesquisa que trabalha com isso também, né. 

Então, eu vejo de formação dentro são essas, esse parcial que os professores já 

falaram, esse pequeno percentual, que a professora Ivonete citou, sobre essas 

experiências ou então nos estágios, também eles vão ter alguma vivencia de contato 

com o ser humano e ver aquela relação em que você aprende nas teorias, em sala 

de aula, né, e que se aplica, de alguma forma, na comunidade. Então seja construir 

uma formação, eu acho que, de certa forma, em alguma disciplina eles têm, eles têm 

a oportunidade, mais o problema é que eles estão meio [...] há alguns estudos que 

falam que o jovem quando ele chega em determinado nível ele já tá com o cashing 

de memória dele cheio, ele já tá com a memória, já tá muita informação, então ele 

vai ter um processo de seleção, de deletar naturalmente aquilo que ele considera 

que não é importante. Isso nós vivenciamos na sala de aula todos os dias, como se 

fosse mais uma pergunta duma disciplina dum semestre anterior ele diz que não 

sabe ou não viu, mais ela existe, a informação, mas ele diz que não sabe. Então o 

exercício da formação, qualquer ela que seja, principalmente na humanística, é o ato 

da repetição da informação, eu digo repetição não é falar a mesma coisa, mais 

praticar aquela atividade ou aquele tipo de conceito humanístico, porque senão ele 

não é assimilado. Aquilo que é visto no primeiro semestre, no segundo semestre 

como formação básica se dilui e no final do curso ele não vai se lembrar, poucos são 

aqueles que têm a tendência, por questão natural, podem assimilar e podem 

perguntar, mas acho que a grande maioria não consegue por que eu acho que essa 

questão da formação humanística ela não tem uma sequência transversal durante a 

formação do aluno. Se tivesse uma sequência transversal, um perfil transversal 

acredito que ele sairia com uma formação humanista melhor, ou, pelo menos, uma 

oportunidade melhor. 

DO6 - Eu penso o seguinte, a questão aqui, a palavra-chave é a formação 

humanista do nosso egresso e nós estamos no fim da linha. Porque a pergunta é: o 

mundo é humanista? Ontem um cara, nos Estados Unidos, abriu fogo numa escola e 

veio um cara dizer que o problema era mental. Pô, mais ele comprou a arma com 

nota fiscal, né. Aí o Brasil é humanista? E a resposta é não, né. O Rio Grande do 

Norte é humanista? Natal é? A UFRN ela não é humanística, você ver o aluno, né, 

ele fica no ponto de ônibus ali 10:30 da noite sozinho na beira do exército lá, a 

faculdade de farmácia ela faz parte desse processo todo, né. O aluno fica 
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dezessete, dezoito, dezenove, vinte anos vivendo sobre uma situação não 

humanística que ele presencia isso, desde o mundo, na cidade dele, dentro de casa 

e talvez essa transformação aqui não vai conseguir colar nele em três anos e meio, 

quatro, cinco, é muito difícil. A questão também é: Os professores do curso são 

humanísticos? Nós falhamos nisso até entre nós, se eles não veem isso entre nós, 

como ele vai acreditar que a gente pratica isso? Já que a questão é crítica, nós 

temos uma secretaria, como a secretaria aqui é fraca, não tô falando do chefe do 

departamento, a secretaria em si que não é humanística, ela é altamente robuda, ela 

já tá com um não pra responder não antes de você perguntar. Então quer dizer, o 

sistema ele tá mudado pra não ser humanístico. Sabe aonde que tá a humanidade? 

Na diretriz. Só tá escrito lá, ela não foi pra prática ainda. Nós precisamos mostrar pro 

aluno que ele tá num mundo não humanístico, mais nós temos uma missão de 

praticar aquilo. Então nós temos casos pontuais de alunos que eles já vêm 

humanizado, por mais que o mundo tasque na cabeça dele desumanizar, de 

maneira desumanizada ele taca o oposto pra responder de maneira humanística. 

Mais a gente vê que isso são casos pontuais, talvez, 10% do grupo, né, e esse 

grupo, essa quantidade ela tem, realmente, que contaminar o restante, né. Então eu 

acho que é muito difícil a gente transformar uma situação humanística quando tudo 

parece que tá preparado pra ser o contrário, né. E aí, aquela questão, ele tem 

informação humanística? Ele sabe que existe, mais desde a sua entrada nós não 

pregamos nas paredes da faculdade a diretriz e fala: ‘Ó, a gente precisa trabalhar 

dessa forma’. Eles vão descobrir isso quando ele chega em deontologia que é no 

nono período né? 

Pesquisador - Sexto. 

DO6 - Sexto período, ele vai lá na frente: ‘ai, é verdade, existe isso, né’. 

Nós precisamos martelar isso na cabeça deles, precisamos e nós precisamos 

praticar entre nós, né. Eu preciso encontrar uma professora no corredor e 

cumprimenta-la, né, ‘ô professora você tá precisando de alguma coisa? Quer alguma 

ajuda?’, né, então nós fechamos assim. Um dia um professor estava numa reunião 

na UFRN, um professor crítico, né, falou assim: ‘Olha, eu acabei de passar e agora 

eu sou professor titular’. E ele é crítico, ele falou: ‘Agora, eu sendo professor titular, 

agora eu tenho direito de cruzar com meus colegas no corredor e não precisar 

cumprimentar’. Quer dizer, fazendo uma crítica, né, dos medalhões da universidade, 

né. Eu posso cruzar no corredor e não preciso cumprimentar. E é mais ou menos 
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assim, a coisa funciona mais ou menos nesse nível, né, então assim, então nós 

precisamos praticar isso entre nós. Se nós praticarmos isso no nosso grupo, a 

chance do aluno falar assim ‘professor cumprimenta o professor, é natural 

cumprimentar o professor’, né, então que tal a gente começar a fazer isso? Então 

pra gente ter egresso humanizado, ele tem que sentir isso aqui dentro. Para que ele 

saia com essa formação ele tem que saber que aqui dentro se faz alguma coisa que 

no mundo, que tá aí fora, não faz, ele precisa entender, compreender essa 

mensagem. A gente pode fazer diferente. 

DO7 - Quando eu li essa pergunta, é engraçado que quando a gente ler a 

pergunta a gente já, automaticamente, já reflete um pouco, né, sobre as nossas 

atitudes, sobre o que a gente vê no dia a dia, então veio um filminho na minha 

cabeça de tudo que a gente vive aqui dentro e, que os alunos, muitas vezes, 

presenciam aquilo, né, entre eles, com os professores e me fez refletir, né, várias 

coisas, né, as falas dos colegas eu concordo com muito do que foi dito, 

principalmente concordo com a fala do DO6, que eu acho que a gente aqui a gente é 

exemplo, nós somos vistos como exemplo a ser seguido, né, ou não. Então eu acho 

que a gente também precisa fazer a nossa parte, mesmo que a nossa formação não 

tenha sido humanista, mas minimamente. A questão da bagagem que DO1 falou 

que todos falaram da bagagem de cada um, DO4 também falou, que cada um vem 

com uma bagagem, eu concordo. E essa bagagem ela é diferente, dependendo da 

formação que nós tivemos casa. Mais eu acho que quando pergunta: A formação 

dos egressos é humanista? Ela também preconiza que a universidade também tem 

esse papel nessa formação. Então vale se associar a formação eu o aluno ele já 

vem com ela de casa, né, com as experiências que ele já viveu, mais eu acho que 

nós também temos o papel de dar essa formação ao aluno. Então quando pergunta 

se eles têm tal formação, eu acho que essa formação completamente heterogênica, 

tá. E a partir do momento que o perfil do egresso é humanista também, além de ser 

reflexivo, crítico, né, essa formação ela precisa ser uniforme. Eu concordo quando 

DO1 falou que ele pode buscar se ele quiser, mas eu acho que ele não tem que 

buscar se ele quiser, ele tem que ter essa formação, independente dele querer ou 

não. Eu acho, é a minha percepção. Então eu acho se ele tem que ter... A formação 

tem que ser obrigatória, porque ela faz parte do perfil do nosso egresso. Então nós 

temos essa responsabilidade. E as novas diretrizes estão aí pra gente tentar mudar 

isso. Que hoje nas diretrizes de 2002 ela não... ela fala no perfil do profissional, mas 
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ela realmente questão da própria estrutura curricular ela não ajuda pra que essa 

formação aconteça da melhor maneira. Então assim, por enquanto, eu acho que a 

gente não tem essa formação, de forma alguma, a universidade, eu acho, que não 

dá essa formação igualmente a todos, só aqueles que buscam – os que querem se 

envolver num projeto, como DO5  falou – que tenha mais disciplinas, que tenha mais 

essa vertente. Então, eu acho que enquanto isso a gente pode exercitar isso no 

nosso dia a dia. Muitos alunos são muito bons, a gente realmente falha, às vezes, 

não dá nem bom dia e eu acho que esse comportamento nosso influencia 

diretamente como ele se sente aqui e como ele vai, consequentemente, agir como 

profissional. Eu acho que isso tem um reflexo lá na frente. É isso. 

DO6 - Bom, quero só elencar alguns pontos aqui. Eu considero que os 

alunos saem daqui com uma formação humanista, na prática mesmo, entendeu? Foi 

falado lá no início, né, o DO1 falou a questão do capitalismo, né, eu sinto isso muito 

forte ainda na fala dos alunos, né. Por exemplo, a gente tá dando uma aula aqui, 

quando começa a debater aí o aluno chega nu e cru ‘sim professor, mais isso aí, 

trabalhar em indústria farmacêutica dá dinheiro? Dá mais dinheiro que no 

laboratório? Dá mais dinheiro do que...’. Muitas vezes, eles perguntam quanto eles 

vão ganhar, o que eles vão... o que aquele mercado vai oferecer pra ele, ou seja, em 

função da remuneração. Então acima de tudo, é uma preocupação muito grande, em 

virtude da pressão que os pais podem fazer em cima também, né, muitos alunos 

nossos queriam ser médicos, fazer medicina e aí fizeram farmácia... tem aluno meu, 

por exemplo, o cara na tecnologia no final do curso e aí fica tentando entrar em 

medicina na UFRN ou em outras universidades. Então isso é um aspecto bem 

preocupante pra gente que tá dando aula. E quando entra nesse contexto que a 

gente tá conversando aqui sobre a formação humanista isso cai muito, né, porque 

realmente a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente, né, que 

hoje, nesses últimos anos aí a questão da crise da farmácia se apresenta muito 

forte, há várias informações e eles se preocupam muito com a questão do emprego, 

né. Então como você coloca na cabeça do aluno a formação do aluno humanista, 

humanizada, atender as pessoas bem, conversar com o paciente se eles estão 

muito preocupados com eles? ‘E eu, como é que eu vou sobreviver? Eu vou ter meu 

emprego? Eu vou fazer farmácia pra ficar desempregado’. Então, e eu tô vendo 

muito essa preocupação, né, pessoal de estagio I, primeiro período já vem ‘ah 

professor estou gostando muito e tal, mas e aí, quando eu começar a trabalhar como 
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é que vai ser? Vou ter emprego aqui? Eles absorvem o profissional?’ Então o 

primeiro ponto que eu queria falar com relação a formação era essa questão do 

capitalismo, tá sendo muito forte. E a gente também tem o papel, né, nesse contexto 

de chegar pro aluno e dizer: ‘Claro, vocês tem que ter essa preocupação, mais a 

formação de vocês a qualidade é que vai determinar como é que vocês vão ser 

remunerados também né’. Ficar só se preocupando com isso vai ser difícil ter essa 

formação humanizada. Eu acho que falta muito pra os alunos terem uma formação 

humanística, também a gente tem que se qualificar, ter mais oficinas, como a gente 

tá tendo, ter mais momentos assim, né. Eu acho que falta muito apoio pedagógico, 

né, com relação à nós professores, né. Destaquei aqui o que Paulo Freire sempre 

falava, a relação ensino/aprendizagem depende muito dessa relação educando e 

educador. E muitas vezes, como foi falado aqui pelos professores, também não tem 

essa relação bem estabelecida pra tirar essas dúvidas do aluno e conseguir colocar 

dentro da cabeça deles essa formação. Então, eu acho que hoje, não só a UFRN, 

mas de forma geral, o curso de farmácia, como o técnico, ainda ele não oferece 

essa formação humanista, né. Eu só espero que com essas DCN agora, essa nova 

tentativa aí as coisas mudem um pouco, né. E repito, mais uma vez, que tá 

relacionado com a área, quanto mais técnica a área, mais fechada, menos contato 

com o paciente você consegue passar menos isso pra o aluno e dificulta essa 

formação humanista. 

