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RESUMO 

 

MORAIS, M. S. T. Educação Popular na graduação em Medicina: aprendizados, 
possibilidades e desafios. 2016. 230f. Tese (Doutorado). Centro de Educação, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. 
 
 
A Educação Popular fala de um caminho político-pedagógico que requer o 
envolvimento e a corresponsabilização de todos os participantes para a construção, 
a apropriação e a multiplicação do conhecimento. Oferece um instrumental para o 
desenvolvimento de novas relações, através da ênfase no diálogo, da valorização do 
saber popular e na busca de inserção na dinâmica local, trazendo, portanto, um 
referencial específico de relação, bem como matizes pedagógicas apropriadas à 
formação em saúde. Este estudo objetiva analisar a incorporação da Educação 
Popular na graduação em Medicina da UFPB, com base na experiência de docentes 
e estudantes participantes do Módulo Horizontal Prático-Integrativo A1 (MHA1), 
visando identificar os aprendizados, as possibilidades e os desafios da experiência 
no contexto local. Trata-se de um estudo etnográfico, que utilizou a abordagem 
qualitativa, e o referencial teórico-metodológico do campo da formação em saúde. 
Além da observação participante e da consulta documental, foram realizadas 16 
entrevistas semiestruturadas com docentes e discentes. A análise dos dados revelou 
que o Módulo tem se constituído como estratégia potente no favorecimento da 
formação de estudantes na perspectiva crítica, ética e emancipatória, que contribui, 
entre outros fatores, para o aprendizado do trabalho em grupo, a solução de 
problemas, além do desenvolvimento de habilidades comunicacionais, interpessoais 
e de  dimensões como responsabilização, compromisso e vínculo entre estudantes, 
moradores e comunidade. A pesquisa também revelou limites no processo de 
incorporação da EP na graduação, a saber: embates teórico-político-pedagógicos 
entre docentes; baixa carga horária contratada de docentes, falta de identificação de 
docentes e estudantes com os valores políticos e filosóficos da EP, dinâmica 
institucional do trabalho docente, variações nas identidades acadêmicas dos 
docentes, tais aspectos repercutiam e influenciavam diretamente no debate 
teórico/epistemológico sobre os melhores caminhos de ensino orientados pela 
integralidade.  
 
 
 
Palavras-chave: Educação Popular. Graduação em Medicina. Formação em saúde. 
Aprendizado. Cuidado. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

MORAIS, M. S. T. Popular Education Degree in Medicine: learning, opportunities 
and challenges. 2016. 230F. Thesis (PhD). Center for Education, Federal University 
of Paraíba, João Pessoa, 2016. 
 
 
The Popular Education speaks of a political-pedagogical path that requires the 
involvement and co-responsibility of all participants in the construction, ownership 
and multiplication of knowledge. It offers an instrumental for the development of new 
relationships through emphasis on dialogue, appreciation of popular knowledge and 
the search for insertion in local dynamics, bringing therefore a specific reference ratio 
and educational nuances appropriate to the health training. This study aims to 
analyze the merger of Popular Education in undergraduate medical UFPB, based on 
the experience of teachers and students participating in the Horizontal Module 
Practical-Integrative A1 (MHA1), to identify the lessons learned, the possibilities and 
the challenges of experience in context local. This is an ethnographic study, which 
used a qualitative approach, and the theoretical and methodological framework of the 
field of health education. In addition to participant observation and document 
research were conducted 16 semi-structured interviews with teachers and students. 
Data analysis revealed that the module has been established as a potent strategy in 
favor of training students in critical perspective, ethical and emancipatory, 
contributing, among other factors, to group work learning and the development of 
communication skills, interpersonal and dimensions such as accountability, 
commitment and connection between students and residents. The survey also 
revealed limits in the process of incorporation of EP graduation, namely: theoretical 
and political-pedagogical clashes between teachers; low workload contracted 
teachers, lack of identification of teachers and students with the political and 
philosophical values of EP and lack of theoretical debate about the best educational 
paths guided by integrity.  
 
 
 

 

Keywords: Popular Education. Degree in Medicine. Training in health. Learning. 
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RESUMEN 

 

MORAIS, M. S. T. Educación Popular en la graduación en Medicina: 
aprendizajes, posibilidades y desafíos. 2016. 230f. Tesis doctoral. Centro de 
Educación, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. 

 

La Educación Popular habla de un camino político-pedagógico que requiere el 
envolvimiento y la responsabilidad compartida de todos sus participantes, en la 
construcción, apropiación y multiplicación del conocimiento. En la formación en el 
ámbito de la salud se ofrece un instrumental para el desarrollo de nuevos 
relacionamientos, a través del énfasis en el diálogo, la valorización del saber popular 
y en la búsqueda de la inserción en la dinámica local, trayendo, por lo tanto, un 
referencial específico de relación, más allá de las matrices pedagógicas apropiadas 
a la formación en salud. El dicho estudio tiene por objetivo analisar la incorporación 
de la Educación Popular en la graduación en Medicina de la UFPB, con base en la 
experiencia de docentes y estudiantes participantes del Módulo Horizontal Práctico-
Integrativo A1 (MHA1), buscando identificar el aprendizaje, las posibilidades y 
desafíos de la experiencia en el contexto local. Se trata de un estudio etnográfico, 
que se usó el abordaje cualitativo y el referencial teórico metodológico del campo de 
la formación en salud. Además de la observación participante y de la consulta de 
documentos, fueran hechas 16 entrevistas semiestructuradas con docentes y 
estudiantes. El análisis de los datos reveló que el Módulo se ha constituido como 
estratégia potencial en el favorecimiento de la formación de estudiantes en la 
perspectiva crítica, ética y emancipatoria, contribuyendo, entre otros factores, para el 
aprendizaje del trabajo en grupo, para el desarrollo de habilidades de comunicación 
e interpersonales, como: como un choque teórico-político-pedagógico entre 
docentes; poca carga horaria contratada para los docentes, falta de identificación de 
docentes y estudiantes con los valores políticos y filosóficos de la EP, tales límites 
dan evidencia de la necesidad de ampliar el debate teórico sobre los mejores 
caminos de enseñanza orientados por la integralidad.  

 

 

Palabras claves: Educación Popular. Graduación en Medicina. Formación en Salud. 
Aprendizaje. Cuidados.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Aproximação inicial com o tema  

 

Iniciei minhas atividades como docente efetiva no Curso de Medicina da 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB em 2009, nos Módulos Horizontais 

Práticos Integrativos do primeiro e segundo semestres letivos (MHA1 e A2), 

respectivamente, Saúde na Comunidade e Atenção Primária à Saúde. A ação 

pedagógica de ambos os módulos foi inspirada, inicialmente, na experiência do 

Projeto de Extensão intitulado “Educação Popular e Atenção à Saúde da Família” - 

PEPASF, que vinha acontecendo na UFPB desde 1997. O Pepasf representou e 

representa uma experiência educativa transformadora, alicerçada no compromisso e 

no vínculo, com forte valorização da dimensão afetiva, de estudantes e docentes de 

diferentes cursos de graduação da UFPB realizado na Comunidade Maria de 

Nazaré, situada na área periférica do Município de João Pessoa-PB. Esse projeto 

tinha a intenção de problematizar dimensões da vida e da saúde dos moradores por 

meio das visitas domiciliares realizadas semanalmente pelos estudantes e pelos 

docentes, das reuniões e da participação nas organizações comunitárias do 

território.  

Nas aproximações e relações com essa Comunidade, procurava-se afastar da 

tradição secular da educação em saúde, baseada na transmissão de conhecimentos 

e no ensino de comportamentos definidos pelos profissionais como importantes e 

saudáveis. Nesse Projeto, dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais da 

luta pela saúde e pela cidadania passavam a ser valorizadas, visando construir uma 

nova forma de estruturar o saber, de modo a implementar um cuidado em saúde 

baseado no diálogo entre os diversos sujeitos envolvidos na ação educativa: 

estudantes, moradores, docentes,  lideranças comunitárias e profissionais dos 

serviços públicos de saúde, por meio de um contínuo processo de ação-reflexão-

ação. 

Minha participação no Pepasf, desde 2006, criou uma forte referência para 

uma atuação pedagógica inovadora e crítica nas novas disciplinas do Curso de 

Graduação em Medicina. Os saberes necessários à prática pedagógica alicerçada 

na Educação Popular foram sendo incorporados por mim, durante a trajetória no 
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Pepasf e mais bem elaborados no âmbito do Grupo de Pesquisa Educação Popular 

em Saúde, que vinha reunindo grande parte dos docentes envolvidos nos Projetos 

de Extensão em Saúde da UFPB.  Ao acompanhar as visitas domiciliares e 

compartilhar das histórias de vida dos moradores, fui percebendo que esses 

momentos eram carregados de muita emoção, em que a dor, a alegria, o sofrimento 

e a superação misturavam-se numa trama que exigia e ensinava não apenas 

conhecimentos técnicos, mas também o reconhecimento da existência de uma 

dimensão subjetiva muito complexa em cada situação vivenciada. 

Tais aprendizados e experiências foram importantes para estruturar os novos 

Módulos Horizontais A1 e A2 que faziam parte da nova matriz curricular do Curso de 

Medicina que começou a ser operada em 2007. Ressaltamos que o novo currículo 

do Curso estava em consonância com o movimento de reforma curricular que vinha 

ocorrendo no Brasil nas últimas décadas, com o objetivo de romper com o modelo 

de atendimento voltado para a dimensão biológica do sujeito, inadequada para o 

atendimento das demandas sociais e desarticulada das necessidades do Sistema 

Único de Saúde – SUS.  

Vale destacar que, no âmbito das mudança do ensino, dois fatos foram 

importantes: a reformulação do marco legal da educação brasileira, com a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/1996), que 

concedeu mais autonomia às Universidades na formulação de seus programas 

curriculares, ao mesmo tempo em que criou o sistema de avaliação periódica do 

ensino superior (RAMAL, 1997). O outro fato, mais voltado para a educação médica, 

foi a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de 

Medicina (BRASIL, 2001), muito ousadas do ponto de vista pedagógico, fruto da 

mobilização dos movimentos sociais brasileiros e da Comissão Interinstitucional 

Nacional da Avaliação do Ensino Médico - CINAEM, bem como da mobilização 

estudantil. As novas diretrizes apontavam para um avanço de abrangência política e 

social, no contexto das necessidades de saúde da população, e exigiam que as 

escolas médicas fossem capazes de implementá-las. As novas DCN para o Curso 

de Medicina valorizavam a colocação do estudante, desde o primeiro ano, em 

contato com o sujeito em cuidado, em um sistema tutorial de ensino, e estimulava o 

aprendizado participativo e criativo.  
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A formulação de novas diretrizes para a formação dos profissionais da saúde  

vinha sendo considerada como uma das prioridades para a organização das práticas 

de saúde em consonância com os princípios do SUS. Nessa perspectiva, criou-se 

uma pressão dos gestores federais, estaduais e municipais do sistema público de 

saúde para mais intervenção governamental na reorientação do ensino de 

graduação. Diante desse cenário, um dos desafios que os gestores da política de 

ensino superior enfrentavam era em relação à elaboração de projetos que tivessem 

potência para formar profissionais compromissados com a sociedade, com seus 

problemas de saúde, numa perspectiva que articulasse teoria e prática, numa visão 

crítica, visto que os problemas de saúde estão se tornando cada vez mais 

complexos, e as intervenções na busca de sua resolução têm sido referenciadas 

numa concepção de saúde que prioriza o eixo biológico (CHIRELLI, 2002).  

Na UFPB, o processo de reformulação do ensino médico se deu de forma 

gradativa e com ampla participação dos estudantes oriundos da Extensão 

Universitária e do Centro Acadêmico de Medicina. A partir do início da década de 

2000, o movimento estudantil encontrou uma conjuntura política mais favorável para 

pressionar pela mudança curricular, e passou a contar com o apoio dos Ministérios 

da Saúde e da Educação. É importante destacar que o processo de discussão, 

reformulação e de aprovação do novo currículo de Medicina da UFPB durou seis 

anos e possibilitou a concretização de mudanças na nova matriz curricular, inclusive 

de elementos importantes do ponto de vista da Educação Popular.  

A nova proposta pedagógica do Curso baseia-se na estrutura modular, e os 

módulos são divididos em Módulos Interdisciplinares Verticais (MIVs) e Módulos 

Horizontais (UFPB, 2007). O Módulo Horizontal se caracteriza por ser longitudinal e 

desenvolve-se ao longo dos vários semestres letivos, perpassando todo o Curso. O 

Módulo Horizontal A, do primeiro e do segundo períodos (com seis horas semanais), 

teve, inicialmente, como referência a experiência do projeto de extensão intitulado 

Educação Popular e Atenção à Saúde da Família – PEPASF.  Os quatorze anos de 

atuação do projeto na UFPB e o êxito de suas ações influenciaram a reforma 

curricular de muitos cursos da saúde (CRUZ, 2011). A incorporação de elementos 

oriundos da EP no currículo de Medicina expressou uma ampliação de sua proposta, 

antes percebida como uma prática alternativa ligada à extensão, mas que passou a 

ser vista como uma proposta de condução das políticas de ensino, extensão e 
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pesquisa. Ressalta-se que o processo de incorporação da EP no Curso de Medicina 

tem sido uma experiência avançada articulada a um movimento mais amplo buscado 

nos vários setores das políticas sociais (VASCONCELOS, 2011). 

Com a aprovação do novo Projeto Político-pedagógico (PPP) do Curso de 

Medicina, surgiu um desafio: havia apenas um docente no Departamento de 

Promoção da Saúde (DPS) com identidade teórica e política na perspectiva da EP. 

Embora não houvesse recursos humanos contratados para conduzir os Módulos, a 

atitude de iniciar a nova experiência foi uma decisão estratégica do movimento 

estudantil e de alguns docentes, temerosos de que a demora em sua implementação 

possibilitasse uma revisão das conquistas já alcançadas. Assim, o Professor Eymard 

Mourão Vasconcelos, o único educador popular inserido regularmente no Curso de 

Medicina, convidou docentes não médicos participantes do Grupo de Pesquisa 

Educação Popular em Saúde para assumirem as atividades pedagógicas dos 

Módulos Horizontais A1 e A2 nessa fase inicial.  

Naquela época, eu fazia parte do Departamento de Enfermagem em Saúde 

Pública e Psiquiatria do Curso de Enfermagem da UFPB, como docente substituta, e 

passei a fazer parte, com outros três docentes, do grupo condutor daqueles 

Módulos. Foi uma experiência muito rica, em que nossa identidade política e 

ideológica foi fundamental para nos mantermos alinhados à nova proposta. A 

construção coletiva de cada passo da proposta, bem como o enfrentamento dos 

conflitos e das tensões que iam se evidenciando, apontavam para a recomposição 

de uma experiência antes fundada em outro contexto pedagógico. Fomos 

identificando que seriam necessárias muitas modificações para que aspectos da EP 

pudessem se manter no contexto da graduação. Todavia, para além das dificuldades 

vislumbradas, avaliamos que seria uma oportunidade estratégica para melhor 

elaborar e consolidar aqueles novos Módulos na lógica da Educação Popular.  

Os Módulos Horizontais do primeiro e do segundo semestres letivos, naquela 

época, foram estruturados e organizados da seguinte forma: os estudantes 

acompanhavam, em duplas, duas a três famílias de forma articulada com a equipe 

local da Estratégia Saúde da Família, sobretudo com os agentes comunitários de 

saúde (ACS). As duplas eram formadas por um estudante do primeiro período e 

outro do segundo. Quando o estudante do segundo período saía, o do primeiro 

mantinha a continuidade dos cuidados e auxiliava na inserção do novo estudante. As 
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famílias eram escolhidas pelos ACS, considerando a presença de problemas, a 

necessidade de mais apoio e a disponibilidade para receber visitas. Os serviços de 

Atenção Básica de Saúde (ABS) foram selecionados, considerando-se a 

interlocução dos profissionais de suas equipes com a vida comunitária local e com 

seus movimentos, uma vez que o objetivo dos Módulos não era tanto a vivência 

dentro dos serviços de saúde, mas na vida comunitária local. Nesse sentido, 

optamos por nos inserir em duas unidades da ESF em que o PEPASF já 

desenvolvia suas ações, uma vez que as novas unidades integradas de saúde 

construídas pela Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, apesar de muito 

bonitas e estruturadas, situavam-se distante das comunidades mais pobres, o que 

dificultava que seus profissionais convivessem mais com a dinâmica comunitária.  

As atividades realizadas na comunidade ocupavam um turno, manhã ou 

tarde, com duração de quatro horas, e começavam com uma pequena reunião entre 

estudantes, docentes e a equipe do serviço de saúde local, com o intuito de nos 

informarmos sobre os últimos acontecimentos e para planejar as estratégias das 

visitas domiciliares que seriam realizadas daquele dia. No final do turno, acontecia 

outro encontro para discutir sobre as vivências, as dificuldades e as descobertas do 

dia. Os docentes tinham o papel de resolver os problemas de relacionamento com 

os grupos locais e de apoiar os estudantes. Em outro dia da semana, havia um 

encontro de duas horas para teorizar mais profundamente sobre as questões 

suscitadas durante as visitas nas famílias, chamado de tutoria. Essa forma de 

organização foi pensada a partir da experiência do PEPASF, mas que, no contexto 

da graduação, exigiam algumas mudanças. A aproximação dos estudantes com o 

mundo popular e a exigência de deslocamentos até a periferia da cidade causavam 

irritação em vários deles, que passavam a criar dificuldades para o bom andamento 

dos Módulos. Até então, nenhuma disciplina do Curso tinha exigido esse 

deslocamento nem aproximação com a periferia urbana.  

Além disso, o número pequeno de docentes, alguns com pouca 

disponibilidade de horário para o grande número de estudantes, dificultava um 

acompanhamento mais próximo das dificuldades e oposições que iam surgindo. Não 

era fácil acompanhar a inserção das quatro turmas de 25 estudantes nas duas 

comunidades escolhidas, onde existiam problemas complexos, como tráfico de 

drogas, conflitos de gangs e disputas entre grupos comunitários.  
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A organização dos Módulos buscava uma participação mais ativa e 

propositiva dos estudantes, de modo que podiam exercitar, ao longo do semestre, 

uma atitude reivindicatória. Todavia a implantação do novo currículo gerou 

insatisfação e revolta em muitos docentes, que viram suas tradicionais disciplinas 

modificadas de uma hora para outra. Esses docentes buscavam boicotar o novo 

currículo, executando suas atividades acadêmicas com má vontade e formulando 

discursos contra as mudanças. Como os docentes dos Módulos Horizontais (MH) 

eram vistos como artífices centrais do novo currículo, as críticas gerais eram, 

continuamente, trazidas nos espaços de debates dos MH, dificultando e tornando 

mais complexas as discussões de questões referentes ao comprometimento com a 

comunidade. Assim, as reivindicações eram expressas, muitas vezes, de forma 

grosseira pelos estudantes e canalizavam para os Módulos insatisfações de outras 

disciplinas. Todo esse contexto exigia dos docentes grande maturidade emocional 

para lidar com as insatisfações e as pressões que, muitas vezes, atingiam a turma 

de modo difuso e gerava reações diversas.  

Apesar das resistências iniciais aos Módulos, muitos estudantes se envolviam 

com grande criatividade no acompanhamento às famílias. Os moradores, de modo 

geral, gostavam muito da presença deles e havia gestos de afeto e de amizade entre 

eles. Os estudantes descobriam nas visitas às famílias que suas palavras, gestos e 

presença eram significativos e transformadores, embora não tivessem ainda 

desenvolvido habilidade técnica significativa, gerando abertura para a presença de 

um cuidado que estava além das intervenções químicas e físicas. Além disso, o fato 

de os  Módulos gerarem notas e serem passíveis de reprovação desencadeava mais 

envolvimento com as atividades planejadas do que era usual nos projetos de 

extensão.  Os estudos e os seminários, desenvolvidos a partir da problematização 

da realidade encontrada, eram muito mais bem preparados e organizados. 

Entretanto, as resistências não se mostravam apenas em alguns estudantes e 

docentes especialistas. Depois de um semestre de funcionamento dos Módulos 

Horizontais A1 e A2, alguns docentes recém-concursados para o Departamento de 

Promoção da Saúde (DPS) passaram a se inserir nos referidos Módulos. Apesar de 

vários deles já terem participado como estudantes do Pepasf, mostravam 

discordâncias em relação à metodologia adotada no MHA1 e A2.  Convém enfatizar 

que alguns dos novos docentes também estavam ligados ao processo de reforma de 



21 

gestão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa, período da gestão 

do então prefeito  Ricardo Coutinho, dando suporte teórico às reformas estruturais 

no âmbito da SMS.  

A partir daí, passaram a priorizar a organização dos Módulos Horizontais, 

tendo como foco as necessidades e as escolhas da gestão municipal de saúde, e 

deixaram de valorizar a inserção de estudantes em regiões assistidas por equipes 

de saúde com mais integração comunitária para priorizar as novas unidades 

integradas que começavam a ser construídas, mesmo que não tivessem nenhuma 

articulação comunitária. A presença dos estudantes e dos docentes nas USF passou 

a ser vista como uma estratégia da gestão municipal para aprimorar o tipo de 

unidade de saúde para ser modelo de Atenção Básica do Município. Priorizavam a 

ação dentro dos serviços de saúde e desvalorizavam as ações nas comunidades. As 

relações entre os professores que vinham assumindo anteriormente a 

implementação dos Módulos Horizontais A1 e A2 e os novos professores foram, aos 

poucos, ficando tensas. Nessa época, todos os professores que faziam parte do 

grupo que implementou, inicialmente, os módulos acima destacados foram, aos 

poucos, sendo excluídos do processo. O Professor Eymard, devido à tensa disputa 

que se estabeleceu e ao modo como as decisões passaram a ser tomadas, aliado à 

falta de perspectiva para manter uma proposta de Curso mais integrada com a vida 

comunitária, resolveu se afastar e solicitou a antecipação de sua aposentadoria. 

Houve, a partir daí, uma grande reformulação da organização dos Módulos 

Horizontais A no primeiro e no segundo semestre letivos.  

Em 2008, fui aprovada em concurso público para professor do Departamento 

de Enfermagem de Saúde Pública e Psiquiatria, para atuar na disciplina Saúde da 

Mulher, em que atuei por dois semestres letivos. Nesse período, o Curso de 

Enfermagem da UFPB passava por um processo de mudança em sua estrutura 

curricular, e o desafio colocado para o Curso era muito próximo das mudanças 

propostas para o campo da Medicina, de modo a criar e a implementar novas 

experiências pedagógicas, com práticas e saberes que potencializassem processos 

de mudanças e constituíssem sujeitos para uma ação transformadora. Era difícil, 

naquele contexto, não fazer comparações com a experiência que vivenciara na 

Medicina nos Módulos Horizontais, em que os docentes acompanhavam os 

estudantes durante todo o semestre letivo, tendo um único cenário de prática e com 
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o conteúdo teórico advindo da problematização das situações vivenciadas na 

comunidade, em que o vínculo e o compromisso assumiam uma dimensão 

fundamental no processo de ensino-aprendizagem.  

No Curso de Enfermagem, tínhamos a postura de dividir os conteúdos entre 

os docentes da disciplina, ao longo do semestre, e os cenários de prática eram bem 

diversos, porquanto passavam pela atenção básica e pelas maternidades públicas 

até o hospital universitário em um único semestre, com olhar voltado para a 

prestação de cuidados fundamentados numa lógica biologizada, centrada na mulher, 

sem observar a influência de outras dimensões no processo saúde-doença. O rápido 

rodízio em locais de estágio dificultava muito a criação de vínculo e compromisso 

com a realidade local. A discussão teórica não levava em consideração a prática 

vivenciada nos diversos cenários de atuação, uma vez que a visita aos serviços de 

saúde era realizada depois de ter sido feita toda uma discussão teórica da disciplina, 

ou seja, havia uma fragmentação entre teoria e prática. Esse formato era baseado 

no modelo pedagógico disciplinar e verticalizado de modo que a inserção na prática 

era vista como forma de exemplificar os conteúdos teóricos discutidos anteriormente. 

Essa experiência demonstrava os limites de um ensino baseado na transmissão de 

conhecimentos.  

Depois de alguns meses de minha inserção como docente na Enfermagem, 

saiu um novo edital de concurso público voltado para a área da Saúde Coletiva, do 

DPS, com vagas para diversas profissões do campo da saúde, demonstrando o 

interesse do grupo condutor em um ensino multi e interprofissional. Resolvi fazer 

minha inscrição e submeter à seleção. Fui aprovada, além de mim, outra enfermeira 

que atuava com grande liderança institucional na SMS de João Pessoa na gestão de 

Roseana Meira. A perspectiva de utilizar os Módulos Horizontais de acordo com as 

necessidades e as prioridades da SMS ficou bastante reforçada.  

Fiquei muito satisfeita quando soube que seria inserida novamente nos 

Módulos Horizontais do primeiro e do segundo semestres letivos. É importante 

destacar que o afastamento de Eymard e dos demais professores colaboradores 

que pertenciam ao Grupo de Pesquisa Educação Popular em Saúde sinalizava um 

período crítico e com claro limite institucional para a permanência da EP no contexto 

dos Módulos. Ficava cada vez mais claro que não era suficiente institucionalizar uma 

experiência inovadora na graduação sem o apoio de docentes que tivessem 
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identidade política e ideológica com a perspectiva teórica e metodológica da 

Educação Popular. De modo que, ao assumir as atividades acadêmicas, encontrei 

os dois Módulos modificados quanto à abordagem metodológica, sobretudo, quando 

comparei com a experiência inicial, por ocasião de sua implantação no Curso. Toda 

a minha experiência no campo da EP foi alicerçada numa relação de amizade, 

parceria, afeto e muita colaboração. Confesso que o novo contexto de ensino me 

assustava, mas, por algum motivo, acreditei que pudesse retomar o projeto anterior 

e me inserir nos Módulos, na perspectiva teórica e metodológica da Educação 

Popular. 

As reuniões com o grupo de docentes para discutir e planejar os Módulos 

sempre foram muito difíceis para mim. Sem o clima de parceria, acolhimento e 

respeito às novas e diferentes experiências de cada um fiquei mais introvertida e 

fechada. Naquele contexto, era difícil expor e defender uma nova perspectiva de 

atuação estudantil, quando todos concordavam em manter uma mesma linha de 

atuação, em que o envolvimento e o compromisso com os moradores e a 

comunidade eram pouco priorizados. Existia um clima de concordância da maioria 

dos docentes em torno das mudanças que iam sendo operacionalizadas nos 

Módulos. A cada semestre letivo, novas mudanças e arranjos eram necessários e 

sinalizavam novas e antigas disputas, sob a forte hegemonia de um grupo de 

docentes que, apesar de se dizerem abertos à Educação Popular, não 

compreendiam com clareza a radicalidade de sua proposta e estavam muito mais 

preocupados com o ensino dos conteúdos que julgavam mais avançados e 

revolucionários.  

Uma das mudanças impressas foi em relação ao processo de 

problematização teórica dos Módulos. Os novos docentes alegavam que o conteúdo 

discutido, a partir de vivências nas famílias, supervalorizava dimensões pessoais e 

desvalorizava o debate dos grandes temas ligados à organização e à gestão dos 

serviços que julgavam ser mais politizados, embora as dimensões sociais e políticas 

fossem sempre ressaltadas nos debates e nos encaminhamentos dos problemas  

familiares. Mas isso parecia não ser suficiente para os novos docentes, pois a 

defesa era no sentido de priorizar o ensino de temas já bem estabelecidos no debate 

nacional sobre a gestão do cuidado. Além disso, não se dispunham a inserir-se na 

vida comunitária, visto que priorizavam o trabalho nos serviços de saúde.   
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Assim, foi sendo delineada uma lista de conteúdos que deveriam ser 

discutidos com os estudantes, por serem considerados como fundamentais para o 

processo de ensino-aprendizagem no campo da saúde coletiva. O que não estava 

claro, na época, para os docentes era a grande contradição metodológica que 

estava sendo gerada, na medida em que os novos conteúdos não levavam em 

consideração a vivência e a experiência dos estudantes no âmbito da prática, 

provocando uma fragmentação entre teoria e prática. Essa contradição foi logo 

percebida pelos estudantes, que reclamavam que as atividades práticas dos 

Módulos não estavam em sintonia com a reflexão teórica realizada durante as 

tutorias. Acompanhar as visitas domiciliares, a partir da construção gradual do 

vínculo afetivo no turno da manhã, e debater textos e temas mais gerais do campo 

da saúde coletiva no turno da tarde, sem conexão com a prática vivenciada foi se 

tornando exaustivo e sem sentido não apenas para os estudantes, mas também 

para mim como docente. 

 Embora essa constatação fosse refletida por ocasião da reunião entre os 

docentes dos Módulos, tal fato, por si só, não era suficiente para levá-los a rever a 

prática pedagógica. Eram docentes muito apegados a conteúdos que julgavam ser 

imprescindíveis para uma prática de saúde inovadora e não confiavam que a 

discussão sobre as situações concretas vividas dessem conta de um aprendizado 

mais amplo e crítico. Ressaltamos que houve um “levante” - movimento organizado 

pelos estudantes para protestar contra as condições em que os Módulos estavam 

sendo operados. As críticas circulavam em torno de vários aspectos que iam desde 

a falta de transporte para conduzir os estudantes até o território, aos textos 

priorizados nas tutorias, vistos pelos estudantes como esotéricos, além da premente 

falta de conecção entre teoria e prática. Todavia, esse movimento foi visto pelo 

grupo dominante de docentes como uma resistência reacionária ao modelo 

pedagógico dos Módulos, embora as críticas aos textos utilizados fizessem muito 

sentido, sobretudo, quando o material priorizado não refletia uma análise a partir da  

prática vivenciada pelos estudantes na comunidade.  

Um professor recém-chegado ao DPS, ao se inserir nos Módulos, expressou 

seu espanto quando se deu conta de que, no primeiro contato dos estudantes com 

as famílias, não havia um espaço na tutoria para escutar as expectativas, as 
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inseguranças e as trocas de vivências entre eles. Naquele dia, havia, na 

programação teórica, uma discussão relacionada aos direitos dos usuários no SUS. 

Em 2011, foi aprovado em concurso público para o DPS um professor com 

grande experiência e protagonismo na extensão popular, que tentou resgatar, 

dinamizar e fortalecer a proposta pedagógica orientada pela Educação Popular nos 

Módulos Horizontais nos semestres iniciais. Mas as adaptações necessárias e as  

reações de alguns demonstravam a pouca abertura para construir o conhecimento 

baseado na participação e no compromisso com os moradores. Apesar dos limites 

para uma prática pedagógica mais radical e inovadora, fomos percebendo  o avanço 

metodológico nos Módulos, sobretudo quando se comparava com o que era 

realizado antes no Curso.  

As reações enfrentadas eram proporcionais ao tamanho do incômodo que a 

inserção no mundo popular provocava nos estudantes e nos docentes de Medicina. 

Fomos compreendendo que a incorporação da Educação Popular na estrutura 

curricular de um curso de graduação era muito mais complexa e difícil do que antes 

era imaginada, estávamos lidando com dimensões da realidade educacional que 

precisavam de mais estudo e pesquisa para serem melhor compreendidas. Esses 

embates, avanços e retrocessos não representavam apenas conquistas de alguns 

docentes, tradições e falta de clareza de outros. Fomos percebendo que esse 

processo era revelador de uma dinâmica mais ampla e expressava os desafios da 

institucionalização da EP no ensino em saúde. Ao narrar a experiência da UFPB em 

outros espaços nacionais, percebi que havia muito interesse de outros educadores 

em se identificar com as questões com que estava lidando. Fui constatando que 

estava construindo uma experiência pioneira no cenário nacional e que os estudos 

sobre ela podiam colaborar com o movimento em andamento de incorporação da EP 

no ensino de graduação.  

Foi nessa experiência, cheia de desafios que encontrei campo propício para 

aprofundar minha atuação como pesquisadora e educadora. O Módulo Horizontal do 

primeiro período é objeto de estudo desta tese, pois é nele que ainda se expressam 

as principais mudanças relativas à incorporação da EP no Curso de Medicina da 

UFPB. Nela se mostram os diferentes conflitos e limites, bem como as diferentes 

dificuldades e possibilidades de incorporar a EP no ensino de saúde. Estudá-la é 

uma forma de conhecer bem mais o significado e os limites dessa incorporação. 
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Partindo dessas considerações, propusemos, nesta pesquisa, compreender os 

caminhos de incorporação da Educação Popular, a partir do estudo da experiência 

do Módulo Horizontal A1 no Curso de Medicina da UFPB.  

A partir da observação crítica dos aprendizados, dos limites e das 

potencialidades da incorporação da EP na graduação em Medicina, ficaram os 

seguintes questionamentos: Quais os limites da incorporação da EP no ensino 

médico? Que possibilidades e novidades são trazidas pela EP no ensino formal de 

graduação e não mais na extensão universitária? Que modificações são necessárias 

para que a EP se adéque ao contexto do ensino de graduação? Que diálogos com 

outras correntes pedagógicas serão necessários para potencializar o aprendizado 

comprometido e sensível da realidade de saúde da população pelos estudantes de 

Medicina? Sem ter a pretensão de esgotar tais indagações, espero trazer 

contribuições para compreender e analisar esse fenômeno, ao ouvir estudantes e 

docentes, e apresentar elementos que possam auxiliar instituições formadoras, 

docentes e estudantes em novas possibilidades de construir o ensino, em que a EP 

deixe de ser uma proposta alternativa e passe a ser uma realidade concreta no 

ensino formal em saúde. 

Para responder a esses questionamentos, o desenvolvimento deste trabalho 

contempla os seguintes objetivos: 

Compreender os caminhos de incorporação da Educação Popular no Curso 

de Medicina da UFPB, através do estudo da experiência do Módulo Horizontal A1 – 

MHA1, destacando aprendizados, possibilidades e desafios;   

Analisar o processo de reforma curricular do Curso de Medicina da UFPB, 

enfatizando a luta política e pedagógica para elaborar os Módulos Horizontais A e, 

principalmente, o MHA1; 

Avaliar o significado do MHA1 para docentes e estudantes. 

 Para alcançar os objetivos propostos, recorri à pesquisa qualitativa de 

natureza etnográfica. A opção por esse tipo de pesquisa deveu-se ao fato de 

considerarmos a referida metodologia como um caminho adequado para o 

desenvolvimento deste estudo, já que pretendia trabalhar com a descrição de 

situações que ocorreram em determinado grupo, buscando interpretar seu 

significado para o grupo analisado. Segundo Andion e Serva (2006), a etnografia vai 

além da técnica, e sua construção é feita in loco, por meio do encontro e da relação 



27 

entre pesquisador e pesquisado. Desse modo, a etnografia estabelece relações por 

meio das quais é possível compreender a complexidade de determinados 

fenômenos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

1.2  Percurso metodológico  

 

1.2.1 Apresentando o processo, os sujeitos da pesquisa, as fontes, as 

técnicas e o instrumento para a coleta do material empírico. 

 

A pesquisa em tela deu-se por meio da pesquisa qualitativa na modalidade 

etnográfica, tendo a observação participante como técnica que orientou e 

fundamentou a coleta de dados, o que foi auxiliado pela narrativa (auto) biográfica, 

registrada em diários de campo, entrevistas, além do uso de fontes documentais 

como o portfólio. 

A etnografia busca compreender os significados atribuídos pelos próprios 

sujeitos ao seu contexto, a sua cultura, e se utiliza de técnicas voltadas para 

descrição densa do contexto estudado. Bourmard (2003) descreve a etnografia 

como uma postura de investigação implicada, com a qual o pesquisador não só se 

propõe a ver, mas também a olhar o objeto e o contexto de pesquisa. Isso significa 

captar o ponto de vista dos membros do grupo estudado e, ao mesmo tempo, 

considerar as próprias implicações no processo de pesquisa. Desse modo, sujeito e 

objeto não constituem na etnografia polos opostos e neutros, mas complementares e 

ativos na construção da pesquisa. Segundo Barreira (1998), as variáveis de 

pesquisa num trabalho etnográfico não dependem apenas da revisão de literatura e 

da fundamentação teórica da pesquisa, mas também da experiência e da trajetória 

prévia do pesquisador naquele campo de investigação, bem como dos atores sociais 

envolvidos. Dessa forma, a temática pesquisada deve ser contextualizada a partir da 

inclusão de elementos derivados da trajetória do pesquisador e também do cenário 

em que se inscreve o objeto da pesquisa. 

A investigação etnográfica, no contexto da pesquisa em apreço, implica 

compreender para elaborar a contento os caminhos e as pistas da incorporação da 

EP na graduação em Medicina, na medida em que revela a luta política e 

pedagógica subjacente à implantação dos Módulos Horizontais A1 e A2, bem como 

o significado dessa experiência para estudantes e docentes, considerando seus 

sentimentos, interesse, valores, crenças, ideologias e comportamentos diante das 

mudanças implementadas. 
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A pesquisa teve como cenário o Curso de Medicina da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB), localizada no município de João Pessoa-PB. A realidade a ser 

explorada apresentava pontos diversos a serem compreendidos, por isso 

consideramos como sujeitos da pesquisa os estudantes e os docentes que 

passaram pelo Módulo horizontal A1 e que se dispuseram a participar da pesquisa. 

Devido à limitação do tempo acadêmico e ao tempo da coleta dos dados, tivemos 

que limitar os sujeitos da pesquisa, portanto, foram selecionados seis docentes 

(DOC) e dez estudantes (EST), num total de 16 sujeitos. Essa amostragem se deu 

por acessibilidade e foi definida por meio do contato da pesquisadora com o 

universo populacional da pesquisa. 

Destacamos que, entre os docentes participantes da pesquisa, apenas dois 

participaram do MHA1 na versão inicial (2007), ou seja, no período da implantação 

da  proposta no Curso. Três docentes participaram do Módulo em uma fase posterior 

(a partir de 2008), e um não participou diretamente do MHA1, mas teve uma 

influência importante nas mudanças geradas no Módulo analisado. Entre os 

estudantes, não foi possível entrevistar nenhum que tivesse vivenciado a 

experiência no momento de sua implantação, uma vez que já haviam concluído o 

Curso. As entrevistas ao grupo de estudantes, restringiu-se aqueles que já haviam 

cursado o MHA1 e estavam, na ocasião, matriculados no Curso.  

No que se refere à caracterização dos participantes da pesquisa, dos seis 

docentes pesquisados, quatro são do sexo masculino, e duas, do sexo feminino. 

Todos têm idades entre 30 e 58 anos. Um é doutor e cinco são mestres.  

Ressaltamos que, ao longo desses oito anos de implantação da nova matriz 

curricular, houve grande rotatividade dos docentes no Módulo Horizontal A1, em 

virtude de remanejamentos para a implementação dos demais Módulos Horizontais 

do Curso. Reforçamos, ainda, que, entre os docentes entrevistados, três estiveram 

assiduamente presentes nas discussões sobre a implementação do MHA1, entre os 

períodos de 2007 e 2008. Atualmente, apenas dois desses docentes se mantêm no 

Módulo pesquisado. Abaixo, segue um quadro resumido do perfil dos docentes 

participantes da pesquisa. 

 

Quadro:1 – Perfil dos docentes entrevistados 

DOCENTES SEXO PÓS-GRADUAÇÃO CATEGORIA PROFISSIONAL 
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DOC1 M DOUTOR NUTRICIONISTA 

DOC2 M MESTRE MÉDICO 

DOC3 F MESTRE MÉDICA 

DOC4 M MESTRE MÉDICO 

DOC5 F MESTRE MÉDICA 

DOC6 M MESTRE MÉDICO 

 

Quadro 2: Perfil dos estudantes entrevistados 

ESTUDANTES SEXO IDADE PERÍODO LETIVO 

EST1 F 19 1 

EST2 F 19 1 

EST3 F 20 1 

EST4 M 21 2 

EST5 M 22 2 

EST6 F 23 2 

EST7 M 22 2 

EST8 M 20 3 

EST9 F 23 3 

EST10 F 23 4 

 

Para a apreensão dos dados, foram utilizadas as técnicas de observação 

participante, entrevista e análise de portfólio dos estudantes. Segundo Minayo 

(2008), o uso de mais de uma técnica de coleta de dados permite uma melhor 

articulação entre os dados empíricos da pesquisa e auxilia o pesquisador a analisar 

melhor o tema investigado e compreendê-lo. Esclarecemos que o desenvolvimento 

das referidas técnicas de coleta de dados teve início com a solicitação para a 

realização do estudo, mediante a apresentação da proposta de estudo e do 

consentimento livre e esclarecido aos participantes (Apêndice A).  

Foram consideradas as observâncias éticas da pesquisa que envolve seres 

humanos, preconizadas pelo Conselho Nacional de Saúde e contempladas na 

Resolução 466/12 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012a). Primamos pelo 

consentimento livre e esclarecido dos participantes e resguardamos, entre outros 

aspectos, o direito sobre sua participação no estudo e à sua privacidade durante 

todo o processo de desenvolvimento da pesquisa. A coleta de dados transcorreu 
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normalmente e atingiu os objetivos propostos para o estudo, contemplando a riqueza 

da vivência dos respectivos participantes.  

A observação participante foi realizada desde o período da implantação do 

MHA1 em 2007 até o ano de 2013. Trata-se de uma técnica pertinente à pesquisa, 

uma vez que participamos das atividades desenvolvidas durante todo o período no 

MHA1. Para Brandão (2007), a observação participante diz respeito à inserção do 

pesquisador no cenário da pesquisa, observando e compreendendo aquilo que está 

acontecendo, bem como seu envolvimento nas atividades das pessoas pesquisadas, 

se houver oportunidade. No caso específico desta tese, a observação participante 

apresentou esse duplo aspecto, uma vez que desenvolvemos, como professora, 

atividades no Módulo analisado, participando diretamente das ações propostas por 

ele.  

Ressaltamos que a observação participante constou de uma observação livre, 

sem roteiro específico, para apreender os aspectos considerados relevantes no 

campo da Educação Popular, experienciados pelos estudantes e docentes durante 

as atividades do Módulo pesquisado. Todos os estudantes e docentes sujeitos da 

observação participante assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

As informações coletadas por meio da observação participante foram 

registradas em um diário de campo, considerado por Minayo (2008) como um “amigo 

silencioso”, incluindo percepções, questionamentos, informações acerca do objeto 

de estudo que, normalmente não são apreendidas através de outras técnicas de 

coleta de dados. Vale destacar que as situações vivenciais registradas em diário de 

campo estão presentes no capítulo referente à análise e à discussão de dados 

empíricos da pesquisa. Todavia, optamos por não mencionar repetidamente que tais 

vivências foram retiradas do diário de campo, uma vez que fizeram parte do texto, 

possibilitando a descrição analítica da realidade concreta vivenciada no contexto do 

Módulo. 

A análise dos portfólios dos estudantes se justifica nesta pesquisa por 

possibilitar que se extraiam aprendizados, questionamentos e vivências que 

contribuam para aprofundar a discussão do tema em foco. O portfólio possibilita a 

compreensão individual de determinado contexto e dos processos de aprendizagem 

desenvolvidos pelo estudante e facilita a reflexão individual, ao mesmo tempo em 

que indica as formas de se entender determinado contexto (VILLAS BOAS, 2004). 
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Foram utilizados cinco portfólios de estudantes que haviam cursado o MHA1. A 

seleção dos portfólios se deu em virtude dos depoimentos expressarem com clareza 

e densidade aspectos significativos vivenciados no MHA1, contribuindo para 

potencializar as discussões e reflexões da pesquisa em tela. Ressaltamos que os 

portfólios foram selecionados durante o período de coleta dos dados empíricos. 

As entrevistas foram realizadas em salas da UFPB. Para a apreensão dos 

relatos utilizamos o sistema de gravação digital, uma vez que capta fielmente os 

discursos dos pesquisados, com duração entre 30 a 50 minutos. Após o 

consentimento livre e esclarecido dos participantes, procuramos deixar que se 

expressassem com espontaneidade, por meio de um diálogo informal, de modo que 

fossem reveladas as suas percepções acerca da temática em estudo, de acordo 

com as suas experiências no âmbito do MHA1. 

Os dados apreendidos foram analisados através da técnica de análise 

temática de conteúdo. Segundo Bardin (2009), a análise de conteúdo diz respeito a 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, sendo a descrição analítica 

realizada mediante procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. Para a autora acima, esse tipo de análise é constituído 

por três fases. A primeira etapa é a da pré-análise, seguida da exploração do 

material, e por último, do tratamento e da interpretação dos dados obtidos, tornando 

possível ao pesquisador analisar e interpretar o material colhido, de acordo com a 

perspectiva teórica adotada. As categorias temáticas obtidas dos dados empíricos 

analisados foram respaldados pela literatura pertinente ao estudo em tela. 

A partir dessas considerações, iniciamos a transcrição dos dados, seguida da 

leitura dos portfólios, das entrevistas e da observação participante, realizando 

recortes, de acordo com os objetivos da pesquisa. Em um momento posterior, 

realizamos leituras sucessivas de textos, buscando identificar categorias temáticas 

que explicitassem os pontos de convergências dos relatos dos participantes. A 

última etapa da pesquisa foi composta da discussão dos dados coletados.  

A seguir, serão apresentados os capítulos teóricos da tese, que versam sobre 

o contexto histórico da Educação Popular em Saúde, a Educação Popular na 

formação universitária em saúde, o cenário político-social e econômico: 

condicionantes das iniciativas de reforma curricular do Curso de Medicina no Brasil, 
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o processo de reorientação do Curso de Medicina da UFPB e a influência da 

Educação Popular. 
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2. Contexto histórico da Educação Popular em Saúde   

 

Neste capítulo, buscaremos contextualizar historicamente a Educação 

Popular em Saúde. Para tanto, teceremos considerações acerca da Educação 

Popular e, em seguida, abordamos a Educação Popular no âmbito da Saúde. 

O referencial político-pedagógico da Educação Popular começa a ser 

delineado e consolidado na década de 1950, e suas raízes motivadoras estão 

ligadas à história de luta social, de resistência dos setores populares da América 

Latina, conjugando várias concepções. No Brasil, a Educação Popular se constitui, 

inicialmente, como um movimento  libertário que trouxe uma perspectiva teórico-

prática ancorada em princípios éticos potencializadores das relações humanas 

forjadas no ato de educar e mediadas pela solidariedade e pelo comprometimento 

com as classes populares. (BRASIL, 2013). 

No campo da educação, como teoria do conhecimento, a Educação Popular 

foi constituída a partir de experiências entre intelectuais e as classes populares e 

desencadeou iniciativas de alfabetização de jovens e adultos que ganharam 

visibilidade na educação brasileira como alternativa para os modelos pedagógicos 

tradicionais, no final dos anos 1950 e início dos anos 1960. Esses intelectuais 

buscavam constituir tecnologias educativas capazes de ensinar, mas também de 

despertar uma visão crítica do mundo, de modo a construir caminhos com alteridade 

e autonomia, na perspectiva da emancipação social, humana e material. 

Inspiravam-se no humanismo cristão e no pensamento socialista, sendo 

orientado por várias metodologias educativas, as quais eram avaliadas, elaboradas 

e reelaboradas, buscando a construção de uma práxis. Muitas experiências se 

destacaram nessa época, a exemplo do Movimento de Cultura Popular (MCP) e do 

Movimento de Educação de Base (MEB), sendo esse criado pela igreja católica. 

Apresentava-se como uma proposta de educação problematizadora e libertadora, 

sinalizando para uma perspectiva de transformação social. Ela se apresenta como 

uma metodologia, uma ferramenta de apreensão, interpretação e intervenção 

propositiva de produção de novas relações sociais e humanas (CALADO, 2001). 

Segundo Coelho (2002) o MCP foi ampliado pela União Nacional dos 

Estudantes (UNE) para todo o território nacional, por meio dos Centros Populares de 

Cultura (CPC). Paulo Freire e outros professores da Universidade de Recife 
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qualificaram a sistematização da Educação Popular e promoveram diversas 

experiências no campo da alfabetização e da cultura popular. Essas experiências 

tinham o objetivo de envolver as pessoas, não somente em um processo educativo, 

mas também político, social, cultural e econômico. Essas experiências inovadoras 

marcaram a educação no Brasil na década de 1960, mas foram interrompidas pela 

ditadura militar. 

Com o golpe militar em 1964, os movimentos sociais, sobretudo a Educação 

Popular, sofreu grande impacto, os intelectuais e políticos que compartilhavam de 

sua ideologia sofreram perseguição e foram exilados. Nesse período, a EP foi 

adquirindo  sentido como modo de resistir ao regime militar. A partir de então, 

surgiram várias experiências educativas, tanto no Brasil, quanto na América Latina. 

Essas experiências possibilitaram a participação de movimentos populares e de 

grupos religiosos inspirados na Teologia da Libertação (VASCONCELOS, E; 

VASCONCELOS, M; OLIVEIRA, 2015). 

No campo da saúde, o surgimento da EP ocorre principalmente, a partir da 

década de 1970, no contexto de falta de acesso aos serviços públicos, baixa 

inserção no mercado de trabalho, péssimas condições de moradia, renda e 

alimentação. Ao longo dos anos 1970 a Educação Popular foi se aprimorando, 

enquanto perspectiva ética, orientadora da educação e da ação política, cultural e 

social, tendo o papel de setores progressistas da Igreja função central nas formas 

democráticas de educação e de alternativas a repressão que ocorria em vários 

países da América Latina (BRASIL, 2013).  

Na primeira metade da década de 1970, a prática de atenção à saúde se 

resumia quase que exclusivamente à Medicina privada, para os que podiam pagar; e 

nos hospitais da previdência social, para os trabalhadores que tinham carteira 

assinada, em ambas as situações desenvolvendo práticas de caráter basicamente 

curativas. As práticas preventivas e educativas em saúde se davam de forma 

isolada. As condições de saúde das classes pobres eram péssimas e não refletiam o 

crescimento econômico que o país apresentara nos últimos anos (PEDROSA, 2007). 

Alguns movimentos sociais se mobilizaram e resistiam à opressão política da época 

e a diminuição das liberdades civis, desencadeando uma mobilização política, 

fazendo emergir novos movimentos sociais. A partir daí, trabalhadores, intelectuais, 

movimentos sociais e lideranças começam a questionar o modelo de saúde 
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hegemônico da época, buscando formas alternativas de fazer valer a luta pelo direito 

à saúde (PAIM, 2006).  

No final da década de 1970, a população buscava novas formas de se 

organizar e como não tinha um local para resistir e construir um novo modelo se 

aproximaram de setores combativos da ala da esquerda da Igreja Católica, ligados à 

teologia da libertação. Nessa época, a Igreja Católica por estar protegida em alguns 

aspectos da repressão veiculada pelo Estado, bem como pelas formulações de 

teóricos da teologia da libertação permitiu o encontro de pessoas com objetivos 

transformadores, possibilitando trocas de experiências em várias áreas. Nessa 

perspectiva, muitos profissionais, intelectuais e lideranças se engajaram em 

experiências de atenção à saúde que surgiam do meio popular, tornando o olhar 

cada vez mais crítico, inspirados nos conceitos de Educação Popular, 

sistematizados inicialmente por Paulo Freire, abrindo uma área de produção de 

conhecimento vinculados as suas práticas  (VASCONCELOS, 2011a).  

Na década de 1980, a EP foi se firmando como movimento de resistência e 

passou a ser incorporada em muitos trabalhos sociais de organizações não 

governamentais, por órgãos do governo, experiências em escolas, universidades, 

serviços de saúde e assistência social. Desse modo, a EP é percebida como uma 

perspectiva teórica orientada para a prática educativa e trabalho social 

emancipatórios, direcionados à promoção da autonomia das pessoas, à formação da 

consciência crítica, à cidadania participativa e à superação das desigualdades 

sociais (BRASIL, 2013). 

Com a ampliação dos serviços de Atenção Primária à Saúde, criou-se 

institucionalmente espaços para a inserção de profissionais com experiências na 

organização de serviços de saúde, sobretudo, nos territórios periféricos, próximo das 

classes populares, criando mecanismos para romper com a lógica autoritária e 

normatizadora da educação em saúde, voltada, historicamente, para a imposição de 

normas e comportamentos considerados adequados pelas elites técnicas 

(VASCONCELOS, 1998).  

A experiência de aproximação dos profissionais de saúde com os movimentos 

sociais possibilitou uma ação em saúde mais ativa, crítica e criativa. A criação do 

Movimento Popular de Saúde (MOPS) agregou militantes de muitas concepções 

ideológicas de esquerda e lideranças populares que lutavam por moradia, transporte 
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e outras questões que tiveram o importante papel de disseminar muitas experiências 

de trabalhos comunitários em saúde realizados nos movimentos. A partir das 

práticas comunitárias e das reflexões teóricas e acadêmicas foram surgindo às 

bases da Educação Popular em Saúde (EPS). As práticas, as vivências e os 

saberes que se contrapunham à exclusão social e à opressão imprimiam uma 

direcionalidade política às práticas da EPS para um projeto de sociedade em que a 

saúde se insira como um direito de cidadania e dever do Estado. Desse modo, os 

movimentos e coletivos promoviam reflexões, construindo conhecimentos e ações 

num processo de diálogo entre serviços, movimentos populares e espaços 

acadêmicos, para contribuir com a consolidação de um projeto de sociedade e de 

saúde mais justo e equânime (BRASIL, 2014). 

É importante destacar que, na EPS, a ação pedagógica não é entendida 

apenas como um processo intelectual que valoriza unicamente o conhecimento. Ela 

vai mais além, na medida em que inclui, no processo pedagógico, a dimensão 

afetiva e social, influenciando mutuamente. À medida que assume a afetividade 

como diretriz de seu processo educativo, incorpora às suas práticas a subjetividade 

do saber, as inquietações, a espiritualidade e as emoções, que compreendem a 

totalidade do ser humano presente na ação educativa. Por meio da construção e da 

ampliação desse saber, pode-se construir uma sociedade melhor, mais humana e 

justa. 

Posteriormente ocorre uma ampliação de serviços de saúde que incorporaram 

a Educação Popular, reorientando suas práticas, a partir da participação e do 

controle dos grupos comunitários, por meio de articulação com associações de 

moradores, sindicatos, grupos locais e religiosos, valorizando e aprofundando as 

trocas pessoais. A disseminação da EP nos serviços possibilitou a criação do 

movimento de Educação Popular e Saúde (EPS) que teve início nos primeiros anos 

da década de 1990, por ocasião do I Encontro Nacional de Educação Popular, onde 

surgiu a Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde (ANEPS). Em 1998 

foi criada a Rede de Educação Popular e Saúde que aglutina trabalhadores de 

saúde, pesquisadores e lideranças de movimentos sociais de várias regiões do 

Brasil e da América Latina que apostam na centralidade da EP como diretriz na 

construção de uma sociedade mais participativa, com um sistema de saúde mais 

democrático e adequado às reais condições de vida da população. Vale destacar 
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que os profissionais de saúde que se aproximaram do movimento da EPS vem 

ocupando cada vez mais espaços importante de discussão das práticas de saúde e 

de gestão das políticas públicas (REDE DE EDUCAÇÃO POPULAR E SAÚDE, 

2006).  

Os atores que compõem essa Rede encaminharam ao Ex-Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, uma Carta na qual expressavam a intencionalidade política do 

movimento em participar do SUS. Evidenciava-se a Educação Popular em Saúde 

como prática necessária à integralidade do cuidado, à qualificação da participação e 

do controle social na saúde e às mudanças necessárias na formação dos 

profissionais da área. Em 2003, é instituída a Coordenação Geral de Ações 

Populares de Educação na Saúde na estrutura do Ministério da Saúde, integrando a 

nova Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). Essa 

Coordenação tinha como finalidade o fortalecimento e a qualificação do controle 

social na saúde e o diálogo com os movimentos populares na perspectiva de ampliar 

a esfera pública de participação da sociedade civil, buscando também inserir o 

referencial da EPS na formação profissional da área da saúde (BRASIL, 2013). 

Em seguida foi constituída a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas 

de Educação Popular em Saúde (ANEPS) como ação estratégica implementada 

naquele momento, promovendo uma interlocução entre os movimentos sociais e a 

gestão do sistema aglutinando iniciativas e atores em redes solidárias que se 

articulavam na luta por saúde. Esse movimento favoreceu a constituição da 

Articulação Nacional de Extensão Popular (ANEPOP) direcionada aos processos de 

formação universitária, notadamente da política de extensão universitária (CRUZ, 

2006). 

A EPS atualmente ultrapassa a necessidade de mudança na relação entre 

profissionais e a população, busca transformar, também, as relações entre serviços 

de saúde e a população, por meio do fortalecimento dos sujeitos, da equidade e de 

um fazer crítico e reflexivo, contribuindo de modo significativo no delineamento de 

princípios éticos orientadores de novas posturas no cuidado, na gestão, na formação 

e na participação social em saúde. Em 2005, com a mudança na gestão federal, a 

EPS foi se constituindo como elemento significativo da Política Nacional de Gestão 

Estratégica e Participativa no SUS (participa SUS), que teve como desdobramentos 

ações de fortalecimento do processo instituinte da EPS e contou, inclusive, com o 
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repasse de recursos para apoiar as gestões estaduais de saúde, ampliar e qualificar 

a participação social no SUS. Em 2009, a Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa criou o Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde (CNEPS) com 

o objetivo de qualificar e acompanhar o processo dessa política no contexto do SUS 

(BRASIL, 2014). 

Nesses últimos anos a EPS vivenciou um processo amplo de 

institucionalização que provocou muitas ações, respaldando a importância que as 

práticas de EPS possuem na gestão e no cuidado integral em saúde. Esse processo 

foi determinante para a construção das bases políticas para à sistematização e 

formulação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS (PNEP-

SUS). Vale destacar que esse contexto teve como espaço estratégico o papel 

desempenhado das Tendas de Educação Popular em Saúde ou das Tendas Paulo 

Freire como tem sido denominadas, contribuindo para a incorporação do referencial 

da EPS na construção do saber em saúde, resgatando a participação popular e o 

diálogo nos eventos em saúde, inaugurando um novo jeito de fazer na realização de 

conferências, congressos e seminários na área da saúde (BRASIL, 2014). 

Em 2012, o Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Gestão Estratégica 

e Participativa (SGEP/MS) apresentou a Política Nacional de Educação Popular em 

Saúde no Sistema Único de Saúde (PNEP– SUS), reafirmando os princípios do SUS 

e o compromisso com a garantia do direito à saúde mediante à implementação de 

políticas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e diminuição das 

desigualdades sociais, alicerçadas na ampliação da democracia participativa no 

setor saúde. Considerando ainda seu histórico de experiências, reflexões e 

conhecimentos, a Educação Popular em Saúde apresenta-se como um caminho 

capaz de contribuir com metodologias, tecnologias e saberes para a constituição de 

novos sentidos e práticas no âmbito do SUS (BRASIL, 2013). 

As diretrizes da PNEP-SUS contemplam dimensões políticas, éticas, 

metodológicas e filosóficas que dão significado à práxis da EPS. De modo que o 

diálogo, amorosidade, problematização, construção compartilhada do conhecimento, 

emancipação, compromisso com a construção do projeto democrático e popular são 

dimensões articuladas de um processo integral e único. Esse breve resgate 

demonstra que para além da produção e reflexão acadêmica no campo da 

Educação Popular em Saúde, esses coletivos vêm desenvolvendo grande militância 
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política e social, capazes de constituir redes de articulação bastante influentes, 

criando novas maneiras de compreender e de realizar processos educativos em 

saúde.  

É fato que os atores do campo da EPS vêm construindo processos instituintes 

em muitos espaços do sistema, seja nos serviços, nas instituições de ensino e, até, 

em experiências em gestões municipais. Neles, a EPS se organiza construindo 

diálogos com espaços da sociedade e conquistando os aparelhos privados de 

hegemonia ou contra-hegemonia. É nova, por outro lado, a iniciativa de incorporar a 

EPS, com seus princípios e práticas, como política pública em nível nacional e 

inserção transversal em várias outras políticas, especialmente na atenção, na 

gestão, na formação e na participação popular (BONETTI; ODEH, CARNEIRO, 

2014). 

A seguir, apresentaremos aspectos relacionado a Educação Popular e sua 

contribuição para a formação universitária em saúde. 
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3. Educação Popular na formação universitária em saúde 

 

Em meados do Século XX, na Europa, foi ganhando respaldo acadêmico uma 

ação pedagógica que conciliava a experiência de ação social cristã, valorizando a 

amorosidade e a subjetividade, com o debate crítico e as propostas do marxismo. 

Essas ideias começaram a chegar no Brasil, através do Movimento de Ação Católica 

e seus diversos setores, gerando e expandindo práticas sociais direcionadas para os 

pobres, com a participação de intelectuais, estudantes e lideranças populares. Na 

década de 1960, a Educação Popular se estruturou como uma sistematização 

teórica do saber, sendo Paulo Freire o pioneiro nesse processo de sistematização. 

Esse saber se difundiu para vários países da América Latina, gerando grupos 

voltados para estudá-la e implementá-la em seus países, passando a ser 

considerada uma das grandes contribuições teóricas da América latina para o 

enfrentamento da pobreza e da iniquidade (VASCONCELOS, 2011b).  

A relação entre Educação Popular (EP) e a Universidade foi se constituindo 

ao longo do tempo, inspirada sobretudo por práticas sociais implementadas por 

estudantes, docentes e intelectuais. No Brasil, antes do golpe militar, essa relação 

foi se constituindo por meio da mobilização universitária inspirada nas ações de 

cultura popular que tinha o objetivo de formar parcerias com os movimentos sociais 

em expansão. No entanto, com a repressão política em vigor naquele período, parte 

dos movimentos que dinamizavam as iniciativas de cultura popular foram reprimidos 

(BRASIL, 2014). A partir desse período, a Educação Popular foi adquirindo sentido 

enquanto forma de resistência ao regime ditatorial, inspirando o surgimento e o 

desenvolvimento de inúmeras experiências educativas, não apenas no Brasil, mas, 

em toda América Latina.  

Ressalta-se que o papel de setores progressistas da Igreja foi muito 

importante na busca de formas democráticas de educação e de alternativas à 

repressão política vigente na época (PARRA, et al, 1984). Ao longo dos anos 1970 a 

EP, enquanto perspectiva ética, orientadora da educação e da ação cultural, social e 

política foi se aprimorando. Na Universidade, as prática de EP eram consideradas 

ações clandestinas de extensão universitária e não podiam serem assumidas como 

uma proposta da universidade como todo. Tais práticas permitiam aproximações 

entre os estudantes universitários e a população, criando referências importantes 
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para se compreender a realidade das camadas populares e para pensar estratégias 

de enfrentamento da situação política da época. 

Foi se conformando sob o conceito de extensão popular, uma proposta 

política e metodológica. Eram ações criadoras de espaços para experimentação e 

desenvolvimento de uma educação mais humanizada e crítica do cenário 

acadêmico, formando profissionais comprometidos socialmente, fomentando o 

diálogo entre universidade e setores mais desfavorecidos da população (CRUZ, 

2011). Fazer Extensão Popular, significava resistir aos projetos hegemônicos da 

universidade e construir novas possibilidades para o intercâmbio entre ciência e o 

mundo popular, no enfrentamento das desigualdades sociais. 

Nesse sentido, discutir a extensão de caráter popular nos remete a três 

aspectos fundantes, pontuados por Melo Neto (2011): a origem; o posicionamento 

político-filosófico e a metodologia. Considerando esses aspectos, o autor pontua que 

a Extensão Popular surge das classes populares; possui um posicionamento 

propositivo e ativo direcionado aos interesses das classes desfavorecidas, e traz 

consigo uma metodologia que incentive a participação e a emancipação. Nesse 

sentido, os projetos do setor saúde têm tido destaque especial, contribuindo para 

uma compreensão da extensão como um trabalho social, adquirindo uma dimensão 

teórica também. Nessas iniciativas de extensão, a saúde e a doença têm sido um 

ponto de partida, mas não é o objeto central, uma vez nessas ações busca-se a 

construção do ser sujeito. 

Apesar de constituir uma ação desenvolvida há vários anos na universidade, 

em parceria com movimentos sociais, a Extensão Popular só veio a ser consolidada 

há pouco tempo. Em 1987 surge o Estágio de Vivências em Comunidades na UFPB, 

em parceria com a Direção Executiva Nacional de Estudantes de Medicina (DENEM) 

e por dez anos esse projeto foi experimentado na perspectiva de criar uma nova 

metodologia de trabalho que possibilitasse uma maior integração entre os saberes 

populares e científico, ao mesmo tempo, oferecesse condições de uma maior 

integração acadêmica entre os estudantes das universidades públicas e os 

trabalhadores numa perspectiva de estudarem soluções viáveis para seus 

problemas (FALCÃO, 2006). No estágio de Vivência, estudantes de todo o Brasil e 

até de outros países vinham à Paraíba e tinham oportunidade de vivenciar a 
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realidade de uma comunidade, observando de maneira crítica aspectos que 

influenciam na organização política, social e econômica da mesma.  

Destaca-se que, devido à repercussão social e acadêmica da presença de 

estudantes nas comunidades e à necessidade de promover um trabalho duradouro, 

surgiu o Estágio Nacional de Extensão em Comunidades (ENEC), liderado por 

Emmanuel Falcão, em que o estudante passava a ter um olhar mais crítico sobre os 

vários fatores que influenciam o processo organizacional da sociedade, entendendo, 

de forma mais profunda, a dinâmica comunitária e as relações entre os vários 

componentes da sociedade. Assim, o estudante deixava de ter uma visão 

exclusivamente biológica, que era transmitida pela academia, e passava a perceber 

o homem inserido em um contexto político, econômico e social, permeado pela 

cultura, ampliando o conceito de saúde (FALCÃO, 2006). Esse projeto teve muita 

importância na formação de lideranças estudantis preocupadas em desenvolver 

novos caminhos, mais próximos da realidade social, para a formação do médico. 

A relação da  universidade com os movimentos sociais passou a ser aceita e 

percebida como algo inovador e progressista. Essa abertura, aliada as mudanças 

advindas das políticas sociais que apontavam para a necessidade de um novo perfil 

profissional  mais apto a atuar com a comunidade e atenta aos seus interesses e 

necessidades, tornou possível uma maior valorização dos projetos de extensão 

orientados pela EP que passaram a ser vistos como uma estratégia pedagógica de 

melhor preparar os profissionais em formação para o novo mercado de trabalho 

(VASCONCELOS, 2011b). Desse modo, cresceu o interesse dos estudantes por 

esse tipo de extensão, que possibilitou sua expansão e ramificação em várias áreas 

de atuação profissional. Todo esse processo teve grande repercussão no âmbito 

universitário e formou um espaço político para fortalecer os projetos de extensão 

orientados pela Educação Popular, inclusive priorizando essa perspectiva teórica e 

metodológica na política de extensão universitária.  

A ação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras (Forproex), um coletivo que conta com a presença de pró-reitores com 

experiência em trabalhos comunitários orientados pela Educação Popular, tornou 

possíveis avanços para o fortalecimento institucional dessas experiências. Ressalta-

se que o Forproex teve papel importante para o reconhecimento da extensão como 

atividade acadêmica, institucionalizando experiências educativas no meio social, 
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fortalecendo a extensão como espaço acadêmico que articula o ensino e a pesquisa 

(CRUZ, 2011).  

Em 2005, surge a Articulação Nacional de Extensão Popular (ANEPOP), que 

aglutina estudantes, docentes, lideranças comunitárias e profissionais envolvidos em 

vários projetos e práticas de Extensão Popular. Com o surgimento da Anepop, 

eclodiu um importante ator político coletivo voltado para a luta e a valorização dos 

princípios da EP nas políticas de extensão, demonstrando o crescimento desse jeito 

de fazer extensão e o quanto tem contribuído para formar sujeitos comprometidos 

com outro fazer acadêmico. Atualmente a Anepop forma uma rede que aglutina em 

torno de 450 pessoas em sua lista de discussão, compondo um movimento 

propositor que integra a universidade e a luta dos movimentos sociais e populares, 

procurando criar canais de troca de experiências e reflexões entre seus 

participantes, valorizando a construção coletiva do movimento, pautado pelo diálogo 

entre os grupos que pensam e refletem a extensão numa ótica progressista (CRUZ, 

2008). Enfatiza-se que a presença da Anepop em congressos científicos vem 

contribuindo para construir e dinamizar as Tendas Paulo Freire, um espaço político 

de defesa e de prática da extensão popular, que busca formar rodas de conversa, 

apresentações culturais e artísticas, demonstrando a força e vitalidade de modos 

horizontais e afetivos de se construir o conhecimento (CRUZ; VASCONCELOS; 

SILVA, 2011). 

Contata-se que a Educação Popular confere a extensão um jeito de estar no 

mundo, de pautar relações humanas e sociais, de conduzir o processo de trabalho e 

o processo educativo (CRUZ, 2011). Nessa perspectiva, busca-se desenvolver um 

referencial humanizador, democrático e justo nas relações educativas, 

independentemente do espaço em que surgem. É um processo fundamentalmente 

formativo e potencialmente transformador, para o qual não há um programa 

preestabelecido de conteúdos a serem ensinados, mas educador e educando se 

conhecendo um ao outro, estabelecendo uma formação mediatizada por suas 

realidades, interesses e saberes (FREIRE; NOGUEIRA, 2005). 

Nesse sentido, as práticas de extensão em uma perspectiva popular 

assumem claramente uma intencionalidade, na medida em que visam à construção 

de ações geradoras de autonomia, sobretudo nos setores mais desfavorecidos da 

sociedade, propondo ações que fomentam o direito das pessoas na sua busca de 
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ser mais (FREIRE, 2011a). Abrangem ações educativas em movimentos sociais e 

outros instrumentos organizativos da sociedade civil, transpondo os muros 

institucionais (MELO NETO, 2007). Propõem ainda mudanças na universidade, 

numa perspectiva libertadora, humanamente ética e democrática.  

No campo da saúde, as experiências de extensão universitária em Educação 

Popular, oportunizam mudanças significativas em várias dimensões. Fleuri (2006), 

ao discorrer sobre a crise do paradigma científico que dá suporte ao processo de 

formação do profissional de saúde, ressalta que algumas práticas extensionistas, em 

contextos sociais marginalizados, apontam o surgimento de perspectivas 

educacionais e profissionais bastante instigantes. O autor defende que o encontro 

com situações e pessoas de classes populares, que vivem em situação social de 

risco, provoca, no profissional de saúde, profundo desconcerto, em que os hábitos 

alimentares e higiênicos, concepção de corpo e, de modo particular, a morte e a 

doença afetam profundamente a subjetividade do estudante, que passa a 

redescobrir o significado do trabalho interdisciplinar, a ressignificar a espiritualidade 

e a redescobrir o comprometimento social. Além disso, desafiam os participantes a 

reverem seu modo de estar no mundo e abrem muitas possibilidades, ao mesmo 

tempo em que exigem um novo olhar sobre a prática científica, social, cultural e 

profissional.  

Avaliamos que a extensão universitária pelo fato de ser uma experiência 

menos presa às exigências institucionais, tem mais liberdade para experimentar 

diferentes caminhos pedagógicos sem a pressão, disputas, conflitos presentes no 

ensino formal.  

 

3.1 O PEPASF 

Na UFPB, particularmente na saúde, têm se constituído importantes ações a 

partir de projetos de extensão. É o caso do Projeto de Extensão “Educação Popular 

e a Atenção à Saúde da Família” (Pepasf), que permanece em atividade até hoje. O 

Pepasf surgiu da idealização de alguns estudantes do Curso de Medicina que 

buscavam um trabalho comunitário que permitisse a integração com suas vidas 

acadêmicas. Munidos desse objetivo, foram em busca de docentes que 

desenvolviam projetos de extensão com grupos sociais e encontraram o Prof. 

Eymard, recém-chegado de seu Doutorado, em que estudara a abordagem a 
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famílias pela Educação Popular. Em 1997, um grupo de dezessete estudantes de 

Medicina, juntamente com o Prof. Eymard e a agente comunitária de saúde, 

Jocineide, visitou, pela primeira vez, a Comunidade Maria de Nazaré, dando início 

ao Pepasf (RIBEIRO et al., 2011). 

Desde o início, a metodologia adotada pelo projeto foi o acompanhamento de 

um número fixo de famílias por duplas de estudantes, semanalmente, aos sábados 

pela manhã. Foi-se percebendo a riqueza pedagógica do acompanhamento familiar 

para todos os envolvidos, em que a complexidade da vida das pessoas 

acompanhadas era exposta, causando uma reviravolta e uma inversão do jeito de 

cuidar da saúde. Destaca-se que nesse projeto, havia um rearranjo no conceito 

sobre saúde, mesmo que biologicamente a saúde diga respeito a um organismo 

específico, os estudantes passavam a perceber que a saúde tinha uma dimensão 

social, provocando uma mudança de percepção sobre a saúde e no modo de lidar 

com a doença (MELO NETO, 2011). Dessa forma, o estudante se imbuía das 

dimensões políticas do fazer saúde, que extrapolava a visão restrita do domínio 

biológico, em que os problemas de ordem financeira, social, cultural, de 

relacionamentos interpessoais e de espiritualidade tornam-se evidentes, provocando 

uma compreensão abrangente dos determinantes sociais, além de buscar 

encaminhamentos para superar as  situações mais urgentes.   

Ao extensionista interessava, também, que aquelas famílias começassem a 

aprender a reivindicar, porquanto isso contribui com o processo de construção da 

pessoa como sujeito de suas histórias, ou seja, cidadãos. Nesse sentido, a ação 

extensionista torna-se um processo compartilhado de conquista de pessoas, na 

busca de superar formas de opressão e discriminação que produzem 

desumanização e a determinação social do adoecimento (BRASIL, 2013).  