Pesquisador - Muito bem. Engraçado, quando, eu gosto muito de 

observar os alunos, os egressos, os nossos formandos já na vida profissional, vou 

visitar na farmácia, vou visitar e converso e aí observo muito essa questão de como 

ele está nessa formação humanista, nessas de ser humano e, às vezes, fica aquele 

negócio bate um pouquinho porque é uma coisa muito voltada pro dinheiro, pro 

emprego, pro num sei o que, tá ali na farmácia atendendo ali no balcão só na 

burocracia, ou seja, isso realmente, isso que vocês falaram e que se vocês 

prestarem mais atenção os nossos ex-alunos que são hoje vocês vão ver que falta 

muito dessa formação humanística. Todos vocês falaram, foram bem pertinentes, da 

crise de identidade, capitalismo, o ser humano como ele, o profissional, cidadão, ele 

entender o social, o seu papel social, então quando a gente vê o dia a dia é um 

impacto muito grande, inclusive nas redes sociais quando eu vejo ex-alunos 

denigrindo a atenção farmacêutica que vai ser aquilo, aquilo num presta, não vamos 

ganhar dinheiro. É uma coisa que realmente chama a atenção, a crise do 
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farmacêutico né, que se forma e, às vezes, não sabe o que quer e vai fazer 

odontologia, medicina, direito, então é uma questão muito grave, muito séria essa 

formação que nós tentamos dar e não estamos conseguindo, fatores que aqui a 

gente está discutindo exatamente pra fazer esse diagnóstico, onde a gente pode 

levar, inclusive, para uma discussão pro novo projeto pedagógico baseado nas 

novas DCN.                                                                                                                    

DO8 - Um dia desses eu li uma matéria legal na folha de São Paulo 

discutindo e apresentando argumentos que um dos grandes responsáveis pela 

desumanização, pela dificuldade de relações é a internet. Claro, veio pra contribui 

enormemente, né, mais quando você lê o discurso dele e ele demonstra isso, que o 

individualismo das pessoas fez com que nós nos afastemos dos nossos pares, né, e 

não é raro você encontrar casais dentro dos restaurantes, né, um teclando aqui, 

outro do lado de lá segurando os filhos e aí as respostas na conversa... meu filho 

conversando ele tá aqui, mais ele responde pelo áudio pra mim, então é um ponto 

que ajuda realmente, mas nós estamos submetidos numa situação que é final dos 

tempos. Então, provavelmente, a década que nós usávamos, recentemente, quinze 

anos atrás, vinte vir enfrentar um problema como esse não é a mesma mais de hoje, 

né. Então nós temos que enfrentar isso daqui na mão, não podemos mais tirar isso 

da vida, temos que revolucionar a relação humana com isso, com o bum da 

informática, com a internet na mão. Também precisa começar a ter situações novas 

que são implantadas no nosso meio em vez de olhar muito lá pra trás e ver que são 

aquelas antigas, né, que vieram trazer problemas hoje, né. Não foi a invasão 

bárbara que mudou o mundo, né, foi a invasão da internet, né, há praticamente o 

que? Vinte anos, né, que mudou as nossas relações. 

 DO6- Só comentar uma coisa aqui rapinho. Só dizer assim, que muitas 

vezes essa parte que ele estava falando da questão técnica, do capitalismo, do 

aluno querer ganhar dinheiro eu acho que isso é compreensível. Quem não quer se 

formar e ter uma independência financeira e ser bem-sucedido? Eu acho que isso é 

normal, mais o que o aluno eu acho que precisa entender, o farmacêutico, ele 

precisa entender é que uma coisa não exclui a outra. Se ele for um profissional 

humanizado, vamos dizer assim, ele não vai deixar de ganhar dinheiro por isso. E o 

que, muitas vezes, o que eu percebo, muitas vezes, é que eles se confundem. E a 

questão dele ser mais humano com as pessoas, já que a gente tá falando no perfil 

humanista, fora também fazer com que em alguns momentos ele consiga até 
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finalizar melhor algum cliente, no caso de um dono de uma farmácia, por exemplo, 

ou um profissional mesmo que trabalha sei lá, em qualquer área que vá trabalhar 

num setor privado, de qualquer forma, então eu acho que isso também atrai 

pessoas, quando ele é bem tratado, quem não gosta de ser bem tratado? Então uma 

coisa não exclui a outra. A gente sempre pensa a pessoa tá mais humanizada ela 

não vai ganhar dinheiro, ela não vai ser bem sucedida, ela não tem uma boa 

formação técnica, então eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que as duas 

coisas se somam e os alunos eles se confundem. O fato de ele querer ganhar 

dinheiro não exclui ele ser mais humano e ele tratar melhor. E esse tratar melhor, 

por exemplo, quando ele tiver numa farmácia atendendo o paciente ele saber 

também se colocar um pouco no lugar da pessoa, responder... muitas vezes, a 

pessoa chega cheia de problema, com dificuldade financeira, algum problema em 

casa, o filho usando droga e você ser humanista também é isso, você entender que 

aquela pessoa chegou meio que agredindo, mais você não sabe o que ela tá 

passando. Então eu acho que a sua formação sendo humanista faz com você 

consiga contornar melhor os problemas, né, e você adquire certa maturidade pra 

conseguir resolvê-los. Lidar com pessoas isso também faz daquele profissional ter 

uma posição mais de líder, uma pessoa que tem um poder de agregar melhor e que 

o profissional ele vai precisar disso em muitos momentos. Então eu acho que isso é 

fundamental.    

- Muito boa essa discussão foi muito boa. E, agora, vamos à terceira 

pergunta: O componente curricular por você ministrado propicia discussões 

para uma formação humanista? 

DO1 - O componente da gente, em parte, sim. E os três professores tem 

essa procurado fazer essa visão, né, humanística. Sempre que o conteúdo permite, 

né, a gente provoca alguma coisa desse tipo, por exemplo, as várias áreas da 

toxicologia a gente tem a parte da toxicologia social, então a gente faz seminário 

com os alunos por que eles buscam os problemas e, não só a parte técnica, mais a 

gente procura mostrar que por traz daquele problema existe um problema social, 

familiar, dependência química, os próprios termos que são usados, eles chegam 

dizendo ‘o indivíduo é viciado’, né, então isso é um termo pejorativo, né, o indivíduo 

é dependente químico, né, ‘o indivíduo é alcóolatra’, hoje não se usa mais alcóolatra, 

é pejorativo, o indivíduo é depende químico álcool, ele é etilista ou alcoolista, né. 

Então isso é discutido, vai se puxando e colocando pra ele, pro aluno essa maneira 
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mais humana, né, de colocar aquele conhecimento técnico no dia a dia quando for a 

oportunidade dele trabalhar, né. Eu acho que isso também parte, como já foi 

discutido aqui, da formação dos professores, será que nós somos humanistas? Né, 

eu acho que tem muitos colegas da gente que são bem fechados, a própria 

disciplina da toxicologia recebe, é tanto que o aluno procura a gente porque tá com 

depressão, foi falar com a professora, e foi falar com outra com outra, um outro veio 

tirar uma dúvida, ‘professor, posso tirar uma dúvida?’, ‘pode’. Quando eu pensei que 

era toxicologia não era toxicologia, eu disse ‘mais isso aqui é o que?’ disse ‘não, é o 

meu trabalho de icem’, ‘e quem é seu orientador?’, ‘não, mais eu quero perguntar a 

você’. Então tem que ver a acessibilidade, a maneira humana como o professor tá 

conduzindo, né, é aquela história que eu digo, a gente é professor, mais a gente tá 

esquecendo de ser educador. E talvez o próprio sistema, a própria instituição hoje 

tem cobrado produção e, produção num é só num tempo capitalista, né, então tem 

se deixado um pouco, talvez, um pouco de lado o educador, né, e se tornado mais 

professor, sei lá, pesquisador, né, então acho que existe esse probleminha 

relacionado a formação humanista. Então a disciplina da gente procura, sempre que 

possível, inserir dentro daquele contexto algo que tenha aquele conhecimento, 

aquele momento humano, mais humanista pra formação do aluno. 

DO2 - Eu acho também que as disciplinas que nós ministramos, tô 

falando aqui por mim porque tenho colegas na disciplina, a microbiologia clínica ela 

tem mesmo uma ampla possibilidade de proporcionar isso pelo fato de que a gente 

discute, fala tudo sobre os microrganismos, mais a gente fala também dos 

processos infecciosos. E essa questão dos processos infecciosos envolve o que? O 

exame laboratorial. Então o exame laboratorial você seja no setor privado, público 

ou o que for, você tem contato direto com o paciente. E então é nesse momento que 

a gente coloca. A primeira questão, por exemplo, o laboratório, o laboratório ele, eu 

acho que é uma das partes mais importantes do laboratório é a recepção, porque é 

naquele momento que o indivíduo chaga lá no laboratório com uma série de 

problemas, como já foi colocado aqui, tem uma doença em si que precisa ser 

investigada e se ele não é bem tratado ali na recepção então aí já tá faltando a 

questão da humanização. Então eu falo sempre pra eles, quando chega a parte do 

diagnóstico laboratorial que a gente vai trabalhar com amostra do paciente, isso 

acontece com parasitologia, acontece com dermato, né, com todas as disciplinas 

pertencentes às análises clínicas, então a gente tem que ver a questão de como 
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orientar esse paciente, né, essa questão da orientação tem que ser bem feita, tem 

que ser humana, num é, num tem que ser aquela coisa mecânica, cê tem que 

orientar mesmo bem, obter uma boa amostra e na hora que você for trabalhar 

aquela amostra você sempre pensar que por trás daquela amostra existe um ser 

humano. Então isso eu sempre coloco pra eles. Eles ficam bem assim, atentos e, aí 

a gente com a percepção que a gente tem, o preparo que a gente tem a gente 

executa, evidencia o exame da forma correta. Mais eu enfatizo, é preciso ter muito 

cuidado nesse momento, né. Por exemplo, o tipo de amostra que é obtida pelo 

clínico, caso dum líquor, né, é um liquido precioso, você não pode obter líquor a 

qualquer momento. Então você tem que trabalhar com esse líquor com todo 

cuidado, porque se você extraviar aí como é que vai fazer, vai fazer outra punção? 

Não tem condição, então eu penso que a nossa disciplina ela orienta bem, né, essa 

questão aí. 

DO3 - Bom, eu acho que a nossa disciplina ela faz essas discussões, 

buscando essa formação humanista, muito teórica, né, de uma forma muito teórica, 

falta contextualização. E as poucas vezes que a gente consegue contextualizar a 

gente vê que é muito mais contundente e eu vou contar um exemplo de um aluno 

que estava com um parente, quer dizer, era um vizinho do parente tava internado no 

HUOL por encefalopatite hipertensiva três vezes, aliás, uma amiga de um parente. E 

aí a gente foi, veio me pedir ajuda, ele foi entrevistar a paciente e aí o primeiro ponto 

é que buscar porque que ela estava três vezes sendo re-internada por encefalopatite 

hipertensiva, a sorte que ela não tinha AVC, mas... e aí ‘como é que a senhora toma 

os medicamentos?’, ela dizia todo dia na hora certa e, aí a acompanhante disse 

‘porque você não conta a verdade?’, aí ela travou, né, aí eu disse ‘sim, mais qual é a 

verdade?’, aí disse ‘é porque ela pra economizar ela toma dia sim e dia não, porque 

no posto onde ela pega medicamento não dá pro mês e ela não tem dinheiro pra 

comprar’. Aí a mulher começou a chorar e aí... aí contou que o marido era 

dependente químico de álcool, que quebrava tudo em casa, a casa dela não tinha 

nada, não tinha cadeira, que o filho dela é traficante, tava preso, que a cunhada tava 

desempregada com cinco filhos, que ela tinha que alimentar os filhos, chorando 

copiosamente, vou parar por aqui porque é muito longa a história e aí quando 

terminou o aluno olhou pra mim e disse: ‘Professora perdemos nosso tempo, a gente 

vem entrevistar a mulher sobre o uso de medicamento e a mulher vai e conta a vida 

particular dela’. Então, olha a falta de humanidade aí, num é. E aí isso aí é em sala 
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de aula que você discute? Não, é chão da fábrica, é lá junto do paciente. E aí ele 

virou pra mim e disse ‘olhe, eu estou vindo de Belém dum congresso e eu cheguei a 

conclusão que a senhora não é exemplo pra ninguém. Porque lá todo mundo 

perguntava pela senhora, a senhora é famosa mais é pobre, não sabe fazer 

dinheiro. Então, como é importante essa história e na nossa disciplina a gente tenta, 

o professor educador não é só dar o conteúdo pra eles não riscar as cadeiras, lá, 

muitas vezes, eu trouxe uma solução que vende lá na calunga, sei lá, que limpa com 

uma flanelinha que limpa riscado, o quadro, por exemplo, a história dos professores, 

eu chego aqui a pior coisa é dar aula sete horas da manhã na faculdade de 

farmácia, não tem aula pros alunos. Como é que eu vou falar de humanidade pra ele 