Além disso, o diálogo, o protagonismo dos estudantes, o compromisso, o 

vínculo e o afeto eram dimensões de inserção social presentes nesse tipo de 

extensão, tornando-se uma referência para a ação política, pedagógica e de 

cuidado, trazendo um novo significado à saúde. No Pepasf, o estímulo ao 

compromisso e ao protagonismo estudantil passava pelo compartilhamento e pela 

descentralização da gestão das ações, estimulando todos os estudantes a 

assumirem compromissos e tarefas importantes para o desenvolvimento do grupo 

como todo (FERNANDES; PEREIRA; SALVADOR, 2011). 
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A valorização do vínculo e do afeto presentes no Pepasf tinha como 

pressuposto a ampliação do diálogo, permitindo que os sujeitos envolvidos 

incorporassem as trocas afetivas e a sensibilidade, induzindo um diálogo que 

superava a forma estritamente voltada para a argumentação lógica e intelectual. 

Nesse sentido, o afeto passava a ser um elemento estruturante da busca de 

melhoria da saúde, ampliando o compromisso, a compreensão mútua e a 

solidariedade. Além disso, o vínculo desenvolvido nas visitas domiciliares tornava 

possível o reconhecimento do outro como sujeito de direitos, saberes, cultura e 

história. Essa ação humana, que antecede as explicações lógicas é, muitas vezes, 

negada no processo de formação dos estudantes, nos moldes tradicionais, uma vez 

que nele não há espaço para o cultivo de laços de afeto e acolhimento do outro 

(LEITE,  2011). 

Outra característica marcante do projeto em tela, diz respeito ao modo de  

problematizar as situações encontradas na comunidade. A problematização das 

situações vivenciadas surgia como momento pedagógico, como práxis social, 

possibilitando a formulação de conhecimentos com base na vivência de experiências 

significativas entre os atores envolvidos. Nessa relação, buscava-se superar as 

situações limites vivenciadas, resgatando potencialidades e capacidade de 

intervenção dos estudantes. Havia, ao mesmo tempo, um encanto e uma surpresa 

com esse aprendizado, algo que ia além do que era ensinado em sala de aula, uma 

vez que as trocas de experiência entre estudantes, docentes, famílias e técnicos 

produziam uma riqueza de saberes e sentimentos (GOMES; MORAIS, 2011). Nesse 

sentido, a problematização das situações encontradas permitia  ampliar o olhar dos 

estudantes sobre a realidade, construindo uma consciência crítica, com base no 

processo de ação-reflexão-ação. Como resultado desse processo coletivo e 

participativo emergiam estudantes mais altivos, críticos, reflexivos e compreensivos. 

 Enfatizamos que, nos últimos anos, o trabalho desenvolvido no Pepasf 

tornou-se referência para as discussões em torno da construção dos novos 

currículos do setor saúde, a exemplo disso, temos a construção de Módulos 

Horizontais no novo currículo do Curso de Medicina da UFPB, que tiveram como 

referência a experiência do Pepasf, o que demonstra sua importância como uma 

atividade de ensino e estratégia de mudança nas estruturas curriculares vigentes 

nos cursos que dele participaram mais diretamente. Além disso, profissionais recém-
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formados que participaram do Pepasf vêm contribuindo também para promover 

mudanças significativas na gestão em saúde, no município de João Pessoa e em 

outros municípios. Assim, a experiência do Pepasf acumula uma riqueza que vem 

gerando transformação em vários espaços.  

O coletivo de docentes e estudantes envolvidos no Pepasf gerou o Grupo de 

Pesquisa Educação Popular em Saúde, construindo publicações e reflexões no 

âmbito da EP. Em 2008, seus membros decidiram produzir uma reflexão 

sistematizada de sua experiência e de seus desdobramentos que apontavam 

claramente para seu caráter inovador e êxito de sua proposta, produzindo 

conhecimentos importantes para repensar a universidade, sua estrutura e seu papel 

social (CRUZ, 2011b). Ressaltamos que com a valorização do ensino comunitário 

nas novas diretrizes curriculares, muitas disciplinas e módulos estão se organizando 

com base nas experiências e referências da extensão popular.  

A seguir faremos um breve resgate do contexto político da reforma curricular 

do Curso de Medicina no Brasil, para melhor compreendermos as mudanças 

advindas desse processo e sua repercussão na estrutura curricular do Curso de 

Medicina da UFPB. 
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4. Movimentos de reforma dos modelos assistenciais e sua repercussão na 

educação e prática médica 

 

No Século XIX, o capitalismo já estava consolidado como forma hegemônica na 

organização da produção do mundo desenvolvido da época, marcado pelas 

condições degradantes e insalubres às quais os trabalhadores eram submetidos e 

pela exploração da força de trabalho. Diante dessas condições, a contra-hegemonia 

passa a gerar movimentos de transformação social, de caráter socialista, 

desenvolvendo um novo conceito do processo saúde-doença, chamado de Medicina 

social. Esse movimento apontava que as doenças eram causadas pelas más 

condições de vida da população, propondo mudanças nas leis, objetivando superar 

a exploração dos trabalhadores e garantir melhores condições de trabalho (ROS, 

2004). 

As primeiras concepções de uma Medicina social impulsionaram 

pesquisadores a estudarem a influência de fatores como pobreza, condições de vida 

da população e o trabalho nos problemas de saúde. Nesse contexto, seu principal 

expoente foi Rudolf Vierchow. A Medicina social, desenvolvida na França, e a saúde 

pública na Inglaterra foram movimentos que alavancaram a percepção de que os 

cuidados com o saneamento e a ocupação com o espaço urbano  tinham impacto 

nos indicadores de saúde. Com a consolidação da Medicina moderna, no Século 

XIX, houve uma ruptura com o pensamento médico que existia nos séculos 

anteriores (PINTO; CYRILO, 2014).  

A partir da Medicina moderna, a doença passou a ser localizada no corpo, 

nos órgãos e nos tecidos, adquirindo nova concepção para os médicos, gerando 

declínio da Medicina social. Desse modo, a hegemonia instala, ideologicamente, um 

jeito de pensar, que possibilita o desenvolvimento da tecnologia de investigação 

para as unicausas e para os medicamentos (ROS, 2004). A partir daí, o hospital 

passa a ser o principal local para o exercício do trabalho médico, desencadeando 

várias modificações no processo de trabalho expressos na fragmentação do ato 

clínico.  

No campo da educação, com a publicação do Relatório Flexner, em 1910, foi 

possível fazer a primeira modificação na educação médica. Esse relatório apontava 
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os desníveis de qualidade entre as escolas médicas e o profissionais graduados. 

Trata-se de uma abrangente avaliação de escolas médicas norte-americanas, feita 

sob a encomenda da American Medical Association (Associação Médica Americana 

– AMA), à Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, que delegou a 

tarefa a Abraham Flexner, autor do relatório citado. O Relatório divulgou a conclusão 

de que a imensa maioria delas era inadequada, culminando em seu fechamento. À 

época, as instituições de ensino norte-americanas gozavam de grande autonomia, 

sendo bastante heterogêneas em suas estruturas curriculares. Flexner recomendou 

então que as escolas tivessem como princípio uma “educação científica” (FLEXNER, 

1910). As mudanças geradas foram consideradas “cientificista”, uma vez que 

buscavam reconfigurar a prática educacional nas escolas médica, por meio de uma 

capacitação técnica, fundada cientificamente (SCHRAIBER, 1989).  

Nas décadas de 1940 e 1950, surge o movimento representado pela Medicina 

integral que se expressou na educação médica como a Medicina preventiva, 

sobretudo, nos Estados Unidos e Inglaterra, mais tarde iria se reproduzir na América 

Latina, como a necessidade do Estado em dar respostas à saúde coletiva. A 

Medicina preventiva procurava superar o viés curativista, compreendendo as 

condições de emergência das doenças e suas possibilidades de prevenção (CRUZ, 

2004). 

A Medicina integral buscava aprimorar a Medicina individual e superar seu 

caráter fragmentário relacionado à especialização, ao buscar uma concepção global 

do paciente. Essa proposição colocava para as escolas médicas o desafio de formar 

um novo perfil profissional que deveria ter por base a complexidade do paciente, 

incluindo o contexto familiar. Nesse sentido, buscava-se a formação de um 

profissional, com outra atitude, capaz de fazer frente aos problemas da prática 

médica. A partir daí, novas disciplinas foram inseridas no currículo, com o objetivo de 

integrar campos do conhecimento biológico e humanístico. Além disso, como 

práticas educativas capazes de gerar a visão global do paciente, optou-se por 

integrar o ensino  extra-hospitalar e o contato direto com a família e o meio social do 

paciente (SCHRAIBER, 1989).  

Em 1959, acontecia a Revolução Cubana, gerando na burguesia internacional 

preocupação com a expansão da experiência cubana, de nacionalizar as empresas 

estrangeiras sem indenização. O medo do comunismo foi muito forte na classe 
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média latino-americana, influenciando a implantação dos projetos de Medicina 

comunitária no Brasil, sobretudo no Nordeste brasileiro. A partir da Revolução 

Cubana, os problemas sociais, econômicos e militares dos países latino-americanos 

assumiram grande importância para os EUA, gerando encontros internacionais para 

discutir e assumir diretrizes comuns para esses problemas (VASCONCELOS, 1987). 

Com a ditadura militar imposta pela Revolução de 1964, houve a 

consolidação do poder de grandes empresas capitalistas no Estado brasileiro, 

gerando uma profunda mudança com implicações importantes na organização dos 

serviços de saúde. Nesse sentido, tornou-se menos importante a necessidade de 

buscar a estabilidade política e social através de programas de desenvolvimento 

social, desaquecendo os programas voltados para os problemas coletivos de saúde, 

expandindo medidas de incentivo a empresas privadas, conveniadas com a 

previdência social (VASCONCELOS, E; VASCONCELOS, M; OLIVEIRA, 2015). 

O modelo flexneriano aportou com toda força no Brasil devido o golpe militar 

de 1964. O conteúdo curricular passou a ser definido pelo governo militar, com a 

obrigatoriedade do ensino centrado no hospital e supressão do ensino da 

terapêutica. O modelo de saúde imposto por esse governo restringia as verbas para 

a prevenção, e sua ênfase era na atenção à doença, privilegiando o uso de 

tecnologias. Financiava-se com dinheiro público a construção de hospitais privados, 

pagava-se por ações realizadas e, quanto mais utilizassem equipamentos, melhor 

pagamento receberiam. Isso destacava as especialidades de forma tal que a 

formação das universidades se voltava para esse novo mercado (MELLO, 1977). O 

local sonhado para se trabalhar passava a ser o hospital, bem equipado, com muitos 

laboratórios e abundância de medicamentos. Era forjado o modelo que formou 

quase todos os docentes de nossos atuais Cursos de Medicina.  

Profissionais de saúde de várias instituições, sobretudo os sanitaristas, 

vinculados aos Departamentos de Medicina Preventiva de algumas universidades, 

começaram a protestar contra a orientação privatizante das políticas de saúde e a 

propor medidas alternativas. Em 1967 iniciou-se, na Escola Nacional de Saúde 

Pública, no Rio de janeiro, o curso de especialização em planejamento de saúde, em 

contraposição à tendência privatizante da política em vigor na época no Brasil. Os 

técnicos formados nesse curso mobilizaram em suas instituições de origem novas 

bases para os movimentos de profissionais de saúde,  produzindo muitos projetos 
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com propostas alternativas que foram financiados por entidades norte-americanas. 

No entanto, a maioria não conseguiu se expandir, mas significou importantes 

espaços de discussão, de aperfeiçoamento e de contestação à política de saúde 

dominante no Brasil (VASCONCELOS, 1987). Nesse contexto, surgiram vários 

projetos e experiências realizados em universidades, chamados de Medicina 

Comunitária, alguns financiados por entidades internacionais (Fundação Kellogg, 

Rockfeller, Ford). A Medicina comunitária passa ser divulgada como alternativa 

popular e de esquerda para o campo da saúde. 

No início dos anos 1970, iniciaram-se trabalhos pilotos de Medicina 

comunitária em Paulínea, Montes Claros e Minas Gerais. É importante destacar que 

as propostas de Medicina comunitária representavam, naquele contexto, a 

alternativa racional e de baixo custo e, por isso elas foram experimentadas em 

algumas regiões do país. Além disso, os movimentos populares estavam em plena 

expansão, exigindo do Estado os seus direitos e crescia a pressão das agências 

internacionais de desenvolvimentos (OMS, OPAS, Fundação Ford, Rockfeller, 

Kellogg) no sentido de uma racionalização das políticas de saúde (CAMPOS, 1991). 

Portanto, prevalecia no Brasil no decorrer dos anos 1970, o entendimento 

reducionista da atenção primária seletiva, executada com poucos recursos, dirigidos 

a populações periféricas de regiões marginalizadas através da oferta de tecnologias 

simples e baratas, providas por pessoal de baixa qualificação profissional, sem 

possibilidades de referência a níveis de maior complexidade tecnológica (MENDES, 

1994). 

No final da década de 1970, a economia mostrava os reflexos da crise 

econômica do capitalismo mundial, de modo que as contradições do modelo de 

desenvolvimento, adotado pelo regime militar começaram a se evidenciar, sobretudo 

com o aumento da desigualdade social e o empobrecimento das camadas mais 

baixas da população. Sob a ameaça de desmoronamento de sua hegemonia 

política, o regime militar começou a dar nova ênfase às políticas sociais. Desse 

modo as políticas de saúde, destinadas às populações mais pobres passaram a 

merecer mais atenção do governo, trazendo grandes implicações para os projetos 

de Medicina comunitária (VASCONCELOS, 1987). Ressalta-se que muitos setores 

na área social organizaram núcleos de resistências às políticas econômicas e 

sociais do regime militar, como no caso dos profissionais de saúde, a esses se 
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juntaram o renascimento do movimento estudantil na área da saúde, os intelectuais 

das universidades, setores populares e entidades de profissionais de saúde que 

pleiteavam a democratização do país e passaram a se organizar em grupos, 

culminando com a criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (FLEURY, 

1997). Esses movimentos eram irmanados pela luta contra a ditadura e contra a 

forma de atenção centrada no complexo médico-industrial.  

Em 1976 o Governo Federal decidiu incorporar o modelo da Medicina 

comunitária e foi criado o PIASS (Programa de Interiorização de Ações de Saúde e 

Saneamento), especialmente nos estados nordestinos, e tinha como princípios 

básicos a utilização de pessoal de nível auxiliar, ênfase nas atividades preventivas, 

participação comunitária e previsão de integração em nível local dos diferentes 

serviços de saúde sob a responsabilidade das secretarias estaduais. Todavia, suas 

ações foram restringidas em virtude dos conflitos de interesse e brigas políticas 

entre os que defendiam a privatização da saúde e daqueles que lutavam por um 

modelo alternativo de saúde, de modo que as ações do PIASS se voltaram apenas 

para a criação de serviços de saúde em áreas onde não fossem ocupadas pela 

iniciativa privada. Posteriormente, em 1979, o PIASS foi ampliado para todo o 

território nacional e adotado o modelo de regionalização administrativa montado em 

estrutura desconcentrada nas diversas regiões do estado (MENDES, 1994). 

Nessa época a Universidade Federal da Paraíba passava por um período de 

grande expansão e os projetos de Integração Docente Assistencial passaram a ser a 

estratégia de transformação das escolas médicas à nova realidade das políticas de 

saúde, mas as questões relacionadas à Medicina comunitária não eram discutidas 

teoricamente nos cursos da saúde. O ensino, como na maioria das universidades 

era voltado para o modelo da Medicina científica, treinando os estudantes para 

atuarem nas clínicas com sofisticação tecnológica, especialização das atividades e 

voltadas para a dimensão biológica dos problemas de saúde. A aproximação dos 

estudantes com a realidade comunitária na graduação se dava principalmente pelo 

Estágio Rural Integrado (ERI) e na Pós-Graduação pela Residência de Medicina 

preventiva e social (VASCONCELOS, 1987). 

É importante destacar que os cursos de especialização e residência em 

Medicina preventiva e social foram posteriormente expandidos como forma de 

responder às novas necessidades dos profissionais técnicos-administrativos para o 
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processo de racionalização gerencial das políticas de saúde. Na medida em que a 

compreensão e crítica das propostas de Medicina Preventiva e de Medicina 

Comunitária eram elaboradas no Brasil eram explicitados os conteúdos de uma nova 

concepção de saúde, centrando-se originalmente em dois conceitos: determinação 

social das doenças e processo de trabalho em saúde (TEIXEIRA, 1985). 

Na UFPB, apesar do seu projeto político de esquerda, ela incorporava em sua 

proposta a administração taylorista do trabalho, com implicações de separação entre 

o trabalho intelectual e manual e a desqualificação dos trabalhadores subalternos 

que tinham suas tarefas simplificadas e fragmentadas. Segundo Vasconcelos (1987) 

esse modelo de formação buscava treinar profissionais para serem planejadores e 

administradores de ações de saúde e, ao mesmo tempo, procuravam ampliar o 

direito à assistência médica das classes populares, mas que acabavam por 

contribuir na implantação de relações de trabalho capitalistas e alienadoras do 

trabalho de saúde, sem contextualizar o cotidiano da prática dos profissionais, dos 

usuários e dos serviços de saúde. 

Ainda na década de 1970 surgia, no Brasil, um ator social coletivo, o 

Movimento Sanitário. Para Pinto e Cyrilo (2014), esse movimento se caracterizava 

por lutar contra a ditadura militar, contra a forma de atenção do complexo médico-

industrial e a favor da integração da saúde pública e da assistência médica em um 

único Ministério. O movimento sanitário e a sua capacidade de se articular com 

outros movimentos mais gerais da sociedade foram importantes, naquele contexto, 

pois conseguiu, aos poucos, minar o poder do regime militar, legitimando-se junto à 

população e aos demais movimentos sociais e populares. O fato é que esse 

movimento foi capaz de aproveitar a confluência entre a academia e a práxis dos 

movimentos sociais e populares, produzir críticas ao complexo médico-empresarial e 

exercitar propostas de descentralização, municipalização e mudanças na relação 

entre os profissionais de saúde e a população. As bases definitivas do movimento 

por um novo sistema de saúde desaguaram com o fim do regime militar e o advento 

da Nova República, num evento emblemático para o setor saúde, a VIII Conferência 

Nacional de Saúde que teve como desdobramento no executivo, a implantação do 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde – SUDS, e no poder legislativo, a 

elaboração da nova constituição brasileira (ARAÚJO, 2007). 
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Coma a aprovação da nova constituição, em 1988, e das leis orgânicas, em 

1990, garantiu legalmente o Sistema Único de Saúde (SUS) dentro dos princípios da 

integralidade, equidade, universalidade, hierarquização da assistência e participação 

da comunidade (BRASIL, 1990). A aprovação da nova Constituição e das Leis 

Orgânicas em 1990 garantiu legalmente um sistema público de saúde que deve ser 

regido com equidade, integralidade, universalidade, controle social e hierarquização 

da assistência. Entre as constatações é a de que as universidades têm de formar 

outro tipo de profissional, praticamente inexistente na atenção primária. As tentativas 

de reversão do modelo hegemônico são para reforçar o controle social, assumir a 

administração dos municípios, elaborar portarias e normas operacionais, criar 

programas, fomentar mudanças na trajetória de formação (ROS, 2004).  

Todavia, o SUS vinha enfrentando, desde suas origens, vários obstáculos 

para se consolidar, como por exemplo, o subfinanciamento como um problema 

prioritário a ser enfrentado. Por outro lado, a necessidade de reformulação do 

modelo assistencial, surgiu como questão prioritária, colocando a expansão da 

Atenção Básica à Saúde, como estratégia importante. Segundo Ros (2004), 

perspectivas de mudanças ensejaram os anos de 1990, tanto pelos dirigentes das 

instituições de nível superior na Medicina, ou por ter iniciado, em 1994, uma 

proposta de ênfase ministerial na atenção básica / primária / integral da família, com 

a criação do Programa de Saúde da Família (PSF), que passou, em 2006, a ser 

chamado de Estratégia Saúde da Família (ESF), porque era estruturante do SUS e 

poderia redimensionar a organização dos serviços de saúde, no âmbito dos 

municípios.  

A ESF se expandiu por todo o país, sob a indução do MS, por meio de 

incentivos financeiros do Piso de Atenção Básica (PAB), estimulando os municípios 

a contratarem, com salários mais dignos, médicos que tivessem alta resolubilidade e 

que quisessem trabalhar oito horas por dia, em equipe multidisciplinar, em área 

adscrita, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde 

(BRASIL, 1994).Todavia, um olhar sobre as experiências em curso demonstra 

grande diversidade, haja vista as disparidades regionais e as desigualdades sociais 

que marcam a realidade brasileira. 

 

4.1 As propostas de mudanças na Educação Médica no Brasil 
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Com a finalidade de fomentar o aperfeiçoamento do sistema de saúde, e 

avaliar a educação médica, surge em 1991, a Comissão Interinstitucional Nacional 

de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM). A Associação Brasileira de Educação 

Médica (ABEM) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) passaram a constituir, 

com mais nove instituições, a CINAEM, que demonstrou forças da corporação ao se 

reunir com o objetivo de avaliar o ensino nas escolas médicas brasileiras e apontar 

um modelo formador diferenciado (REGO, 2003). Essas entidades identificaram a 

conexão entre a situação social e sanitária e a crise do modelo de educação médica 

vigente no país e rejeitavam o exame de ordem como alternativa para a superação 

dessa crise. 

Na primeira fase do projeto, traçou-se um perfil das escolas médicas 

brasileiras, a partir de um roteiro elaborado pela Organização Pan-americada da 

Saúde (OPAS). Com os resultados obtidos dessa fase, identificaram questões 

importantes que foram contempladas na segunda fase como: métodos pedagógicos, 

sistema de avaliação docente e discentes e a proposta curricular. Na terceira fase do 

projeto, em 1998, chamada de “Transformação do Ensino Médico no Brasil”, houve 

uma adesão significativa das escolas médicas para um movimento de mudança do 

ensino, tendo como foco as demandas e necessidades de saúde da população 

(SIQUEIRA, 2006). Nesse contexto, o envolvimento de educadores, pesquisadores, 

estudantes, gestores, profissionais e entidades da área médica fez crescer a 

percepção de que sem profissionais formados com outro perfil profissional tornava-

se muito difícil o processo de reorganização de modelos de atenção à saúde, de 

acordo com o preconizado pelo SUS (OLIVEIRA et al., 2008).  

Os movimentos que propunham a mudança, como a Associação Brasileira de 

Ensino Médico (ABEM), a Rede Unida, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO) e o Conselho Federal de Medicina, pressionaram o Ministério da 

Educação em busca de mudanças. E essas surgem, como por exemplo, a 

construção e homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), em 2001, 

para modificar os cursos de graduação no campo da saúde. As DCN somam-se ao 

movimento de construção de um novo paradigma, um novo modelo de assistência à 

saúde, o da integralidade (LAMPERD, 2004).  



57 

As DCN redefinem o perfil do profissional médico, como um generalista, com 

visão humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar no processo saúde-doença e 

nos diversos níveis de atenção na cadeia de cuidados progressivos à saúde, na 

perspectiva da integralidade, com senso de responsabilidade social e compromisso 

com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. Nesse ponto a 

reflexão sobre a ampliação dos cenários de prática adquire realce especial, os 

cursos deverão estar organizados, em sua estrutura curricular, de maneira que 

permitam a inserção dos estudantes em atividades práticas, em complexidade 

crescente, utilizando vários cenários de aprendizagem, por meio da integração 

ensino-serviço (STELLA. et al., 2009). Ressalta-se que a inserção dos estudantes 

em vários cenários de prática médica, amplia consideravelmente as possibilidades 

de problematização da realidade de saúde em que os estudantes irão atuar, do 

ponto de vista da identificação dos problemas dos serviços de saúde e das 

condições de vida da população (TEIXEIRA, 2003). 

No entanto, Almeida (2011) adverte que a aplicação das DCN nas escolas 

médicas só terá êxito se houver capacidade de investir em formação e de manter 

grupos de trabalho docentes, universitários (professores e estudantes), e 

interinstitucionais (com os serviços de saúde e com as comunidades), dedicados à 

construir, a implementar e a avaliar permanentemente os projetos político-

pedagógicos. 

No âmbito internacional, a adequação da formação médica à Estratégia de 

Atenção Primária à Saúde (APS) vinha sendo discutida desde a Conferência de 

Alma-Ata, levando a questionamentos, proposições e debates sobre o ensino 

médico em congressos, conferências, reuniões, além de revistas e teses. Exemplos 

desse interesse são: a Conferência Mundial de Educação Médica de Edimburgo 

(CHAVES; ROSA, 1990), o Encontro Internacional de Educação Médica (OPAS, 

1997) e o projeto UNI que estimulou a parceria entre universidades, serviços de 

saúde e comunidade, intensificando o processo de transformação do ensino médico. 

Desde 2001, o Brasil tinha investido em ações e políticas destinadas a 

promover mudanças na formação dos profissionais de saúde a partir das 

prerrogativas da DCN e do SUS. As DNC de 2001 já apontavam uma concepção  

mais ampla de saúde e do papel dos currículos integrados para a organização dos 

cursos que possibilitassem superar a organização disciplinar e articular várias 
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disciplinas em torno de temáticas relevantes e estimulantes. Apontaram ainda a 

necessidade de dar voz aos estudantes no processo ensino-aprendizagem, 

propondo uma mudança da ênfase nos conteúdos para o processo de aprendizagem 

ativa e independente, na superação da dicotomia entre teoria e prática e na 

valorização do trabalho articulado com os serviços de saúde e a população. Para os 

Cursos de Medicina, as DCN apontaram que o médico deve ter formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, ser detentor dos princípios éticos, um 

profissional promotor da saúde integral do ser humano e capaz de trabalhar em 

equipe (BRASIL, 2001). 

Com o intuito de impulsionar as mudanças na formação, o Ministério da 

Saúde e o Ministério da Educação, lançaram um Programa de Incentivo às 

Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina (Promed) que pretendia oferecer 

apoio técnico e financeiro para as escolas médicas que se dispusessem a entrar em 

processos de mudanças a partir de uma ação articulada com os serviços de saúde, 

à adoção de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e à formação geral, crítica 

e humanista. Esse cenário abria novas perspectivas para o movimento de mudanças 

na formação dos profissionais de saúde e de modo particular, de médicos. O 

Promed foi elaborado e iniciado nos anos 2001 e 2002, com grande repercussão 

para a implantação das DCN nos Cursos de Medicina. Essa proposta deveria criar, 

no cenário nacional, motivações e novas visões de um mercado de trabalho para o 

profissional médico com formação geral, que resgatasse a humanização do ato 

médico no âmbito intersetorial, multiprofissional e interdisciplinar (LAMPERD, 2002). 

Nas escolas contempladas com o programa, observou-se a ampliação dos cenários 

de prática, facilitando a relação ensino-serviço.  

Além de outras estratégias, como o VER-SUS, vivência no SUS para 

estudantes dos cursos de saúde, PITS (Programa de Interiorização do trabalho em 

Saúde), Polos de Educação Permanente para o SUS e já no final de 2005 foi criado 

o Programa de Reorientação do Ensino Médico (Pró-Saúde), cujo objetivo geral era 

incentivar transformações do processo de formação, geração de conhecimentos e 

prestação de serviços à população, para abordagem integral do processo de saúde-

doença, inicialmente implantados nos cursos de Medicina, Enfermagem e 

Odontologia. Posteriormente essa proposta foi ampliada para outras áreas 

profissionais do setor saúde, criando incentivos financeiros para os cursos que 



59 

fizessem reformas no sentido proposto. Nesse ideário, também foi criado o 

Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (Pet-Saúde) tendo como objetivo a 

valorização da Atenção Primária à Saúde, sobretudo, da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), com foco na formação permanente de todos os sujeitos envolvidos 

(BRASIL, 2002, 2005, 2008).  

Bravo, Cyrino e Azevedo (2014) indicam recentes propostas de indução pelo 

governo federal com vistas a fomentar as mudanças na formação médica, como a 

criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), a recente Lei Mais Médicos para o Brasil, que traz 

mudanças na política de provimento de médicos para o SUS, e a revisão pelo 

Conselho Nacional de Educação de novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

para a graduação médica, realizada em 2014, que ampliou a possibilidade de abrir 

novos cursos de graduação, vagas em cursos existentes e vagas de médicos 

residentes, afirmando a centralidade da formação na atenção primária. 

Durante a XIV Conferência Nacional de Saúde, em 2011, foram definidas 

prioridades para o Plano Nacional de Saúde (PNS), que apontaram um conjunto de 

medidas educacionais e regulatórias no âmbito da gestão do trabalho, 

compreendidas como estratégias para o enfrentamento dos problemas referentes à 

formação, tais como: o Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção 

Básica (Provab), o Programa de Financiamento Estudantil (Fies), o Programa 

Telessaúde, expansão das residências médicas e multiprofissionais, o Programa de 

Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho no SUS (Progesus) e a Mesa 

Nacional de Negociações do SUS (BRASIL, 2012a, 2012b).  

A partir de 2012, o MS com o intuito de reduzir a ociosidade das vagas de 

Residência de Medicina de Família e Comunidade, garantiu além de bolsas federais, 

o financiamento dessas equipes pelo Piso de Atenção Básica, uma vez que, com 

financiamento, essas equipes podem ser remuneradas através da equiparação de 

sua remuneração ao valor do mercado (BRASIL, 2012c). 

Diante dessa realidade, as universidades vêm buscando se adequar às DCN 

do Curso de Medina, com a expansão do ensino para a Atenção Básica, permitindo 

um contato dos estudantes, desde o início do Curso, com a comunidade onde irá 

atuar. Nesse sentido, os currículos estão sendo organizados para que os estudantes 

tenham uma inserção longitudinal com a Atenção Básica, permanecendo na mesma 
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unidade durante toda a formação. Todavia, as avaliações do ensino médico no Brasil 

tem revelado que a maioria dos cursos ainda se encontra organizado considerando 

as proposições de Flexner, com pouca consideração aos aspectos sociais, 

psicológicos, sociais e culturais (ALMEIDA, 2011). Apesar de todo processo de 

redefinição pedagógica e de diversificação dos cenários de aprendizagem nos 

últimos anos, as mudanças não tem sido evidentes, pois acontecem de forma 

dispersa, não ganham generalização e nem visibilidade (MATTOS, 2004), assim 

persistem falhas na graduação.  

Ao avaliar as dificuldades inerentes às mudanças na graduação, Fauerwerker 

(2002) ressalta que, embora os projetos político-pedagógicos fossem organizados 

considerando as diretrizes curriculares, na prática, as dificuldades relacionadas às 

relações de poder entre docentes e estudantes e entre os docentes, a ênfase no 

conteúdo, o baixo investimento na formação pedagógica dos docentes e os conflitos 

de ordem política e ideológica limitam e dificultam as mudanças necessárias para 

transformar o ensino em saúde.  

Diante do exposto, há de se considerar a necessidades de um esforço 

conjunto de diversos órgãos e instituições encarregados de articular e desenvolver 

projetos de formação para o SUS, em que antigos paradigmas possam ser 

transformados, por meio de mecanismos que problematizem e provoquem uma 

reflexão permanente sobre o pensar e agir, dos estudantes, profissionais de saúde e 

de docentes. 
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5. O processo de reorientação do Curso de Medicina da UFPB e a 

influência da Educação Popular 

 

5.1 Um pouco de história 

 

A UFPB está estruturada pelos campi de João Pessoa, Bananeiras e Areia. 

Nos últimos cinco anos, com a adesão ao novo Plano de Reestruturação e 

Expansão das Universidades (REUNI), do Governo Federal, a UFPB conseguiu 

dobrar de tamanho e, hoje, já é a instituição de ensino superior do Norte e Nordeste 

do país a oferecer o maior número de vagas no seu processo seletivo (CCM, 2015). 

O curso de graduação em Medicina da UFPB foi reconhecido oficialmente 

pelo Governo Federal, através do Decreto 38.011, em 05 de outubro de 1955. Por 

ocasião da Reforma Cêntrica, determinada pelo Decreto nº. 73.071, de 23 de 

fevereiro de 1974, a então Faculdade de Medicina, passou a ser denominada de 

Curso de Medicina e a integrar o Centro de Ciências da Saúde. Suas disciplinas 

foram agrupadas em departamentos e classificadas como básicas (atendidas pelos 

Departamentos de Morfologia, Biologia Molecular e de Fisiologia e Patologia) e 

profissionalizantes (oferecidas pelos Departamentos de Medicina Interna, Cirurgia, 

Pediatria e Toco-ginecologia e Promoção da Saúde). Tal arranjo visava evitar 

duplicidade de meios para os mesmos fins, permitindo que as disciplinas básicas 

fossem oferecidas a alunos de vários cursos da área da saúde. O Curso demostrava 

a filiação ao modelo flexneriano, através da divisão entre disciplinas básicas e 

profissionalizantes, e da base biológica. Era um exemplo de proposta de ensino 

médico centrado nas dimensões biológicas das doenças, de forma especializada e 

fragmentada. Por outro lado, o surgimento do Departamento de Promoção da Saúde 

(DPS) já revelava a preocupação crescente para com os aspectos preventivos da 

Medicina. (UFPB, 2007). 

No ensino básico, o estudante tinha pouco contato com o cenário de prática 

médica, o que dificultava a compreensão da totalidade da vida humana e de sua 

busca por saúde. No ensino clínico, as disciplinas eram focadas nas diversas 

especialidades médicas, com ensino essencialmente teórico e a prática realizada 

apenas em laboratórios de forma simulada, ou seja, não havia oportunidade de 

acompanhar o paciente com suas reais necessidades e de forma contextualizada. Já 
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no final do Curso, os estudantes participavam do internato e do Estágio Rural 

Integrado – ERI que eram oportunidades de maior contato com os pacientes e 

comunidades, no entanto, essas atividades eram realizadas apenas para cumprir 

uma etapa final do Curso, sem maior comprometimento com a comunidade e os 

moradores (VASCONCELOS, 2011c). A disciplina de saúde coletiva não fugia desse 

modelo pedagógico, com aulas apenas teóricas, concentradas em um único 

semestre letivo e com baixo envolvimento dos estudantes, denunciando um ensino 

conservador e desarticulado da realidade social. 

 Ao longo do tempo, o currículo do Curso de Medicina tem sofrido algumas 

reavaliações. Em 1975, uma primeira Comissão de Currículo deu impulso à 

celebração de novos convênios com outros órgãos públicos de saúde, ampliando as 

possibilidades para estágios práticos no internato. Posteriormente, em 1990, 

estruturou-se uma nova Comissão de Currículo que, entre outros propósitos, propôs-

se a aumentar as cargas horárias de disciplinas, estabelecer pré-requisitos e 

aprimorar algumas nomenclaturas. No entanto, essas mudanças eram apenas 

superficiais, pois buscavam aumentar a eficiência, dentro de uma perspectiva 

utilitarista, sem discutir as bases conceituais ou ideológicas do currículo. Além disso, 

as várias tentativas de reformas curriculares no Curso não conseguiram mobilizar 

parcelas significativa da comunidade acadêmica, não imprimindo mudanças 

significativas na estrutura fortemente conservadora do Curso (UFPB, 2007).  

 Em 1997, uma nova Comissão de Reforma Curricular cercou-se das 

reflexões trazidas pela Comissão Interinstitucioal Nacional de Avaliação das Escolas 

Médicas - CINAEM - e do Ministério da Educação, bem como de uma avaliação 

interna do curso, que apontava na direção da necessidade de uma reformulação 

pedagógica e ideológica do Curso. Outro fator importante que impulsionou as 

reformas curriculares do Curso de Medicina foi à promulgação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Medicina estabelecidas pelo Ministério da 

Educação (ME). Esses movimentos foram importantes para nortear a construção da 

atual proposta do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso. A reflexão sobre o 

novo formato do Curso teve a participação ativa e propositiva dos estudantes 

oriundos da extensão universitária que teve papel fundamental na mobilização e 

discussão da reforma curricular do Curso de Medicina. A mobilização desses 

estudantes foi determinante para a condução e incorporação de elementos 
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importantes da Educação Popular na nova matriz curricular do Curso (SIMON, 

2012). 

A justificativa para a construção do novo PPP apoiava-se sobre um 

diagnóstico do Curso, em que havia a identificação de várias dificuldades e 

problemas a serem superados. Entre eles a inadequação entre os conteúdos 

programáticos do Curso e a atual necessidade médico-social encontrada no 

mercado de trabalho; dissociação entre o ensino dos ciclos básico e profissional; 

elevada carga de disciplinas, muitas vezes, de pouca relevância para a formação do 

médico; uso intensivo de aula expositiva para grande número de alunos; ênfase no 

papel do professor como fonte principal de conhecimento, valorizando a informação 

e não a formação; estímulo à especialização precoce do aluno (UFPB, 2007). 

Destaca-se que essas características, presentes no currículo do Curso de 

Medicina da UFPB, assim como na maioria dos currículos da área da saúde, eram 

decorrentes das políticas econômicas e de saúde, ocorridas a partir da década de 

1960, uma vez que o modelo de saúde estava organizado de modo a privilegiar as 

ações curativas, concentrado nas instituições particulares por meio de convênios e 

orientado para o ensino no âmbito hospitalar (CHIRELLI, 2002). 

 

5.1.1 A força dos Projetos de Extensão Popular 

 

Pequenas iniciativas de reforma curricular vinham sendo feitas no Curso de 

Medicina, ao longo do tempo, mas nenhuma conseguia provocar uma mudança 

estrutural no ensino. A primeira iniciativa concreta de mudança com propostas 

alternativas surgiu no final da década de 1980, a partir do Projeto de Atuação 

Comunitária (NAC), em que convergiam estudantes de vários cursos, animados e 

desejosos de  lutar por um novo modo de conceber a saúde. Esse movimento gerou 

força política necessária para questionar o modelo de ensino e pensar novas 

estratégias pedagógicas que superasse o modelo até então predominante no ensino 

hegemônico. Os estudantes participantes do NAC estavam em sintonia com as 

reflexões oriundas das discussões do movimento nacional dos estudantes de 

Medicina e do Movimento Popular de Saúde (MOPS), e passaram a assumir o 

comando do processo de reforma curricular do Curso. Mas um grupo de estudantes 

de Medicina, contrários à reorientação do ensino na lógica comprometida com as 
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classes populares, assumiu o Centro Acadêmico (CA) de Medicina, e a discussão 

acabou se esvaziando (VASCONCELOS, 2011a). Esse fato demonstrou que não 

eram apenas os docentes especialistas e ligados à prática privada que defendiam o 

modelo de ensino existente  

Em 1997, sob nova mobilização estudantil, agora ligada ao Projeto de 

Extensão “Educação Popular e Atenção à Saúde da Família” (PEPASF) gerou forças 

para uma nova articulação capaz de mudar a direção política do Centro Acadêmico  

de Medicina e fortalecer o debate da mudança curricular (VASCONCELOS, 2011b). 

Ressalta-se que os estudantes que passaram pelo Pepasf começaram a ocupar 

diretorias de centros acadêmicos de vários cursos de saúde da UFPB, trazendo 

novas reflexões sobre propostas de ensino alternativas ao modelo hegemônico.  

Em 1999, o estudante do Pepasf, Alexandre Medeiros, assumiu a presidência 

do CA de Medicina, dando início a um intenso processo de pressão estudantil pela 

reforma do ensino médico. Na década de 2000, o movimento estudantil fortalecido, 

encontrou uma conjuntura política bastante favorável para pressionar pela mudança 

do ensino. A expansão da Estratégia Saúde da Família gerou um maior investimento 

do Estado direcionado para a mudança do perfil profissional, o Ministério da Saúde 

passou a cobrar e apoiar mudanças no ensino bastante sintonizadas com aquelas 

defendidas pelo movimento estudantil e de alguns professores e funcionários da 

UFPB. Toda essa conjuntura, aliada a força do movimento estudantil ligada aos 

projetos de extensão universitária foram determinantes para a reforma do ensino 

médico. Conforme advogam os autores Gomes, Sampaio e Lins (2015) o papel ativo 

do movimento estudantil, a partir de membros do Centro Acadêmico e de sua 

parceria com a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM), 

bem como a participação de docentes e estudantes foram fundamentais para a 

efetiva mudança no currículo de Medicina. 

Simon (2012), ao avaliar as mudanças no ensino médico da UFPB, ressalta  a 

participação ativa e propositiva dos estudantes oriundos da extensão universitária 

que desempenharam papel fundamental tanto na mobilização e na discussão da 

reforma em si quanto na condução e na incorporação de elementos importantes do 

ponto de vista da Educação Popular na nova matriz do Curso. Destaca-se que o 

processo de reformulação e de aprovação do novo currículo de Medicina da UFPB 

teve duração de seis anos, apesar da força contrária de um grupo mais ligado à 



65 

direita tentar desarticular o processo, foi o dinamismo dos estudantes ligados aos 

projetos de extensão e de alguns docentes que possibilitou a concretização das 

mudanças na nova matriz do Curso, inclusive de aspectos importantes no tocante a 

Educação Popular.  

 

5.1.2 A nova proposta do Curso 

A nova proposta pedagógica do Curso baseia-se na estrutura modular, sendo 

o módulo definido como uma unidade didática constituída por um conjunto de 

conteúdos, de uma ou várias disciplinas, a ser desenvolvido. Os módulos foram 

divididos em Módulos Interdisciplinares Verticais (MIVs) e Módulos Horizontais (MH). 

Os MIVs desenvolve(m) continuamente, durante um determinado período ao longo 

do semestre letivo, variando a carga horária de acordo com os conteúdos a serem 

trabalhados, e ocorrem uma por vez, ou até três módulos simultaneamente e em 

turnos diferentes (UFPB, 2007). Ressalta-se que o maior peso do currículo está 

depositado sobre os Módulos Interdisciplinares Verticais (MIVs), que detêm 67% da 

carga horária e são classificados como “Currículo Nuclear”, juntamente com o 

internato. Nesses módulos, estão os conteúdos mais relacionados às disciplinas 

clássicas associadas ao saber médico, dentro do modelo flexneriano, que operam 

de forma fragmentada e não praxiológica (SIMON, 2012). 

Os Módulos Horizontais (MH) ocupam uma carga horária menor no currículo, 

e são o segundo componente curricular em termos de carga horária, e se caracteriza 

por ser longitudinal, ou seja, desenvolver-se ao longo de semestres letivos, 

perpassando todo o Curso, ocupando seis horas semanais. O MH foi dividido em 

Módulo Prático-Integrativo (MHA) e Módulo Técnico-Reflexivo (MHB). O MHA tem 

como eixo pedagógico a problematização da vivência dos estudantes que se 

inserem em serviços de saúde ao longo dos oito primeiros semestres. Já o MHB 

ocorre durante oito semestres iniciais, tendo como foco a relação médico-paciente e 

a formação ética e bioética do estudante (UFPB, 2007).  

Os Módulos Horizontais A têm por objetivo constituir um espaço de integração 

de todas as atividades curriculares e estão organizados, em seus diversos 

momentos, a partir da problematização de situações clínicas ou sociais específicas, 

surgidas em cada cenário. Além disso, buscou-se estruturar os módulos ao longo do 
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Curso, vinculando toda a formação acadêmica na prática em serviço. Ressalta-se 

que os MHA vão do primeiro ao oitavo período do curso (MHA1 – MHA8) e têm uma 

formulação progressiva que passa da saúde para a doença, de temas gerais para 

específicos, do atendimento  à comunidade para o específico e do social para o 

clínico (SIMON, 2012). Assim, os módulos ficam do primeiro ao quinto semestre sob 

a responsabilidade do Departamento de Promoção da Saúde (DPS). Nesses 

módulos, a problematização substitui a ênfase do PBL expresso nos fundamentos 

curriculares do Curso. Vale destacar que a escolha dessa metodologia indicou a 

influência da Educação Popular em Saúde e da Extensão Popular sobre o currículo 

de Medicina (VASCONCELOS, 2011c). 

No MHAB, a organização metodológica baseia-se em um seminário semanal, 

com temas pré-definidos, procurando dar suporte emocional e ético aos estudantes, 

para desenvolverem as outras atividades do Curso. Além disso, busca conciliar a 

discussão de conteúdos pré-definidos com a possibilidade de discussão mais 

pessoal de temas de interesse dos estudantes, com pelo menos, três grupos de 

reflexão, no semestre, para discutir os seus aspectos emocionais, bem como 

conciliar os conteúdos pré-definidos com as pedagogias ativas (UFPB, 2007).  

As seis horas semanais que compõe o MHA estão divididas em quatro horas 

de prática e duas horas de teoria. Para o momento teórico, deixa-se em aberto os 

conteúdos, coerentemente com a metodologia da problematização, sendo os 

conteúdos aprofundados a partir da emergência dos temas das rodas de 

problematização (SIMON, 2012). Os cenários de prática e os objetivos dos módulos 

seguem uma evolução sequencial do primeiro ao quinto período, como se pode 

visualizar no quadro abaixo. Percebe-se o caminho da comunidade (MHA1 e A2) 

para as unidades de saúde locais (as USFs), em seguida, para os serviços de 

atenção secundária e terciária (MHA3) e, depois, retorna às USFs (MHA4 e 5). 

 

Quadro. Cenários de prática e objetivos gerais dos Módulos Horizontais A (SIMON, 

2012). 

MHA 1 – Saúde da 
Comunidade  

Comunidades  Conhecer as famílias, seus 
modos de vida e suas 
necessidades de saúde em 
um determinado território  

MHA2 – Sistema de saúde: 
atenção básica  

Unidades de Saúde da 
Família (USF)  

Identificar como as UBS 
estão organizadas para 
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responder às 
necessidades de saúde da 
comunidade  

MHA3 – Sistema de saúde: 
atenção secundária e 
terciária  

Policlínicas, hospitais, 
serviços especializados e 
órgãos gestores e de 
controle social  

Conhecer os serviços de 
saúde de atenção 
secundária e terciária 
(média e alta 
complexidade, 
respectivamente)  

MHA4 e MHA5 – Atenção 
à saúde da família  

Unidades de Saúde da 
Família (USFs)  

Desenvolver habilidades 
na execução de 
procedimentos da atenção 
básica à saúde  

 

 

5.1.3 A organização inicial dos Módulos Horizontais  

 

A organização dos Módulos MHA1 e MHA2 tiveram inicialmente forte 

influência da EP e se espelharam na metodologia desenvolvida no Pepasf. No 

MHA1, os estudantes se envolviam na produção do cuidado a algumas famílias, com 

o objetivo de compreender a dinâmica de vida dos moradores, família e comunidade, 

como lidavam com suas necessidades, além de buscar compreender as relações 

que se estabeleciam entre eles. No MHA2, os estudantes se aproximavam do 

cotidiano das Equipes de Saúde da Família (ESF) às quais as famílias 

acompanhadas no primeiro período estavam vinculadas, de modo a compreender o 

a organização dos serviços, suas ofertas de cuidado, a maneira como os usuários 

acessam os serviços e a rede de apoio social presente no território. Destaca-se que 

a maior aproximação com os moradores, famílias e comunidade, permitia que os 

estudantes compreendessem, pela perspectiva dos moradores, os entraves, 

gargalos institucionais, funcionamento da USF, ofertas de serviços e acesso, 

possibilitando uma compreensão mais global e abrangente daqueles serviços. 

Nesses Módulos, especificamente, surgia pela primeira vez, a participação 

comunitária, a criação de vínculos com os sujeitos, a compreensão do sujeito 

inserido na família, na comunidade, no território, articulando-se em movimentos 

sociais, aspectos inovadores do novo currículo. Assim, o estudante do primeiro 

período aprendia a criar vínculos com as famílias, não apenas para oferecer afeto, 
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mas para aprender a desenvolver soluções criativas para os problemas junto com as 

famílias (SIMON, 2012). 

 No MHA3, os estudantes eram inseridos em serviços de atenção ambulatorial 

especializada e hospitalar, e podiam compreender a relação entre a atenção básica 

e as demais redes de atenção do sistema de saúde, e discutiam temas como gestão 

em saúde, financiamento, planejamento, avaliação, entre outros. No MHA4 e A5, os 

estudantes voltavam a atuar nas mesmas unidades de Saúde da Família em que se 

inseriram no primeiro e no segundo semestres. Nesses períodos, já iniciavam as 

atividades clínicas em atenção primária, articulando abordagens individuais e 

coletivas, com construção de projetos terapêuticos, atendimento individual nos 

consultórios, entre outros (GOMES; SAMPAIO; LINS, 2015). Após essa etapa, os 

estudantes retornavam as unidades de Saúde da Família, apenas no internato onde 

permaneciam em torno de 16 semanas em tempo integral. 

É mister destacar que os Módulos Horizontais A1, A2, A3, A4 e A5 

expressavam as principais mudanças ocorridas na matriz curricular do Curso do 

ponto de vista da construção crítica e dialética do cuidado, expressos no 

desenvolvimento de habilidades na criação de vínculos, no reconhecimento da 

participação popular no setor saúde, no reconhecimento das estratégias de luta dos 

indivíduos e movimentos sociais, bem como avaliando o quanto os serviços de 

saúde em todos os níveis orientavam seus modelos técnico-organizacionais em 

direção à satisfação das necessidades de saúde da população. Além disso, 

preocupavam-se com a dimensão social do processo saúde-doença, através da 

ênfase na territorialização, apontando para o entendimento da articulação em rede 

dos serviços de atenção à saúde, e não, apenas, para a realização de atendimentos 

e procedimentos individuais por serviços isolados da rede (SIMON, 2012).  

A seguir, apresentaremos as possibilidades de implementação da Educação 

Popular nos Módulos Horizontais A1 e A2, do Curso de Medicina da UFPB, que 

corresponde à análise dos dados empíricos desse estudo. 

 

6. A implementação da Educação Popular nos Módulos Horizontais A1 e 

A2 no Curso de Medicina da UFPB 

 

6.1 A fase inicial 
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Em 2007, com a implantação do novo currículo médico e a abertura para as 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, foi possível adaptar a proposta 

metodológica realizada no Pepasf para os Módulos Horizontais A1 e A2. A nova 

proposta consistia em proporcionar atividades de aprendizagem que possibilitassem 

a vivência em comunidade, além do acompanhamento sistemático dos estudantes 

às famílias selecionadas, possibilitando o conhecimento da realidade social e do 

trabalho multiprofissional. Utilizava-se como ferramenta metodológica a 

problematização, que é uma forma de aprendizagem baseada em problemas, que 

constitui com o diálogo o cerne da Educação Popular freireana. A educação 

problematizadora busca construir os conhecimentos a partir da vivência de 

experiências significativas (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004).  

O método da problematização, aliado ao diálogo genuíno entre o educador e os 

educandos, possibilita um processo de transformação dialética, em que o educador 

problematizador re-faz, constantemente, seu ato cognoscente na cognoscitividade 

do educando (FREIRE, 2011a).  Era, portanto, uma alternativa mais radical de 

integração entre teoria e prática. Vale destacar nesse método problematizador, a 

dimensão política como elemento fundamental. Para Vasconcelos (2006) esse 

elemento marcaria diferenças importantes com relação a aprendizagem baseada em 

problemas (PBL), em que o estudante não desenvolve necessariamente o 

compromisso com o sujeito sobre o qual discute a situação-problema, na perspectiva 

da transformação. 

Vale enfatizar que, para organizar as atividades práticas, os estudantes eram 

divididos em duplas e se responsabilizavam, inicialmente, por quatro famílias e 

faziam visitas semanais às mesmas famílias, com o intuito de formar vínculos 

afetivos, adquirir experiências em solução de problemas e  habilidades relacionadas 

aos cuidados em saúde, conhecimento de atividades e ações desenvolvidas nas 

Unidades Saúde da Família, para que, no futuro, fossem participantes ativos em 

atividades de base comunitária. Para as atividades teóricas, pensou-se na 

construção individual do prontuário familiar, onde os estudantes relatavam as 

principais vivências, aprofundando teoricamente temas relevantes para a 

compreensão do problema apreendido nas famílias. Os seminários temáticos seriam 

realizados ao longo do semestre letivo como estratégia de sistematizar os 

aprendizados adquiridos, sendo realizados prioritariamente na própria comunidade, 
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de modo que as equipes e moradores fossem participantes ativos desse momento, 

colaborando na construção conjunta do conhecimento. No final dos Módulos, previa-

se o planejamento de oficinas com o objetivo de avaliar o processo de 

implementação das atividades, com a participação dos envolvidos diretamente nas 

ações, de modo a identificar fragilidades e potencialidades, gerando reflexões e 

informações para o redirecionamento das atividades.  

Optou-se em trabalhar com as situações familiares em seus contextos reais, pois 

não havia o que substituísse o contato humano, a vivência e o compartilhar de 

problemas, a solidariedade, a construção de vínculos pessoais e a apropriação da 

realidade, contribuindo para uma formação crítica, humanística e ética dos 

estudantes. Nesse sentido, a nova proposta para os Módulos, configurava novos 

espaços, novas relações, novos papéis e muitos desafios, sobretudo porque, nessa 

construção, nem todas as ferramentas necessárias estavam disponíveis.  

Ainda no processo de construção dos Módulos e do modus operandi, iniciou-

se o primeiro desafio, que girou em torno do perfil de docentes para atuar na nova 

metodologia que fossem, ao mesmo tempo, desejosos e qualificados para atuar com 

a perspectiva adotada. Para operar os Módulos era necessário docentes que 

tivessem experiência em trabalhos comunitários e com disponibilidade de ir a 

campo, uma vez que os cenários de prática estavam localizados em comunidades 

periféricas da cidade. No entanto, o Departamento de Promoção da Saúde (DPS) 

além de não ter recursos humanos suficientes para assumir sozinho a 

implementação desses Módulos, também não tinha  docentes com perfil de atuação 

alinhado a proposta de trabalho comunitário. Assim, o coordenador dos referidos 

Módulos recorreu a docentes e funcionários de outros departamentos da 

universidade, aproveitando que a UFPB tinha grande experiência em extensão 

universitária e com quadro de funcionários também qualificado para o trabalho 

comunitário, contribuindo assim com o fomento da interdisciplinaridade.  

Essa iniciativa acabou aglutinando docentes e funcionários de outros 

departamentos da UFPB. A equipe pedagógica inicial dos Módulos ficou composta 

pelos seguintes atores: coordenador (Eymard Mourão Vasconcelos – docente DPS), 

docentes (Maria do Socorro Trindade Morais – Departamento de Enfermagem  

Saúde Pública e Psiquiatria; Dailton Alencar de Lacerda – Departamento de 

Fisioterapia e Iara Medeiros – docente DPS). Contou-se, ainda, com a colaboração 
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de Maria das Graças Lucena, enfermeira e com ampla experiência com educação 

em saúde, e posteriormente de Gildeci Alves de Lira, docente da Escola Técnica de 

Saúde, além de Juliana Sores, médica e ex-integrante do Pepasf. Além disso, 

cogitava-se a participação de monitores que seriam estudantes de Medicina, 

nutrição, fisioterapia, psicologia, odontologia, comunicação e enfermagem com 

experiência, de pelo menos um ano, em projetos de extensão universitária atuando 

em comunidades periféricas orientados pela Educação Popular. 

A presença dos monitores de diferentes cursos da saúde, além de fomentar o 

cultivo da interdisciplinaridade, tinha o objetivo de nos auxiliar com as atividades dos 

Módulos:  organização dos seminários, apoio e supervisão do trabalho de campo, 

auxílio individual aos estudantes em plantões em horários durante a semana, 

orientação e acompanhamento do prontuário familiar, participação nas reuniões para 

planejamento das atividades e estudos, bem como na integração entre os docentes 

de outros cursos, valorizando assim as muitas dimensões do trabalho em saúde. 

Além disso, os monitores tinham a oportunidade de exercitar o aprendizado de uma 

atuação compartilhada com estudantes de outros cursos da saúde.  

Almejava-se ter o suporte de materiais previstos para a organização de ações 

educativas em saúde que seriam desenvolvidas na comunidade e para dar apoio 

nas oficinas e seminários de aprofundamento teórico, como por exemplo: gravador, 

cartolinas, filmadora, vídeo cassete, fitas de vídeo, papel, etc. Além de uma sala 

ampla na universidade, equipada com aparelho de som, televisão e vídeo cassete, 

mobiliada de forma que permitisse a movimentação das cadeiras para a organização 

das oficinas e dinâmicas. Essa sala também deveria servir de apoio administrativo e 

pedagógico à disciplina, colaborando nos contatos interinstitucionais e 

interdepartamentais necessários, dando suporte às iniciativas dos estudantes e 

monitores na preparação das oficinas, seminários e atividades educativas. No 

entanto, a falta de infraestrutura do DPS inviabilizou a possibilidade de um espaço 

físico destinado para esse fim.  

Os recursos financeiros necessários para equipar as unidades de saúde que 

seriam cenários de prática dos referidos Módulos, deveriam ser viabilizados pelos 

recursos advindos do Programa de Reorientação da Formação em Saúde (PRÓ-

SAÚDE). Ressalta-se que o Pró-Saúde trouxe um aporte de recursos financeiros 

importante, oferecidos aos cursos que apresentassem projetos de reformulação 
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curricular no sentido apontado pelas novas diretrizes curriculares (BRASIL, 2005). 

No entanto, esses recursos não haviam sido disponibilizados por ocasião da 

implantação dos Módulos, o que dificultou ainda mais a operacionalização das 

atividades nas unidades de saúde selecionadas.  Além disso, o apoio pedagógico 

dos monitores não se concretizou, por dois motivos: primeiro os estudantes 

argumentavam que não tinham disponibilidade de tempo para as atividades 

previstas; segundo, pela falta de incentivos financeiros, como a bolsa de monitoria 

que viabilizasse a participação efetiva dos monitores nas comunidades. Nesse 

sentido, as tarefas direcionadas aos monitores passaram a ser responsabilidade dos 

docentes, que já se mostravam bastante sobrecarregados com as demandas 

exigentes dos Módulos, além  das atribuições individuais realizadas em seus 

próprios departamentos.  

 

6.1.1 Os cenários de aprendizagem e o conteúdo teórico do MHA1 e A2 

 

As atividades práticas dos Módulos eram realizadas, inicialmente, em duas 

comunidades periféricas de João Pessoa: Grotão e Maria de Nazaré que já 

recebiam os estudantes da Extensão Popular, o que facilitou muito nossa inserção, 

uma vez que já havia nessas comunidades trabalho integrado com a universidade. 

Além disso, existiam nesses territórios movimentos sociais dinâmicos e equipes de 

saúde aliadas da nova proposta de trabalho acadêmico. Vale destacar que houve 

grande pressão na universidade para que optássemos por unidades integradas com 

ampla infraestrutura e mais próximos da universidade. As unidades integradas eram 

novidade no município naquela época, mas havia grande resistência da maioria dos 

moradores a essa nova forma de organização, em que três ou quatro equipes de 

saúde eram integradas em um único espaço físico. Avaliamos que as relações 

humanas de qualidade com a comunidade e com as equipes de saúde eram muito 

mais importantes para esse trabalho do que prédios amplos e aparelhados.  

Destaca-se que durante o processo de planejamento e organização dos 

Módulos, exigia-se dos docentes muitas articulações com as equipes de saúde, 

sobretudo para a identificação e seleção das famílias que seriam acompanhadas, 

por vezes demorávamos a dar início à prática, em virtude desses acordos. Para a 

seleção das famílias, considerava-se a presença de problemas, a necessidade de 
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maior apoio e a disponibilidade para receber visitas. Assim, iniciamos em 2007 o 

MHA1 com uma turma de 50 estudantes distribuídos nas duas comunidades, 

divididos em duplas, sendo cada dupla responsável  por quatro famílias previamente 

selecionadas. A cada semana os estudantes visitavam as mesmas famílias, 

procurando criar vínculos, conhecer seu modo de viver e suas  principais 

necessidades. Ao longo do semestre, podiam acompanhar o surgimento de 

problemas de saúde e o processo de organização para seu enfrentamento. A 

expectativa era de que com a inserção do estudante nas famílias e comunidades 

surgisse um olhar e uma escuta mais amplos e qualificados, a respeito de seus 

problemas e principais necessidades.  

Ferreira, Silva e Aguera (2007) clarificam essa prerrogativa, ao argumentar 

que, ao se confrontar com o problema real , os estudantes reconhecem uma nova 

concepção de aprendizagem , na qual utilizam capacidades prévias e buscam novos 

conhecimentos (cognitivos, afetivos e psicomotores) para enfrentar as situações que 

surgem do cotidiano, atribuindo significado à sua aprendizagem e possibilitando a 

construção de novos saberes. 

No segundo semestre, as duplas passavam a ser formadas por um estudante 

do primeiro período e outro do segundo. Essa foi uma estratégia pensada para suprir 

o contingente de docentes, naquela época, ainda restrito aos docentes do grupo de 

pesquisa da EPS. De modo que quando o estudante do segundo período saía, o do 

primeiro assegurava a continuidade dos cuidados à família e ajudava na introdução 

do novo estudante. Novas famílias eram selecionadas, de modo que as duplas 

permanecessem com quatro famílias, permitindo que o acompanhamento não 

tivesse descontinuidade em cada período letivo e que a experiência acumulada por 

uma turma fosse transmitida para as seguintes. Com o tempo, os estudantes iam 

ampliando seu relacionamento com as unidades saúde da família (USF) e com os 

movimentos locais e podiam assumir a participação em atividades educativas e 

apoiar práticas de saúde voltadas para outros públicos. 

As atividades na comunidade ocupavam uma manhã ou tarde e iniciavam 

com uma pequena reunião para troca de informações, juntamente com a equipe de 

saúde local e para planejar as estratégias do dia. Ao final do turno, após as visitas, 

os estudantes se reuniam novamente com os docentes para discutir rapidamente os 

problemas e descobertas mais importantes das visitas realizadas. Essas reuniões 



74 

aconteciam em prédios comunitários localizados nos territórios, tendo em vista a 

falta de espaço físico nas USF. As observações dos estudantes durante as visitas 

domiciliares e reuniões eram anotadas em um diário de campo e faziam parte de um 

prontuário familiar que cada estudante construía individualmente, de modo a relatar 

e refletir suas próprias experiências no contexto das famílias.   

Em outro dia da semana, havia uma aula, chamada de tutoria com duas horas 

de duração direcionada para a teorização de temas e questões levantadas pelos 

estudantes e docentes. É importante ressaltar que nessas aulas não havia uma 

definição prévia dos temas a serem discutidos, uma vez que a teorização sempre 

partia da problematização das situações encontradas na relação dos estudantes 

com a comunidade, famílias e moradores. Essa era a grande inovação nos Módulos, 

pois o ensino tradicional era concentrado em disciplinas baseadas em normas com 

identidades independentes em seus contextos (KJAERSDAM, 2009).  

Apesar dos temas de discussão e aprofundamento teórico dos Módulos 

surgirem, principalmente da problematização das situações encontradas na relação 

dos estudantes com as famílias, a experiência de mais de oito anos do Pepasf na 

Comunidade Maria de Nazaré, havia mostrado que alguns temas eram recorrentes 

nas discussões, como por exemplo: dinâmica de funcionamento do SUS; 

movimentos sociais; as diferentes formas de organização da vida familiar; os 

principais problemas de saúde da população periféricas; estudo inicial dos principais 

procedimentos da Atenção Primária à Saúde; aspectos subjetivos do trabalho em 

saúde; o funcionamento das instituições de ensino nas comunidades populares; 

princípios metodológicos da Educação Popular em Saúde, entre outros.  

É importante destacar que não havia uma lógica sequencial desses temas 

distribuídos ao longo do semestre letivo, nem mesmo um roteiro das unidades 

previstas para os Módulos, pelo contrário, a vivência prática e as demandas locais 

determinavam a necessidade de discutir, de modo que, para iniciar o processo de 

teorização, os docentes sempre partiam de um problema real identificado nas 

vivências dos estudantes. Essa foi, na verdade, uma redefinição mais profunda e 

radical do que se pretendia alcançar com a metodologia adotada, sendo a principal 

característica da nova proposta. Assim, a problematização das demandas familiares 

e comunitárias com os vários sujeitos nele envolvidos diretamente tornava-se o 
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principal elemento pedagógico que possibilitava, além da leitura crítica da realidade, 

a busca de explicações que ajudasse a transformá-la. 

O modo de conceber o aporte teórico dos Módulos rompia com a abordagem 

disciplinar e especializada que predominava no estudo acadêmico da Medicina. A 

abordagem da EP se contrapõe claramente aos saberes e às práticas autoritárias 

distantes da realidade social e orientadas por uma cultura medicalizante imposta à 

população. Todavia, não se opõe ao saber científico, mas busca agir de modo 

compartilhado e dialogado com as práticas profissionais instituídas no SUS. Assim, 

sua ênfase é no sujeito práxico, que se transforma na ação de problematizar, 

formulando o conhecimento na vivência de experiências significativas como potência 

de transformação do contexto vivido, que produz conhecimentos e cultura (BRASIL, 

2013).  

 

6.1.2 A avaliação 

 

6.1.2.1 Avaliação do estudante 

 

A avaliação dos estudantes fugia do método tradicional de avaliação focada 

quase exclusivamente na prova no final do período letivo, centrada no cognitivo, com 

ênfase na memorização de conteúdos, conforme destacam Ludke e Sales (1997). 

Ao contrário, a nova proposta avaliativa era processual e envolvia diversas fontes de 

informação como estratégia de valorizar a participação dos vários atores neles 

envolvidos. A avaliação deveria, portanto, representar um processo de compreensão 

dos avanços, limites e dificuldades que os estudantes encontravam no percurso das 

atividades realizadas nos Módulos e considerava indicadores como: nível de 

envolvimento no acompanhamento familiar (docentes ouvindo os ACS),  atividades 

educativas realizadas nas escolas e nas creches locais, apresentação de pesquisas 

com aprofundamento teórico, nível de envolvimento na organização das atividades 

reflexivas, análise do prontuário familiar dos estudantes, além de seminários que 

tinham o objetivo de refletir sobre os aprendizados mais significativos apreendidos 

pelos estudante durante as atividades.  

O primeiro seminário realizado na primeira turma do MHA1 aconteceu na 

sede da Assembleia de Deus no bairro do Grotão, em virtude da falta de espaço na 
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USF. Tivemos a participação dos ACS e da médica da unidade, mas muitos 

imprevistos aconteceram naquele dia: esquecemos o cabo do computador, do telão 

e de tomadas, gerando demora para darmos início às atividades. Depois de sanados 

os contratempos, iniciamos as apresentações dos trabalhos. Para nossa surpresa, o 

enfoque da maioria dos seminários foi direcionado para a compreensão da 

patologia, com bibliografias que reforçavam a compreensão das doenças 

identificadas no âmbito familiar. Talvez ainda não estivesse claro para os estudantes 

o que devia ser abordado no nível da família e do indivíduo, embora nossas 

orientações fossem no sentido de uma abordagem mais ampla que incluísse, além 

do contexto de vida dos moradores, suas principais necessidades, com 

aprofundamento teórico de questões consideradas prioritárias para a compreensão 

do problema priorizado. De toda forma, as apresentações demostravam a 

dificuldade dos estudantes em sistematizar aprendizados que incluíssem aspectos 

extra biológico em suas análises.   

Após o encerramento das apresentações, cada docente fazia suas 

considerações e aproveitava para reforçar a necessidade de rever a metodologia do 

seminário, de modo a torná-lo mais sintonizado com a proposta do Módulo. Os 

seminários subsequentes foram, aos poucos, assumindo novo formato, abrindo 

espaço para criações artísticas, em que eram organizados peças de teatro, poesias, 

músicas que resgatavam a beleza e a criatividade do trabalho em saúde. Nesse 

processo os estudantes aprendiam a superar o caráter racional da Medicina 

moderna, contribuindo para a educação dos sentidos, dos sentimentos, da 

sensibilidade, enfim, das qualidades sensíveis do ser humano (PEREIRA, 2007). 

No final de cada semestre letivo realizávamos uma oficina de avaliação dos 

Módulos, geralmente nos espaços da própria comunidade, de modo a facilitar a 

presenças dos profissionais das equipes de saúde. Essas oficinas eram planejadas 

e sistematizadas seguindo um roteiro, de modo a avaliar os avanços, limites e 

dificuldades que os estudantes apresentavam durante a realização das atividades. 

Eram avaliadas as visitas domiciliares, participação dos docentes nas atividades, 

dos ACS, a relação dos estudantes com a equipe de saúde, com as organizações 

comunitárias, bem como análise crítica dos seminários temáticos e do prontuário 

familiar, propondo ao final sugestões de melhorias para os Módulos.  
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No final do primeiro semestre letivo realizamos a primeira oficina com o 

objetivo de avaliar a nova proposta. Os estudantes pontuaram alguns aprendizados, 

como por exemplo: o aumento da motivação dos estudantes com o Módulo, a partir 

do início das visitas domiciliares; a dinâmica da criação de vínculos e o 

desenvolvimento do olhar social como grandes aprendizados; a participação dos 

estudantes com as organizações comunitárias como estratégia de aproximação com 

os movimentos sociais do território; a ampliação do olhar do estudante sobre os 

problemas de saúde; diminuição da timidez dos estudantes; aumento da confiança e 

da qualidade do cuidado direcionado às famílias acompanhadas. Entre as 

dificuldades foram elencadas: timidez inicial dos estudantes; ausência das famílias 

no momento das visitas domiciliares; falta de experiência e resistência de estudantes 

na relação com as famílias, além da demora para a inserção dos estudantes na 

comunidade. A partir dos resultados das oficinas, novas estratégias eram 

desenhadas com o objetivo de reestruturar as atividades, de modo a superar as 

dificuldades relatadas. 

 

6.1.2.2 O papel dos docentes nos Módulos 

 

Na nova proposta dos Módulos, os docentes tinham um papel bem diferente 

daqueles mestres com olhar focado pela viseira científica que vigiavam e reprimiam 

o envolvimentos não orientados pela técnica. O papel do docente era bem mais 

amplo e envolvia atribuições como: orientar a organização e criação de condições 

para que as relações ocorressem de forma rica do ponto de vista pedagógico, de 

modo a responder aos interesses das famílias assistidas; apoiar, desafiar e motivar 

os estudantes, além de articular as ações no território, acompanhar as visitas 

quando fosse necessário, sobretudo quando a dupla de estudantes apresentavam 

dificuldades de interação com as famílias; e apontar o estudo de questões sobre os 

principais problemas identificados. Além disso, o docente deveria ter sensibilidade 

para perceber entraves não expressos para ajudar a negociar e priorizar com calma 

os vários interesses e particularidades tanto dos estudantes, como das famílias, 

esclarecendo medos, preconceitos e constrangimentos. Necessitava ainda ter 

conhecimentos teóricos amplos que permitissem apontar alguns caminhos iniciais de 

estudos para as questões identificadas e propor questões mobilizadoras 
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O papel do docente estava expresso na fala de Freire (2011a), em seu livro 

Pedagogia do Oprimido que enfatiza que na educação problematizadora, o educador 

já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado em diálogo 

com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, docente e estudantes 

se tornavam sujeitos do processo de aprendizagem e os argumentos de autoridade 

perdiam a força. Nesse sentido, a função do docente era totalmente ressignificada, 

exigindo disponibilidade para acompanhar, pesquisar e colaborar com o aprendizado 

crítico e emancipador do estudante. Frequentemente a nova abordagem colocava os 

docentes diante de situações imprevistas, exigindo de ambos, docentes e 

estudantes, o compartilhamento do processo de construção do conhecimento 

(CYRINO, 2005). Nesse sentido, a nova proposta dos Módulos possibilitava gerar 

uma mudança na dedicação do docente à docência, estimulando a estudar e a 

aprender a aprender. Além disso, em função das relações mais horizontais e 

próximas entre docentes e estudantes, havia mais compromisso e responsabilidade.  

Vale destacar, também, que, para atuar na comunidade, o docente deveria 

ter, além de disponibilidade e abertura para vivenciar o novo contexto de ensino-

aprendizagem, a capacidade de articular trabalho e interlocução com os 

profissionais de saúde, os equipamentos sociais da comunidade e famílias que 

recebiam os estudantes. Para tanto, tornava-se fundamental superar a inserção na 

comunidade e no serviço, caracterizada por um relativo distanciamento, um 

tratamento de certa forma cerimonioso entre os envolvidos muito presente na 

modalidade de estágio curricular, ou nas atividades práticas, em que as críticas não 

encontravam um canal adequado de expressão (HENRIQUES, 2005). Nesse 

sentido, as ações desenvolvidas nos MHA1 e A2 tornavam-se importantes, pois 

buscavam superar o distanciamento entre estudantes, moradores, comunidade e 

equipes de saúde, com capacidade de promover mudanças radicais nos paradigmas 

tradicionais do ensino médico. 

A razão pela qual insistíamos que essa proposta permanecesse nos dois 

semestres letivos era a possibilidade do estudante aprender a agir e não apenas 

conhecer a realidade social. O acompanhamento às famílias de apenas dois meses 

e meio no semestre, tirando o tempo de organização, planejamento e seleção das 

famílias era muito pouco para que se processasse esse aprendizado, de modo que 

precisávamos de mais tempo para implementarmos a nova metodologia. Nessa 
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concepção metodológica, expressões como vínculo, compromisso, 

responsabilização, construção coletiva do conhecimento, explicitação de sentidos, 

emoções e intuições, deixavam de ser objeto apenas de leituras e estudos de 

docentes e estudantes e passavam a ser vividos no encontro com os moradores, 

famílias e a comunidade, em suas casas, nas associações de moradores, nos 

centros comunitários e nos diferentes espaços comunitários. 

Após apresentação e sistematização metodológica dos Módulos Horizontais 

A1 e A2, passaremos a seguir, a discorrer sobre os principais desafios e avanços na 

implementação dessa proposta no Curso. 