se eu não dou exemplo? Aí fica todo mundo com uma garrafinha, num aprende, 

quando dá oito horas sai todo mundo pra encher as garrafas de agua. Não tem 

banheiro, entendeu? Então isso é terrível. Aí o professor da noite anterior escreve no 

quadro com lápis permanente aí eu tenho... a secretaria tá fechada, eu tenho que ter 

uma solução pra limpar o quadro que o professor deu aula no quadro. Alguém teve 

preguiça e desligou o computador a noite e no outro dia ele fica atualizando, 

atualizando, atualizando e eu trinta minutos corro ali na pós-graduação e pego um 

computador pra dar aula, porque não tem onde buscar outro. Aí falta a extensão, eu 

tenho que trazer minha extensão de casa pra poder dar certo, entendeu? Então tudo 

isso que vocês já falaram em outros tópicos sobre a humanização, sobre pensar no 

outro, se você riscou o quadro com um pincel permanente eu vou limpar porque no 

outro dia o professor ele não vai ser o meu faxineiro, num pe. Se eu desliguei o 

computador sem aguardar que ele tava atualizando, eu tenho que ter consciência 

que eu vou atrapalhar a aula do professor no dia seguinte. Então a gente não dá 

exemplos, então eu procuro discutir, terminou a aula, ‘quem foi que deixou papel no 

chão?’, entendeu? Um dia um aluno chegou e disse  ‘eu não sabia que a senhora 

trabalhava na prefeitura’, entendeu? Então é difícil porque essa coisa de você 

passar cidadania, ensinar a cadeira é sua, ‘nam professora, esse tratamento é de 

graça’, nam é cômodo pro paciente tomar, ‘nam ele é de graça’, mais de graça 

como? E o nosso posto, quem foi que comprou, o governo comprou com que 

dinheiro? Então a gente tenta falar sobre teoria, mas na verdade eu acho que não 

tem a prática, faltou espaço pra você colocar ele do lado do paciente, no chão da 

fábrica, como eu costumo dizer. A gente tenta fazer, não quero dizer que eu sou a 

palmatoria do muno, mais as pessoas, as poucas pessoas que tentam fazer o certo, 
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aí o que é certo? Num sei, mas se eu acredito que uma coisa é certa, eu vou fazer 

mesmo sem saber o que é certo. O que é certo pra mim, não é pra você. Procuro 

seguir a resolução, por exemplo, uma coisa que eu sou muito criticada, o professor 

abre o siga-a e bota presença lá, gente isso aqui é um documento, é um documento 

legal, é um documento legal, você não pode... porque depois eu digo que você butou 

porque tem marcação comigo, como é que você prova que ele tava na aula? Então... 

escrever pelo outro, assinar a folha, ninguém se incomoda com isso, eu digo a 

maioria. Então, eu sou criticada por essas coisas, entendeu, mais eu acho que isso 

é informação, é construção, acho que isso é formar cidadão. Fernandinho Beiramar 

começou tirando moeda da vó e achavam bonito porque ele sabia comprar bala, 

dava o troco, falsificava cheques dos parentes, o que é que ele é hoje? Existe um 

trabalho de uma professora portuguesa que é [...] ela fez uma correlação entre 

infrações cometidas pelos alunos até o nível médio de faculdade e a correção do 

mundo real, numa escala de zero a dez o Brasil ficou em dois. Ela fez isso em vários 

países. Então tudo a ver esses delitos com corrupção do mundo real, entendeu? 

Então eu acho que é muito difícil você humanizar as pessoas, a gente não deve 

fracassar, deve insistir, agora, não pode ser uma gota no oceano, mais tem que ser 

todo mundo engajado pra tentar mudar. 

DO4 - Bem, aqui é uma pergunta provocadora, né, o seu componente 

curricular proporciona? Não! Cria não. O que, do jeito das outras... é claro que esses 

momentos elas são usadas pra tratar as pessoas, né, então você vai fazer antes de 

falar daquilo, dar uma potência, dar uma revisão do que o ser humano sofre e como 

você resolve esse problema. E aí eu sempre tento puxar na questão da equipe da 

indústria farmacêutica, por que a disciplina é descobrimento de fábrica, então você 

tem a doença, cê tem que escolher a doença, aí começa já aí, ‘ah, a indústria 

farmacêutica não vai doença de pobre’. É como eu sempre digo, se você tiver golde 

e em outra doença você tiver doença de chagas, ninguém tá nem aí que você tem 

doença de chagas. Então, porque se eu for desenvolver um medicamento pra você 

se você não tem nem o dinheiro pra comprar, se não tiver algo de incentivo do 

governo você não, na verdade, não tem de graça aqui, nós temos que pagar isso. 

Então não existe. Nunca vamos sair do benzonidazol, né, pra desenvolver. Agora, se 

você tiver depressão vai ter bastante medicamento pra você, certo. Então aí eu tento 

dar uma puxadinha, como é que eu vou falar de técnicas pra o desenvolvimento de 

farmácia? Infelizmente não dá pra falar, né. Aquela coisa, a coleta faz isso ali com 
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esse resíduo de aminoácido, a potência dela aumenta se você colocar uma 

carbonila aqui e é isso e, decora isso aí pra prova. Faço um contexto, mais 

realmente a disciplina não é humanista. É inerente, a ideia dela é humanista, mais a 

resposta é muito básica ainda, é muito de ciência básica, é difícil de colocar isso. 

DO5 - Então, como é provocadora começo com o mesmo discurso de DO 

4. Em termos de conteúdos da disciplina, basicamente ela é dividida em três partes 

– ela é dividida em gestão de processo, que aí tem a parte de gestão de pessoas, 

gestão de qualidade; ela é dividida depois em outra parte técnica, aí vem a parte de 

materiais, a parte de manipulação de medicamentos e; uma parte política. Do ponto 

de vista de discutir questões eu até tento, mais como a gente ver que como objetivo 

final eu digo que não. É o que já foi falado aqui, que eu falei num outro ponto lá na 

questão anterior, né, que o aluno ele vai aprender no estágio que considerar que 

aquilo é humanístico, que aquilo vai propiciar atendimento ao próximo, né. E fica 

muito distante, às vezes, um exemplo que nós damos, as práticas que nós 

oferecemos a eles dentro da disciplina pra que ele utilize aquilo lá fora porque a 

gente não tem, realmente, um cenário de prática ideal. Então aquilo que nós 

passamos de conteúdo teórico não tem isso na prática, acho que essa é a maior 

dificuldade trabalhar, dentro das disciplinas assistenciais, é essa. O cenário de 

prática real, né. Às vezes é preciso simular, eu simulo em sala de aula, a primeira 

atividade prática que faço, com os alunos, é uma discussão da parte de classificação 

e deontologia em hospitais, em que eu peço aos alunos pra dentro do que foi dado 

na aula eles montarem, dentro da própria estrutura do hospital eles montarem a 

classificação, etc. Um deles sugerir quanto de custo de acordo com aquela 

população. Então eu boto lá IDH, taxa de mortalidade infantil, ou seja, indicadores 

humanistas pra que eles vejam e dentro daquela informação ele fazer uma sugestão 

de como seria um hospital, isso os meninos em grupos. Então, a linha de raciocínio 

deles é muito é, é [...] é muito estreita, eles não conseguem ampliar pra trazer coisas 

de outros tempos, né. Infelizmente é isso que acontece, por isso que eu digo que eu 

tento propiciar, mais não da forma mais adequada. Então eu digo que pra uma 

formação humanística precisa ser mais indicado, precisa ser daquilo que ele receber 

em sala de aula e eles compararem, realmente, se aquilo que eles veem em sala de 

aula é aquilo que ele vivencia lá fora. As disciplinas necessitam de uma prática, por 

mais que eu fale, por mais que eu respeite isso que já trabalhei na área, por mais 

que eu tenha experiência de tentar mostrar a eles como vivenciar, eles não vão 
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conseguir visualizar porque nunca passaram por aquilo. É diferente de você tentar 

explicar alguém que a gente já sabe, né, porque é uma coisa que eles veem, seja de 

cargo, seja de produção porque eles tem como visualizar, já uma coisa relacionada 

a relação interpessoal, relação formação em equipe e etc, eles não conseguem 

visualizar porque não tem a noção disso.  

Pesquisador - Não tem chão de fábrica. 

DO5 - Não tem chão de fábrica. Infelizmente, o cenário de prática 

interfere dentro dessa questão da formação humanística. E voltando ao que o 

professor falou anteriormente, entra sim o grande problema do interesse pela própria 

disciplina, muitas vezes, essa discussão ‘quanto que eu vou ganhar com isso aqui? 

Qual vai ser o meu campo de trabalho?’. Então a grande maioria hoje é focada em 

estagiar em farmácias e por aí vai, hospital tá pouco restrito, né, e vai se tornar cada 

vez mais restrito, é a tendência do mercado, então eles perdem o interesse porque 

se se vai ser restrito o salário não é bom, eu vou terminar o curso, terminar farmácia 

quem sabe fazer outro curso, como muitos falam ‘essa é minha primeira de muitas’, 

né, essa é a primeira formação de muitas. Então já terminando uma pensando em 

outra coisa, vai arranjar um emprego em farmácia enquanto não conquista outro, só 

que o outro também nem chega e ele continua naquele “empregozinho” de farmácia 

sendo aquele farmacêutico meia boca. 

DO6 - É a pergunta que eu fiz hoje, né, se a minha disciplina se ela 

propicia discussões para uma formação humanística. Sinceramente, na disciplina do 

curso tem um tópico lá pra falar da formação humanística. Eu acredito que é exposto 

falar nesse tipo de discussão, porém acredito que, dentro do curso de farmácia, 

acho que homeopatia é um dos campos mais férteis e eu me esforço muito pra 

discutir essa questão humanística e a educação que o aluno, o futuro farmacêutico 

vai ter na sua área de atuação e até no ponto da forma como ele vê o paciente. Eu 

muito falo, é muito provável que, tomara que isso não aconteça, essa sala inteira 

aqui vai pra homeopatia, né, senão você perde o desequilíbrio dentro da área né. 

Mais se você não seguir, veja o seu paciente de maneira normal O que quer ver de 

maneira normal? É vê-lo como um todo, não é um sujeito só que tem um coração, 

um sujeito que tem pâncreas, você não vê um coração sozinho andando pela rua, 

né, vocês não podem isolar um órgão e querer tratar só dele quando tudo faz parte 

do contexto. Eu falo muito o seguinte, ô dona Ivonete numa assistência 

farmacêutica, a senhora que gosta desse nome até, né, numa assistência 
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farmacêutica ou numa assistência médica, no bloco do receituário, né, numa 

anamnese deveria vir lá em cima uma pergunta, que o profissional deveria fazer, 

com dois quadrinhos pra responder. Aí uma delas: você é feliz? Sim ou não. É assim 

que começa uma anamnese, é assim que começa uma assistência farmacêutica. Já 

pensou se a pessoa colocar ‘sim, eu sou feliz’? Que tranquilo que num é você fazer 

uma assistência, você orientar uma pessoa que é feliz, puxa vida. Eu vou ter que 

perguntar: ‘me ensina como é que é’, né. Agora, quando você atende uma pessoa 

que não é feliz você tem uma batata quente na mão, você tem que se comprometer 

um pouco mais. Uma pergunta, a primeira pergunta da primeira aula de homeopatia 

a gente trabalhar com essa humanização do paciente e o aluno vai ter que praticar 

essa humanização, a pergunta é: ‘Por que ficamos doentes?’. Dentro dum contexto 

simbólico, ‘ah fiquei doente porque comeu um biscoito e tava estragado’. Mais todos 

nós comemos o mesmo biscoito, quem vai ter diarreia também precisa um do outro, 

né, mais por que ficamos doentes? Porque nós nos desequilibramos. E o que é que 

desiquilibra em primeiro lugar no nosso ser? O mundo real, né. O primeiro 

desiquilíbrio tá num sentido um pouco mais elevado, tá num plano um pouco mais 

espiritual, tá num campo mais energético, né, e nós somos um corpo químico 

espiritual, então não adianta eu simplesmente querer cuidar da massa quando não 

tô cuidando de algo um pouco mais, um pouco mais sublime, um pouco mais sútil 

que é a energia do indivíduo. Tanto é que a homeopatia ela conta muito mais com a 

física quântica do que uma medicina molecular por uma questão de substâncias. 