 

6.2 Desafios e avanços na implementação dos Módulos Horizontais  

A1 e A2 

 

6.2.1 Desafios institucionais 

 

Para operar a nova metodologia nos Módulos exigia-se muitas articulações, 

viagens, conversas, negociações pouco visíveis institucionalmente. Era preciso 

muito entusiasmo e empenho dos docentes na tarefa de implementar essa proposta 

na graduação. Nossa amizade, o clima afetivo dos encontros, a afinidade política e 

teórica muito contribuíram que para o grupo se mantivesse firme no processo, 

apesar da fragilidade de nosso vínculo institucional com os Módulos e da apertada 

agenda pessoal e profissional (demais compromissos com a UFPB) de cada 

docente. Procurávamos nos revesar, dentro do possível, participando das atividades 

na comunidade, nas tutorias e nas reuniões de planejamento dos Módulos.   

Entretanto, a informalidade (a depender da disponibilidade de tempo de cada 

um) trouxe prejuízos para a operacionalização dos Módulos. Era comum 

combinarmos de véspera quem participaria das atividades na comunidade, muitas 

vezes essa combinação se dava através do e-mail, outras vezes por causa de 

imprevistos de última hora, apenas um ou dois docentes se faziam presentes no 

território, com vários estudantes para acompanhar. A falta de planejamento em 

longo prazo entre nós trouxe prejuízos e desgastes que repercutiram negativamente 

entre os estudantes. Particularmente, no momento das visitas às famílias era nosso 

maior ponto fraco, pois necessitava de articulações muito difíceis que exigiam apoio 
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docente. Além disso, a metodologia baseada na problematização das questões 

encontradas nas famílias exigia muito de nós, e essa exigência, com o tempo, ficou 

acima de nossas capacidades. 

As unidades de saúde do Grotão e da Maria de Nazaré eram bem precárias 

do ponto de vista de infraestrutura. O espaço físico era restrito, com paredes 

esburacadas e goteiras, não havia salas para nossas reuniões, assim recorríamos a 

outros espaços físicos no território, como por exemplo, às igrejas e associações de 

bairro próxima às unidades de saúde para viabilizar nossos encontros, sobretudo, no 

final de cada turno. Além disso, não havia cadeiras para os estudantes, nem 

materiais disponíveis para serem utilizados nas atividades educativas e em reuniões 

entre docentes e estudantes. Muitos estudantes dependiam de transporte público 

para chegar aos cenários de prática, ocasionando, alguns atrasos. Resolvemos 

solicitar o ônibus do CCM para viabilizar o transporte dos estudantes nos dias de 

visitas domiciliares, de modo a garantir a pontualidade nas atividades. Na maior 

parte das vezes, pagávamos de nosso bolso o lanche do motorista, bem como ao 

vigilante da igreja, de modo a garantir o apoio necessário para a realização das 

atividades acadêmicas.  

Vale destacar que o coordenador dos Módulos aceitou iniciar sua 

implementação antes mesmo da viabilização dos recursos necessários, contando 

com os apoios que eram vislumbrados na época, como por exemplo, concurso 

público para docente da área que possibilitaria melhorar as condições de trabalho, 

bem como do apoio de recursos financeiros advindos do Pró-Saúde para criar 

melhores condições locais para o desenvolvimento dos Módulos. Apesar da 

integração das unidades de saúde ao novo currículo do Curso de Medicina, a 

inovação pedagógica apontou para desafios que não estavam presentes na 

experiência de extensão, mas que se faziam cruciais para sua operacionalização 

nesse novo contexto, como por exemplo: a necessidade de incentivos financeiros 

para aparelhamento das unidades docente-assistenciais; necessidade de apoio à 

qualificação de seus profissionais; número suficiente de docentes com carga horária 

exclusiva para os Módulos, desejosos e capacitados para atuar com a perspectiva 

adotada e disponíveis para se inserirem na vida comunitária local. Esses eram 

alguns limites claros que dificultavam a operacionalização das ações nos Módulos.  
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Para Leite et al., (2012) entre os fatores que dificultam a relação entre os 

serviços de saúde e as Instituições de Ensino Superior (IES) na condução de 

atividades de cunho pedagógico de forma sistematizada, estão: escassez de 

recursos na comunidade; problemas advindos da infraestrutura inadequada nos 

serviços de saúde, alta rotatividade de profissionais, pressão por produtividade nas 

ações assistenciais, e falta de compreensão de coordenadores e gestores sobre a 

necessidade de educação permanente dos profissionais como forma essencial para 

a qualificação do serviço. Tais observações se coadunam com as reflexões de 

Trajaman et al., (2009) e Massote et al., (2011), que afirmam que as unidades de 

saúde carecem de mais atenção em relação à condição concreta de falta de espaço 

para acolher e se constituir como campo de formação para os estudantes.  

Ressalta-se que, na Estratégia Saúde da Família (ESF) muitas unidades de 

saúde funcionam em casas alugadas, adaptadas para o funcionamento, sem 

inspeção dos riscos e insalubridade. As dificuldades impostas pelo limite espacial da 

USF, revela que essas estruturas não têm sido planejadas e organizadas de 

maneira à atender às necessidades e particularidades do cuidado em saúde no nível 

primário de atenção. Tal fato, acaba negligenciando uma série de ações que 

deveriam ser parte integrante do seu processo de trabalho, como por exemplo as 

atividades em grupo e de educação em saúde (PINTO; CIRYNO, 2014). 

 A falta de apoio institucional e de recursos advindos do Pró-Saúde mobilizou 

o coordenador dos Módulos a escrever uma carta à coordenação do Curso de 

Medicina relatando esses fatos, solicitando o aporte financeiro destinados para o 

apoio às unidades onde estavam ocorrendo à integração ensino-serviço. 

Salientamos que acenamos para as equipes de saúde vinculadas aos Módulos, a 

contrapartida dos recursos do Pró-Saúde para aparelhamento daquelas unidades, 

mas após um ano de implantação daqueles Módulos, os recursos não haviam sido 

devidamente repassados. Recebemos nesse período, apenas uma televisão e um 

aparelho de ar condicionado para a USF Maria de Nazaré que nem puderam ser 

utilizados porque não vieram acompanhados de recursos para serem colocados em 

operação. Ficaram entulhados no pequeno espaço daquela unidade de saúde.  

Tínhamos clareza que o maior aporte de recursos para aquelas unidades 

ajudaria muito a criar uma maior adesão dos profissionais ao trabalho conjunto com 

a universidade, colaborando inclusive na superação da precária capacidade docente 
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no acompanhamento dos estudantes. Ficávamos dependentes apenas da amizade 

pessoal e do empenho militante de alguns profissionais, mas uma proposta de 

grande amplitude como a dos Módulos Horizontais A1 e A2 com muitos estudantes e 

carga horária de 12 horas semanais, não podia ficar dependente apenas desse 

voluntarismo para a necessária integração ensino-serviço. Tornava-se cada vez 

mais difícil a atual equipe de docentes manter os Módulos em funcionamento. 

Trabalhávamos fora do horário normal de expediente, deslocando para a 

comunidade várias vezes por semana com nossos próprios recursos, e 

principalmente, sendo alvo de muitas críticas e incompreensões de estudantes em 

razão de aperfeiçoamento que ainda precisávamos fazer, mas sobretudo por falta de 

melhores condições materiais e apoio institucional para operar de modo satisfatório 

os referidos Módulos.  

Enfatizamos que as coisa pioraram ainda mais no segundo semestre quando 

a turma ficou com 100 estudantes, num contexto em que três docentes se afastaram 

para se prepararem para o concurso público da saúde coletiva e outra para o 

cuidado de seu pai doente. O próprio coordenador dos Módulos precisou se afastar 

pessoalmente para participar da organização dos concursos que estavam sendo 

organizados pelo DPS. Além disso, houve nesse período uma crise do narcotráfico 

na Comunidade Maria de Nazaré, com assassinatos e torturas entre eles, gerando 

muito medo nos estudantes. Conforme Wiese et al., (2011), nos últimos  anos, as 

disputas entre grupos rivais vêm gerando muita dor e insegurança entre os 

moradores da Comunidade Maria de Nazaré, inclusive com a presença de 

assassinatos em suas ruas e becos.  

Toda essa crise coincidiu com o momento dos concursos e foi mal conduzida, 

o que ampliou muito o afastamento dos estudantes. A exacerbação da violência na 

região era uma realidade concreta, o que estava de acordo com estudos de Minayo 

(2006) que mostram ser a violência muito mais frequente nas classes populares. Ao 

tratar sobre a violência, Zaluar (1985), citada por Vasconcelos (2006a), menciona 

que, mesmo em regiões violentas, o banditismo nas favelas é uma realidade 

circunscrita e composta de regras que oferecem aos moradores condições para um 

convívio tenso, mas suportável com eles. Embora durante toda a permanência do 

Pepasf na referida comunidade nunca houvesse relatos em que estudantes ou 

mesmo profissionais de saúde fossem agredidos fisicamente ou assaltados durante 
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o exercício de suas atividades, mas aquele episódio específico, envolvendo 

assassinatos e torturas na comunidade, despertou muita insegurança e medo nos 

estudantes. Aos poucos, o momento de crise foi superado e as atividades na 

comunidade voltaram ao normal.  

 

6.2.2 Desafios metodológicos  

 

Embora a metodologia adotada nos Módulos estivesse clara para os 

docentes, gerava muita confusão na cabeça dos estudantes que esperavam 

encontrar Módulos bem sistematizados, com roteiros e ementas bem definidos que 

lhes servissem como guia e mapa de seu caminhar nos Módulos. No entanto, a 

construção dos Módulos seria processual, de modo que não havia uma definição 

prévia de temas e conteúdos a serem trabalhados durante o semestre letivo. Os 

conteúdos não eram definidos mais de acordo com os desígnios dos docentes 

encarregados deles. A meta era deixar o processo educativo ser guiado pela 

dinâmica imprevisível da relação dos estudantes com as famílias, o que exigia dos 

docentes muitas reuniões para planejamento e organização dos passos seguintes. 

Assim, os Módulos foram sendo construídos paulatinamente, deixando, primeiro, 

que as demandas locais e familiares se manifestassem em ritmo próprio, 

problematizando as principais questões levantadas e, só depois, aprofundando 

teoricamente as questões mais significativas.  

Nesse contexto, criou-se um grupo de estudantes que criticavam e 

boicotavam o Módulo, embora fossem minoria, quando surgiam problemas inerentes 

ao desenvolvimento das atividades, eles logo se aglutinavam e propagavam 

depoimentos contra toda experiência vivenciada. Além disso, o fato desses Módulos 

terem uma carga horária grande despertou disputas, críticas e muitos comentários, 

sobretudo de grupos mais conservadores da universidade. Ficava claro que não 

estávamos lidando com uma atividade acadêmica periférica institucionalmente, a 

extensão universitária por não ser valorizada por camadas mais conservadores da 

universidade, permitia inovações pedagógicas, mas que na graduação apresentava 

fortes resistências (VASCONCELOS, 2011c).  

Salienta-se que nas atividades propostas, a aproximação dos estudantes com 

os moradores e a busca do desenvolvimento do vínculo afetivo, pressupunha uma 
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relação de troca que exigia certo tempo de observação mútua. A experiência no 

Pepasf demonstrava que essa estratégia contribuía para que os estudantes  

compreendessem pela perspectiva dos moradores suas principais necessidades. Ao 

discorrer sobre o cuidado à família como estratégia pedagógica, Vasconcelos 

(2006a) reforça que o vínculo afetivo gerado pelo acompanhamento assumido com 

seriedade tem o papel de aproximar pessoas com grandes diferenças, rompendo 

inclusive com choques de valores  e mal-entendidos. Esse modo de atuar ia na 

contramão de uma vinculada a um programa teórico definido previamente, em que 

as atividades eram encaradas como imposição externa, e o foco era colocado em 

elementos soltos, sem integração, favorecendo a dependência dos estudantes. 

Nas tutorias procurávamos discutir e problematizar os principais pontos 

trazidos pelos estudantes que contribuíssem no delineamento das intervenções 

possíveis,  mas fomos percebendo que a problematização de questões suscitadas 

nas vivências com vários estudantes ao mesmo tempo, em torno de cinquenta, 

dificultava a compreensão da proposta, bem como o delineamento de estratégias de 

atuação. Como não havia uma definição prévia de temas a serem debatidos nas 

tutorias, alguns estudantes começaram a fazer cobrança no sentido de produtividade 

teórica imediata dos Módulos. Sentiam falta de uma articulação sempre lógica e 

planejada dos conteúdos, uma vez que estavam acostumados ao ensino tradicional 

e habituados a receber dos docentes os conhecimentos necessários para serem 

aprovados na disciplina. Assim, passaram a conceber as discussões e debates 

sobre as vivências como perda de tempo. 

Passaram a reivindicar Módulos bem estruturados teoricamente, com aulas, a 

partir de tema definidos bem na lógica do modelo de ensino já conhecido e 

incorporado no Curso, não se dando conta da quantidade de conhecimentos 

discutidos, sobretudo durante os encontros na comunidade e na tutoria. Vale 

salientar que parte da resistência dos estudantes a uma discussão mais demorada e 

contextualizada estava relacionada, além da inovação do método de ensino, o medo 

e da insegurança em expressar e debater suas próprias vivências, desse modo, 

criavam mecanismos de defesa diante do espaço aberto para as trocas e 

explicitação de sentimentos mais íntimos (VASCONCELOS, 2010).  

Convém destacar que as reivindicações dos estudantes visavam a uma 

educação funcional de resultados e de instrução programática (BRANDÃO, 2006), o 
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que dificultava a formação de um sujeito cidadão, consciente, crítico e participante. 

Na direção oposta, o  conteúdo teórico deixava de ser o centro do aprendizado nos 

Módulos, pois a relação dos estudantes com os moradores, família e comunidade, 

as conversas entre eles, os estudos provocados e as trocas afetivas passavam a ser 

de grande prioridade na nova metodologia implementada.  

Entretanto, os estudantes ficavam desanimados quando descobriam que não 

existia um único “remédio” ou única “estratégia de ação” que resolvesse todos os 

problemas das famílias em acompanhamento. Apesar das frustações dos 

estudantes em relação à falta de resolutividade de problemas estruturais, as visitas 

às famílias permaneciam. Destaca-se que os problemas identificados nas famílias 

eram amplos e complexos, envolvendo questões de ordem social, biológica, 

econômica, política, emocional e cultural, expressos em moradia precária, 

alcoolismo, violência, abandono pelo pai/mãe, conflitos conjugais, doenças crônicas, 

etc., portanto não apresentavam soluções técnicas fáceis e em curto prazo. Esses 

problemas evidenciavam, ao mesmo tempo, os limites dos serviços de saúde, dos 

profissionais e do próprio método científico em resolver adequadamente todos os 

problemas. Assim, a aproximação com o mundo popular repercutia entre estudantes 

e causava espanto e perplexidade, uma vez que não tinham claro como lidar com a 

diversidade de situações encontradas nas famílias acompanhadas.  

Feuerwerker (2004) salienta que o método da problematização é uma ótima 

ferramenta para se trabalhar com problemas complexos da vida real, mas implica 

uma viagem ao desconhecido, uma vez que não se podem controlar todas as 

variáveis. Além disso, ela exige, uma abordagem totalizadora, integrando várias 

dimensões do processo saúde-doença. Para a autora acima, o fato de trabalhar com 

problemas reais, em contextos reais, acarreta certo grau de desestruturação do 

processo ensino-aprendizagem, já que os temas não estão sob controle.  

Todavia, na metodologia dos Módulos tornava-se fundamental deixar o 

processo educativo ser guiado pela dinâmica nem sempre previsível da relação com 

a comunidade, para que as demandas locais se manifestassem em seu próprio 

ritmo. Tal postura podia parecer pouco produtiva e desorganizada, uma vez que não 

se tinha claro os passos que deveriam ser seguidos no processo ensino-

aprendizagem. Ressaltamos que a exigência dos estudantes de uma produtividade 

imediata da disciplina, bem como a insegurança dos docentes em atuar sem a 
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definição prévia de procedimentos metodológicos, têm sido apontadas como 

impecílios para se implantar o método problematizador inovador nos cursos 

universitários.  

Para a Educação Popular não basta transmitir o conhecimento, o mais 

importante é a compreensão ampliada da situação-problema por meio da discussão 

com os vários sujeitos envolvidos. Portanto, o diálogo e a problematização não 

ligados aos aspectos biológicos e sanitários eram dimensões fundamentais para se 

compreender amplamente as várias situações e problemas de saúde encontrados 

nas famílias acompanhadas (PULGA, 2014). 

 

6.2.2.1 Enfrentando os impasses metodológicos 

 

Decidimos realizar um encontro semanal entre os docentes e os estudantes 

mais motivados do MHA1 e A2, às sextas-feiras, no final da manhã, com o objetivo 

de aprofundar os caminhos dos Módulos, através do diálogo franco, em que as 

dificuldades e os desafios pudessem ser explicitados e problematizados 

conjuntamente, buscando encontrar estratégias viáveis para enfrentar as principais 

dificuldades. Em uma dessas reuniões, os estudantes, principalmente do primeiro 

período, enfatizavam que havia uma grande ansiedade entre os estudantes com 

relação à metodologia processual que adotamos na relação com a comunidade e 

suas famílias. Os estudantes sentiam-se jogados por nós professores, tal postura, 

reforçava a necessidade de dedicar mais tempo a discussão metodológica, 

mostrando claramente o objetivo da proposta. Já os estudantes do segundo período, 

colocavam que estava havendo o esfriamento do entusiasmo dos estudantes com o 

Módulo, pois os problemas da comunidade não estavam sendo resolvidos como eles 

gostariam. 

Em suas angústias, os estudantes ficavam sem perceber que os desafios a 

que estavam sendo expostos (que não tinha claro como resolver) faziam parte da 

proposta dos Módulos. Ficavam esperando respostas prontas dos docentes, mas 

não assumiam a iniciativa. Embora o caminho metodológico adotado fosse claro 

para nós docentes, não era para os estudantes, mesmo sabendo que existiam 

muitas experiências anteriores mostrando sua eficácia, precisávamos nos centrar 

nessas dificuldades e dar um melhor direcionamento ao debate metodológico da 
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proposta, como estratégia de minimizar as angústias e ansiedades vivenciadas 

pelos estudantes. 

A partir dessa constatação, resolvemos enfatizar e melhor esclarecer, a 

concepção educativa dos Módulos, de modo que eles percebessem que não 

estávamos jogando-os em novas frentes sem saber o que iria acontecer. Passamos 

a convidar pessoas e lideranças da comunidade para participarem das tutorias, com 

o objetivo de potencializar o entrosamento dos estudantes com a comunidade. 

Nessas ocasiões, gerava-se uma boa oportunidade para provocar debates e 

diálogos, na tentativa de compreender as causas mais amplas que envolviam os 

diversos problemas e situações vivenciadas nas comunidades.  

Para além das resistências, havia um grupo de estudantes muito interessados 

e desafiados pelas questões colocadas pela comunidade, mas o debate teórico com 

esse grupo ficava limitado pela pouca profundidade de conversa aceita pelos demais 

estudantes. Foi pensado pelos docentes, a organização de uma oficina, aos 

sábados para aprofundamento teórico mais sistemático para os estudantes mais 

motivados de questões relacionadas às vivências nas famílias. Pensava-se com isso 

que o aprofundamento poderia chegar aos outros estudantes por irradiação, além 

disso, cogitou-se iniciar um projeto de extensão dentro do próprio Módulo. No 

entanto, aconteceram poucos encontros aos sábados, em virtude da grande 

demanda dos Módulos e da baixa disponibilidade dos estudantes para as oficinas 

nos finais de semana. 

Ressalta-se que a metodologia ativa de ensino-aprendizagem têm sido 

utilizada como ferramenta importante na condução das novas propostas de ensino 

por seu potencial de permitir a problematização de questões concretas que auxiliam 

na aquisição de competências e habilidades essenciais, além de ampliar a 

capacidade de reflexão e intervenção dos estudantes desde as primeiras etapas de 

sua formação (Gil, 2008). Todos esses aspectos metodológicos ressaltados já 

estavam presentes na metodologia educativa da EP. O processo de 

problematização na perspectiva da Educação Popular contribuía para o 

entendimento de dimensões mais abrangentes da realidade, superando a 

perspectiva simplista do modelo biomédico. 

Ferreira, Silva e Aguera (2007) salientam que o aprendizado a partir da 

realidade concreta se diferencia do aprendizado de outros estudantes pelos vínculos 
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que estabelecem, pela formação crítico-reflexiva e pela capacidade que 

desenvolvem ao aprender a aprender com a realidade em que se inserem. De 

acordo com estudos anteriores de Ribeiro (2007), Serpa (2012), Silva (2013) e Cruz 

(2015), constatam-se que a metodologia da EP tem conseguido materializar 

significativas mudanças na formação de profissionais, na medida em que consegue 

integrar as dimensões objetivas, subjetivas, culturais, ecológicas e emocionais 

presentes no ato educativo. Essa integração proporciona uma maior qualificação do 

estudante tanto na compreensão do funcionamento do serviço de saúde, como na 

produção de profissional mais humanizado, ético e comprometido com as 

necessidades dos sujeitos e da comunidade, diferentemente do que ocorria com o 

método de problematização difundido pela Aprendizagem Baseada em Problemas 

(PBL) em que os problemas não eram reais, e portanto não expressam a 

complexidade da vida humana (FEUERWERKER, 2004). Destacamos que o método 

de ensino problematizador da EP possibilitava um espaço de reflexão, em que os 

estudantes podiam expressar sentimentos, emoções e desenvolver suas 

capacidades relacionais que era uma etapa importante no processo de 

aprendizagem significativa.  

 

6.2.3 O perfil dos estudantes do Curso de Medicina e a APS 

 

É importante destacar, nesse contexto de desafios, que o perfil dos 

estudantes que se inserem no Curso de Medicina apontava ser um obstáculo que 

enfrentaríamos para a condução dos Módulos nos moldes do Pepasf. Um 

entrevistado, ao avaliar a inserção de estudantes no Curso, falou: “A gente tem cada 

vez mais uma elitização dos estudantes de Medicina nos últimos concursos (DOC 2). 

Balzan, em artigo publicado por De Sordi (2000), relata que o nosso calouro é 

jovem, contemporâneo da clonagem, é ele pós-homem na lua, pós-crise do petróleo, 

pós-guerra do Vietnã, que está sendo formado em uma sociedade globalizada, com 

mudanças aceleradas, com economias intercontinentais e influências culturais 

ditadas, muitas vezes, por países de economia dominante. Os estudantes estavam 

sendo formados em uma sociedade globalizada e com mudanças aceleradas. Essas 

características também determinavam o perfil dos estudantes do Curso de Medicina 

que, algumas vezes, tinham uma postura acrítica sobre a realidade social, resultado 
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também de uma formação educativa para a reprodução de valores culturais 

defendidos por grupos dominantes (CHIRELLI, 2002). 

É fato que a maioria dos estudantes inseridos no Curso vinham de classes 

sociais mais favorecida economicamente, e que muitas vezes nunca haviam se 

aproximado e/ou convivido mais de perto com as classes populares. De modo geral, 

as crenças desses estudantes relacionadas às classes populares eram, muitas  

vezes, permeadas de preconceitos e medos adquiridos no meio social em que 

viviam. Nessa distância e nesse desconhecimento, os estudantes se tornavam 

extremamente vulneráveis às imagens propagadas pelos meios de comunicação. 

Era comum a expressão de medo de assaltos, de agressões e atos de violência que 

repercutiam no jornalismo local e traziam novamente à tona o medo que bloqueava 

uma aproximação mais afetiva com os moradores. Todavia, fomos percebendo que 

o medo e o bloqueio iniciais tendiam a se enfraquecer com a convivência semanal 

com as famílias, sobretudo, quando entravam em contato com a dignidade e o 

esforço, às vezes heroico, de sobrevivência de cada morador.  

Ressaltamos que a inserção dos estudantes nas famílias necessitava de um 

maior cuidado nas relações interpessoais e  respeito aos membros da equipe de 

saúde e moradores. As características de personalidade dos estudantes podiam 

influenciar os rumos que as atividades podiam tomar. Uma postura arrogante, 

autoritária e prescritiva podia dificultar a nossa inserção na comunidade e maior 

acolhimento das famílias. Tínhamos clareza que a disponibilidade e interesse dos 

estudantes em aprender e vivenciar o contato com as famílias era fundamental para 

o bom andamento das atividades.  

Compreendíamos que não era uma tarefa que cabia apenas às instituições de 

ensino, e o período de graduação fosse limitado para modificar posturas 

ideologizadas dos estudantes, todavia percebíamos a importância de uma formação 

que problematizasse tais aspectos e que possibilitasse uma análise crítica do modo 

de pensar e agir dos estudantes. Sabíamos que muitos estudantes do Curso não 

tinham o perfil adequado ou interesse em conhecer e trabalhar na saúde pública e, 

em particular, na atenção primária à saúde (APS). Todavia, tínhamos a expectativa 

de que o interesse pela participação nas atividades práticas, logo no início do Curso, 

e o contato com moradores e a comunidade fosse despertando interesse e 

motivação para o desenvolvimentos das ações propostas. 
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A experiência da Extensão Popular e a análise de intelectuais do campo da 

EP apontavam que a aproximação de estudantes com o mundo popular podia gerar 

conversões às necessidades e interesses das classes populares, contribuindo para 

desmistificar muitas crenças e percepções sobre a comunidade, bem como ampliar e 

aprofundar o olhar e a compreensão sobre o modo de vida dos moradores, distante 

das urgências e necessidades da vida moderna, e mais afeito às relações afetivas e 

íntimas. Havia a expectativa de que o envolvimento com as necessidades de saúde 

das famílias e comunidade, os estudantes fossem se transformando em atores 

sociais, a medida que se tornavam capazes de auxiliar os moradores no 

enfrentamento de suas dificuldades/problemas. Nessa relação, os estudantes eram 

instados a agilizar encaminhamentos para consultas das pessoas nos vários 

serviços de saúde, acionar as redes sociais do território e envolver as equipes de 

saúde no cuidado às famílias mais fragilizadas. Como os estudantes mostraram voz 

e força no direcionamento das ações necessárias, esperava-se que sua autoestima 

se elevasse,  e eles se  tornassem capazes de lidar com situações familiares mais 

delicadas.  

Tínhamos clareza que todo esse aprendizado só seria possível mediante a 

disponibilidade e envolvimento dos estudantes nas ações propostas. Todavia, o 

contexto de descrédito na atenção básica por parte de alguns estudantes e docentes 

da instituição seria outro obstáculo a ser enfrentado. A atenção básica ainda possui 

má reputação entre os médicos que atuam na atenção hospitalar porque muitos 

desconhecem o trabalho lá realizado e as ferramentas necessárias para lidar com as 

demandas ali presentes (CYRINO et al., 2012). 

Com a inovação metodológica dos Módulos, tínhamos receio que o perfil dos 

estudantes e a resistência ao contexto da atenção básica dificultasse o diálogo e as 

possibilidades de um fazer diferenciado, assumindo responsabilidade acerca do 

cuidado e da escuta aos moradores. Mesmo que o acompanhamento familiar como 

estratégia pedagógica no âmbito do Curso, não fosse relatado em experiências 

anteriores, estavam colocadas as potencialidades dessa experiência na construção 

de um profissional de saúde menos autoritário e mais consciente de seu papel 

social. Portanto, era sobremaneira importante que a experiência dos Módulos fosse 

significada e construída ao longo do Curso, por meio de estratégias e espaços que 
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favorecessem a reflexão crítica e uma prática menos alienada e comprometida com 

as classes populares (BRANDÃO,  2000). 

 

6.2.4 Principais avanços metodológicos dos Módulos analisados 

 

Da Extensão Popular à transformação em Módulo na graduação, a EP foi se 

mostrando potente e eficaz na formação de estudantes na perspectiva crítica, 

contribuindo para o desenvolvimento de escuta qualificada, comprometida com as 

demandas sociais, além de possibilitar uma compreensão ampliada do processo 

saúde-doença-cuidado. Apesar dos desafios colocados, fomos identificando, ao 

longo dos dois primeiros semestres letivos de implantação da nova metodologia, 

vários avanços nas atividades propostas, como por exemplo: maior desenvoltura dos 

estudantes na relação com a comunidade e com as famílias acompanhadas, 

conhecimento sobre a atenção básica e maior aproximação com os profissionais da 

ESF, envolvimento com os movimentos sociais locais, desenvolvimento de 

capacidade resolutiva para enfrentar vários problemas de saúde nas famílias, com 

pequenas intervenções: palavras, presença e apoio. Nesse sentido, os estudantes 

passaram a ganhar autonomia, independência, visão integrada e capacidade de 

proposição.  

Construíram atividades de educação em saúde junto às escolas e creches, e 

apesar do medo e insegurança no início, acabaram surpreendendo professoras e 

diretoras com ações criativas e dinâmicas, envolvendo, arte, intuição e alegria. 

Destaca-se que alguns problemas da relação entre a população e os serviços de 

saúde foram encaminhados e resolvidos através da intermediação dos estudantes.  

De modo geral, a maioria dos estudantes gostava dos Módulos e realizava as 

visitas com compromisso e responsabilização. As famílias também apreciavam as 

visitas, percebíamos que os estudantes eram bem acolhidos e com o passar do 

tempo, tornavam-se muito próximos das famílias, participando dos momentos de seu 

cotidiano, como tomar café, almoçar e dos festejos comemorativos. A boa 

participação nas atividades tanto na comunidade, como na tutoria eram expressos 

no compromisso com as ações programáticas, na pontualidade, bem como na 

construção cuidadosa do prontuário familiar e nos seminários temáticos. 
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Ressalta-se que os Módulos analisados materializavam uma mudança 

fundamental no processo de formação profissional, bem como nas relações entre 

universidade-serviço-comunidade. A convivência entre estudantes de Módulos 

diferentes (MHA1 e A2); entre estudantes e moradores; entre estudantes e 

profissionais de saúde foram fundamentais para que se construíssem novas 

posturas e novas práticas profissionais, expressas no maior compromisso e respeito 

com as classes populares, seus problemas, necessidades e com os serviços de 

saúde. Ao vivenciarem a realidade concreta das comunidades, os estudantes 

também conviviam com os conflitos que permeavam os espaços comunitários, 

refletindo sobre o papel do médico, sobre sua postura ética e a prática na equipe. 

Vale considerar que os vínculos estabelecidos com os moradores, bem como 

melhoria na capacidade de comunicação dos estudantes, de escuta e relações mais 

horizontais e democráticas entre os vários sujeitos, apontavam para a importância 

do papel social que as visitas domiciliares tinha nas relações com a comunidade, 

formando um elo entre estudante, serviço de saúde, comunidade e moradores. No 

estudo realizado por Ferreira (2007), as visitas domiciliares emergiram, apontando 

para a contribuição na melhoria de saúde da população, ao mesmo tempo que 

colabora para a aprendizagem dos estudantes, na medida que reconhecem os 

saberes um do outro, gera troca de experiência e ajudas mútuas, entre estudante-

comunidade. 

Destaca-se que a multiplicidade de experiências vivenciadas nas famílias foi 

uma excelente oportunidade para a produção de novos conhecimentos que 

contribuíam para romper com as limitações das práticas já instituídas no Curso. As 

mudanças nas relações entre os sujeitos envolvidos nas várias atividades foram 

importantes, no sentido de democratizar, horizontalizar e abrir novos espaços para a 

participação ativa de todos os envolvidos. Um destaque significativo foi para a 

transformação das relações entre docentes e estudantes e para a mudança de 

papéis de cada um no processo ensino-aprendizagem. Os estudantes foram 

aprendendo a conquistar autonomia, iniciativa, capacidade crítica e de proposição, 

aspectos que revelaram-se como essenciais nesse processo de mudança curricular. 

As tutorias orientadas para a discussão dos problemas reais enfrentados pelas 

famílias, colaboravam para sua identificação e busca de intervenção viável para 

seus principais dilemas, evidenciando aspectos metodológicos fundamentais, uma 
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vez que a falta de conversa, de reflexão crítica e de desafios levavam à paralisia do 

ensino. 

Ao voltarmos nosso olhar para os Módulos analisados nesta tese, 

percebemos que havia avanços concretos se considerarmos o que era feito antes no 

Curso. Nos dois Módulos analisados a articulação do trabalho de docentes e 

estudantes com as Equipes de Saúde da Família (Grotão e Maria de Nazaré) 

revelou-se satisfatória, produtiva e prazerosa, provavelmente porque já havia 

naquelas unidades trabalho integrado com a universidade e adesão a proposta de 

trabalho conjunto entre serviço-universidade. No entanto, a continuação e a 

concretização dessa proposta em ambos Módulos passava a depender da 

ampliação do corpo docente e da adesão desses a proposta já implementada nos 

Módulos analisados. 

Reforçamos que o processo de implementação da nova proposta 

metodológica nos Módulos implicou grande esforço de mobilização dos docentes 

neles envolvidos diretamente. Adequar uma metodologia radical e construída a partir 

da experiência da extensão universitária para outro contexto institucional, revelou 

tanto situações conflituosas e imprevistas como facilitadoras para o desenvolvimento 

das estratégias. Diante da precariedade das condições em que foram 

implementados, da dificuldade de inserção de metodologias ativas no Curso e da 

falta de tradição de um trabalho pedagógico na perspectiva da EP na graduação, 

penso que tivemos bons resultados. A maioria dos estudantes aderiram a proposta 

implementada e avaliaram de modo satisfatório as atividades tanto teóricas como 

práticas dos Módulos analisados.  

Avaliamos que o empenho e a motivação dos docentes que acreditavam e 

investiam na possibilidade de mudar metodologicamente, nem que fosse um 

pedacinho do Curso, mesmo diante dos muitos desafios, foi fundamental para a 

concretização das mudanças implementadas nos Módulos, como bem ressaltam  

Mitre et al., (2008) a implementação de uma prática metodológica inovadora é um 

ponto de partida para o desconhecido, representando muitas vezes, novos 

horizontes e possibilidades de transformação. Naquele contexto, era a oportunidade 

de melhor delinear os caminhos pedagógicos da Educação Popular no novo 

contexto acadêmico. Os dilemas representavam os riscos envolvidos ao adaptar 

uma proposta gerada na extensão universitária para a graduação, em que 
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historicamente são estabelecidas relação hierárquicas bem estruturadas, em que o 

mestre orienta a prática, e os discípulos executam. 

Após exposição dos principais desafios e avanços obtidos com a 

incorporação da EP nos Módulos investigados, contextualizaremos a seguir, o 

processo de inserção e repercussão dos novos docentes nos Módulos analisados.  

 

6.3  A inserção dos novos docentes nos Módulos MHA1 e A2  

 

Foram muito dinâmicos os dois primeiros semestres de implantação da nova 

metodologia nos Módulos Horizontais A1 e A2, marcados por grande esforço para 

superar os desafios institucionais e metodológicos que a nova proposta trazia. 

Nós, docentes do Grupo de Pesquisa EPS participamos desses Módulos por 

mais ou menos dois semestres letivos, tempo necessário para que o concurso 

público para a área se efetivasse e os novos docentes fossem contratados. No 

primeiro concurso para a área, o Departamento de Promoção da Saúde definiu 

como campos prioritários para a seleção de candidatos a Medicina de Família e 

Comunidade, com quatro vagas e regime de trabalho T-20 e para a Saúde Coletiva, 

duas vagas, com regime de trabalho T-40. Especificamente para a área da Saúde 

Coletiva, os candidatos inscritos poderiam ser de diferentes formações e deveriam 

ter pós-graduação em nível de Mestrado, nas áreas de Medicina, Enfermagem, 

Odontologia, Nutrição, Farmácia ou Fisioterapia.  

O concurso público para os docentes priorizou candidatos com perfis de 

formação que contemplasse a experiência em contexto comunitário, extensão e 

gestão em serviços de saúde, a fim de que saberes e fazeres diferenciados 

possibilitassem a vinculação do estudante a um campo de conhecimento e práticas 

diversos. Como explicita o discurso abaixo: 

 

Um ponto positivo foi à opção política do DPS em privilegiar um 
determinado perfil de docente, fugindo da regra geral dos concursos para 
professor, em que se opta por candidatos com experiência acadêmica e 
com nível de doutorado (DOC 2).  

 

Naqueles concursos foi possível a inscrição de médicos apenas com 

residência, mas com perfil de inserção em serviços comunitários, de militância, com 
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concepção de saúde que não fragmentasse a clínica da saúde coletiva. Esse fato 

representou um diferencial muito grande com relação a outros departamentos e 

outros cursos na área da saúde. Ressalta-se que a maioria dos candidatos 

selecionados, no concurso, possuíam experiência e concepções educativas muito 

próxima às que defendíamos, o que nos motivou, pois teríamos novos parceiros 

para dar continuidade a proposta já implementada nos Módulos Horizontais A1 e A2. 

Com a necessidade de estruturar os demais Módulos Horizontais a cargo do 

DPS, iniciou-se um intenso processo de reuniões, negociações, discussões 

relacionada a perspectiva metodológica a ser privilegiada na construção dos  

Módulos Horizontais, mas também de críticas à forma como estavam sendo 

operados os Módulos do primeiro e segundo semestres letivos.  