Então a humanização que a gente discute é muito essa. Eu não tinha como colocar 

o aluno dentro do contexto da disciplina se ele não pensar em um outro plano, se ele 

não sair da esfera, da esfera, da esfera do corpo físico e partir pro um outro 

pensamento. Se ele não tiver ligado a isso, no final vai ser um saco, né, vai ser um 

saco mesmo. Se ele não relaxar e ele não entrosar num outro campo do 

pensamento, do doente, do que é ficar doente por que para homeopatia não existe 

doença, nós temos doentes. Antes da doença, o sujeito já está doente há muito 

tempo, né. A doença nada mais é do que uma materialização daquele ser que está 

desequilibrado, ele tem que compreender isso. Um TCC que uma aluna defendeu 

aqui, nós trabalhamos juntos durante o trabalho dela, que foi fantástico, depois eu 

consegui um estágio para essa menina numa farmácia, até em Goiânia, diga-se que 

foi interessante ser chamada o entendimento do ser na assistência farmacêutica de 

homeopatia. Porque se você não entender o indivíduo, você não consegue fazer 
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assistência farmacêutica. Você tem que compreendê-lo e, para compreende-lo você 

tem que ter humanização. Então assim, eu fico feliz com uma situação que eu 

consigo colocar, apesar de não defender a humanização do aluno, mais defende a 

humanização ele tem que testar, agora, ele tem que entrar no jogo, né, ele tem que 

tá no jogo, pra ele poder aplicar ele tem que se sentir como tal, né. Então essa 

questão anterior professor Júlio, é questão de você, da gente ao fazer humanização 

que o DO4 comentou sobre uma disciplina altamente técnica, né, você tem uma 

dificuldade, né, e, às vezes, você acaba nisso, em homeopatia tem aulas que são 

altamente numéricas, né, mais é você olhar pro aluno e conseguir vê-lo, você olhar e 

conseguir ver. Eu me lembro de alguns casos de dois alunos, mais um 

especialmente, ele pegou numa avaliação um dia, que eles adoram a avaliação 

escrita, ele entregou a prova e eu tive dificuldade de ler, você lia uma palavra, 

pulava, não colocava a vírgula, não colocava nada e já pulava pra outra palavra. Aí 

eu falei ‘vem cá, o que é que tá acontecendo aqui?’, disse ‘não professor, é que eu 

já fiz tratamento da dislexia aí ainda eu sou desse jeito.’ Rasguei a prova, rasguei e 

joguei fora e falei ‘vamos fazer sua prova oral?’, ‘vambora’. Foi aí que deu certo, né. 

Rapaz se fosse uma técnica, né, mas não, nós temos que prestar atenção, né. Aí o 

aluno vai mal, tira uma nota baixa na prova. Será que você escrever de uma outra 

forma, será que uma avaliação oral seria melhor? Será se você fizesse uma música, 

né, eu tô aumentando aqui, se fizesse uma poesia, tem tantas pessoas que se 

manifestam de outras formas. Eu acho que praticar a humanização e levar pro aluno 

é você conseguir penetrar no ser, é você conseguir compreende-lo de uma maneira 

única, né. E aí é isso aqui que a própria homeopatia divulga, eu não consigo ter 

liberdade, numa disciplina, teoricamente necessária para a humanização se eu 

também não fosse dessa forma. Então eu visto a roupagem, né. Ele tava falando em 

dinheiro, se eu posso ganhar dinheiro é uma maravilha. Quem é que não gosta de 

ganhar? Eu gosto de ganhar e muito, eu que não consigo, né. Mais esse ano de 

2018, professora Ivonete, eu resolvi me aproximar um pouco mais de Deus, né, não 

que eu vou numa igreja, não que eu tenha uma religião definida, mais eu acho que 

eu preciso mais dessa energia, né, e Deus é energia, né. E eu acho que quando a 

gente gosta de uma coisa, mas você se desprende dela ela vem naturalmente. 

Então eu quero acreditar isso, que o cósmico tá aí assim ao nosso redor e tá, de 

alguma forma, nos protegendo, né, e aquilo que a gente quer mostrar. Todo mundo 

agora vai ganhar dinheiro? Vai! Talvez demore um ano, dois, cinco, dez, mais ele vai 
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ganhar. É importante que ele saiba fazer aquilo que tá agradando o planeta, que 

agrada as pessoas. 

Pesquisador - Muito bem. Vai dar um belo trabalho isso aqui. 

DO3 - Eu posso responder o que ele tá falando? 

Pesquisador - Pode.  

DO3 - Você vai me criticar...  Assim, você pode até criticar meu ponto de 

vista, mas é a minha opinião. Então assim, você falou da energia de Deus, eu 

considero a homeopatia como se fosse um dogma, eu acho que vocês foram 

baseados em respostas, por exemplo, eu tinha rinite a num sei quantos anos e não 

melhorava, tomei homeopatia com 15 dias estava... Você quer uma resposta melhor 

que essa? Muitos mecanismos de ação de medicamentos não são conhecidos e 

você mede a resposta. Então eu acho que pesquisa clínica na área de homeopatia, 

se as pessoas não considerarem tanto como um dogma, ‘não, tá certo, é assim, é a 

energia vital, num sei o que’. Tá, mais eu acho que vocês têm como provar, 

baseados em respostas que isso seria um avanço estupendo que você mostra o que 

é evidência, o paciente tá assim e ficou assim, baseado em resposta clínica. Eu 

acho que isso é um campo aberto pra pesquisa, que poderia ser o seu doutorado. 

DO6 - Sem polemizar isso, só que, professora, que o sistema todo de 

saúde, ele trata da questão da pesquisa de uma única maneira, por exemplo, a 

pesquisa homeopatia ela só funciona em seres, em seres vivos, até porque o 

acelular não vai... por que é uma ciência que dorme. Então a gente tem que mudar 

até o modelo de pesquisa, ele não pode ser o mesmo modelo do convencional. 

DO3 - Mas pesquisa clínica. 

DO6 - Sim, diretamente em seres humanos, né? 

Pesquisador - Muito bem. Obrigado.  

DO7 - Bem, a parasitologia clínica, né, que é a disciplina principal que eu 

dou aula, ela propicia algumas discussões sim pra formação humanista. Por quê? 

Talvez da forma que microbiologia, né, então as doenças parasitarias elas também 

têm uma relação muito forte com as condições sanitárias do ambiente, como vive a 

população, então tem como exigir um pouco mais na hora que a gente tá 

ministrando a aula e levar um pouco disso. Tem algumas aulas até que eu falo 

‘gente, alguns de vocês vão sair daqui, vão ser políticos, a gente já teve aluno 

político, secretário de saúde, donos de estabelecimento ser saúde, então façam 

diferente, tratem melhor, né, o outro, o ser humano que tá ali na sua frente com as 
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consequências do que você decidir’. Então a gente consegue, em alguns momentos, 

discutir um pouco mais sobre isso, né, até porque como a gente fala muito em 

profilaxia, né, então a gente tem vários tópicos em parasitologia, a gente fala do ciclo 

do parasita, fala da patogenia, do diagnóstico e também de como evitar aquelas 

doenças, né. Então na hora que eu vou falar como evitar aquela doença, quando eu 

falo, por exemplo, uma parasitose intestinal e eu digo que tomando agua de boa 

qualidade eu posso evitar aquela parasitose, tô dando só um exemplo, não que eu 

fique falando sobre isso, eu tenho que questionar ‘gente, e a população tem acesso 

a essa agua de boa qualidade? Ela tem educação pra saber como são as condições 

adequadas de higiene?’. Aí a gente lava a questão pro mundo, né, de como as 

pessoas vivem e como, muitas vezes, como eles se criam, até já falei isso pros 

alunos, impotentes quando a gente trabalha m comunidade, que a gente vai falar em 

profilaxia (de ameba, de giárdia) e a gente ver que a água que a pessoa bebe, já 

aconteceu isso num município aqui próximo, que a água que a pessoa bebe ela é 

marrom. Aí você pensa, ‘poxa’, e os alunos comigo, eu me lembro de que era um 

projeto grande de extensão e os alunos comigo, aí os alunos ‘professora, como é 

que a gente vai fazer?’, tem coisas que a gente contenta essa questão. Mais o que é 

que eu penso? Eu posso dizer que aquela é uma água barrenta, péssima que ele 

tem acesso, que é a água que ele tem, eu posso dizer que ele ferva aquela água, já 

vai matar um monte de microrganismos ali. Então a gente também conversa um com 

o outro assim, essa parte humanista. Na hora que a gente vai dar orientação de 

como um laboratório, por exemplo, vai orientar o paciente que eu digo pros alunos, 

muitas vezes, que a gente tem que traduzir, porque eu levo muitas coisas dos 

projetos pra sala de aula pra exemplificar, pra falar um pouco da prática, não só a 

parte técnica, mais da parte de contato com pessoas. Eu tento levar, né, nós 

tentamos. Então de como orientar melhor o paciente, às vezes, eu estou dizendo 

que a gente tem que traduzir, que, às vezes, a gente pede pra um aluno elaborar um 

documento, um, um... uma fichinha de orientação, né, de como deve ser a coleta 

daquele exame e, aí a gente depois tem que traduzir pra adequar a linguagem do 

outro. O que que adianta você entregar um papel no laboratório lindo, maravilhoso 

com toda orientação e você falar uma palavra ali que a pessoa não sabe. Como 

agilizar? Aluno, leigo e estudante. Então eu acho que isso também fala um pouco de 

humanização de uma forma única, muitas vezes, eu digo ‘gente vocês podem até 

num trabalhar num laboratório, né, mais vocês, enquanto farmacêuticos, vão aplicar 
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muito do que a gente vê aqui numa farmácia comunitária dando orientação ao 

paciente’. E como é que você vai tratar esse paciente? As condições que ele vive. 

Então a gente tenta discutir um pouco isso, claro que não é da forma que a gente 

gostaria, né, num é de uma forma mais aprofundada, às vezes não há tempo pra 

isso e a gente também não tem essa formação. Eu volto pra formação, a gente 

impacta sempre em parte nisso daí.                                             

DO3 - Eu faria uma outra conotação dessa história. Não sei se vocês 

conheceram, ele faleceu, Alexandre Adner, né, ele médico microbiologista e era 

consultor do Ministério da Saúde. Ele deu uma entrevista com Jô Soares que foi 

uma pesquisa que ele fez, nos cafezinhos do Rio de Janeiro, onde ele mostrou que 

a temperatura do banho-maria não era normal, as pessoas iam pro banheiro não 

lavavam as mãos, já viram a imagem das mãos onde é que as pessoas lavam onde 

ficam mais sujeiras? Então, o quê que acontece? Ia pro banheiro, passava água nas 

mãos, pegava na asa da xícara, ele fez coliforme focais, fecais da torneira, da asa 

da xícara e da água do banho-maria, ou seja, tudo além do permitido. Aí Jô 

perguntou: ‘Quer dizer que nós tomamos cafezinho com cocô?’. Aí ele disse: ‘É isso 

aí!’. Então, por exemplo, ferver a água, ele fez um estudo que ele tinha medo na 

periferia, que ele era sanitarista, então, às vezes, a pessoa não tem dinheiro nem 

pra cozinhar, imagine pra cozinhar água. Aí cozinha a água e bota num balde sujo. 

Então ele fez água fervida fria na panela e a água do balde. Proliferava mais do que 

antes, por quê? As pessoas ficavam usando com um caneco, a mão suja lá na água, 

então a gente tem que pensar nisso porque o quê que a pessoa vai fazer depois da 

água fervida? Num é. Outra coisa, tomar medicamento com água fervida, na 

UNICAT foi difícil mudar, eles colocavam tomar o lendronato da vida com água 

fervida, gente evapora concentros íons. Se é o quelato que forma, então quanto 

mais fervida a água mais ela você concentra os íons, num é. E pra eu tirar isso 

acabei... tinha um médico lá no hospital, a mulher dele recebe medicamento lá e ele 

tinha essa indicação de ferver água. Mande filtrar a água. A água mineral vai 

depender da água, tem água que 40 mile equivalente de cálcio, sódio, não sei o que, 

tem água, as água indaiá daqui não tem muito então o efeito não seria impactante. 

Então é aquilo que eu digo, é o chão da fábrica, é tá lá, é entender, é [...] sei lá, é 

raciocínio clínico. Como é que eles vão fazer com aquilo? Onde é que eles vão botar 

a água fervida? Porque se não vai ser pior do que antes. Num é. Então ele mostrava 

que ele resolveu o problema do Rio quando ele começou a campanha de filtros, que 
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foi até em via rotas, eles compraram um monte de filtros pras pessoas filtrarem, esse 

filtro mesmo de barro da gente, você nem tem ideia a potência que ele tem. 

DO8 - Bom, falando dos componentes, né. Como eu tô em estágio I 

também, né, um momento importante pra essa questão do, desse contato do aluno 

com o profissional, com a farmacêutica, trocar essas ideias aí. E eu considero que 

cabe mais muito ao docente né, conduzir a visita pra que o aluno tenha esse 

feedback, esse contato na questão humanista. Porque se o profissional 

simplesmente for lá no campo, como preceptor, julgar essa visita dentro da farmácia, 

é a visita mais longa, que mais o preceptor, que no caso é eu, ele consegue 

conversar com o aluno, explicar e dar atenção ao aluno daquilo que tá falando aqui, 

é uma visita longa em que se tiver de perguntar e fica a vontade. Então pra mim, eu 

acredito é a oportunidade dele trocar uma ideia e aí, depende muito do docente 

também, tá ali intervindo junto com o preceptor conversando, no final fazer uma 

síntese do que foi a visita e aí fazer um debate junto com os alunos. É um momento 

que dá pra tratar bem isso. Na biofarmácia, o encontro da gente consegue também 

porque tem a parte inicial da disciplina que é algumas informações sobre vias 

administrativas. Então na base de administração, lógico que eu sempre cito ‘vocês 

vão ver lá na frente, com o professor Nei em farmácia hospitalar, mais detalhes 

sobre isso, mais...’. Aí a gente força as vias parenterais, doenças, de métodos, num 

sei. Dá pra falar com os alunos alguns quentes, não é, e eles começam a despertar: 

‘professor, e essa história quebrar um comprimido, como é? Não, mais meu avô 

toma cinquenta coisas ao mesmo tempo’. Aí você consegue, nessa hora, orientá-los 

um pouco e debater algumas situações que, que eles possam também transmitir pra 

familiares, né, como uma conduta mais correta, né, na administração de 

medicamentos, no uso né. Por exemplo, teve um aluno que falou que o comprimido, 

aquele comprimido efervescente, redoxom ele divide em quatro partes e tomava 

aquilo sempre partido. 

DO3 - Sempre o que?  

DO8 - Partido, partia ele em quatro partes, tipo, tinha um grama e ele 

queria tomar 250mg. Aí a gente explica, né, pô tem todo um cuidado, a 

transformação daquilo é um perigo especifico, é produzido de uma maneira, né, que 

tem toda uma tecnologia ali que se você cortar aquilo é um desastre. É como se 

você tivesse juntado ali e administrado, né. E aquilo ali é feito pra ser colocado na 

água e ser dissolvido, então não é dessa maneira. Então é uma forma da gente 
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aproveitar a disciplina pra ter essa questão humanizada e orientar um pouco, como 

é uma disciplina no início do curso, no quinto período, então ele vai ter contato com 

várias outras, como a gente sempre fala ‘vocês vão ver na disciplina tal, em clinica 

farmacêutica...’ que a gente também tá falando da superação, aí tem como, nessa 

disciplina explorar bem, principalmente nas duas primeiras unidades. Na tecnologia 

da informação fica um pouco mais difícil, né, porque tem aulas, dá pra gente falar 

mais, né, por exemplo, boas práticas de fabricação, nessas horas a gente fala o 

cuidado que tem pra se produzir um medicamento na indústria farmacêutica. Aí é 

que nós falamos aqui, contaminação cruzada, uso de EPIs e tal, que aí ele tem que 

ter um cuidado a mais por que ele vai tá preparando, inclusive, um medicamento pra 

um paciente que vai utilizar isso e, talvez, ele mesmo utilize, né. Mais quando cês 

falam ‘nam, vou produzir um comprimido e utilizando uma máquina compressora que 

vai bater tantos litros...’, aí é uma coisa realmente difícil de você utilizar esse 

tratamento na hora que você tá lá ensinando a produzir esse comprimido, então 

realmente tem disciplinas que é bem, bem mais difícil a pessoa utilizar isso, até 

porque você tá mais preocupado em ensinar como produzir, pra quando ele chegar 

lá na indústria ele conseguir reproduzir aquilo. Às vezes, a gente até esquece dessa 

questão humanística na hora de um avanço mais técnico, mas tem outros assuntos 

que dá pra explorar bem. Então, nem sempre, mas dependendo da disciplina dá, dá. 

DO5 - Vou falar uma coisa professor, que já foi até falado, pegando um 

gancho da história de amor ao próximo, né, mas dessa prática distante, né, mais 

nesse momento eu acho que é interessante quando você fala, por exemplo, que 

você fala que ter alguma reação especifica que ela tem um diferencia, por exemplo, 

você tem um determinado comprimido, mais de repete aquele comprimido pode ser 

uma chave pra usar, né. Por que tem que ser um xarope e não um comprimido? 

Porque toda ação tem uma finalidade especifica – pra idoso, pra pacientes que tão 

lá numa UTI, não tem como passar uma sonda – então isso é uma questão clínica 

que acaba pensando também na humanização. Quando você pensa numa molécula, 

quando você tá consumindo uma molécula, qual seria a finalidade dessa molécula? 

Qual o benefício “da real” pra humanidade ou pra o ser humano dessa modificação? 

Às vezes, é apenas uma modificação marqueteira, né, de marca e não uma 

modificação realmente que vai ter uma, com certeza, humanística, melhor qualidade 

de vida, uma melhora na posologia (ao invés de ser três vezes ao dia, vai ser 

somente uma vez ao dia), isso tá pensando na adesão, tá pensando em interferir na 
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qualidade de vida daquele paciente. Então eu acho assim, a gente pensar por outros 

pisos, acho talvez aí, mais na frente isso deve ser discutido a questão de se 

trabalhar as disciplinas de forma a se conversar sobre isso, então você melhorar um 

pouco as ideias porque lá na ponta aquela ideia que você tem ela é técnica, mais 

que tem uma informação que eu vejo que você não visualiza lá na ponta. E acho que 

aí que cria um pensamento reflexivo no aluno, de como ele pode preparar uma 

fórmula farmacêutica pra um paciente. Até hoje, muitos médicos olham pra mim e 

perguntam: ‘Aquele comprimido eu posso retirar?’, eu digo: ‘pera aí que eu vou 

pesquisar se pode ou se não pode’, porque num tô com essa vivencia ainda, né, e 

às vezes, é um medicamento que colocaram no outro dia, a gente pergunta, sabe 

que a informação que eu vou passar se ela é seguro ou se não é seguro, se pode 

trocar a terapia, não, você pode fazer uma suspensão, você pode fazer um elixir, 

uma preparação extemporânea, então isso é interessante porque você tá visando 

uma questão ao próximo. Qual o benefício real dessa modificação? Você tem que 

saber por quê.                                                                                  

DO8 - Eu acho que a gente tende a dissociar tecnicismo com humanismo 

em certos momentos, mas eu acho que, aí, por isso que é provocadora essa 

pergunta, porque mesmo o lado mais tecnicista seu, não que você... o seu paciente 

do lado, o indivíduo, né, na sua frente, nem muito longe, é uma coisa totalmente 

distante ali ao lado de uma pesquisa pura fabrica, mais se você pensar isso que 

você tá falando que esse ato seu vai melhorar a vida da pessoa, esse ato seu fica 

mais humanizado. Então, num laboratório de análises clínicas você vai fazer, vai 

comparar uma, uma, né, vai fazer um exame laboratorial você tem que entender que 

esse ato seu vai chegar ao ser humano, o indivíduo, você tem que fazer isso como? 

Então, isso, talvez, que a gente talvez possa colocar mais nos alunos pra não ficar 

aquela questão só tecnicista, ‘não é tecnicista, mas a função lá na frente é 

humanística’. Então, seu ato hoje, agora, apesar ser bancada, realmente não dá, 

mas a gente tem que ter a consciência que esse ato do profissional de exame, de 

pesquisa tem que ser também humanizado, com amor, ‘pô, isso aqui eu tô fazendo 

aquele objetivo final, eu tô fazendo isso aqui um negócio bacana, eu quero fazer 

algo melhor’, né. Porque a tecnologia tá... os futuros estão aqui, mais os produtos 

servem aos seres humanos, ‘eu vou fazer um esparadrapo? Pô, eu tenho que fazer 

o melhor esparadrapo pra não ter alergia pra pele do cara que vai usar’. Então tudo 

que se faz da parte tecnológica tem que ter um fundo humanista. 
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DO4 - Professor Júlio, esse horário... 

Pesquisador - Era isso que eu ia falar. Estas três ultimas perguntas acho 

que a gente devia ser breve, mas tudo bem, não se preocupem.  

DO6- Professor, até um livro recente que foi lançado que o autor coloca 

na sua capa um medicamento caindo no crime organizado, porque há um crime forte 

quanto ao uso de medicamentos no mundo, né, uma redução da indústria 

farmacêutica e, o uso de fechar os olhos dos gestores por muito tempo, na 

modificação as pessoas entenderem essas pessoas a indústria farmacêutica. E o 

que eu sempre comento com os alunos é que quando eu chego e vejo uma receita, 

entende aquilo que tá ali e fazer perguntas ao usuário desse produto se aquilo 

realmente é adequado pra ela. Eu sempre comento com os alunos, né, ‘porque você 

não chega pro médico, né, diz pra ele que isso poderia ser de outra forma, melhor 

adesão’, ‘ah, mais eu vou contrariar um médico?’ Veja, 28% das pessoas que 

recebem prescrição de medicamentos da forma comprimido e capsula não consegue 

deglutir. E quantos farmacêuticos perguntam pro usuário, pro portador da receita se 

aquela pessoa consegue deglutir o comprimido? O que será que acontece daí pra 

frente?  É usado o produto, é repartido os remédios, então ocorre muito isso. E hoje 

a pergunta que tá aqui foi motivo de um discurso meu pra estagiária minha da 

farmácia, que era até uma aluna daqui. Chegou uma receita pra nós, vou dizer bem 

rapidinho, aí ela falou ‘professor, tem esse produto aqui, centralina’, eu falei ‘não’. 

Não tinha dado tempo de orientá-la, ela começou na sexta-feira passada, Centralina 

nós não fazemos não porque isso aqui é controlado, né. Aí eu vi ela falando com a 

pessoa ‘não, nós não fazemos não, obrigado’. Aí eu disse: ‘Você explicou porque 

nos não fazemos?’, ‘não’, ‘você disse pra pessoa onde encontrar?’, ‘não’, não disse. 

É como eu digo, porque que uma pessoa adentra uma farmácia, porque que ela 

adentra um laboratório, porque que ela adentra um sistema de saúde, porque que 

ela tá lá com o farmacêutico da farmácia hospitalar e não vai visitar o leito? As 

pessoas procuram porque elas estão em busca de um resultado, elas estão com um 

problema na mão e o nosso problema tem que ser resolvido independente... 

Pesquisador - Do melhor resultado, da resposta. Pode ser uma palavra. 

DO6 - Exatamente, aquela pessoa ela quer uma solução praquilo, não a 

solução tem que ser o medicamento, né. Então, por exemplo, boticário vende 

perfume? Não, boticário vende presente, né. Cacau show vende chocolate? Não, 

vende presente, né. A farmácia, ela vende remédio? Não, ela vende saúde, ela 
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oferece soluções em saúde, independente, como professora Ivonete falou, a pessoa 

chega lá ‘você quer um medicamento pra dor de cabeça?’, e aí, porque que você 

está com dor de cabeça? ‘Ah, é porque eu sempre bebo...’, então você tá com 

vontade de beber, não de tomar remédio, né. 

DO5 - Então tome água. Ou então beba com moderação. 

DO6 - Então, a ideia é isso que a gente precisa insistir com o aluno. Que 

quando a gente vai aqui, né, eu tô colhendo e oferece formação humanística. É ele 

se colocar na posição de solucionador de problema. 

Pesquisador - Bom pessoal, vamos a quarta pergunta. Eu gostaria agora 

que só lá, reforçar, né, que o adiantar da hora. A discussão já foi muito, muito 

interessante. Então, o projeto pedagógico do curso de farmácia, em sua opinião, 

contempla as DCN com o perfil do profissional humanista?     

DO1 - Então, sendo bem otimista, colocaria a terceira opção aí, colocaria 

em parte em função de que, por exemplo, tem uns componentes curriculares que 

estão diretamente relacionados à essa parte (Saci, deontologia), no entanto eu acho 

necessário uma maior orientação pedagógica aos professores para saber como 

conduzir essa formação humanística, né. Aqui na UFRN tem o curso de pedagogia, 

então o aluno tá se discutindo a busca do currículo, eu pergunto ‘quantos pedagogos 

tem nessa condição?’, né. Então tem detalhes que a gente precisa saber pra ter uma 

formação humanística relacionado à pedagogia, à forma pedagógica de como 

conduzir. Então outro dia eu estava conversando com uma pessoa falando, da 

pedagogia, o comportamento do professor é outro, ela dizia que na sala de aula 

você não deve dizer, você deu aula disso, ‘entenderam?’. Por quê? O aluno vai dizer 

‘não’, a culpa é dele. O professor tem que dizer ‘fui claro?’, porque se ele disser não, 

a culpa é dele. Então o professor tem que trazer a responsabilidade pra ele. Então 

são detalhes isso, né, que talvez aquele aluno mais tímido, né, ele vai dizer ‘nam, 

não vou perguntar muito porque todo mundo entendeu e eu não’. E se o professor 

disser ‘fui claro?’ aí não é ele, foi o professor. Então eu acho que a gente precisa de 

um ponto de orientação pedagógica pra conseguir esse objetivo da formação 

humanística. 