Destaca-se que a inserção dos novos docentes no Curso coincidiu com um 

momento crítico na condução dos Módulos MHA1 e A2, já explicitados 

anteriormente. O grupo de novos docentes estavam situados entre aqueles que 

defendiam e optavam pela mudança do currículo, além de apresentar concepções 

metodológicas muito próximas da nossa. Todavia, os caminhos adotados para 

implementar os Módulos, começaram a gerar incompreensões e tensões, dando 

início a uma série de encontros com o objetivo de discutir os aspectos 

metodológicos já implementados. Essas reuniões aconteciam por meio de um 

coletivo ampliado de atores que incluía estudantes, docentes da área da saúde 

coletiva, representes do movimento estudantil, coordenação do Curso, e em alguns 

encontros, representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa. 

Ressalta-se que, em algumas situações, as discussões ampliadas giravam em torno 

de problemas no âmbito dos Módulos, sem que antes fossem discutidos entre os 

docentes nele envolvidos diretamente.  

Nesse aspecto, os encontros foram tornando-se bastante tensos e cheios de 

conflitos. As questões debatidas circulavam em torno de questões técnicas e 

metodológicas, que iam desde, a distribuição de carga horária entre os docentes, a 

definição dos cenários de práticas, além do processo de integração entre ensino e 

serviços de saúde. Um impasse surgiu ao constatar que a carga horária dos 

módulos (a maioria com 96h/aula) era incompatível com o efetivo de docentes 

disponível no DPS, impossibilitando sua implementação, uma vez que a maioria dos 

novos docentes tinham carga horária em torno de vinte horas semanais.  A partir 
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daí, foram surgindo novas formas de organizar os vários estágios. A nova proposta 

era mudar tudo, inclusive a condução dos Módulos do primeiro e do segundo 

semestres que já estavam estruturados e com boa avaliação entre os estudantes.  

Os docentes críticos do DPS argumentavam que o conteúdo discutido nos 

Módulos implementados, supervalorizavam aspectos pessoais e enfatizavam a 

problematização e o estudo de questões abstratas como vínculo e compromisso, 

desvalorizando temas mais ligados a organização e à gestão dos serviços de saúde, 

aspectos considerados por esse grupo como mais politizados. Enfatiza-se que 

apesar da problematização das dimensões sociais e políticas serem feitas nos 

encaminhamentos dos casos acompanhados, esse grupo não considerava 

suficiente, pois compreendiam que os temas ligados à gestão em saúde deveriam 

ser centrais nos Módulos. Além disso, discordavam de aspectos ligados aos 

cenários de prática, argumentando que a aglomeração dos estudantes em apenas 

duas unidades de saúde dificultava o diálogo com as equipes, tornando-se 

antipedagógico.  

Nessa discussão, representantes do Centro Acadêmico do Curso 

preocupados com a diminuição da adesão dos estudantes à nova matriz curricular 

começaram a fazer acusações de que o caminho metodológico escolhido para os 

Módulos implementados não havia sido aprovado em espaço oficial, deixando no ar 

uma acusação de que todo o processo metodológico incorporado aos Módulos era 

algo inventado pelos seis docentes que a implementaram. Esse argumento 

desqualificava os docentes que haviam aceitado o desafio de conduzir as atividades 

com todas as dificuldades e falta de apoio institucional. Enfatizavam ainda que os 

Módulos não apresentavam coerência com o que estava descrito na nova matriz do 

Curso, e que isto estaria provocando diversas reclamações e cobranças dos 

estudantes para que a coordenação do Curso se pronunciasse. Diante da pressão, a 

coordenação do Curso argumentou em reunião, que não podia continuar apoiando o 

modo como os Módulos estavam sendo operados, tendo em vista que ele não 

atendia ao que estava previsto no Projeto Político Pedagógico do Curso (PPP). Para 

a coordenação, esse fato a deslegitimava perante os estudantes e os novos 

docentes, além de provocar distorções com relação a compreensão do novo 

currículo, sobretudo entre aqueles que se inseriam nos módulos verticais, espaços 
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em que se aglomeravam os docentes mais resistentes às mudanças do novo 

currículo.    

Ressalta-se que os pressupostos teóricos, metodológicos e políticos do novo 

currículo do Curso de Medicina foram inspirados nas escolas médicas de currículo 

avançado. Como avanços apontavam para a diversificação dos cenários de prática, 

a inserção dos estudantes desde o primeiro período do Curso na comunidade, 

incorporação dos determinantes sociais do adoecimento, a incorporação de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, como o PBL e a problematização, a 

integração curricular e a integração entre teoria e prática, sendo o maior peso da 

prática (UFPB, 2007). Todavia, o que diferenciava de outras propostas era a 

inovação metodológica processual do MHA1 e A2, que deveria surgir a partir das 

demandas e necessidades dos grupos populares, não havendo, portanto, um tempo 

determinado para abordar cada tema considerado relevante no campo da saúde 

coletiva, proposta que era defendida pelos docentes críticos.  

Em estudos desenvolvido por Simon (2012) sobre a nova matriz curricular do 

Curso de Medicina, destaca que os Módulos Horizontais A1 e A2, além de coerentes 

com os conceitos dialéticos de saúde e educação, direcionavam também para a 

construção de práticas compartilhadas de cuidado não apenas individual, mas 

práticas de cuidado que apontassem na direção da transformação da sociedade. 

Essa radicalidade metodológica não era plenamente compreendida pelos novos e 

críticos docentes. 

Salienta-se que a nova matriz curricular, apesar de apontar claramente os 

caminhos para o aprimoramento da formação do estudante do Curso de Medicina na 

rede de serviços do SUS, não determinava como se daria esse processo. O novo 

currículo funcionava como um farol que iluminava os caminhos, mas a definição e a 

organização dos passos a serem percorridos para dar conta da formação era  

determinada pela comunidade acadêmica de cada curso. O fato dos Módulos 

Horizontais já implementados serem estruturados a partir da experiência de um 

projeto de extensão, despertou tensões e acusações de que aquela experiência não 

era legítima, pois apresentava viés ideológico. 

Apesar de já estarem incluídos módulos com preocupação relativa a 

compreensão de uma abordagem mais ampla dos problemas de saúde, no currículo 

do Curso de Medicina da UFPB, a proposta do MHA1 tinha claramente um recorte 
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ideológico. Mas como operar numa instituição pública uma proposta que pressupõe 

uma identidade ideológica? Ao analisar a presença da EP no Curso, um entrevistado 

afirmou: 

Apesar de estar escrito no currículo que o Módulo levaria os estudantes 
para a comunidade, conhecer o contexto de saúde, o que aconteceu foi a 
transposição da metodologia do Grotão, como era chamado antigamente 
para o Módulo sem fazer nenhuma adaptação, e não foi levado em 
consideração a questão ideológica, por que no projeto de extensão nos 
moldes do Grotão, pressupõe uma sensibilização do aluno, motivação pra 
fazer. Se você vai transformar isso numa coisa obrigatória, você precisa 
fazer algumas adaptações metodológicas e não foi feito. Então começou a 
criar resistências, por que os alunos não viam sentido no que estava 
sendo feito (DOC 6). 

 
 
As diretrizes do novo currículo para o ensino médico  eram muito gerais, tal 

fato deixava em aberto questões relevantes como por exemplo, a necessidade do 

estudante de Medicina habilitar-se à criação de vínculos com as pessoas, 

comunidades e movimentos sociais, e à construção dialogada do cuidado. A 

experiência exitosa do Pepasf fez com que se buscasse transferir os avanços 

metodológicos e epistemológicos delineados naquele  projeto, para o currículo oficial 

do Curso de Medicina. De modo que ficava o questionamento: Seria a questão  

ideológica da proposta um determinante para o seu fracasso na graduação? Ou 

seria a instauração de um estilo de pensamento predominante nos docentes 

críticos?  

Chauí (1985) afirma que ideologia não é sinônimo de subjetividade oposta à 

objetividade, não é um pré-conceito, nem pré-noção, mas um fato social, pois é 

produzido pelas relações sociais, é portanto, uma produção de ideias por formas 

históricas determinadas das relações sociais. Compreendíamos que a organização 

dos Módulos implementados era planejada com base em uma práxis políco-

pedagógica orientadora da construção de processos educativos emancipatórios, 

intencionalmente direcionada à promoção da autonomia das pessoas, à 

horizontalidade entre os saberes populares e técnico-científicos, à formação da 

consciência crítica e à cidadania participativa (BRASIL, 2014). Portanto, emergia 

como uma proposta que buscava edificar esses valores no ensino em saúde 

(OLIVEIRA; KIFMAN, 2004). Sabíamos que enfrentaríamos oposições pela inovação 
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metodológica radical nos Módulos analisados, mas ficamos surpresos quando a 

resistência partiu de pessoas muito próximas e amigas. 

 

A presença da EP depende fundamentalmente do professor que está a 
frente, por mais que o currículo apresente indicações metodológicas que 
vão na direção da EP, se o professor não compartilhar desse ideal ela não 
se materializa (DOC 1). 
 
 

Para DOC 1, a filiação ideológica do docente à concepção teórica e 

metodológica da EP era condição fundante para que efetivamente houvesse na 

prática, o exercício de suas dimensões. Sabemos que os eixos teóricos 

metodológicos da EP não podiam ser impostos na prática pedagógica, ao contrário, 

precisavam ser acolhidos e assumidos enquanto postura epistemológica pelos 

docentes. Apesar de haver um grupo de docentes alinhados a essa perspectiva 

educativa, a maioria não pertencia ao quadro do DPS, e os novos docentes que 

chegaram, apesar de apresentarem abordagens metodológicas muito próximas da 

nossa, discordavam dos caminhos escolhidos para operá-la no MHA1. Destaca-se 

nesse contexto, que a relação de docentes em universidades públicas não pode se 

guiar por recorte ideológico.  

Somando-se a isso, o fato do Módulo materializar uma mudança 

metodológica e epistemológica radical, necessitava do apoio dos novos docentes 

para continuar sendo implementado no Curso. Com a saída dos docentes do Grupo 

de Pesquisa EPS do MHA1, os novos que assumiram não aderiram ao que já havia 

sido construído e implementado. Várias mudanças foram sendo operadas no 

Módulo, descaracterizando o contexto  pedagógico que o originou. Toda essa 

dinâmica demonstrava mudanças metodológicas e epistemológicas que poderiam 

ser operadas no âmbito da extensão universitária, mas se mostravam incompatíveis 

com esse novo contexto institucional.  

 Uma dimensão importante a ser considerada, nessa análise, diz respeito ao 

perfil  de formação dos novos docentes. Ressalta-se que a maioria deles realizaram 

suas residências médicas no campo da Medicina de Família e Comunidade (MFC) 

que apresenta princípios e diretrizes bem delineadas, mas que tinham pouco 

envolvimento com os grupos comunitários e seus movimentos. De modo que foi 

sendo evidenciada uma opção política desse grupo, para o desenvolvimento de 
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atividades durante a graduação coordenadas, sobretudo pelos saberes advindos 

desse campo de conhecimento. Buscava-se reorientar o ensino na atenção básica 

por meio de iniciativas e estratégias administrativas e pedagógicas centradas, 

principalmente no nível da razão. No entanto, defendíamos que tanto a formação 

como a atenção à saúde precisavam ser ampliadas, de modo a  valorizar e refletir 

outros aspectos, em que o vínculo, compromisso e a responsabilização estivessem 

presentes no processo ensino-aprendizagem.  

Com o apoio do Centro Acadêmico (CA) e da Coordenação do Curso e com o 

apoio de alguns dos novos docentes e lideranças do CA de medicina conseguiram 

homogeneizar a discussão. Com a proposta de não excluir e sim diversificar, 

mudanças foram aos poucos sendo materializadas nos referidos Módulos. Os novos 

docentes propunham mudar os objetivos e as competências dos Módulos já 

estruturados, trocar de serviços e inserir os estudantes em unidades integradas, 

bem como dividi-los em grupos menores. Como estratégia para ampliar o aporte 

teórico dos Módulos foram sugeridos a inserção de temas e assuntos prévios 

considerados avançados. Essas mudanças representavam uma desestruturação da 

metodologia pensada a partir do olhar e das demandas dos moradores e das 

comunidades locais para se centrar em outro focado em textos e temas 

progressistas definidos previamente pelos docentes . Ao avaliar esse contexto, 

Vasconcelos (2011c) ressalta que esses tensionamentos não só se referiam à 

realidade local do Curso de Medicina da UFPB, como também explicitavam 

dinâmicas e disputas inerentes ao processo mais amplo de incorporação da 

Educação Popular no ensino formal dos cursos do setor de saúde. Ao narrarmos à 

experiência da UFPB em outros espaços nacionais percebíamos que havia muito 

interesse de outros educadores por se identificarem com as questões com que 

estávamos lidando. Fomos assim constatando que estávamos lidando com uma 

experiência pioneira no cenário nacional e que os estudos sobre ela podiam 

colaborar no movimento em andamento de incorporação da EP no ensino de 

graduação.  

Outro fato que merece destaque nessa discussão, nos remete ao modelo de 

universidade que estamos inseridos, limitando a construção de uma formação 

baseada em valores como solidariedade, ética, compromisso com a construção da 

cidadania, resgatando a totalidade do ser humano. Nesse sentido, Lima., et al, 
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(2000) destacam que para atuar a partir desses valores, era necessário rever as 

estruturas burocráticas e fragmentadas da universidade, e que os docentes 

estivessem comprometidos com o trabalho de criar, inventar, reinventar o processo 

de conhecimento. Entretanto, apesar das mudanças operadas no currículo do Curso, 

a partir das novas Diretrizes Curriculares de 2001 e atualizadas em 2014, o ensino 

no Curso ainda não estava sintonizado com essa visão de mundo. 

 

A gente não tem a tradição de conviver com o diferente, não consegue 
estabelecer consensos mínimos, dá trabalho fazer isso. Em função do 
nível de titulação e remuneração de quase todos os docentes do Curso de 
Medicina, optaram pelo regime de t- 20 ou t-40 para ter outra fonte de 
remuneração, e isso desfoca o trabalho, e  acaba não tendo tempo de 
sentar e discutir, e isso nos nivela aos outros que vêm para a 
universidade, dão sua aula, e vão embora (DOC 6).  

 

Vale enfatizar que, entre os obstáculos e os limites a serem superados para a 

operacionalização de projetos pedagógicos mais criativos e radicais, estavam a 

disponibilidade de tempo dos docentes, a preparação prévia para atuar na nova 

lógica de ensino e a disponibilidade para construir coletivamente as estratégias 

pedagógicas. No DPS, a sobrecarga de trabalho dos docentes, expressas em suas 

rotinas de pesquisa, ensino e extensão, outros ainda ocupavam cargo de gestão na 

universidade, atuavam em mais de uma instituição de ensino, atendiam em hospitais 

públicos, com carga horária de aulas relativamente alta, limitavam uma atuação 

capaz de produzir um ensino, ao mesmo tempo, inovador e criativo. 

  

A média de disponibilidade na saúde coletiva é de muita dedicação, a 
maioria tem carga horária de 14h e 16h e se mete em vários outros 
projetos: extensão, Pet, iniciação científica, PIBIC, PIVIC, representação 
de colegiado de curso, CONSEPE e CONSUNI, sem deixar cair a 
qualidade da graduação. Só que essa militância desgasta muito a gente, 
nas relações interpessoais, a gente tem muitas semelhanças, mas tem 
muita diferença no jeito de atuar, e o fato de ser um consumo muito 
grande de carga horária, não permite que a gente tenha reuniões mais 
periódicas nos módulos, as reuniões quando acontece é para dividir carga 
horária, ou com pauta burocrática (DOC 2). 
 
Cada um está cuidando do seu, não tem como ficar só aqui, como 
dedicação exclusiva, a gente não tem tempo para sistematizar essas 
experiência (DOC 4). 
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Cada um cuida de sua caixinha, não dialoga, a produção do conhecimento 
na área médica e nas demais áreas não há diálogo, nem dentro da própria 
disciplina. Muitos professores ficam limitados por não ser médicos... Não 
houve adequação do corpo docente para adaptá-los ao novo contexto 
curricular e não foi previsto estratégias para preparar os docentes (DOC 
6). 
 

 

Vale destacar que toda essa dinâmica de relação e de trabalho profissional 

expressas nos discursos acima, vinham minando o tempo necessário para reflexão 

crítica sobre a prática docente, de modo a explicitar e confrontar leituras, pontos de 

vista e vivências. A heterogeneidade das identidades profissionais do corpo docente 

do DPS tornava a incorporação da EP uma tarefa complexa, pois havia professores 

dedicados principalmente à docência, outros dedicados à pesquisa, outros que 

combinavam as duas atividades, e outros que se dedicavam, principalmente, à 

assistência e à gestão universitária. Havia também diferenças na vinculação dos 

docentes na universidade, pois tinha docente contratados por tempo integral e 

também parcial.  

Todas essas diferenças configuravam inserções profissionais distintas, que 

implicavam em posturas potencialmente diferentes diante dos Módulos. Essa 

dinâmica institucional tinha como consequência o acúmulo de pautas, gerando, ao 

mesmo tempo, frustações e isolamento entre os docentes, ampliando ainda mais as 

divergências políticas já presentes. De modo geral, podemos admitir que no âmbito 

das universidades, os docentes estão cada vez mais perdendo a conexão uns com 

os outros,  tornando-se distantes e isolados. Gomes, Sampaio e Lins (2015) refletem 

que a carga horária de 16h de atividades de ensino nos módulos horizontais, uma 

vez que cada docente se responsabilizava por dois desses módulos, além de uma 

disciplina optativa, totalizando uma carga horária em torno de 16h semanais, sem 

contabilizar as atividades inerentes ao demais espaços de atuação docente, vinha 

dificultando uma maior aproximação entre os docentes envolvidos naqueles 

módulos, de modo a formularem conjuntamente e compartilharem o cotidiano de 

suas ações pedagógicas.  

Além disso, a própria organização acadêmica na universidade não favorecia 

momentos de trocas, dificultando ainda mais a interação entre os docentes. Em 

função dessa dinâmica de atribuições e tarefas, as reuniões para o planejamento 

dos módulos tornou-se escassa, limitando-se ao início e fim de cada semestre letivo, 
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gerando uma atmosfera de isolamento, em que pouco se discutia e problematizava a 

integração entre os módulos, as diferentes concepções teóricas, bem como as 

dificuldades e avanços nos vários estágios. Os encontros quando aconteciam se 

resumiam a discutir as pautas organizativas, em que se dividia carga horária, 

distribuía módulos, sem, no entanto, haver tempo para debater questões sobre a 

operacionalização dos módulos, suas diferenças, inovações, desafios,  dispositivos e 

demandas mais urgentes.  

 

O fato da universidade não proporcionar uma gestão acadêmica, acaba 
cada um ficando isolado, dificulta você querer fazer alguma coisa 
diferente, é o mesmo que você criar uma coisa paralela quase, a logística 
do processo de trabalho docente não prever carga horária pra reunião, 
planejamento e isso dificulta nossos encontros, achar uma agenda que 
todo mundo esteja disponível é quase impossível (DOC 2). 

 

Apesar da conformação dos módulos horizontais aglutinar vários docentes no 

mesmo espaço, e que fosse potente do ponto de vista pedagógico, favorecendo a 

atenção mais individualizada e com possibilidade de um aprendizado mais efetivo 

para os estudantes, tal organização pressupunha disponibilidade dos docentes para 

o diálogo e a construção permanente, sendo, muitas vezes, necessário a 

administração de conflitos originados de visões de mundo distintas. O discurso 

acima pontua a falta de disponibilidade entre os docentes para formularem 

conjuntamente, tendo em vista as tensões e as divergências sobre as concepções 

pedagógicas, que dificultam sobremaneira as pactuações necessárias para a 

construção  dos módulos horizontais em outras bases.  

 

Eu cheguei agora, sou t-20, não ou pegar coordenação de disciplina, eu tô 
fazendo no Pet e na extensão ações com o olhar da Educação Popular, 
mas não consigo fazer na graduação... Somos cinco professores em cada 
módulo, construir o módulo dá trabalho, aquilo construído é mais fácil, a 
gente não tem tempo, vamos aplicar a prova e dá a nota, agora vá 
construir as atividades, requer tempo e disponibilidade... Eu não tenho 
vontade de provocar mudanças, tenho apenas 12h em sala de aula (DOC 
3). 
 

Ao apontar a dificuldade em imprimir ações pedagógicas na lógica da EP na 

graduação, DOC 3 trouxe à tona os conflitos e interesses presentes nas relações 

institucionais, mesmo que os dilemas não fossem totalmente explícitos, acabavam 



104 

por interferir no modus operandi de cada docente. Por essas características do 

trabalho docente, alguns passaram a privilegiar espaços informais, como a extensão 

universitária, ou de outros, como o Pet-Saúde para desenvolverem ações educativas 

na lógica da EP. Desse modo, as ações orientadas pela Educação Popular, por suas 

características e especificidades, passaram, em algumas situações, a ser relegadas 

ao espaço informal. 

Considerando que a implementação da EP na graduação não ocorre somente 

por ter sido aprovada nas instâncias burocráticas da instituição, há de se valorizar 

seu caráter processual, em que as tensões entre o velho e o novo estão convivendo 

e se contrapondo a todo momento, avançando nas inovações que se tornarem 

possíveis de se viabilizar na prática (CHIRELLI, 2002).  

Como os docentes sentiam dificuldade para participar de reuniões de modo 

mais sistemático, e os poucos momentos reservados para planejamento e avaliação 

acabavam sendo insuficientes para lidar com todas as demandas acumuladas, as 

tensões tendiam a ficar reprimidas, produzindo muitas vezes, frustração, desânimo e 

baixa motivação para imprimir mudanças no ensino. A dificuldade dos docentes em 

lidar com os conflitos que são inerentes a qualquer processo de mudança, dificultava 

ainda mais, o diálogo e a construção conjunta. 

 

As pessoas não querem criar conflito, é a lei do menor esforço. O grupo 
da saúde coletiva tem ideologia, tem um ideal, esse briga, se confronta 
internamente, quando os confrontes começaram a ficar mais profundos, 
houve um recuo, cada um foi pra sua caixinha. Ninguém tá a fim de 
enfrentar os conflitos. A instituição não tem como trabalhar os conflitos 
que são jogados para debaixo do tapete... Falta de estratégia para a gente 
acompanhar o processo (DOC 6). 
  

 

A pesar dos docentes do campo da saúde coletiva serem considerados um 

grupo mais crítico e progressista da universidade, temos que considerar que a 

inabilidade para lidar com os conflitos que surgiam, em função dos diferentes 

caminhos adotados para operar na prática dos MH, contribuíram para que não 

houvesse sucesso desejado no enfrentamento das oposições. Destacamos que a 

falta de sistematização de experiências da Educação Popular no âmbito da 

graduação, aliada a falta de compreensão de alguns sobre o caminho metodológico 
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adotado no MHA1 e o clima sempre tenso das reuniões influenciaram para que as 

discussões e análises não produzissem a superação dos conflitos. 

Apesar de haver uma grande insatisfação da maioria dos docentes (sobretudo 

do DPS) e estudantes do Curso de Medicina com relação a metodologia tradicional 

adotada no ensino, a proposta implementada no MHA1, não foi suficiente para 

conquistar adesão. Como não havia um trabalho articulado entre os vários docentes 

(novos e antigos) com o objetivo de garantir articulação para a construção dos  

módulos horizontais, em que outras metodologias de ensino radicais e inovadoras 

também estivesse presente no Curso, os docentes críticos passaram a implementar 

uma proposta  geral e única, contemplando todos os  módulos horizontais a cargo do 

DPS, inclusive aqueles já implementados e com boa avaliação pelos estudantes, 

como o MHA1 e A2. 

DOC 6 também corrobora com essa visão ao afirmar: 

 

Os novos professores que foram chegando viram que não eram bem 
aquilo que eles queriam e na medida que o currículo foi avançando eles 
foram  vendo aquilo que eles poderiam dar uma contribuição mais efetiva. 
É tanto que os módulos que ninguém questiona é o MHA4  e MHA5, por 
que existe clínica (DOC 6).  
  
 

 Destaca-se que a avaliação dos estudantes tendia a melhorar sensivelmente 

a partir do quarto período letivo do Curso, uma vez que o enfoque do cuidado nas 

Unidades Saúde da Família (USF) passava a priorizar o atendimento individual, 

focado no médico. Apesar de muitos docentes identificarem que havia potencial de 

articulação entre as dimensões biológica, psicológica e social no MHA1, o Módulo 

não podia continuar correndo “em paralelo”, desarticulado dos demais módulos do 

Curso. Esse era outro desafio a ser enfrentado, tendo em vista, o tempo, limitação e 

desenho dos demais módulos horizontais. 

 Apesar do engajamento de docentes no DPS com experiências locais, e 

movimentos sociais, com vários níveis de experiência e fazer humano, não se criou 

no espaço acadêmico, uma cultura de relações militantes, amorosas e estéticas, 

onde se cria, uma casa comum para o aconchego, e não um lugar de briga (BOFF, 

2013). Nesse contexto, o fazer educativo calcado na vivência e acompanhamento 

das famílias em contexto comunitário, não avançou como movimento capaz de gerar 

mudanças mais abrangentes no Curso, ficou restrito a algumas experiências 
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pontuais de alguns poucos docentes militantes. Enfim, podemos afirmar que a 

operacionalização da Educação Popular no fazer educativo dos estudantes, exigia 

também mudanças na forma de organização do trabalho docente. 

 

6.3.1 Explicitando os principais impasses para a permanência do método 

problematizador  da EP no Módulo Horizontais A1  

 

Estão reunidos aqui relatos que trouxeram questionamentos quanto à 

metodologia de ensino-aprendizagem adotada no referido Módulo, e sobre como as 

mudanças implementadas não eram consensuais entre os docentes da saúde 

coletiva.   

Ao ser indagado sobre a pertinência do método da problematização nos 

Módulos analisados, DOC 1 revelou: 

 

A UFPB tem um potencial de ser pioneira em algumas experiências 
pontuais, pois nacionalmente muitas escolas de Medicina predomina a 
perspectiva progressista, mas conteudista, como se isso fosse o 
suficiente... O PBL traz problemas pré-fabricados para os estudantes 
analisarem e resolverem, mas isso não possibilita uma aprendizagem 
significativa que mexa com o coração das pessoas, pois nós somos seres 
permeados por emoções, e só toca o coração quando você coloca o pé no 
barro, leva sol para poder sentir aquela realidade (DOC 1). 
 

 
DOC 1 clarifica que o método problematizador da EP é uma experiência 

pontual da UFPB, tendo em vista que o método do PBL tem sido difundido 

nacionalmente como estratégia para se trabalhar com os conhecimentos teóricos 

requeridos no Curso Médico. Também faz várias críticas a  abordagem metodológica 

do PBL por não apresentar uma aprendizagem significativa. 

Nesse sentido, o PBL tem despertado vários questionamentos. Ele é um 

método centrado no estudante que, partindo do seu conhecimento prévio e 

instigando sua curiosidade e criatividade, objetiva promover a aprendizagem 

significativa (Cyrino; Toralles-Pereira, 2004). Todavia, o PBL traz os problemas já 

estruturados previamente, são os chamados “problemas de papel” 

(VASCONCELOS, 2006c). Por um lado, isto, possibilita que se possam organizar, a 

partir de cada problema, objetivos de aprendizagem bem definidos, facilitando a 

integração dos diferentes conteúdos curriculares (FEUERWERKER, 2002). 
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Entretanto, isso acaba se afastando da complexidade dos problemas reais, em que 

várias dimensões do processo saúde-doença se articulam e exigem uma resposta 

criativa dos futuros profissionais (VASCONCELOS, 2006c). 

O PBL foi-se disseminando pelas escolas norte-americana. Foi adotado pela 

Harvard Medical School, em 1984, considerada um marco, por representar a 

chegada do PBL ao cerne das instituições de mais prestígio, consolidando-se. A 

partir daí, surgiu como uma metodologia importante de ensino-aprendizagem 

(CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004). Nessa proposta, o processo ensino-

aprendizagem se caracteriza por estar mais centrado no estudante, mobilizando a 

sua capacidade e motivação, bem como a responsabilidade pelo seu aprendizado, 

habilidade essencial para a educação continuada e permanente no decorrer da vida 

profissional, tendo o apoio do professor como facilitador. A ênfase é na busca ativa 

do estudante, por informações e habilidades. A ele compete definir as melhores 

formas e o ritmo de estudos, bem como a avaliação do progresso de sua formação 

(LAMPERT, 2002). 

Assim como o PBL, a problematização é uma forma de aprendizagem 

baseada em problemas que constitui, juntamente com o diálogo, o núcleo da 

Educação Popular, opondo-se à educação bancária. A educação problematizadora 

trabalha a construção de conhecimentos a partir da vivência de experiências 

significativas,  buscando a construção de práticas em saúde alicerçadas na leitura e 

análise crítica da realidade (BRASIL, 2013). Assim, o contato prévio dos estudantes 

com a realidade social tornava-se o ponto chave dessa metodologia, contribuindo 

para a identificação das situações limite presentes no cotidiano das famílias, bem 

como das potencialidades para transformá-las por meio de ações para sua 

superação, evitando, o equívoco de se estruturar os problemas de modo superficial. 

Destacamos que a problematização possui como representante principal no 

Brasil, Paulo Freire que orienta que são as razões do estudante é que definem o 

caminho da aprendizagem, sua influência na educação de adultos foi grande no 

Brasil. Portanto, a problematização é uma opção metodológica no campo da 

concepção crítico-reflexiva da educação e a aprendizagem baseada em problemas é 

uma opção metodológica no campo da escola nova. Nos dois casos, a organização 

do conteúdo se faz em função do enfrentamento de problemas. A diferença é que a 

concepção crítico-reflexiva, o problema a ser estudado tem que ser um problema 
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real, inserido em um cenário real, já o PBL, o problema pode ser real ou pode ser 

construído, é necessário apenas que seja desafiador o estudante (FEUERWERKER, 

2004).  

Todavia, no MHA1, a ênfase não estava na técnica educativa, mas na 

compreensão ampliada do contexto em torno do problema a ser enfrentado, não 

ficando a problematização restrita ao debate de temas considerados progressistas, 

mas ampliar-se considerando a realidade concreta das famílias,  relacionando as 

diversas dimensões do processo saúde-doença, permitindo a participação dos vários 

sujeitos envolvidos na situação a ser enfrentada, ampliando a compreensão dos 

problemas. 

Como não havia definição nas diretrizes do novo currículo sobre os aportes 

teóricos a serem trabalhados nos Módulos Horizontais, DOC 2 revela ser esse um 

ponto de tensão entre os docentes da saúde coletiva: 

 
O fato do novo currículo não ter explicitado o quanto de conteúdo seria 
problematizado a partir da realidade concreta e o quanto seria discutido de 
conteúdos prévios da saúde coletiva, como por exemplo: o planejamento e 
gestão, o SUS, políticas de atenção básica, ocasiona uma tensão na 
saúde coletiva (DOC 2).  

 

Para esse docente, embora os conteúdos prévios não fossem necessários, 

eram demandados pelos estudantes, pois tinham uma grande relevância em provas 

de concurso e de residência médica. Todavia, havia muitos semestres ao longo do 

Curso em que tais temas e conteúdos poderiam ser trabalhados. Ressaltamos que 

muitos desse temas, enfatizados por DOC 2, eram conteúdos trabalhados nos 

módulos verticais do Curso. Além disso, a inserção de temas definidos previamente, 

sem fazer conexão com a prática realizada na comunidade, perdia o seu significado 

pedagógico e tornava-se temas soltos, descolados da prática. Nessa perspectiva, 

Luck (1999) ressalta que, quando o ensino está desarticulado da realidade social, o 

docente, esforçando-se para que os estudantes aprendam, agem de modo a dar 

ênfase ao conteúdo ensinado, e não, à sua ligação com a realidade de onde advêm 

a problemática e o motivo de se gerar uma aprendizagem. Ao enfatizar o conteúdo 

desconectado da realidade, pode criar uma visão equivocada sobre a mesma, 

alienando os estudantes acerca de sua responsabilidade profissional.  
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Por outro lado, os conteúdos quando orientados a partir da realidade social 

traduzem as funções que se deseja que o estudante cumpra em relação à vida 

cotidiana, aos indivíduos, à cultura e à sociedade, contextualizadas numa 

perspectiva histórica e crítica (OLIVEIRA; KOIFMAN, 2004). 

Reforça-se que tradicionalmente, o ensino no âmbito da saúde coletiva tem se 

pautado por meio de estudos teóricos considerados críticos e progressistas. 

Todavia, a opção por não definir previamente os conteúdos teóricos nos Módulos em 

discussão, mesmo que fossem avançados, era também uma tentativa de não impor 

uma forma de pensar. Todavia, muitos sanitaristas consideram o ensino a partir do 

fluxo espontâneo de situações trazidas pelo contato com a realidade como 

desorganizado e incapaz de produzir um entendimento amplo e sistemático 

(VASCONCELOS, 2006c).  

A falta de consenso sobre a metodologia adotada nos Módulos Horizontais 

implementados tornou-se desgastante. Muitas vezes, nossa proposta de manter os 

Módulos nas unidades isoladas, nos moldes do Pepasf (com ajustes), era aprovada 

por pura falta de tempo, considerando a proximidade do início do semestre  letivo e 

as poucas condições institucionais para operar a nova proposta de readequação, já 

que nem todos os docentes aprovados no concurso haviam assumido o cargo. De 

modo que quando terminava uma reunião, já marcávamos outra para rediscutir e 

planejar os rumos e novas estratégias operacionais para os Módulo.  

Precisávamos de garra e de muito trabalho para mostrar o valor do 

aprendizado baseado no  estudo de questões suscitadas pelas demandas dos 

moradores e de seus movimentos, mas toda a dinâmica de reuniões, debates, 

acusações e incompreensões, nos abatia cada vez mais, sobretudo porque os 

ataques vinham de pessoas consideradas próximas e aliadas. Tínhamos cinco 

semestres letivos do módulo horizontal a cargo do DPS, havia espaço para 

diferentes propostas pedagógicas, mas a defesa dos docentes críticos era no 

sentido de uma proposta lógica e racional que orientasse todos os módulos 

horizontais ligados ao DPS. Aos poucos, o grupo dos seis docentes foi perdendo a 

motivação, eu não fazia ideia de como os processos políticos na universidade eram, 

ao mesmo tempo, intensos e tão sofridos, fui também perdendo a garra.  

Ficava cada vez mais claro que não havia possibilidade de convivência das 

duas propostas que poderiam ser complementares no Curso. O que se pleiteava era 



110 

uma proposta curricular orientada por uma lógica de ensino que passava por cima 

de dimensões que eram essenciais na formação, como uma prática de saúde 

integrada entre os estudantes, os moradores e a comunidade. A aproximação entre 

esses sujeitos tornava-se fundamental na construção de um novo conhecimento e 

uma nova atitude profissional. De modo que as tensões foram evidenciando um 

problema de base epistemológica. O único docente a permanecer nos Módulos foi 

prof. Eymard. Ainda hoje, sinto saudade do clima amistoso de trabalho coletivo do 

nosso grupo de docentes, nossos encontros deixaram em mim uma herança muito 

importante, o clima amigo e a construção do trabalho em parceria. Infelizmente, não 

foi possível preservá-la dentro desse novo contexto de ensino.  

É notório que o processo de conflito durante a implantação de dois Módulos 

orientados pela Educação Popular representava também uma discussão entre uma 

proposta educativa criada na extensão universitária e outra implementada no 

contexto da graduação. Esses enfrentamentos significavam ainda a discussão de 

dimensões da realidade que não estavam presentes nas experiências anteriores da 

Educação Popular. A institucionalização da EP na graduação ocasionava perdas 

com relação à radicalidade pedagógica presente em práticas educativas mais 

integradas aos movimentos sociais, pois o contexto universitário, sobretudo no 

Curso de Medicina, é pouco aberto à compreensão cultural dos oprimidos. As 

reações, divergências e irritações eram proporcionais aos desafios que a inserção 

no meio popular vinha provocando nos estudantes e docentes de Medicina 

(VASCONCELOS, 2006c). Uma proposta que envolvia uma maior aproximação com 

o cotidiano das classes populares, com o conteúdo teórico advindo de suas 

principais demandas e necessidades, pressupunha abertura para essa nova 

perspectiva de ensino-aprendizagem pelos docentes nele envolvidos, no sentido de 

abrir mão da segurança dos procedimentos metodológicos pré-definidos. A audácia 

metodológica proposta, gerava reações, embora fosse reações esperadas, foram 

usadas para fortalecer a pressão por revisão naqueles Módulos. 