DO2 - A linha do pensamento de DO 1, inclusive, tinha feito já aqui a 

anotação que isso né, pra contemplado as diretrizes é necessário mesmo uma 

ênfase na hora dessa questão pedagógica. Então, na totalidade, eu penso que não 

contempla, contempla em parte. 
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DO3 - Bom, eu coloquei também em parte. Eu acho que muita coisa do 

projeto não saiu do papel, mais eu também gostaria de enfatizar que quem fez, 

quem trabalhou foi quem tinha poder acadêmico, ou seja, pessoas que não tem 

vivência, botaram aí um currículo generalista que os culpados foram aqueles que 

fizeram esse prêmio Nobel que a gente recebeu.      

DO4 - Tá bem clara, né, já que é provocativa, né. Eu acho que não 

contempla e digo mais, muito pouco contempla, porque, na minha opinião, se você 

tá falando do perfil do profissional você tem que ter a relação teoria/prática. Então se 

você não consegue ter um profissional recém-formado com m perfil humanística eu 

acho que não contempla quase nada. Voltando ao início da primeira questão, são 

poucas as disciplinas que conseguem enquadrar o perfil humanista, pode-se dizer. E 

o currículo ele diz quando e onde, mas não como fazer. Não tem disciplinas que 

tenham um foco humanístico pode-se dizer pro perfil profissional, pro perfil 

humanístico. 

DO5 - E também, professor Júlio Cesar, eu acredito que o nosso projeto 

político pedagógico se ele contempla, mas ele não deixa a mostra que isso também 

está acontecendo. Na semana passada nós tivemos... retrasada  e um professor  

entregou um questionário pra gente fazer e eu escrevi um monte de coisa, e uma 

delas coloquei que o curso de farmácia nosso profissional humanização, deveria ter 

uma pequena comissão que tratasse disso, né, que ficasse uma comissão vigilante, 

uma comissão que ficasse fazendo atividades, discussões, né, uma comissão que 

pudesse ter isso porque, às vezes, isso espairece na cabeça da gente na correria do 

dia, você acaba fazendo uma coisa que você pode continuar a fazer e a gente fica, 

realmente, perdido pra dar conta do nosso, do nosso projeto né, a gente também 

esquece um pouco isso. Então, pra falar a verdade, eu vejo que as nossas, o nosso 

projeto politico pedagógico ele contempla, mais ele não pratica. 

DO6- Eu concordo, não vou me estender muito que a gente já foi muito 

debatido aqui. Eu acho que contempla parcialmente também, justamente por isso, 

por causa da questão da prática. Há na teoria, mais na prática deixa a desejar. 

DO7 - É. Eu acho que eu percebo na forma que tá, né, até tem escrito lá 

alguns tópicos sobre essa questão do perfil humanístico, mais pelo que a gente tá 

discutindo aqui fica mais ao esforço do docente que torne isso uma realidade. Eu 

acho que por ele ser, não sei se vai ter uma revisão dessa questão de diretrizes, não 

sei em qual o momento que vai acontecer isso, mais eu acho que tem que ter uma 
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banca de discussão com os professores pra, realmente, a gente quer esse perfil, 

deixar isso bem mais claro, bem mais acentuado a forma de escrever pra que os 

docentes consigam incorporar isso nas disciplinas. 

Pesquisador - O objetivo da minha tese é que ela possa ser utilizado, 

baseado nessas discussões, os resultados possam ser usados objetivando um novo 

projeto pedagógico. Então isso aqui é muito importante porque vão dar elementos, 

os quesitos muito interessantes pra um novo projeto. 

DO8 - É interessante. Tinha até uma pergunta naquele questionário, né, 

que assim, ‘você se sente estimulado no curso?’, eu disse sim, porque? Olha, 

porque eu sempre me sinto estimulado. No dia que você me ver na diretoria, pode 

largar que não tem mais jeito, né. Porque eu acho que tudo tem jeito da gente fazer, 

da gente mexer, né, então me sinto animado, o ruim é dizer que não tem mais nada 

pra gente fazer. Mais é exatamente isso que nós precisamos, nós precisamos é [...] 

o que  a professora Ivonete falou, que não saiu do papel essa questão de 

humanização professora Ivonete, tá muito mais na energia que emana entre a gente 

do que, na verdade, a questão da prática. Acho que a questão aqui, acho que é isso. 

Pesquisador - Muito bom. Quinta pergunta: Você considera importante 

a formação de profissionais com perfil humanístico para o mercado de 

trabalho, seja ele público ou privado, ou para a pesquisa e docência? 

DO1 - Sim, com certeza. Eu acredito até que essa formação, hoje, seria 

capaz de minimizar muitos dos problemas sociais e problemas de saúde pública, 

porque tem um grande número, né, de deprimidos, pessoas com depressão. Se os 

profissionais tivessem uma formação humanística será que muito dessas situações 

não seriam minimizadas? Hoje, um grande problema é “aquela escalinha” entre o ter 

e o ser, né, o pessoal hoje tem que ter mais do que ser, aquela coisa, né. E então, 

talvez, esses problemas estejam relacionados, justamente, ao convívio humanizado, 

né. Então, eu acho que na hora que você forma profissionais mais humanizados eu 

acho que a gente minimiza esses problemas. 

- Muito bem.  

DO2 - Eu considero importante, sem sombra de dúvidas. Isso vai de 

encontro com tudo que a gente já discutiu hoje aqui, né. Então na medida em que 

você tem um profissional que, seja de qualquer área, mais especialmente da área da 

saúde que é a área que a gente convive, então ele, ele tem que ter essa, essa 
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formação humanista porque ele vai lidar diretamente com o ser humano, com o 

indivíduo, né, e o indivíduo doente que é o que mais precisa dessa humanização.  

DO3 - Voltando aos comprimidos, eu já fiz tudo que foi estudo de neuro... 

eu não tenho, eu não consigo, quer dizer, consigo, mas eu tomo uma garrafa de 

água pra tomar um comprimido, porque eu boto lá, eu encho, engulo a água e o 

comprimido fica. Aí tem medicamento que não pode mastigar. Então eu não engulo 

nada, tem que mastigar. Bom, então é a história da comunidade e eu quero trazer 

aqui informações técnicas que são construídas, por exemplo, você pra tomar um 

medicamento em comprimido tem que tomar 200ml de água, tem que ficar três 

minuto em pé, gente isso é a maior... você tem um estudo demonstrando que se eu 

tomar sentada tomar com 100ml ou 50 ml de água, você tem um estudo 

evidenciando que se você tomar assim você vai ter menor efeito do que cê tomar 

com 200 e ficar em pé. Imagine, eu tenho uma dificuldade física de ficar em pé, eu 

tenho que tomar comprimido, 200ml de água, ficar em pé... onde é que tá escrito 

isso? Me mostre o estudo da evidencia.                                    

DO6 - Esse medicamento não presta pra mais nada, não dá nem pra 

prescrever. 

DO3 - É, e aí veja bem... nós temos o MAI, você tem a parte técnica, o 

MAI é uma sigla em inglês, são dez perguntas que eu não vou falar nas dez, eu vou 

falar nas duas que é ‘é cômodo pra você tomar esse medicamento?’; ‘você pode 

pagar se você não recebe, você pode... o custo é compatível com seu orçamento?’. 

Então a gente vem, pega a prescrição, ele tem que responder as duas perguntas, se 

tem duplicidade, são dez e, no final ele pergunta ‘é cômodo?’, porque se for 

incômodo e ele não poder comprar ele não vai fazer o tratamento. Então eu acho 

que é você pegar um medicamento, entender a problemática do paciente, até, 

muitas vezes, ser invasivo, saber se ele pode ou não comprar pra poder você bater 

o martelo, dizer ‘ó, você vai seguir esse medicamento, esse tratamento’. Então eu 

acho que sem isso, pode ter o melhor técnico do mundo, o melhor medicamento do 

mundo se não souber usar, já foi. 

DO5 - Exatamente. É mais ou menos isso que a DO3 falou, só 

complementar um pouco. A visão da formação, não só os trabalhadores 

farmacêuticos, mas até das outras profissionais é que o mais importante é a 

inversão do tempo, é você... ao invés de você seguir uma linha natural de você se 

formar, né, você se forma, você se especializa, você ganha dinheiro, você ganha 
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reconhecimento. As pessoas tão querendo fazer o contrário, né, ganhar dinheiro, ser 

reconhecido pra depois se especializar. E existe essa prática do mercantilismo com 

o paciente, com o próximo, ser humano como um produto, ué? Né. Como a gente 

sabe os vários exemplos que existem que você opta por um tratamento mais caro, 

não porque você é mais racional e sim porque ele dá mais dinheiro e retorno. E 

assim, diversas instituições, o resultado é cansar de dar aula... o sistema público e o 

privado são diferentes porque o sistema público não visa lucro, mais os gestores que 

lá em cima estão acabam visando lucro também, de certa forma, direta ou indireta, 

de forma errônea, de forma errada, imoral, enfim. Então a visão que você tem que 

ter na formação humanística tanto faz se você vai atender no serviço público ou no 

serviço privado, você tem que ter uma visão igualitária em relação a isso, 

principalmente, com relação ao ser humano que tá precisando, principalmente na 

área da saúde, tá precisando de uma resposta, de um resultado, de um equilíbrio, 

né, e você tá vendo meio que com outros olhos. A gente vai falar mais aí na frente 

de uma formação humanista de um farmacêutico empreendedor, vai ter o seu 

próprio negócio, né, ele não pode ver o próximo como um eletrólito.  

DO6 - Professor Júlio, a pergunta diz o seguinte: você considera importante a 

formação de profissionais com um perfil humanística para o mercado de trabalho? 

Quando a gente fala nessa palavra mercado de trabalho a formação humanística 

não tem a menor importância. O mercado de trabalho ele não quer isso, né. O 

mercado de trabalho de farmácias comunitárias, quando o conselho de farmácia vai 

fiscalizar a farmácia ele chega lá e fala assim: ‘o farmacêutico está?’, ‘está, Carlão 

vem cá’, é bem assim. Então se o farmacêutico tivesse pendurado na parede de lá, 

o conselho perguntava assim ‘mais ele tá aí?’, ‘tá, tá ali ó, pendurado na parede’, ‘ah 

tá, obrigado’. O mercado de trabalho não tá preocupado com isso. A formação 

humanística tem que ser importante pra ele mudar o mercado de trabalho, isso é 

muito importante. Ele tem que carregar consigo, mais se você for lá na Unimed, se 

você for ali na Drogasil e perguntar que ‘ei, a formação humanística aqui é 

importante?’ ‘é importante ter remédio, né, se vender ajudar a vender remédio tá 

bom, né. Mas o mercado não dá importância. É igual aquele cara que foi fazer uma 

entrevista e perguntou pra ele qual era a experiência dele, ele escreveu: ‘eu me 

separei três vezes, eu quebrei três emprego, fui avaliar mais cinco...’ Experiência é 

isso, né? E nós temos que ensinar ao nosso aluno a lidar com o fracasso porque o 

fracasso é muito importante, nós só crescemos quando fracassamos, né, e isso 
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trabalhar com isso de ganhar você tem sempre que ganhar e tem a vez de perder e 

de crescer. Então a formação humanística ela tem que ser patrimônio do indivíduo, 

ela tem que ser patrimônio dele, que a partir do momento que ele se apodera de 

uma formação humanística aí sim ele vai lá e muda o mercado de trabalho. Por quê? 

O cliente fala ‘minha rua tem cinco drogarias, minha cidade tem dez laboratórios, 

mais eu vou lá naquele por que aquele farmacêutico olha, ele me atende tão bem, 

ele me dá água, ele me senta numa cadeira confortável, ele pergunta como vai até 

meu cachorro’. Então é isso que é bacana né, é esse que faz um diferencial. Nós 

não podemos perturbar muito lá não, é aqui dentro que nós vamos mudar o 

mercado, é aqui dentro que nós vamos fazer com que o mercado de trabalho fique 

humanizado. 

Pesquisador - Mais a pergunta exatamente é essa, pra saber o 

pensamento, sentimento de cada um de nós. Que se a gente acha importante nós 

podermos mudar. Se achar que não, ‘não, acho que o mercado de trabalho não 

precisa, precisa mais do mercado tecnicista’... 

DO7 - Eu acho que essa aproximação do DO6, mas é tudo que a gente já 

discutiu hoje aqui, né. É necessário que qualquer indivíduo que vá atuar, em 

qualquer seguimento, como profissional tenha o mínimo dessa humanização. É claro 

que isso aí decorre da questão dele familiar, né, de onde vive, das questões sociais, 

tudo isso aí. Mas nós, enquanto estamos na academia, a gente tem que tentar 

repassar essa coisa da humanização pra eles, né. Então eu acho que a pergunta 

aqui formulada no sentido de que é fundamental que ele tenha um perfil humano e 

você acabou de dizer, o indivíduo vai procurar tal laboratório, tal farmácia porque foi 

bem atendido, tem dez. Mais pra mim não, pra mim é melhor aquela que eu fui muito 

bem atendido e aí ele volta. E aí se você for mal atendido, ele só vai uma vez. 

Pesquisador - É fidelizar a farmácia, se fideliza a clientela pelo serviço 

prestado, não pelo desconto da farmácia. Tudo que você faz em termos de 

atendimento, de acolhimento, de cuidado, de atenção, não a farmácia, mas a 

atenção, você fideliza. Na farmácia escola a gente fideliza direto, a gente fideliza a 

clientela sem ter um desconto nela exposto, nada. Tem serviço do farmacêutico com 

respeito, com atenção, então fideliza. Isso aí que a gente tem que pensar... esse 

componente que nós temos que passar isso pro aluno que quando ele for atender... 

o nosso sonho que nós possamos formar transformadores desse mercado de 

trabalho hipócrita, capitalista e insensível. Nós temos que ter esse componente, a 
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gente ter esse ideal, ideal de vida, né, ideal de transformação para o mundo 

capitalista. 

DO8 - A questão aí a formação, como o professor tá dizendo, é 

patrimônio do aluno, do farmacêutico, porque ele tá lá dentro da farmácia lá, na 

galeria lá, atendeu bem, chega lá o cliente volta pra lá, né, o paciente, né. E aí um 

dia ele chega lá e diz ‘não, ele foi demitido, ele não trabalha mais aqui’, ele vai dizer 

‘ele tá aonde?’. Ele num foi pela farmácia ali, ele foi pelo farmacêutico. 

Pesquisador - Exatamente. 

DO8 - No final dos anos setenta, inicio de oitenta, quando as farmácias do 

meu pai começaram a florescer e, eu participei disso, mas meu pai carregava um 

foco interessante porque eram umas farmácias que elas tinham um vaso de flor em 

cima do balcão, as farmacêuticas bem vestidas, né. 

Pesquisador - O farmacêutico presente, né? 

DO8 - Exatamente, tinha-se toda uma revistinha né, tinha sempre uma 

arte inicial, diferente, né, e havia uma forma diferente de ver a saúde. Então era 

muito bacana, humanizou bastante isso. 

Pesquisador - Queria falar alguma coisa? Desculpa. 

DO7 - Bem, eu queria dizer em relação a isso que, com certeza, um 

farmacêutico com perfil humanista é extremamente importante para o mercado de 

trabalho. Achei superinteressante o que DO6 falou... me levou a lembrar de algumas 

coisas também. Primeiro, o profissional humanizado ele pensa no outro, então a 

primeira coisa, independente de que área de atuação ele for ele vai pensar no outro. 

Eu, inclusive, conversando com os alunos em aula, né, falando da questão da 

disciplina, muitas vezes, a gente tá falando de exame parasitológico de fezes, isso 

tem relação direta com o mercado de trabalho o que eu vou falar e, a gente fala 

como é que deve ser, como é o exame que a nós fazemos numa rotina. E quando a 

gente fala, a gente faz três métodos numa rotina laboratorial, aí o aluno diz 

‘professora, mais no laboratório eles não fazem um, só fazem o “poufo” lá’. 

Realmente não existe uma padronização, mais eu pergunto pro aluno ‘qual é o 

exame que você queria pra você, era o exame que fizesse uma pesquisa mais 

detalhada e que pudesse lhe dar uma resposta melhor, que você pudesse ser 

tratado da melhor maneira, né, usasse o medicamento da melhor maneira, o melhor 

medicamento ou o exame que talvez você não consiga encontrar todos os parasitas 

que você vai encontrar?’. Aí o aluno para e pensa. Eu acho que isso também 
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desperta, no aluno, o profissional que ele quer ser. Como ele gostaria de ser tratado 

e, talvez, isso modifique a forma dele atuar na unidade de trabalho. Então eu acho 

que é extremamente importante, é uma reflexão pro profissional, isso independe se 

for no serviço público, se for no serviço privado, como DO5 falou, o serviço público 

não visa lucro, mais o gestor tá pensando no lucro aí quer humanizar, é lógico. 

Então o farmacêutico que tem um perfil humanístico, ele vai lá no gestor e diz é 

importante... é o que eu digo pro aluno, você não tem só que fazer o exame, você 

tem que entender o que é que você tá fazendo, porque você tá fazendo e porque 

que é bom fazer desta forma. Então você vai lá no gestor e explica porque, ‘ele 

precisa...’, seria importante até... que seria inserir outros métodos padrões, por 

exemplo. Se for num serviço privado, explicar pra o dono do laboratório, pra o dono 

da farmácia, falando aqui do exame, né, mais falar pro dono do laboratório porque 

seria importante o diagnóstico parasitológico junto ao exame porque isso tá trazendo 

uma entrega no futuro, porque ele vai melhorar a qualidade do exame que a 

população recebe. Então é tipo, um pra todos. Então, eu acho que ter esse 

profissional ele faz toda a diferença, em todos os aspectos. E indo pra questão da 

pesquisa também, porque o profissional humanizado ele vai pensar na pesquisa o 

quê que é melhor, porque, na verdade, quem tá lá na ponta é quem vai receber os 

frutos, vamos dizer assim, do que ele pesquisou, né. Então se aquele produto ele for 

de melhor qualidade vai ser melhor pra população, de uma forma ou de outra, ato do 

ser humano. 

DO8 - Essa pesquisa só tá buscando beneficiamento pra população.                                  

DO7 - Exatamente. E mesmo aquelas que são pesquisas mais básicas, 

no futuro, ela vai ter uma aplicabilidade, né, e de uma forma ou de outra, mesmo que 

seja distante, mais ela vai servir a população, de uma forma ou de outra. Então eu 

acho que é importante pra todos, necessário pra todos os alunos. 

DO6 - É interessante essa questão da humanização e da dedicação que o 

aluno tem que ter por isso. Quando foi ano passado eu encontrei um, havia uma 

vaga na farmácia e um aluno aqui ele perdeu a disciplina de homeopatia por nota, 

por falta, chegava na metade da aula pra frente e na nota final dele ele caiu pra fazer 

a revisão final junto com ele um aluno que era pior que ele pro azar dele. Abriu a 

vaga e o danado veio concorrer a vaga na entrevista. Eu não sabia o que 

fazer...(risos) 
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DO2 - Como os colegas falaram, é bom ter essa oportunidade. Eu 

considero muito importante, né, porque, até a fala do DO6, da questão do amor, de 

tratar bem as pessoas... Isso é fundamental pra formação do aluno, do profissional e 

levar um pouco pro trabalho também pros seus pacientes, então, seja ele público, 

privado, como se diz, o mercado de trabalho onde ele vai atuar, né. É bem 

importante sim pra o contexto social ter desenvolvidos essa formação humanística. 

Acho que os colegas colocam nas falas... isso é bem importante.                  

Pesquisador - Muito bem. A sexta pergunta é: A sua disciplina está 

contribuindo com a formação humanística que está preconizada nas Diretrizes 

e no projeto pedagógico? Tenta atender, porque na verdade, é uma sequência, na 

verdade da terceira pergunta... Porque você tá formando, mas para mercado de 

trabalho é importante?  

DO1 - A disciplina sempre, eu falei na anterior, mais sempre que possível 

no contexto humanizado a gente insere componentes sociais, éticos, culturais, 

justamente pra trazer o contexto humanista pra disciplina. 

DO2 - Na verdade, seria interessante, eu faço isso com meus alunos, eu 

queria chamar mais sua atenção, você pegar uma parte do projeto pedagógico e 

mostrar pros alunos, ‘olhe, o perfil do egresso de farmácia é isso, então nessa 

disciplina vai fazer com que vocês possam, né, ter essa visão, eu acho que é isso 

que eu tô querendo colocar pra vocês pra saber se dentro da visão do perfil do 

egresso nosso, que tá contemplado na, no projeto pedagógico, que vem da DCN, 

você fala pros alunos, né, ‘olha, nosso perfil é esse, então minha disciplina vai se 

voltar pra isso, então você vai ter que ser participativo, vai ser criativo, não vai ser só 

um expectador, você vai tomar decisões’, porque tá lá no projeto pedagógico. Então 

é nesse contexto que eu queria que vocês entendessem se a sua disciplina tem um 

componente, uns componentes, né, pertinentes à formação humanística conforme o 

projeto pedagógico. Ou vocês fazem a formação humanística porque vocês acham 

importante. 

DO3 - Então, eu acho que sim, a minha disciplina, né, é na medida do 

possível. Não vou dizer que tá errada essa questão anterior. A gente precisa ter uma 

orientação pedagógica pra ir mais a fundo e, aí essas oficinas que a gente tem, 

oficinas pedagógicas eu acho que precisa ela ser mais prático, eu acho, às vezes, 

muito filosófico, ‘ah, porque fulano...’, eu quero ver é como eu vou aplicar essa teoria 

aí no dia na disciplina, como eu vou executar e não ficar lá filosofando, acho que a 
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gente tem que ser mais objetivo nessas oficinas pra conseguir aí sim preencher 

todos esses pré-requisitos aqui. E eu, por exemplo, a gente tem que ter cuidado em 

que é uma educação humanística e o que é ser bonzinho, porque se não é aquela 

coisa de cobaia com respeito. 

DO6 - Aí a questão de ser crítico e reflexivo. Então quem é crítico não é 

bonzinho, crítico bota dentro da ferida, mais a crítica é construtiva, não é pra 

rebaixar. Você ser crítico no seu ambiente de trabalho, né, você ser crítico com você 

mesmo, você ser crítico em relação ao que você pode melhorar lá nas funções, nas 

suas atribuições profissionais. 

DO2 - Eu acho que contribui. Em função de tudo que foi discutido aqui e 

tomando por base a primeira questão, né, aqui da elaboração, e a gente já 

comentou aqui as possibilidades que nós temos em relação ao aluno, em relação ao 

que ele vai realizar no dia a dia, contribui. Agora, eu concordo também com o DO2 

sobre a questão das oficinas pedagógicas, né, a gente precisa de uma coisa mais 

concreta pra que essa... isso que fica no ar. 

DO3 - É bem, eu acho que a gente contribui, é uma gota no oceano 

porque a gente fala que há espaço pra contextualização, pra integração, Edvaldo 

falou aqui de compreendido, de... a historia da adaptação uniforme que é uma 

contribuição que a farmacotécnica dá. A gente tem problemas de pessoas que ficam 

semanas, quinze dias, então não toma o tratamento porque não pode deglutir 

comprimido, então e, aí sou eu que chego e mando quebrar, sou que mando fazer? 

Então eu preciso ter respaldo pra poder humanizar, pra ficar mais cômodo. A outra 

coisa, um dia um paciente bateu aqui essa faculdade inteira e chega pra mim: 

‘Professora o que é durides?’. Esqueci [...] durides é [...] o problema era um 

medicamento caríssimo que o paciente tava usando e ele tava, porque a matriz ela 

sai, tem o princípio ativo é um que ele tem que usar de medicação controlada e, o 

paciente defecava a matriz, né. E aí o quê que acontece? Comprou caro, foi uma 

confusão, trouxeram de São Paulo e esse paciente sem ver... e essa tortura porque 

ele tava tomando o medicamento e eliminando o medicamento inteiro. Então veja o 

sofrimento dessa pessoa, aí me encontra, na hora do almoço, ‘professora, o que é 

durides?’, eu disse ‘olhe, faça o seguinte ‘vá pra faculdade...’ aí ele disse ‘já venho 

de lá’. Então eu paro de almoçar pra estudar o que é durides, né. Então é uma 

matriz alemã, né, patenteada, o máximo que eu consegui foi saber que era um 

polímero, né. Então esse polímero ele não é o princípio ativo, o núcleo de inclusão é 
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que o princípio ativo, então ele pode eliminar. Então isso agravou o quadro, o 

homem foi pro pronto socorro por causa de uma informação do que era durides, né. 

Então eu acho que a gente humaniza, em partes, a gente faz uma gota no oceano, 

eu num tô dizendo que eu faço cem por cento do que eu poderia fazer, eu tento 

fazer o melhor. Muitas vezes eu deixo de... aí vou dar aula à tarde na residência 

tonta, porque eu não almocei, eu não almocei porque eu fui resolver um problema, aí 

o povo quer que eu tenha celular, não sou doida pra ter celular porque eu não faço 

mais nada na minha vida. Então eu acho que é uma coisa tudo teórica, tudo bonita e 

pouco efetiva. Então eu acho que é isso, eu tento fazer, mais poderia dar mais do 

que... e no final você nota que quanta energia você colocar se os outros não 

chegarem junto não vai adiantar, né. Eu acho que é isso. 