 

6.3.2 A nova configuração do MHA1 e A2 

  

A nova configuração dos Módulos consistia em ampliar o leque de unidades 

de saúde, passando a inserir os estudantes em unidades integradas (cada uma com 
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quatro equipes), de modo que os estudantes permanecessem na mesma unidade de 

saúde até o quinto período letivo, retornando no internato. Vale destacar que o 

movimento de integração das Unidades de Saúde da Família do Município de João 

Pessoa fazia parte de um processo de reforma estrutural da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) de João Pessoa, com suporte teórico de alguns dos novos docentes. 

Nesse contexto,  passou-se a priorizar a organização dos módulos horizontais, a 

partir das necessidades da gestão municipal de saúde, mesmo que aquelas 

unidades não tivessem articulação comunitária ou mesmo ações integradas com a 

universidade.   

Os docentes recém contratados consideravam como ponto crítico a 

fragilidade do aporte teórico dos Módulos, sendo realizadas reuniões na UFPB com 

o objetivo de discutir estratégias para qualificar esse aspecto. Com o intuito de gerar 

maior densidade teórica, foi proposto a construção de um cronograma de aulas, com 

temas e assuntos que dariam suporte as discussões e reflexões com os estudantes. 

Para o primeiro período do Curso foram elencados temas como (histórico da 

comunidade, Estratégia Saúde da Família, territorialização, organização familiar, 

movimentos sociais e redes de apoio, Educação Popular e Saúde, vínculo, 

humanização e acolhimento). Para o segundo período, foram propostos os seguintes 

assuntos: Princípios da Atenção Básica à Saúde, princípios de cuidados na 

hipertensão arterial, processo de trabalho na Atenção Primária à Saúde, 

Instrumentos gerenciais da UBS, Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 

princípios de cuidados no acidente vascular cerebral (AVC) e referência e 

contrarreferência. É importante ressaltar que não houve consenso entre os docentes 

(novos e antigos) com relação aos temas propostos para o segundo período. Além 

disso, a inserção de um programa teórico pré-definido, desconsiderava o que havia 

sido construído anteriormente, enquanto proposta metodológica para os referidos 

Módulos. Em virtude do processo de readequação, gerou a necessidade de construir 

novos objetivos de aprendizagem.  

 

Quadro 4. Objetivos específicos dos MHA1 e A2  

 

 

 

-Desenvolver o pensamento crítico e iniciar a prática da pesquisa 

em base de dados para responder as necessidades sociais 

vivenciadas;  
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MHA1 

-Compreender a metodologia e o processo de ensino-

aprendizagem (avaliação formativa, tutoria, problematização, 

metodologias ativas, etc.);  

-Desenvolver-se como sujeito do processo ensino-aprendizagem, 

participando das atividades pedagógicas propostas e avaliar 

criticamente sua práxis;  

-Conhecer o ciclo de vida familiar como subsídio para a 

compreensão da dinâmica familiar e suas estratégias de 

produção da vida e mobilização para o enfrentamento das 

doenças;  

-Desenvolver ferramentas para a produção do vínculo, numa 

relação dialógica com respeito e estímulo a autonomia e 

implicação nos processos de transformação social;  

-Conhecer ferramentas que auxiliam na comunicação e utilizá-las 

no diálogo com a família; 

-Compreender as implicações culturais, socioeconômicas, 

ambientais e das redes sociais no processo saúde-doença; 

Identificar as diferentes dimensões das necessidades de saúde, a 

partir do cotidiano das famílias acompanhadas. 

 

 

 

 

 

MHA2 

-Desenvolver a territorialização observando os aspectos 

históricos, culturais, socioeconômicos e epidemiológicos; as 

redes sociais e os atores sociais existentes; aspectos do 

processo de trabalho das equipes de Saúde da Família;  

-Compreender como as ESF utilizam as informações advindas do 

processo de territorialização na formulação das ações do seu 

cotidiano;  

-Compreender os princípios da Atenção Primária e a Política 

Nacional da Atenção Básica;  

-Identificar como o território influencia no processo saúde-doença; 

-Analisar criticamente a territorialização, apropriando-se de 

ferramentas como o sistema de informação da atenção básica e 

aprofundar a análise sobre a dinâmica familiar e o ciclo de vida 

familiar, buscando intervir nas situações encontradas. 
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Essa forma de organização do ensino estava em sintonia com a capacidade 

de compreensão dos novos docentes, que só se sentiam seguros se cada conteúdo 

considerado importante fosse abordado de forma separada, com tempo de 

discussão bem delimitados. A tradição de compreensão da organização curricular 

chocava com a radicalidade metodológica da proposta inicial. É interessante que o 

estranhamento e reações, muitas vezes agressivos, aconteciam a partir de 

lideranças do movimento estudantil e de docentes jovens com concepções muito 

críticas sobre o trabalho em saúde. Para esses atores críticos a dificuldade era 

correlacionada à metodologia da proposta inicial. A reação desses parceiros críticos 

foi a grande surpresa para a equipe que propôs a organização inicial. Talvez não 

tivesse conhecimento pleno da radicalidade do avanço metodológico e 

epistemológico que, aos poucos, foi sendo delineado nos projetos de extensão e que 

se buscava transferir para o currículo oficial. 

Em muitas ocasiões, os estudantes reagiam, sobretudo entre aqueles que 

estavam no primeiro período, criticando sobre a falta de sintonia entre o que eles 

vivenciavam no turno da manhã, junto às famílias, e o que era discutido e refletido 

nas tutorias à tarde. Além disso, enfatizavam que os textos adotados nas discussões 

teóricas eram muito complicados e de difícil compreensão. No entanto, apesar 

dessas questões serem debatidas durante as reuniões de planejamento entre os 

docentes, no geral, o cronograma teórico dos Módulos era mantido, apenas com 

pequenos ajustes, mantendo a lógica de discussão, a partir de temas e textos 

considerados progressistas. Ressaltamos que o avanço teórico e crítico, que vem 

ocorrendo na Medicina brasileira, não era acompanhado de um avanço semelhante 

na dimensão metodológica e epistemológica. 

Toda essa readequação dos Módulos iniciais tinha muita correspondência 

com o que estava ocorrendo em muitos cursos no Brasil. Havia uma grande 

diversidade nas novas perspectivas pedagógicas, dentro da lógica dominante da 

saúde coletiva, em que o acompanhamento dos docentes ficava apenas no geral, 

sem envolvimento nas particularidades das situações pessoais e familiares. Apesar 

de haver um avanço metodológico importante na nova matriz curricular do Curso, as 

mudanças não presumiam a radicalidade proposta pela Educação Popular. Era a 

pouca discussão da contribuição da EP para a formação profissional fazendo com 

que a metodologia gerasse espantos e incompreensões. 
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O novo desenho dos Módulos era baseado em uma proposta que envolvia a 

vivência nas famílias (MHA1) e na USF (MHA2), além da tutoria em pequenos 

grupos. Os estudantes passaram a ser divididos em grupos menores, em torno de 

12 e se inseriam em unidades integradas, sendo que cada grupo tinha um docente 

que se responsabilizava tanto pelas atividades práticas, quanto pela tutoria.  

 

6.3.3 O meu retorno ao DPS como docente efetiva 

Em 2009, retornei ao DPS como docente concursada para a área de saúde 

coletiva. Nesse concurso, foram aprovadas, além de mim, outra enfermeira com 

experiência em gestão de serviços de saúde, e uma médica. Inicialmente, estava 

planejado para que eu assumisse disciplinas de saúde coletiva ofertadas para outros 

cursos do Centro de Ciências da Saúde, disponibilizadas pelo DPS. Entretanto, 

considerando minha experiência anterior com os módulos horizontais, passei a atuar 

no MHA1 e A2.   

Os cenários de prática desses Módulos, anteriormente localizados nas USF 

Maria de Nazaré e Grotão haviam sido substituídos pelas novas unidades integradas 

de saúde. Com a inserção dos docentes recém-contratados, passamos a nos inserir 

em unidades de saúde integradas, a saber: USF Mudança de Vida, localizada no 

Gervásio Maia, USF Nova Conquista, no Alto do Mateus, USF Nova Esperança, em 

Mangabeira e USF Vila Saúde, no Bairro do Cristo. Os estudantes também foram 

divididos, cada grupo tinha em média 13 a 16 estudantes. Na divisão das unidades, 

ficamos eu (com o primeiro e segundo períodos) e outro professor (com os módulos 

do quarto e quinto períodos) na USF Nova Conquista. Essa unidade é localizada no 

Alto do Mateus, situada na área periférica do município de João Pessoa. A nossa 

inserção nessa unidade seguia a nova lógica de readequação dos módulos, 

baseada na inserção de docentes e estudantes do primeiro ao quinto período (com 

exceção do terceiro que não atuava nas USF) na mesma unidade de saúde.  

Com a nova proposta de readequação, os docentes deveriam construir novas 

relações nas unidades integradas através do contato prévio entre os docentes e os 

apoiadores distritais das USF, com o objetivo de identificar elementos para dar início 

ao primeiro contato com os profissionais daquelas unidades. Foi proposto, nessa 

ocasião, uma oficina entre docentes, profissionais de saúde e apoiadores das 
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unidades selecionadas com o objetivo de iniciar a articulação do trabalho conjunto e 

pactuar a contrapartida entre universidade e serviços de saúde.  

Tínhamos clareza de que o processo de pactuação e de parceria para a 

construção de mecanismos de cogestão do processo de ensino-aprendizagem, entre 

universidade, serviço de saúde e comunidade, seria fundamental para que o ensino 

se tornasse de fato transformador. Entretanto, a oficina só foi possível ser realizada 

quando o semestre estava prestes a iniciar, impossibilitando uma base que 

favorecesse o processo de articulação entre as instituições. Segundo Feuerwerker 

(2004) o processo de articulação ensino-serviço tende a demandar um tempo maior, 

para que os diferentes atores identifiquem, reconheçam e construam estratégias 

para criar espaços reais de troca e interlocução, uma vez que nesse processo, 

conflito, participação, cooperação e poder estão sempre presentes. Todavia, não 

havia tempo hábil para a construção de parceria nessas bases,  argumentávamos 

sobre essa dificuldade, enfatizando a importância da relação de parceria já 

estabelecida com as duas unidades de saúde em que atuávamos anteriormente, 

para dar continuidade as atividades de ensino. Entretanto, foi justificado que as 

unidades isoladas não tinham infraestrutura para acomodar os demais módulos 

horizontais do Curso, bem como o internato e a residência médica.  

Mesmo com a proximidade de início do semestre letivo,  a oficina pedagógica 

foi realizada, considerando a disponibilidade de cada serviço. Especificamente no 

Alto do Mateus, a oficina aconteceu durante os dois turnos, sendo que pela manhã 

houve uma exposição de um professor da saúde coletiva sobre o resgate histórico 

da Saúde Pública  e das novas diretrizes curriculares para o ensino médico. À tarde, 

dividimos o grupo em pequenos subgrupos, para discutir sobre como seriam 

desenvolvidas as atividades nos vários módulos e sobre a participação das equipes 

naquelas atividades. Entretanto, não houve tempo suficiente para as equipes se 

apropriarem das inovações metodológicas em cada módulo, muito menos para 

negociar necessidades e interesses das equipes de saúde, nesse processo de 

integração. 

Como a oficina foi apenas de um dia, tentamos identificar aqueles 

profissionais mais motivados a participarem das atividades acadêmicas, uma vez 

que o início do semestre já se aproximava. Para o MHA1 e A2, alguns agentes 

comunitários de saúde se disponibilizavam a acompanhar os estudantes nas visitas 
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domiciliares. Todavia, não foi possível fazer um planejamento mais amplo que 

envolvesse as equipes como todo. Na semana seguinte, já demos início as 

atividades nas novas USF. Foi bem difícil fazer as atividades previstas sem conhecer 

a realidade concreta da comunidade, o perfil de cada equipe e os movimentos 

sociais presentes no território. Fomos meio às cegas, tentando introduzir uma 

dinâmica de trabalho conjunto com as novas equipes que já enfrentavam muitas 

dificuldades, sobretudo, pela nova conformação do processo de trabalho, a partir da 

integração entre várias equipes, dividindo o mesmo espaço físico. Em virtude da 

falta de um processo integrativo mais amplo entre universidade e serviço de saúde, 

os agentes de saúde pouco se envolviam nas nossas atividades, limitando-se a 

apresentar os estudantes às famílias no primeiro encontro.  

O compromisso dos ACS construídos ao longo dos anos pela presença da 

extensão universitária nas comunidades Maria de Nazaré e Grotão, além da 

integração das equipes e comunidade com as atividades propostas inicialmente 

pelos Módulos fazia muita falta naquele contexto de pouca parceria com nossas 

atividades. O  contexto  de aproximação com as novas USF foi aos poucos, 

revelando dificuldades para um processo de integração entre os demais módulos 

horizontais do Curso. Considerando que não havia entre os docentes uma prática de 

construção conjunta das atividades que compunham os vários módulos, as ações 

desenvolvidas ficaram totalmente fragmentadas. Embora a nossa atuação fosse na 

mesma unidade, os dias de prática no serviço não coincidiam, e como não havia 

reuniões de planejamento conjunto, reproduziu-se uma fragmentação que imaginava 

ser possível superar com a nova proposta de ensino longitudinal. 

Somando-se a isso, os profissionais de saúde se mostravam sufocados com a 

dinâmica de trabalho nas novas equipes integradas, apresentavam ainda vínculos  

precários, sobrecarga de trabalho, expressando desmotivação. Por mais bem 

intencionados que estivessem, não conseguiam compreender claramente o 

movimento dos Módulos. A cada intervenção nossa junto aos profissionais com o 

objetivo de compreender e discutir os problemas nas famílias acompanhadas pelos 

estudantes era vista por alguns como intromissão em suas agendas de trabalho. Aos 

poucos, passamos a ser vistos como “estranhos no ninho” pelas equipes de saúde.  

No MHA2, ao tentar realizar o processo de territorialização (nova proposta) de 

algumas equipes, e ao solicitar o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 
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dessas mesmas equipes para estudar e analisar seus dados, era comum ouvirmos 

comentários do tipo “não temos obrigação de fornecer nossos dados para a 

universidade”.  

Por mais que tentássemos uma aproximação amistosa, participando das 

reuniões das equipes, festividades e atividades comemorativas na unidade, não 

conseguíamos nos integrar plenamente. Ficava evidente que o processo de 

articulação entre o ensino e os serviços seria em longo prazo. Pelas características 

e heterogeneidade dos vários sujeitos envolvidos no processo de integração ensino-

serviço-comunidade, tornava-se fundamental um processo continuado e amplo de 

negociação e disponibilidade para enfrentar conflitos, no sentido de construir novas 

parcerias e consensos (PINTO; CYRINO, 2014) . 

Ao discutir essa problemática, Albuquerque et al., (2008) ressaltam que na 

integração entre serviço-ensino é preciso investir na sensibilização dos atores 

inseridos nos cenários em que se desenvolvem os cuidados e o processo de ensino-

aprendizagem, identificando as necessidades dos cenários de prática, 

estabelecendo pactos de contribuição docente/discente para tais serviços. Devem 

ainda incluir nesses pactos, a negociação de espaços, horários e tecnologias para a 

adequação das atividades do serviço e das práticas educacionais, bem como a 

participação de profissionais dos serviços e usuários nas discussões educacionais 

de formação na área da saúde. Ressaltam ainda os autores que o processo de 

negociação não é algo unilateral, mas deve envolver todos os sujeitos: docentes, 

discentes, equipes de saúde e comunidade. 

Vale ressaltar que nos três semestres letivos em que atuei na USF Nova 

Conquista não consegui me reunir com os profissionais para debater as questões 

relacionadas aos Módulos (MHA1 e A2), até porque as reuniões com as equipes 

eram bem tumultuadas, em virtude da quantidade de profissionais presente (4 

equipes), cada uma com demandas urgentes e particulares, tornando-se complicado 

o processo de negociação e pactuação para as atividades de ensino. Propor uma 

agenda específica para pactuar tais demandas com as equipes, era tarefa quase 

impossível, considerando a organização do próprio serviço e a pouca disponibilidade 

de tempo dos profissionais, assim, a negociação para a participação dos 

profissionais, sobretudos dos ACS, no MHA1 e A2 era feita principalmente por 
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intermédio da apoiadora da USF que tinha uma relação pouco amistosa com as 

equipes.  

Destaca-se que, apesar da boa infraestrutura da USF, não havia salas e 

cadeiras para nossas reuniões. Fazíamos nossos encontros no roll de entrada da 

USF, depois do acolhimento, ou em alguma sala quando o profissional faltava ou era 

transferido. Vale ressaltar que não era apenas no Alto do Mateus que tínhamos 

dificuldades para integrar nossas ações com as equipes de saúde. Os demais 

docentes que estavam envolvidos nas novas unidades integradas relatavam os 

mesmos impasses. Durante minha inserção na USF Nova Conquista (Alto do 

Mateus) tive poucos avanços no processo de integração. Segundo Feuerwerker 

(2002), a construção de relações de cooperação entre ensino e serviço se dá em 

três níveis: o político-instucional, o da gestão e o operativo. Nesse sentido, para que 

o processo de cooperação fosse eficaz, necessitava de uma atuação conjunta entre 

docentes, discentes, profissionais de saúde, gestores e comunidade. Diante do 

exposto, podemos afirmar que o processo de parceria entre universidade-serviço 

estava em vias de construção com as novas USF do município. 

Além disso, Albuquerque et al., (2008) enfatizam não ser possível pensar a 

mudança na formação dos profissionais de saúde sem a discussão sobre a 

articulação ensino-serviço, considerando-a um espaço privilegiado para uma 

reflexão sobre a realidade da produção de cuidados e a necessidade de 

transformação do modelo assistencial vigente em um modelo que considere como 

objetivo central as necessidades dos usuários. Assim, tornava-se necessário ampliar 

os espaços de diálogo e sensibilização de todos os sujeitos envolvidos, de modo a 

gerar corresponsabilização no tocante à formação de novos profissionais e à 

prestação de cuidados em saúde. 

Para além das dificuldades expressas no âmbito da relação ensino-serviço, 

internamente, os Módulos analisados continuavam passando por mudanças. Outra 

alteração foi o desmembramento das atividades previstas para os Módulos (MHA1 e 

MHA2). Essa divisão já era pautada anteriormente pelo movimento estudantil e 

coordenação de Curso que defendiam que no segundo semestre, os estudantes 

tivessem uma inserção apenas nas USF e não nas famílias. Essa mudança foi 

aprovada pela maioria dos docentes vinculados a esses Módulos, tendo como 

argumento a dificuldade em problematizar, ao mesmo tempo,  questões advindas da 
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família e do serviço de saúde. A partir daí, as duplas começaram a ser formadas 

apenas por estudantes do mesmo período.  

O relato abaixo clarifica os argumentos diante da proposta de mudança: 

 

Os MHA1 e A2, depois que foram desmembrados, que criaram identidade 
própria, maior inserção no serviço, acompanhado atividades como, pré-
natal, citológico, captando casos pra fazer seguimento, identificando 
problemas na marcação de consultas, tá ganhando um pouco mais de 
adesão dos estudantes (DOC 6).  

 
 

A mudança proposta tinha muita ressonância com o modo de inserção dos 

estudantes na atenção básica, que apesar de tornar-se uma realidade na maioria 

dos cursos de saúde no Brasil, possuía uma abordagem muito restrita. Embora os 

estudantes fossem conduzidos para os serviços de atenção básica, logo no início do 

curso, na maioria das vezes, eram orientados para realizar atividades rotineiras e 

pontuais, sem antes haver uma aproximação com a comunidade. Ficavam, portanto, 

restritos a uma ação limitada e não eram desafiados e nem provocados pela 

dinâmica daqueles serviços.  

A inserção dos estudantes  do MHA2 nas Unidade Saúde da Família (USF), a 

partir do acompanhamento das atividades programáticas dos profissionais, vinha 

representando um limite à abordagem dos problemas, uma vez que a atenção das 

equipes ficavam restritas aos aspectos que os programas de saúde priorizavam, 

como o pré-natal, o citológico, a marcação de consultas, o acompanhamento de 

hipertensos e de portadores de diabetes, etc. Se, de um lado, essa padronização 

facilitava a adesão dos estudantes, de outro, simplificava e empobrecia sua atuação 

por não considerar a complexidade dos problemas familiares e não trabalhar com 

ela. Ao restringir-se aos programas, aspectos burocráticos e administrativos dos 

serviços, tal ação impedia uma compreensão mais ampla acerca daquele serviço, 

sobretudo quando não se permitia refletir sobre o olhar dos moradores e famílias 

que usufruíam diretamente daquele serviço.  

Vale destacar que as USF, de modo geral, possuem uma dinâmica de 

trabalho agitada, em que as pessoas vão em busca de algum serviço, e muitas 

vezes não retornam. O acompanhamento pelos estudantes de consultas e 

atividades programáticas realizadas pelos profissionais de saúde, considerando a 

própria dinâmica do serviço, não oferecia oportunidade de estabelecer maior vínculo 
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entre as pessoas, de modo a favorecer uma compreensão ampliada dos problemas 

de saúde. Ressaltamos a inserção estudantil a partir do acompanhamento das 

atividades programáticas nas USF ainda é prevalente nos cursos de saúde, em que 

não há maior aproximação com os moradores, famílias e a comunidade. 

Convém enfatizar, ainda, que a maioria dos serviços operados por técnicos 

desmotivados (pelos baixos salários, pela relação trabalhista autoritária) atendia, 

muitas vezes, de forma rotinizada e geridos pelos órgãos centrais de planejamento 

da gestão municipal. Esse processo de organização baseado em características 

bem definidas e padronizadas tem trazido para a organização dos serviços o modelo 

de ciência de administração do trabalho gestado na grande indústria capitalista 

(Vasconcelos, 2010), gerando apatia e baixo envolvimento com as ações previstas. 

Ressaltamos que o desmembramento entre o MHA1 e A2 representou uma 

ruptura com as ações desenvolvidas nas famílias,  tornando-se uma atividade solta, 

sem conexão com os demais módulos horizontais do Curso. Além disso, as 

possibilidades de articulação entre os vários módulos horizontais não estava clara, 

uma vez que seus desenhos não auxiliavam as interconexões de uma prática que 

buscava mais compromisso e vinculação com as famílias e a comunidade local. 

 

6.3.4 Dilemas epistemológicos como obstáculos para a implementação da EP 

na graduação 

 

É importante destacar que houve um avanço metodológico significativo na 

discussão curricular na área da saúde, mas não com a radicalidade proposta pela 

Educação Popular. A falta de compreensão e de discussão a respeito da 

contribuição da EP para o campo da formação profissional em saúde fez com que a 

metodologia utilizada, inicialmente, nos Módulos Horizontais A1 e A2, por meio da 

relação respeitosa e aberta entre estudantes e famílias acompanhadas gerasse 

incompreensões e mal-entendidos, sobretudo entre os docentes mais críticos do 

DPS. Os conflitos e tensões foram evidenciando um problema de base 

epistemológica. 

A concepção teórica defendida pelos novos docentes era orientada pelo 

discurso formulado por um grupo de intelectuais, como Emerson Merhy, Laura 

Feuerwerker, Ricardo Cecim, Gastão Wagner, Mário Testa, entre outros. Suas 
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reflexões, apesar de muito valorizadas pela produção acadêmica brasileira atual,  

pouco refletiam sobre os saberes construídos na experiência da América Latina. Na 

realidade, muitos daqueles saberes foram referenciados a partir de estudos 

sofisticados e de autores internacionais, desenvolvidos sobretudo na Europa e nos 

Estados Unidos, focados em conteúdos teóricos considerados progressistas e 

humanizantes (VASCONCELOS, 2015).  

Ressalta-se que, embora as ideias concebidas pelos intelectuais acima 

destacados demonstrassem uma grande preocupação em repensar o cuidado em 

saúde, a busca de generalização desse corpo teórico e lógico em todos os módulos 

horizontais conduzidos pelo DPS tive como desdobramento concreto, a 

desconsideração de outras formas de conceber o ensino e o cuidado em saúde. 

Destaca-se que o jeito de fazer saúde acumulado nas formas populares de cuidar 

revelavam processos de cuidado  dialogados, participativos, humanizados, 

acolhedores da cultura e do saber popular, capaz de reconhecer o ser humano em 

sua totalidade, comprometida com a transformação da sociedade (BRASIL, 2014). 

Esse modo de abordar o cuidado possuía implícitos valores políticos e subjetivos 

que não se podiam ser impostos, ao contrário, precisavam ser aceitos e assumidos 

pelos sujeitos envolvidos nos Módulos. 

Apesar da UFPB ter criado uma nova perspectiva de ensino em seus projetos 

de extensão orientados pela Educação Popular que tem sido valorizada por pessoas 

de outras universidades, inclusive de residentes em Saúde da Família de cursos 

bem consolidados, ela não tem sido tão valorizada quanto a proposta conduzida 

pelo grupo de Emerson Merhy. Apesar da metodologia adotada nos Módulos já 

implementados, a partir de princípios da EP, não terem respaldo na bibliografia 

sobre educação médica, já era reconhecida e respeitada, não havendo necessidade 

de importar outras referências de fora.  

A resistência dos docentes estava relacionada a uma rejeição à metodologia 

centrada na construção cognitiva processual. Entretanto, tornava-se evidente que 

não bastava anunciar conteúdos teóricos considerados progressistas na formação 

em saúde, como se fossem suficientes para provocar a transformação de atitudes e 

posturas do futuro profissional. Para Vasconcelos (2006c) a mudança de postura 

dos estudantes passa também pelo investimento pedagógico na elaboração de 

relações afetivas entre  educandos, educadores e pessoas em cuidado, pois sem 
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uma atitude de acolhimento a essas demandas, os avanços nas discussões teóricas 

gera poucos frutos. 

Salienta-se que a ênfase no conhecimento teórico considerado progressista e 

humanizante dos problemas, muitas vezes, dificulta que o estudante repare e 

valorize outras dimensões humanas presentes no ato de cuidar em saúde, não 

contempladas nas produções teóricas já sistematizadas. A complexidade da 

realidade de comunidades populares transcendia os conteúdos disciplinares. Desse 

modo, a ação educativa presente nos Módulos orientados pela EP tinham esse 

sentido de ajudar a construir um caminho alternativo à formação, na medida em que 

inseria os estudantes na vida familiar, com capacidade de produzir uma atitude de 

escuta, acolhimento e vínculo, abrindo para a conexão mais profunda entre os 

sujeitos envolvidos. Ressalta-se que essa realidade, geralmente era ironizada por 

quem acreditava guiar-se pela razão lógica.  

Reconhecemos que os problemas encontrados nas famílias, muitas vezes 

eram extremamente complexos e profundos, mas essa complexidade tinha o poder 

de desafiar a capacidade dos estudantes, era nesse momento que entravam em 

cena os aspectos teóricos trabalhados no Módulo, provocando maior  motivação 

para o estudo. Para os pesquisadores que estudam as conexões cerebrais, apontam 

que quando os estudantes estão motivados, os circuitos necessários para a 

aprendizagem estão altamente ativos, direcionado às exigências para se 

compreender o problema em tela. Nesse sentido, quando o cérebro está nessa zona 

ideal, há mais entrega e desempenham melhor qualquer atividade acadêmica. Por 

outro lado, sabemos que o Curso de Medicina, a maioria dos módulos, possui uma 

extensa carga de conteúdos teóricos que são repassados ao longo dos semestres, 

causando muitas vezes, exaustão. O estresse constante sobrecarrega o sistema 

nervoso, enviando cortisol e adrenalina, a atenção dos estudantes se fixa nas 

preocupações, e não em seu processo de aprendizagem, levando ao esgotamento e 

prejudicando a aprendizagem (GOLEMAN, 2012). 

Essa contribuição já era bem evidente para os docentes envolvidos nas 

experiências de Extensão Popular, dando-lhe confiança na metodologia que 

propunham. No entanto, a maioria dos docentes críticos, e mesmo entre alguns 

estudantes só confiavam plenamente no aprendizado através do ensino de 

conteúdos didaticamente expostos e logicamente organizados. A compreensão da 
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nova abordagem metodológica era dificultada também pela grande rotatividade dos 

docentes que se inseriam nos Módulos iniciais, em virtude de demandas dos 

próprios docentes, da necessidade de implementação dos demais módulos do 

Curso, bem como do internato e da residência. Essa rotativadade não permitia mais 

aprofundamento sobre o método adotado nos Módulos. 

Com o tempo, fomos percebendo a distorção gerada em função da seleção 

prévia de conteúdos, sem considerar as vivências práticas, desconsiderando 

especificidades e singularidades da vivência dos estudantes que necessitavam ser 

contemplados nas tutorias para que o ensino se tornasse mais transformador: 

  

É a partir da realidade concreta que os temas vão surgir, como por 
exemplo redes, apoio social e cultura, nesses casos a realidade cotidiana 
favorece com eles brotem, a sacada é fazer com que os professores 
fertilizem para que eles surjam. Os módulos horizontais não deviam ser 
em função dos conteúdos, mas em função de uma inserção 
compromissada do estudante na realidade social (DOC 1). 
 

  
O trabalho desenvolvido durante a tutoria, sobretudo na versão inicial, tinha a 

intenção de contribuir para que o estudante aprendesse a partilhar com os colegas 

por meio de sua argumentação o que conseguiu apreender sobre a situação vivida  

e o problema a ser estudado na família. Buscava com isso, dar voz aos estudantes 

emudecidos, muitas vezes, pela pedagogia da resposta, tornando o espaço da sala 

de aula, um espaço para aprender coletivamente a exercer autonomia e a reflexão 

crítica (CHIRELLI, 2002), além de ser um espaço para problematizar e refletir sobre 

os impasses, perplexidades e inseguranças gerados pelo encontro com o mundo 

popular. Nessa compreensão, Freire (2011c) adverte que é a partir do contexto 

concreto/vivido que se pode chegar ao contexto teórico, o que requer curiosidade, 

problematização, criatividade, diálogo, vivência da práxis e protagonismo dos 

sujeitos na busca da transformação social.  

Entretanto, a implantação dessa prática não é fácil e encontra resistência no 

interior do Curso e entre os docentes: 

 

O Curso engessa o aluno, ele só tem um pouco mais de liberdade no 
primeiro período com as famílias, no segundo período, o cronograma já 
determina o que ele tem de fazer: cartografias, rodízio nos serviços, no 
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terceiro período fica na atenção secundária, e no quarto e quinto períodos 
fica dentro do consultório atendendo (DOC1). 
 

 

Estabelece-se, dessa forma, uma estrutura preponderantemente objetiva e 

formal de organização dos módulos, a maioria estruturados a partir de ementas e 

cronogramas bem definidos, em que muitas atividades, apesar de vinculadas aos  

contextos comunitários reais, a discussão de elementos dessas práticas ficavam 

subordinados aos conteúdos teóricos considerados progressistas. Fomos 

percebendo uma grande resistência dos docentes críticos no tocante ao acolhimento 

de outras formas de processar o ensino que não fosse orientado pela lógica formal e 

com conteúdos meticulosamente definidos. O que se observava era a busca de uma 

generalização institucional de um determinado modelo teórico de atuação como se 

ele fosse o único caminho a ser seguido na construção de um pensamento 

humanizador e integral do cuidado em saúde.  

Todavia a metodologia proposta pelo MHA1 implicava mudanças significativas 

na forma de processar a aprendizagem e na produção do cuidado nem sempre 

claras para os docentes críticos. Nessa metodologia, os docentes eram instados a 

deixar de dispor de seus conteúdos, para fazer parte de um jogo metodológico mais 

amplo, que deveriam ser construídos com base em acordos coletivos, sendo as 

atividades de ensino-aprendizagem orientadas pelas necessidades de saúde das 

pessoas, famílias e comunidades, condicionada a uma nova forma de interpretar e 

agir em saúde. As situações-problema identificadas passavam a ser 

problematizadas, não apenas entre docente e estudantes, mas de modo ampliado, 

instituindo novos espaços de participação e de novos papéis para docentes e 

estudantes (CHIRELLI, 2002). Ressaltamos ainda que a adoção de uma proposta 

metodológica inovadora e radical no Curso, tornavam as exigências de resultados 

muito maiores.  

Embora existisse no Brasil um conhecimento de metodologias de trabalho 

comunitário respeitado internacionalmente, ele não era valorizado pelas instituições 

acadêmicas locais. Segundo Vasconcelos (2006a) a falta de sofisticação tecnológica 

e a ausência de uma linguagem positivista do discurso científico tradicional, limitava 

ainda mais a incorporação  dessa metodologia nos cursos universitários. Além disso, 

não havia experiência de utilização, de forma ampliada, de metodologias de atuação 



125 

comunitária, já que não foram adotadas com amplitude nas grandes instituições de 

ensino superior.  

Apesar de a incorporação da EP ser circunscrita a um único período letivo do 

Curso, vinha gerando desestabilização de métodos de ensino focados em conteúdos 

logicamente organizados e de métodos tradicionais, provocando reações em muitos 

docentes, não apenas do núcleo docente responsável por sua operacionalização, 

mas também de outros departamentos.  

O discurso EST 2 retrata bem essa realidade: 

 
Os professores mais especialistas combatem o MHA1, porque dizem que 
é muito tempo que a gente está perdendo sem fazer nada, acham que é 
desnecessário para a formação do médico (EST 2) 

 
  

As resistências à implantação de projetos pedagógicos baseados na 

problematização da realidade social e do compromisso com as classes populares 

costumavam surgir também de docentes especialistas que tendiam a conceber o 

conhecimento de modo fragmentado e disciplinado, pois sua prática decorre da 

visão de que todos os problemas podem ser formulados, investigados e resolvidos, a 

partir de mecanismos biológicos (OLIVEIRA; KOIFMAN, 2004).  

Para Camargo Jr (2003), a ciência médica permanece como norma 

institucional e como modelo ideal, e tudo o que a contraria é afastado e posto de 

lado como não científico. Desse modo, o saber médico torna-se um saber sobre a 

doença, não sobre o homem, o qual só interessa ao médico enquanto terreno onde 

a doença evolui. Essa concepção teórica é fundamental na construção do modelo 

médico de intervenção, pois a identificação da doença permite reduzir ao biológico 

todo o processo de adoecimento, excluindo dimensões fundamentais para uma 

compreensão mais abrangente e integral dos problemas humanos, como  os 

ambientais, sociais, culturais, políticos e econômicos. 

Assim, os médicos utilizam a teoria (doença) para formular hipóteses quando 

estão diante de um paciente, sendo a construção do raciocínio e das hipótese 

diagnósticas informada pelo método científico (Ibid). Por outro lado, Santos (2010) 

adverte que o conhecimento científico é um conhecimento mínimo que fecha as 

portas a muitos outros saberes sobre o mundo, é portanto, um conhecimento 

desencantado e triste. Para esse autor, o paradigma a emergir da sociedade não 
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pode ser apenas um paradigma científico, tem que ser também um paradigma social 

em que o conhecimento seja total e que supere a dualidade. 

 O caráter científico da prática clínica, segundo Feuerwerker (2004) é relativo, 

pois a singularidade histórica se revela em muitas dimensões: social, cultural, 

psicológica e até mesmo biológica, de cada pessoa, e portanto de cada doente. 

Assim, a ciência biológica torna-se insuficiente para apreender a singularidade 

histórica de cada um. Todavia, a compreensão da ineficácia do ensino nessas 

bases, não tem sido suficiente para produzir um ensino transformador, persistindo o 

modelo biomédico dominante no processo de formação de médicos.  

A desconstrução do modelo biologicista é vislumbrada através do 

conhecimento e do contato dos estudantes com a comunidade e os serviços de 

saúde, no início de sua formação, destacando a necessidade de superar a 

fragmentação e acompartimentalização dos usuários em especificidades, que o 

reduzem a um desajuste de órgãos e sistemas, descontextualizado do seu meio e 

da dimensão psíquica do adoecer (PINTO; CYRINO, 2014). No contexto do Curso 

de Medicina, o aumento da carga horária dos módulos horizontais despertou muita 

irritação e raiva entre os docentes especialistas que viram suas cargas horárias 

reduzidas, passando a criticar e boicotar a abordagem pedagógica presente nos 

módulos horizontais. Fazer caminhar uma proposta radical, como a do MHA1, num 

Curso conservador e tradicional foi um grande desafio. Por outro lado, envolver os 

estudantes no enfrentamento diário de dimensões desse desafio contribuiu, para o 

desenvolvimento de sua consciência crítica, possibilitando a aproximação com um 

novo jeito de conceber o ensino e o cuidado em saúde.  

Em seu relato, DOC 4 clarifica que o processo de reforma curricular e de 

mudanças na concepção de formação dos futuros médicos não é consensual e 

encontra muita resistência dentro da universidade: 

 
A gente é contra-hegemônico no Curso, acredita que vai fazer a mudança, 
mas a gente não consegue fazer, fica restrito a uma parcela ínfima num 
mar de coisas, os estudantes por mais que reconheçam e valorizem essa 
experiência (MH) priorizam outras dimensões no Curso (DOC 4).  
 