DO5 - Como eu tinha falado lá na primeira questão, a minha disciplina ela 

consegue contemplar porque sempre tem a parte de teoria e prática e o ambiente de 

sala de aula não proporciona o que eu gostaria de proporcionar. Mais em parte, 

dentro da própria disciplina, na parte de recursos humanos, na parte de gestão de 

pessoas, gestão de qualidade, de formação de equipe, né, o aluno tá formando o 

que eu acho que abre o mundo, em termos práticos, pra tentar complementar. A 

gente fica um pouco amarrado também a uma outra coisa, um outro instrumento que 

a gente não está se importando nesse momento, né, além das diretrizes, né, 

curriculares, o nosso projeto ainda tem a questão dos critérios de avaliação da 

própria universidade e que a gente fica, de uma certa forma, quando a gente recebe 

aquela avaliação a gente vê em que pontos nós fomos mais... não cumprimos 

realmente de forma adequada a avaliação do aluno e pra gente acaba se perdendo 

aquelas informações também, acaba sendo um monte de coisas pra gente tentar 

focar em humanização. E, muitas vezes, aquelas avaliações elas não focam no 

aspecto humanístico, né, ela só o aspecto individual do professor que ele tem que 

suprir a necessidade do aluno, que também não tem nada a ver com o aspecto 

humanístico. É como aquelas pontuações ali, não é muito não, mais na medida do 

possível, em termos de conteúdo, eu tento, né, é o que tá dentro da ementa da 

disciplina realmente sim, tem algumas partes que ajudam na formação, tá ali 

protegendo ao longo do curso. Mais não é impossível criar um cenário ideal de 

prática que seja simulado teoricamente. 

DO6 - Então a gente tem que mudar muito. O aspecto do trabalho do 

professor Júlio vem alertar nesse sentido, né, de que a gente tem que melhorar é no 
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todo, né, é o conjunto que tem que ser bom, não simplesmente situações isoladas. 

Então é que, agora respondendo a pergunta, eu quero acentuar essa, essa 

formação humanística porque depois daquela palestra, professores, mostrar pro 

aluno gostar do programa da disciplina, minha disciplina vai tá puramente voltada 

pra o cuidado que é a tônica base disso, novas, né, que é a relação com [...] a 

relação com baseado no cuidado, né. Então se não tiver esse, esse complemento 

baseado no cuidado, no ser, no indivíduo não tem porque a disciplina existir 

pessoas, né. Eu acredito que a gente tem que acordar nesse sentido. E aí 

finalizando essa disciplina, eu acho que vai ter muito, ter muito tutor do nosso social, 

tutor a gente não tá muito [...] a gente precisa, precisa melhorar, se a intenção é 

essa, dificilmente cê pegar é o maior casca grossa do curso de farmácia, se você 

perguntar pra ele se ele acha que a humanização é importante ele vai dizer que sim, 

que ele não pratica mais ele acha importante, né. Então a gente precisa... a gente, 

talvez, pregue um quadro na parede do outro, então a gente precisa olhar, a gente 

precisa... não é justo, precisa de uma correção. Mais eu acho que a disciplina 

contribui sim, espero que ela possa retribuir cada vez mais. 

DO7 - Eu também acho que a disciplina, parasitologia clínica, contribui 

pra essa formação humanística sim. Só que eu acho que essa ideia que você deu, 

da gente mostrar as DCN ou projeto pedagógico do curso e mostrar ao aluno que é 

aquele objetivo, né, a gente quer atingir também aquele objetivo com aquela aula, 

com aquela disciplina, com aquelas apresentações, de explicar isso para o aluno eu 

acho que facilita mais ainda o entendimento dele. Fica mais fácil dele integra o todo, 

porque a gente percebeu, né, com estudos que a gente fez, inclusive, não tem 

relação direta com a pergunta, mais em parte tem, que o aluno tem dificuldade de 

lidar, de integrar os conteúdos, da mesma forma que eu acho que ele tem 

dificuldade pra se situar, ‘o quê que eu estou fazendo aqui nessa aula de 

parasitologia?’. Então o quê que é importante eu aprender aqui e mostrar que isso 

vem de um projeto político pedagógico com as DCN, como você sugeriu, eu acho 

que é fundamental. E como DO6  falou, depois da aula extra, né, eu acho que fez 

todo mundo pensar, foi uma sacudida eu acho que em todo mundo, quase né. E a 

gente já tá pensando em formas de mudar a disciplina pensando nisso pra que ela 

possa atender melhor, chegar mais ao aluno, isso de forma mais efetiva. E essa 

parte humanística a gente também vai tentar trabalhar um pouco mais em cima 
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disso. Que contribui, contribui, mas a gente sempre pode melhorar da melhor 

maneira, né, a gente pode tentar fazer melhor. É isso. 

DO6 - É, mais assim no início do curso né, primeiro, terceiro, lá no final 

não tem muito. Eu vejo a diferença da... quando é preconizado essa questão das 

diretrizes, né, a disciplina que eu falo, por exemplo, tem uma condição maior de 

contribuir pra formação do que a tecnologia farmacêutica, isso aí pode ser 

modificado, adequado com as DCN aí. Eu acho que é uma oportunidade boa com 

essa resolução agora, e tudo que a gente falou aqui, explicar disciplinas mais 

técnicas e mais... as tecnologias pra dar uma formação mais humanizada. Acho que 

tem, mais eu penso que eu ministro algumas com mais e onde tinha que ser mais 

adequada às DCN agora. 

Pesquisador - Bom, então terminamos aqui a nossa discussão. Eu 

gostaria de agradecer a presença de todos. Acho que foi muito proveitoso, 

realmente, foi um momento muito significativo, acho um grande ganho pra todos 

nós. 

DO6 - Com certeza. Você escolheu as pessoas certas. 

- Com certeza... Eu não escolhi a toa não.   (risos).                                                
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Número do Parecer: 2.440.967 

 

Apresentação do Projeto: 
Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo estudo de caso, com uma abordagem qualitativa, envolvendo 
docentes ativos (n=8) e discentes concluintes do Curso Farmácia da UFRN (n=8). 

Objetivo da Pesquisa: 
O objetivo primário é “Avaliar como ocorre a formação humanística no Curso de Farmácia da UFRN, na 
percepção dos docentes e discentes, em relação à DCN vigente”. Tem como objetivos secundários “Verificar 
a compreensão dos docentes sobre a formação humanística preconizada nas DCN; Avaliar, do ponto de 
vista pedagógico, como os docentes proporcionam a formação humanística e identificar a compreensão dos 
discentes acerca da sua formação humanística e sua importância para a atuação profissional. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
A descrição dos riscos e benefícios é clara e suficiente. Os riscos são referidos como “mínimos”, a saber: 1) 
desconforto devido a possível divergências de opiniões entre os participantes - como também a hostilização 
entre estes; 2) constrangimento por falta de conhecimento do tema abordado; 3) incômodo pela presença de 
um observador ou pela gravação da entrevista; 4) medo de repercussões eventuais; 5) discriminação e 
estigmatização a partir de opiniões que porventura possam ser consideradas divergentes dos demais. As 
formas de minimização de tais riscos são os esclarecimentos oferecidos pelos pesquisadores aos 
participantes de que não existem respostas 
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certas ou erradas e que todas as opiniões serão respeitadas e que não precisam responder a 
qualquer pergunta, se sentir que ela é muito pessoal ou gerar algum desconforto em respondê-
la. Os benefícios relatados são: 1) docentes – benefício direto, tomando os resultados como 
subsídios para sua atuação na universidade; 2) discentes - benefícios indiretos, contribuindo na 
formação humanística de futuros estudantes. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Apresenta condições de realização conforme o cronograma, e está claramente definido em 
termos metodológicos e logísticos, caracterizando exequibilidade na proposta. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos documentos obrigatórios relacionados ao projeto foram adequadamente apresentados. 

Recomendações: 

No 5º e 6º parágrafos do TCLE, trocar o termo “questionário” por “grupo focal” 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Sem pendências. Todos os ajustes necessários pontuados pelo CEP foram efetuados 
adequadamente no 

 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

1. Apresentar relatório parcial da pesquisa, semestralmente, a contar do início da mesma. 

2. Apresentar relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da mesma. 

3. O CEP HUOL deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que 
alterem o curso normal do estudo. 
4. Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP HUOL deverão conter junto uma 
Carta de Encaminhamento, em que conste o objetivo e justificativa do que esteja sendo 
apresentado. 
5. Caso a pesquisa seja suspensa ou encerrada antes do previsto, o CEP HUOL deverá ser 
comunicado, estando os motivos expressos no relatório final a ser apresentado. 
6. O TCLE deverá ser obtido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra com o 
sujeito de pesquisa. 
7. Em conformidade com a Carta Circular nº. 003/2011CONEP/CNS, faz-se obrigatório a rubrica 
em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu responsável e pelo pesquisador. 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCACÁO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRODE CIÉNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DOCURSO DE FARMÁCIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Avaliação da Formação 

Humanística no Curso de Farmácia da UFRN: A Percepção dos Docentes e 

Concluintes”, que tem como pesquisador responsável Júlio César Mendes e Silva. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo estudo de caso com uma 

abordagem qualitativa. Esse tipo de estudo pretende diagnosticar como ocorre a formação 

humanística no Curso de Farmácia da UFRN, na percepção dos docentes ativos e discentes 

concluintes, em relação ás Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de 

graduação em Farmácia vigente. 

Caso decida participar, você deverá se submeter a um questionário simples 

contendo seis questões subjetivas, cujas respostas irão avaliar o seu grau de conhecimento 

e entendimento sobre a formação humanística no Curso de Farmácia da UFRN, 

A coleta de dados se dará pela técnica do Grupo Focal, quando todos poderão 

emitir livremente suas opiniões e ideias sobre o tema mediante um roteiro previamente 

construído, com direcionamento da discussão sobre a temática da formação humanística. 

Na aplicação deste questionário, a previsão de riscos é mínima podendo, 

entretanto, ocorrer algum tipo de constrangimento devido a divergências de Opiniões entre 

os participantes. Porém, é pertinente esclarecer, que não existem respostas certas Ou 

erradas e que todas as opiniões serão respeitadas. Para tanto, com o intuito de reduzir o 

risco de constrangimento ou desconforto, serão especificadas, no início do trabalho, as 

regras básicas de funcionamento do grupo, em que será assegurado O respeito ás opiniões 

individuais. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Em caso de algum problema que possa ter relacionado com esta pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada através do Serviço de Psicologia 

Aplicada (SEPA) da UFRN e pelo pesquisador responsável. 

 

Rubrica do Participante/Responsável Legal 

 

Rubrica do Pesquisador 

 

 

 



 

 

 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Júlio César 

Mendes e Silva, (84) 99406.5707 e e-mail: julio.farmacia@uol.com.br 

Os dados que você irá nos fornecer, serão confidenciais e serão divulgados em 

apresentações, congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum 

dado que possa lhe identificar. 

Você terá benefício indireto onde os dados obtidos com a pesquisa poderão ser usufruídos 

por gestores do curso de Farmácia da UFRN. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o Comité 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342- 5003, 

endereço: Av. Nilo Peganha, 620 — Petrópolis — Espago João Machado — 1? Andar — 

Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com O 

pesquisador responsável, Júlio César Mendes e Silva. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de “conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Avaliação da Formação Humanística no Curso de Farmácia da UFRN: A 

Percepção dos Docentes e Concluintes e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

Rubrica do Participante/Responsável Legal 

 

Rubrica do Pesquisador 

 

 

 

Natal, ____/____/_______. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 



 

 

APÊNDICE F - TERMO PARA AUTORIZACAO PARA GRAVACAO DE VOZ 
 
 
Eu, _______________________________________________________ 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Avaliação da 

Formacão Humanística no Curso de Farmácia da UFRN: A percepção dos 

Docentes e Concluintes” poderá trazer e entender especialmente os métodos que 

serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da 

gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, 0(s) 

pesquisador(es) Júlio César Mendes Silva realizar a gravação de minha entrevista 

mantendo o absoluto sigilo de guarda do dados coletados. 

Esta AUTORIZACAO foi concedida mediante o compromisso dos 

pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcri¢4o de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar 

informac6es para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, 

quais sejam: revistas cientificas, congressos e jornais; 

3. minha identificação nado será revelada em nenhuma das vias de 

publicação das informag6es geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá 

ser feita mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a 

responsabilidade do(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Júlio César 

Mendes e Silva e, após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcricão de minha entrevista. 

 

 

Natal, ____/____/______. 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERA SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARA COM 

O PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSAVEL 

.



 

 

APÊNDICE G - DECLARACÁO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Avaliação da Formação 

Humanística no Curso de Farmácia da UFRN: A percepção dos Docentes e 

Concluintes”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao - 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 

do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde — CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ____/____/_____. 

 

 

_____________________________________________________ 

Júlio César Mendes e Silva 

 

 

 

 

Rubrica do Participante/Responsável Legal 

 

Rubrica do Pesquisador 

 

 

 



 

 

 