 
O depoimento acima reflete o desafio de se levar adiante uma proposta 

alternativa ao modelo hegemônico de ensino no campo da Medicina. Ressaltamos 

que a cultura estudantil é constituída por aquilo que o mercado de trabalho 
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determina. A força do mercado de trabalho em contexto de precarização das 

relações trabalhistas no SUS: o trabalho especializado, na lógica da biomedicina, se 

torna a esperança central de uma remuneração diferenciada em Medicina. 

 De acordo com Carvalho (2013), a escola médica ainda está distante das 

necessidades do SUS e do desejo da maioria dos estudantes de Medicina, que é de 

ainda fazer uma especialidade que se aproxime da prática liberal e seja bem 

remunerada pelo mercado de trabalho. 

A percepção de DOC 4 já foi objeto de reflexão de Feuerwerker e Capozzolo 

(2013), ao afirmarem que a indústria farmacêutica e de equipamentos, entidades 

corporativas, agências de fomento, diferentes tipos de setor privado na saúde, entre 

outros, estabelecem disputas entre atores sociais comprometidos com a construção 

de diferentes tipos de propostas de formação.  

Tais questões tornam-se bem mais evidentes no Brasil, pela falta de tradição 

de formação de generalistas nas escolas médicas, além de baixo reconhecimento 

dos profissionais de atenção primária pelos médicos especialistas. Pizzinato et al., 

(2012) asseveram que, para dar continuidade aos avanços propiciados pelos 

projetos, é necessário ampliar o debate sobre o projeto político- pedagógico da 

formação em saúde, incentivando o compromisso do ensino com o SUS.  

Outra questão que gerava discordância entre os docentes estava relacionada 

ao tipo de abordagem utilizada no Módulo, conforme explicita relato abaixo:  

 

O fato de não poder fazer abordagem do biológico já deu problemas entre 
a gente, agora menos, mas o objeto de atenção do Curso é o biológico, se 
eu negar o biológico eu vou causar estranhamento e afastamento, mas se 
eu utilizar o biológico como mediador para uma problematização maior, eu 
uso o micro e abro para o máximo de possibilidade possível (DOC 4).  

 
 

De fato a proposta inicial do MHA1 não tinha como foco a discussão das 

doenças, mas centrava-se, sobretudo, no compartilhamento das vivências, 

percepções e estranhamentos advindos da relação entre estudantes e famílias 

acompanhadas. Entretanto, essa abordagem não excluía a discussão sobre 

dimensões biológicas, quando necessário, muitos aprofundamentos teóricos dos 

estudantes eram realizados a partir da doença, embora sempre fosse orientado 

refletir sobre os fatores extrabiológicos presentes na produção da doença, tendo em 

vista que a centralização apenas na dimensão biológica era bem restritiva.  A 
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questão que se colocava não era se incluía ou não a discussão sobre a doença, mas 

buscar dar centralidade a problematização das situações identificadas de forma 

ampla, incluindo as várias dimensões presentes nos problemas, com a participação 

das famílias, estudantes e demais pessoas envolvidas nas questões analisadas. 

Entretanto, essa compreensão não estava clara para todos os docentes envolvidos 

nas mudanças. 

Ressalta-se que a aposta pedagógica do MHA1 direcionava para a  

construção de uma nova prática de atuação e de formação em saúde, o que de certa 

forma, desestruturava as concepções legitimadas no Curso.  Nesse ponto, Chirelli 

(2002) chama à atenção para o fato de o ensino nas universidades focar em um 

campo de certezas, com conhecimentos e práticas conhecidos e repetidos como um 

conjunto de verdades, o que dá uma aparente segurança de que se está no caminho 

certo. Entretanto, o MHA1 ao introduzir uma proposta que quebrava a normalidade 

das atividades instituídas, gerava conflitos e incompreensões no desenvolvimento 

das práticas pedagógicas.  

Convém destacar que a aproximação progressiva no contexto comunitário 

tinha a intenção de possibilitar ao estudante uma gradativa ampliação em sua forma 

de conceber o cuidado e o trabalho do médico. Entretanto esse movimento, apesar 

de importante sob o prisma da ampliação de sua capacidade de aprendizado, não 

superava a contradição revelada nos demais módulos do Curso que vinham 

desenvolvendo o ensino no contexto hegemônico, caracterizado pela interpretação 

do processo saúde-doença, através de sua dimensão biológica. 

Embora o contexto de insatisfação fosse generalizado entre os docentes da 

saúde coletiva com relação a qualidade do ensino no Curso, a sensibilização em 

direção a proposta de ensino mais radicais era vista com restrições.  

 
Embora ainda persista a resistência inicial, como se a gente não 
conseguisse lidar bem com o primeiro período, de dar mais visibilidade 
para o racional deles, o que aquele impacto representava de aprendizado, 
acho que isso é um eixo crítico do MHA1, gerando resistência nos alunos 
(DOC 4) 

 

Esse relato nos remete aos aspectos técnicos que deveriam ser valorizados 

no Módulo, a partir da compreensão dos docentes mais críticos do Curso de 

Medicina. Ressaltamos que a ação reflexiva buscada nas atividades previstas no 
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MHA1 era um processo que envolvia mais do que processos lógicos e técnicos de 

soluções de problemas, pois envolvia também emoção, intuição, compaixão, 

dimensões que para Barros (2007) são impossíveis de serem empacotadas num 

embrulho de técnicas para serem usadas, reduzidas a qualquer operação mental. 

Tais dimensões evidenciavam a importância da atuação coletiva, propiciadora de 

trocas, o que qualificava o ensino como um processo contínuo de constituição de 

sujeitos e de mundos.  

Nessa perspectiva, o Módulo se propunha a construir compromissos para que 

o estudante atuasse com responsabilidade ética, com qualidade política, na busca 

de transformação da prática através de uma visão crítica que favorecesse a 

autonomia e emancipação. Segundo Pires (2001), para se ter uma ação cuidadora 

voltada para a emancipação, há de se construir relações mais democráticas, em que 

os sujeitos sejam autônomos, capazes de cogerir possibilidades, com intervenções 

dinamizadoras da realidade e crítica de contextos. 

Ressaltamos que muitas famílias selecionadas para o acompanhamento 

estudantil tinham situações de adoecimento importantes, em que muitos aspectos de 

suas vidas, em especial a dimensão subjetiva, era intensamente mobilizada. Para o 

estudante era uma grande oportunidade para adquirir maior compreensão da 

natureza humana e integrar as dimensões racional, sensitiva, afetiva e intuitiva no 

processo de cuidar (VASCONCELOS, 2006a). Mas para que essa integração fosse 

possível era necessário mais do que discussões e propostas teóricas. Tornava-se 

necessário também aprender a acolher e escutar as emoções na forma em que se 

apresentavam, permitindo um olhar abrangente sobre as várias situações, 

possibilitando maior envolvimento do estudante com as questões humanas 

vivenciadas. 

Entretanto, a falta de tradição do ensino na graduação relativa ao aprendizado 

que valorizasse também a reflexão emocional e subjetiva do estudante fez com que 

docentes preocupados com a aparente falta de objetividade do Módulo imputasse a 

nova proposta, os impasses metodológicos não compreendidos claramente. Nesse 

momento, o conflito começava a surgir como reação às inseguranças geradas tanto 

pelas atividades realizadas, como pelo não entendimento da nova proposta. Sendo 

assim, a perspectiva epistemológica adotada inicialmente no MHA1 implicava em 
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mudanças significativas, colocando em xeque a oposição entre educação formal, 

política, subjetiva e emocional.  

Destaca-se nessa análise que a ênfase no desenvolvimento de habilidades 

formais e técnicas ao longo da graduação no Curso redundou no esquecimento de 

outras formas de saberes que ficaram sob essa ótica, marginais e excluídas do 

processo formal de educação universitária (Fleuri, 2006). Todavia, Vasconcelos 

(2006b) ressalta que a emoção, a intuição e a sensibilidade ajudam a criar vínculos 

com os pacientes e os deixam tranquilizados e envolvidos com o tratamento, 

tornando o trabalho em saúde cheio de graça e realização, pois são elas que 

mobilizam uma inteligência extremamente ágil e potente no corre-corre tenso do 

trabalho em saúde.   

Sob o olhar do paradigma epistemológico limitado, as emoções e 

subjetividades não deveriam ter espaço nas escolas médicas e trazê-las para a 

discussão nas aulas era considerado inadequado, pessoal demais e até, vergonhoso 

(CAPRA, 2006). Ficando fora dos espaços formais de ensino, as emoções e 

vivências subjetivas só podiam ser elaboradas na intimidade da vida de cada 

estudante. No entanto, o trabalho e o cuidado em saúde lidam com fortes emoções, 

mas o modo objetivo de ver a realidade não permite um olhar que considere essas 

dimensões na análise dos problemas, tornando-se um grande empecilho para o 

envolvimento e a compreensão abrangente dos problemas, sobretudo nas classes 

populares  mais afeitas às relações afetivas e intuitivas.  

Nesse ponto, Capra (2006) adverte que as escolas de Medicina promovem 

um sistema de valores que despreza qualidades como intuição, sensibilidade e 

solicitude, em favor de uma abordagem racional e competitiva. Em função desse 

desequilíbrio, os médicos consideram frequentemente uma discussão empática de 

questões pessoais, totalmente desnecessária; os pacientes, por sua vez, tendem a 

vê-los como indivíduos distantes, queixando-se de que o médico não entende as 

preocupações que os afligem. 

Entretanto, o MHA1 a medida que buscava integrar a teoria e a prática, 

problematizando as vivências, buscava possibilitar ao estudante um espaço de 

reflexão sobre seus próprios sentimentos e emoções, contribuindo para desenvolver 

suas capacidades relacionais, rompendo com o modelo de estágio curricular 

orientado  por um relativo distanciamento entre os envolvidos, em que as críticas 
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não podiam ser expressas. Ressalta-se que as reclamações e oposições de 

docentes pela inovação proposta pelo Módulo, antes de serem vistas como 

entraves, podiam ser grandes oportunidades para a discussão e aperfeiçoamento do 

novo modo de conceber o ensino. A modificação implementada no MHA1 

possibilitava a transformação progressiva nas atitudes dos estudantes e dos 

docentes, por isso mesmo fosse necessário um processo de discussão abrangente e 

permanente entre os docentes para o melhor delineamento e aperfeiçoamento dos 

saberes e habilidades adquiridos ao longo dessa experiência . 

Embora o Curso de Medicina apresentasse modificações em sua nova matriz 

curricular, assumindo a problematização como metodologia inovadora de ensino em 

substituição às aulas expositivas, não havia entre os docentes acumulação prática 

em torno desse método. Na prática, o que se observava era um ensino ainda voltado 

para uma extensa carga de estudos teóricos, considerados relevantes.  

 DOC 1 corrobora com essa perspectiva e acrescenta: 

 
O Curso é bastante conteudista, de decoreba, de transmissão de saber, de 
autoritarismo da maioria dos professores, com carga horária para os 
estudantes de apenas 4h livres por semana, que muitas vezes é tomado por 
coisas extras (DOC 1). 
 

 
Essa reflexão nos ajuda a melhor compreender o contexto da prática 

pedagógica no Curso, sobretudo quando cada docente pressiona para que o 

estudante adquira cada vez mais saberes técnicos relativos a sua disciplina. As 

aulas eram voltadas predominantemente para a dimensão intelectual, em contextos 

que, muitas vezes  não estimulavam a expressão da criatividade e autonomia dos 

educandos. Olhar para esse cenário de pressão em que os estudantes eram 

cotidianamente submetidos pelo método de ensino tradicional predominante no 

Curso, explicava em parte o quão inovador e desafiador foi implementar a pedagogia 

da problematização proposta pela EP naquele cenário. A pressão por uma 

articulação sempre lógica e planejada dos conteúdos programados era uma 

exigência do método de ensino em que os estudantes estavam submetidos no 

Curso. Esse modelo lógico de conceber a formação tendia a deixar de lado outras 

dimensões fundamentais no processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, 

Carvalho (2006) ao analisar o ensino universitário salienta a negligência com o 
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cotidiano no estudo da Medicina, em que não se estuda a totalidade da vida 

humana.  

Destaca-se que o modo hegemônico de conceber o ensino tem gerado, ao 

longo do tempo, profissionais que desvalorizam dimensões como ouvir e prestar 

atenção, aspectos fundamentais da prática médica. Nessa perspectiva, estudos 

realizados nas escolas de Medicina descobriram que, se um médico olha nos olhos 

dos pacientes no momento da consulta, assente com a cabeça enquanto os ouve e 

os toca gentilmente quando estão com dor, ele ganha boas avaliações dos 

pacientes, por outro lado, se olha basicamente para as suas anotações ou para a 

tela do computador, as avaliações no geral são ruins (DAVIDSON, 2013).  

Além disso, pesquisas realizadas com profissionais da APS revelaram que o 

contato dos estudantes com as problemáticas e características desses pacientes 

colabora para a diminuição do abismo social entre médicos, pacientes e demais 

membros da equipe de saúde. Ressaltam que, ao terem uma compreensão 

ampliada dos pacientes em seu próprio território, conseguem aproximar sua 

linguagem e condutas condizentes com as necessidades e anseios dos moradores 

(PINTO; CYRINO, 2014). Tal constatação se aproxima das observações da pesquisa 

de Paraguay (2011), ao lembrar a importância da escuta nas visitas domiciliares, o 

sentimento de estar em rede com docentes e estudantes, valorizando uma 

abordagem que envolve o indivíduo no seu contexto e com sua singularidade. 

Apesar das dificuldades encontradas, a implementação do Módulo Horizontal 

A1 no Curso foi fundamental, no sentido de criar possibilidades de uma inserção 

pedagógica menos tecnificada e burocratizada por inteiro. Convém enfatizar que, 

embora enfrentemos um tensionamento teórico e metodológico em dupla frente no 

Curso com os docentes especialistas e os docentes críticos do DPS, os docentes 

críticos eram uma base importante do que havia de mais inovador no Curso de 

Medicina, que podiam não compartilhar conosco muitos valores e metodologias da 

Educação Popular, mas estavam muito próximos e tinham um compromisso político 

com as classes populares, mesmo atuando em caminhos diferentes.  

  

6.4 Diferentes contextos de ensino: extensão e graduação 
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O novo contexto institucional de ensino trazia novos desafios para a condução 

de práticas pedagógicas na perspectiva libertadora e problematizadora. Na 

graduação, exercitar tais dimensões, requeria a superação de burocracias, entraves 

políticos e deveres acadêmicos, que ocupavam tempo, tanto de estudantes como de 

docentes. 

Considerando o contexto da graduação, a tensão política e institucional que 

passava o Curso de Medicina, por ocasião da implantação da nova matriz curricular, 

em 2007, havia um movimento de muita euforia dos estudantes e docentes, tendo 

em vista as mudanças geradas em toda a matriz curricular do Curso. Somando-se a 

isso, estávamos apresentando aos estudantes uma experiência inovadora que 

naquele momento, ainda não havia em nenhum curso de graduação do país, para 

que pudessem tê-las como parâmetros ou identificarem se o que estava sendo 

implementado nos Módulos poderia proporcionar uma formação sólida e aprovada 

por experiências anteriores. 

Além disso, os estudantes que estavam ingressando no Curso recebiam 

muitas criticas por parte dos estudantes do currículo antigo, que também estavam 

questionando se o modo como os Módulos estavam sendo operados teria êxito. 

Todo esse contexto de mudanças estava contribuindo para que fosse criado um 

clima de instabilidade entre os estudantes e também entre os docentes que 

participavam daqueles Módulos. Ressalta-se que o MH era uma  disciplina com 

grande carga horária no Curso, o que despertava conflitos, disputas e tensões entre 

os docentes. Convivíamos com a tensão entre o instituído e instituinte, na medida 

em que novas práticas iam sendo criadas, desestabilizando a reprodução do que já 

era conhecido, aceito e exercitado como modelo (CHIRELLI, 2002). Apesar das 

mudanças operadas fosse circunscrita apenas aos dois primeiros períodos letivos, a 

tensão provocada com a  nova matriz curricular, vinha gerando inseguranças nos 

estudantes e discordâncias entre os docentes, ocasionando mais pressão. 

Todo esse contexto de tensões, embates políticos e pedagógicos era 

circunscrito ao âmbito da graduação, bem diferente do que acontecia no cenário da 

extensão universitária. Segundo Vasconcelos (2011c), a extensão por ser uma 

atividade periférica na universidade é menos sujeita a esse tipo de pressão, 

tornando-se um espaço aberto de experimentação de novos e criativos modelos 

pedagógicos, possibilitando a emergência de novos modos de inserção pedagógica 
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dos estudantes na atenção básica. Para Jesine (2008), o âmbito da extensão 

universitária é uma das estratégias de superação da rotina e da rigidez curricular, 

que proporciona a formação de sujeitos com olhares diferenciados sobre a 

realidade, por meio de vivência de experiências significativas que possibilitem 

reflexões acerca de questões da atualidade. Por tais características, a extensão 

universitária favorecia o florescimento de modelos pedagógicos inovadores que, no 

contexto da graduação, era difícil de ser implementado. 

Outro fato que foi revelando ser uma diferença entre os dois contextos 

(extensão e graduação) situava-se no âmbito da inserção do estudante nas 

experiências de EP. Os educandos que participavam da extensão popular tinham 

uma inserção intencional no projeto, o que caracterizava sua dimensão voluntária. 

Já o estudante da graduação, a sua inserção no MHA1 era obrigatória, uma vez que 

fazia parte do componente curricular oficial do Curso. Nesse contexto, a 

obrigatoriedade tinha um duplo sentido: por um lado vinha despertando, por vezes, 

resistências tanto explícitas como veladas de estudantes, principalmente por que o 

Módulo era norteado por práticas que rompiam com o modelo hegemônico de ensino 

e de atenção à saúde, que implicavam sair da sala de aula, ir para a periferia, 

distante do ambiente ambulatorial e hospitalar, cenários bastante valorizados pelos 

estudantes, reorientando o processo de ensino-aprendizagem em direção a um perfil 

problematizador de ensino. Por outro lado, a inserção da EP no contexto da 

graduação trouxe uma série de detalhamentos que não estavam presentes nas 

experiências da extensão universitária. A obrigatoriedade do componente curricular 

e a maior clareza nas ações particularizadas de cada semestre, favoreceu maior 

envolvimento dos estudantes com as atividades propostas, como por exemplo: a 

organização do prontuário familiar, os seminários temáticos e a organização das 

ações educativas em saúde que eram realizadas com maior empenho e dedicação. 

Nesse sentido, a obrigatoriedade trouxe reflexos que se fizeram notar diretamente 

numa melhor organização dos trabalhos e preparo dos docentes. 

No tocante à participação voluntária na extensão (BATISTA et al., 2011), 

ressaltam que, de um lado, o caráter voluntário possibilitava maior participação dos 

estudantes, por outro, gerava inconstância e saídas sem justificativa, repercutindo 

no processo de transição e de passagem da liderança para os mais novos que 

chegavam. Além disso, as autoras salientam que na extensão, a relação dos 
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estudantes com a comunidade pressupunha engajamento, estimulando os 

extensionistas a assumirem compromissos e tarefas, e nesse caminhar, podiam 

aprender a como cuidar de uma ação pedagógica na comunidade e também a lidar 

com os processos de gestão, possibilitando entrar no mundo das negociações, 

articulações e estratégias políticas.   

Na graduação, apesar  de se buscar organizar as atividades de modo 

participativo e democrático, fomos percebendo que o protagonismo desenvolvido 

pelos estudantes estava ancorado em uma atitude reivindicatória, expresso muitas 

vezes de forma agressiva e grosseira. Os estudantes reclamavam e protestavam 

sempre que eram contrariados, canalizando para o Módulo insatisfações também 

presentes em outras disciplinas do Curso e, poucos tinham iniciativas com relação a 

condução das atividades propostas, seja nas visitas domiciliares ou nas tutorias. O 

clima de tensão, exigia muita maturidade emocional dos docentes para não se 

deixar contaminar pelas reações irritadas que, por vezes, atingiam a turma de modo 

difuso. Ressaltamos que esse contexto foi muito prevalente no início da implantação 

do MHA1. Atualmente, após nove anos, apesar das mudanças ocorridas, as 

resistências e tensões diminuíram de modo significativo. Essa dificuldade é também 

um desafio ao aprimoramento dos docentes em relação à construção de uma 

metodologia participativa. 

O novo contexto institucional trazia diferentes desafios para os docentes que 

eram cada vez mais instados a mediar o processo de ensino-aprendizagem e a  

enfrentar as tensões que surgiam.  

 

O fato de o estudante da graduação não ter feito a opção voluntária pelo 
Módulo exige do docente uma disposição para melhor esclarecer as metas 
pactuadas, sem, no entanto, inflexibilizá-las... O acompanhamento 
sistemático das famílias pelos docentes deve ser em tempos regulares, 
além de provocar a problematização das vivências, focando a contribuição 
dos estudantes no enfrentamento das várias situações, mas sem uma 
postura assistencialista (DOC 1).  
 
 

Como relata DOC 1, o contexto da graduação presumia um acompanhamento 

docente mais sistemático, no sentido de privilegiar o acompanhamento das ações, 

estabelecendo metas e prazos, envolvendo-se nas ações planejadas, 

proporcionando maior direcionamento das atividades. Além disso, cabia ao docente,  
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estimular a observação, a indagação e a busca de respostas, avaliando, ao mesmo 

tempo, avanços e dificuldades. Todavia, esse processo precisava ser conduzido 

com cuidado, respeitando o ritmo de aprendizagem dos estudantes, assim, eles 

podiam produzir seus próprios conhecimentos com um sentido de integração e maior 

compromisso. Nessa perspectiva, o apoio docente tornava-se muito relevante, 

principalmente porque os estudantes  sentiam-se inseguros diante dos problemas e 

de como abordar as diferentes situações percebidas, demandado do docente 

participação tanto na organização das ações, como no direcionamento das 

reflexões. O uso de metodologias de ensino problematizadoras em cenário 

contextualizado é uma etapa fundamental  para promover a aprendizagem 

significativa. Desse modo, os papéis centrais do processo ensino-aprendizagem são 

do estudante, como sujeito, e do docente, como tutor, apoiador, mentor, facilitador 

(PARAGUAY, 2011). O fato de o Módulo basear-se no sistema tutorial facilitava a 

organização das ações e o apoio docente. 

Há que se ressaltar que as atividades extensionistas são organizadas tendo 

em vista a inserção dos estudantes em outros espaços comunitários em que os 

problemas são debatidos, como por exemplo: associação de moradores, conselho 

de saúde e movimentos sociais.  Entretanto, na graduação, a vinculação dos 

estudantes nesses espaços tornou-se inviável, tendo em vista o ritmo de trabalho 

irregular das reuniões que geralmente aconteciam fora dos horários das aulas, 

tornando-se difícil planejar atividades de ensino que possibilitassem a inserção dos 

estudantes nesses espaços.  

Outra diferença que chamava a atenção era com relação ao processo de 

discussão dos problemas, embora nas duas situações utilizasse o método da 

problematização a partir do eixo da EP, havia claramente uma diferença na 

condução do método. Na extensão popular, a problematização das diversas 

situações encontradas ocorria através de uma discussão e reflexão processual, não 

havendo muita pressão por parte dos estudantes de um direcionamento imediato 

para a busca de soluções dos problemas, uma vez que a construção do diálogo 

educativo entre os sujeitos e a participação dos moradores e das famílias no 

delineamento das soluções eram condições imperiosas no processo educativo, o 

que requeria tempo e reflexão coletiva. Cada problema gerava reflexões, que 

geravam ações, resultando em modificações, nem sempre previstas, necessitando 
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de novas reflexões (VASCONCELOS, 2011c). Para Araújo (2006) a extensão foi 

uma oportunidade de aprender a trabalhar em equipe, valorizar o diálogo, a força 

terapêutica da escuta, do conhecimento popular e aprender a valorizar  o 

conhecimento de outros profissionais. 

Entretanto, os estudantes da graduação esperavam encontrar um Módulo 

com metodologia e organização logicamente bem estruturados. Havia claramente 

por parte da maioria dos estudantes uma exigência em relação a um aprendizado 

mais intenso, de modo que tendiam a conceber a problematização processual das 

situações identificadas como perda de tempo, exigindo dos docentes maior aporte 

teórico e maior planejamento das tutorias. Essa demanda estudantil gerava um 

maior direcionamento para a sistematização e encaminhamento das questões de 

aprendizagem, de modo a proporcionar maior sustentação teórica ao Módulo.  

Outro aspecto evidenciado diz respeito a inserção dos docentes nas 

atividades comunitárias. Na extensão, o docente tende a se aproximar da 

comunidade buscando desenvolver um trabalho comunitário que, segundo Batista et 

al., (2011) tem implicações subjetivas, relacionadas à função social de ser professor. 

No MHA1, os docentes se aproximavam da comunidade em função de sua inserção 

no componente curricular, e não por opção. Todavia, a aproximação e convivência 

com o mundo popular foi repercutido sobremaneira na vida e na atuação de 

docentes:  

 
Eu não gosto de ser professora, acordo cansada na segunda-feira, 
mas quando eu vou para a comunidade, eu me renovo, eu volto 
energizada...Eu acho que tem muita troca lá (DOC 5). 

 
 
Assim como os estudantes tiveram dificuldade para compreender a proposta 

do Módulo, o mesmo podia estar acontecendo com os docentes, mas isso não 

indicava que nunca poderiam apoiar a proposta. O fato de termos uma proposta 

desenhada e aprovada em instâncias superiores não era garantia de adesão, não 

sabíamos diante mão como cada um se manifestaria diante do que havia sido 

proposto.  

Como os docentes passavam a ter uma participação ativa e propositiva na 

nova proposta, assumindo o papel de provocador, incentivador, sistematizador e 

avaliador, gerava mais dinamicidade ao ensino, possibilitando ao docente assumir 
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novos papéis, não sendo mais imprescindível o docente para transmitir 

conhecimentos. Nesses termos, ocorria uma mudança significativa nas próprias 

relações pedagógicas, em que o docente passava a ser o atuante, o crítico, o 

animador (FLEURI, 2006).  

Além disso, a aproximação com o âmbito comunitário, famílias e moradores 

vinha proporcionando uma nova vivência para o docente, que passava a se 

aproximar do cotidiano de vida da população, a conviver com a alegria, criatividade e 

força das pessoas. As ações ali desenvolvidas possibilitavam também maior 

aproximação com a força e vitalidade dos estudantes transformando e trazendo um 

novo sentido à prática docente. Segundo Vasconcelos (2006c) o professor se renova 

na convivência com os estudantes e os espaços coletivos de reflexão  proporcionam 

um ambiente, ao mesmo tempo, muito amistoso e muito criativo de aprendizado 

para os docentes. Dessa forma, as trocas de experiência e os espaços de reflexão 

coletiva tendiam a gerar uma mudança nas relações pedagógicas, revitalizado e 

produzindo um novo tipo de relação entre docentes e estudantes, em que os 

caminhos do ensino e da prática passavam a ser discutidos e não impostos (CRUZ, 

2011a).  

Outra diferença observada entre os dois contextos diz respeito ao desafio de 

ordem política. Ao discorrer sobre a participação dos estudantes na comunidade, os 

entrevistados ressaltam:  

 

O compromisso dos estudantes do Curso de Medicina com as famílias não 
chega a ser do tipo político, mas humano (DOC 1).  
 
Eu acompanhei um aluno como médico na unidade formado no novo 
currículo, eu achei ele diferenciado, mais aberto à individualidade, ele 
escutava os pacientes, mas nos movimentos ele não conseguiu se 
articular, não sei se é culpa do processo de trabalho do médico que 
acumula muitas tarefas, dificultando a articulação com os movimentos 
sociais, de identificar quem são as lideranças, de escutar a população. Ele 
passava a mão na cabeça das pessoas, não provocou conflito (DOC 3). 
 
 

Os depoimentos revelam que a aproximação dos estudantes da graduação 

com o âmbito comunitário não vinha gerando uma ação política capaz de provocar 

movimentos de luta contra as injustiças sociais. Por outro lado, Vasconcelos (2006a) 

chama a atenção para o fato de que a luta contra as injustiças é um elemento 
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metodológico fundamental para a eficácia educativa, sem ele, o aprendizado não se 

aprofunda. O enfoque radical da EP tem como premissa a concepção das condições 

materiais e a estrutura social como causas básicas dos problemas de saúde, 

direcionando o processo educativo para a transformação das condições geradoras 

de doenças. Esse enfoque trabalha com a perspectiva que as pessoas possam ser 

sujeitos do processo e intervir politicamente na luta pela saúde (SHOPHIA, 2001). 

Nessa análise, Pires (2001) julga que a discussão da dimensão política dos 

problemas é um elemento-chave da prática dos estudantes em intervenções que 

possam reduzir desigualdades sociais, pois considera que, para se ter uma ação 

cuidadora voltada para a emancipação do outro, há de se romper com processos de 

dominação excludentes, construindo relações mais democráticas e alargando 

conquistas sociais. 

Para Freire (2011a) o exercício do compromisso político, se dá por meio da 

visão crítica da realidade, e se faz necessário, em virtude da leitura de mundo com 

que os estudantes chegam à universidade, muitas vezes, condicionada por sua 

cultura de classe e revelada em sua linguagem, também de classe, se constituindo 

um obstáculo à sua experiência de compromisso político, sobretudo com as classes 

populares. Entretanto, adverte o autor, respeitar a leitura de mundo do educando 

não significa concordar com ela, pelo contrário, é a maneira que tem o educador de, 

com o educando e não sobre ele, tentar superar uma maneira mais ingênua por 

outra mais crítica de interagir no mundo, significa tomá-la como ponto de partida 

para ir mais além dela. 

A dificuldade dos estudantes da graduação em discutir, refletir e intervir 

politicamente na luta pela saúde, podia guardar estreita relação com a dificuldade 

dos docentes em potencializar a construção de processos de participação popular 

como prática social de organização da vida cotidiana (SOPHIA, 2001), tendo em 

vista que não havia mudanças significativas na concepção de muitos docentes 

inseridos no Módulo, que ainda se mostravam contrários ou mesmo reticentes a 

metodologia adotada e aos benefícios proporcionados aos estudantes nessas 

vivências. Dessa forma, podemos dizer que o compromisso político dos estudantes, 

tendo como finalidade uma ação consciente e comprometida com o cuidado e com a 

superação das desigualdades sociais ainda está em construção no Curso.  

Esperamos que cada vez mais, estudantes e docentes ao entrarem em contato com 
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as famílias e a comunidade possam conseguir fazer reflexões e articulações 

necessárias para que mobilizem a construção de atitudes para uma ação política, 

crítica e consciente, capaz de produzir e gerar mudanças.  

Já na extensão, a realidade social identificada nas comunidades populares 

direcionava para a necessidade de comprometimento político dos estudantes, 

extrapolando a dimensão estritamente profissional e científica. 

 

6.4.1 A avaliação 

 

Quanto à avaliação da aprendizagem dos estudantes, os dois contextos 

também apresentavam diferenças. Nesse sentido, os entrevistados destacam:  

 

Os estudantes de Medicina querem sempre tirar nota dez e essa nota, 
muitas vezes, fica no meio do processo, desgastando a relação do 
docente com o estudante. Já na extensão não existe essa cobrança, o 
máximo que o estudante tem direito é um certificado. É preciso realizar um 
pacto de convivência, com base nas diretrizes do Módulo e em missões 
que seriam demandadas, a partir das vivências nos cenários de prática, do 
trabalho em equipe, e do percurso que cada estudante segue dentro do 
módulo (DOC 1).  
 
Uma dificuldade na graduação é a avaliação. O portfólio, no final cada um 
usa do seu jeito, o trabalhador avalia ou não, faz prova ou não, que tipo de 
prova, é um eixo problema muito grande dos módulos horizontais (DOC 2). 
 
 

Nos discursos acima há evidências de que foram adotadas várias estratégias 

de avaliação nos módulos horizontais, embora nem sempre houvesse consensos a 

respeito das técnicas avaliativas adotadas. Apesar de utilizar o portfólio como 

recurso avaliativo, não havia consenso a respeito de sua utilização, evidenciando 

discordâncias entre os docentes. Para Chirelli ( 2002) uma das questões importantes 

na avaliação, na proposta crítica, refere-se à tomada de consciência do que 

representa esse processo para todos os sujeitos envolvidos, tornando visível sua 

intencionalidade e o papel a ser desempenhado. Quando isto não está claro, ocorre 

o risco de termos apenas uma formalidade que se cumpre para satisfazer os 

regimentos da instituição, transformando o processo avaliativo em uma questão 

banalizada, onde o instrumento adotado não passa de uma prática burocratizada. 

Clarifica ainda que a avaliação, numa proposta de formação crítica, reflexiva e 
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comprometida, deveria, demonstrar uma mudança no seu modo de conceber e 

operar, uma vez que é considerada um dos termômetros de um processo educativo 

para que os estudantes possam exercer a autonomia, o questionamento e a 

criatividade.  

A questão da avaliação era um aspecto bem importante a ser discutida e 

refletida entre os docentes, tendo em vista as diferentes concepções que cercavam 

esse tema. Segundo Santomé (2008), a avaliação não deve ser um momento 

separado ou independente do processo de ensino, ao contrário, deve ser pensada 

como uma atividade permanente e indissociável da dinâmica de ensino-

aprendizagem, permitindo acompanhar, passo a passo, o avanço dos educandos, 

detectar a tempo suas dificuldades, ajustar o ensino e suas características aos 

diferentes contextos e corrigir e reforçar o processo de ensino. É fato que os 

docentes vinham buscando uma prática avaliativa mais democrática, que refletisse 

os aspectos desenvolvidos nos Módulos, em que os estudantes participassem 

ativamente, tornando a avaliação compatível com a concepção de aprendizagem 

adotada nos Módulos.  

Entretanto, a questão da avaliação tornou-se um desafio para os docentes 

que eram instados a avaliar várias dimensões do processo ensino-aprendizagem, 

evitando a utilização de concepções reduzidas que se traduzissem em proposta 

limitadas de avaliação. Foi incorporada nos MHs a autoavaliação como uma 

estratégia para dar mais autonomia ao estudante, para que ele possa avaliar e 

comentar seu próprio desempenho. Para Romão (2001), a autoavaliação é um 

processo de conscientização sobre a cultura primeira do estudante, com suas 

potencialidades, seus limites, seus traços e seus ritmos próprios, o que propicia ao 

educador revisar seus procedimentos, num processo de mútua educação.  

Todavia, para ocorrer um processo avaliativo, nessas bases, deve existir uma 

relação de confiança entre estudantes e docentes, principalmente para trabalhar os 

conflitos e as críticas que surgem, sobretudo, com relação a definição da nota. No 

entanto, percebemos que existe no Curso de Medicina, uma grande competição 

entre os estudantes pela melhor nota, que reproduz no ensino uma prática muito 

presente no mercado de trabalho. Neste aspecto, a avaliação tornou-se um ponto 

crítico entre os vários docentes que compunham os módulos horizontais, tendo em 

vista as diferentes concepções acerca de como avaliar os estudantes. Destaca-se 
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que a ênfase no Curso permanecia claramente colocada sobre as provas teóricas de 

caráter formativo (SIMON, 2012). De modo geral, a postura tanto de docentes, como 

de estudantes, diante do processo avaliativo era bastante complexo; havia de tudo 

um pouco: insegurança, inexperiência e concepções divergentes. 

Sabemos que a questão da avaliação ainda é um problema crucial nos cursos 

médicos. Segundo Ludge e Sales (1997), entre os problemas mais frequentes, 

constam a utilização quase exclusiva da avaliação no final da disciplina e centrada 

no cognitivo (com ênfase na memorização de conteúdos); a desvalorização de 

mecanismos de avaliação diferente da prova e a competitividade entre os 

estudantes. Somando-se a isso, a avaliação é uma das áreas que os cursos têm 

muito pouca experiência, além disso, as normas institucionais em relação a notas e 

critérios geralmente não ajudam muito, são rígidas e quantitativas, e necessitam ser 

alvo de revisão nos processos de mudança (FEUERWERKER, 2004). Apesar das 

dificuldades e divergências, os docentes estavam tentando construir uma nova 

prática avaliativa, que buscava superar um método centrado no cognitivo, 

consolidado pelo método de ensino tradicional, passando a ser mais um momento 

de aprendizagem para todos os envolvidos. 

Todavia, na extensão popular, a avaliação dos estudantes ganhava outra 

conotação, em que o estudo não era orientado para conseguir nota alta e ficar bem 

com o docente, mas tratava-se de um estudo a serviço do outro e motivado por seu 

sofrimento, colocando o conhecimento a serviço da felicidade humana e, não voltado 

para o poder e a diferenciação do futuro profissional (VASCONCELOS, 2006c). 

Portanto, a avaliação no âmbito da extensão universitária não era medida por uma 

nota, mas pela certificação ao final do projeto, quando o estudante apresentava 

frequência e participação satisfatórias nas atividades desenvolvidas. 

Ainda no rol das diferenças, pontuamos que na experiência da extensão 

universitária, o trabalho pedagógico desenvolvido de modo planejado entre 

estudantes de diferentes cursos da saúde, articulava diferentes campos do 

conhecimento, contribuindo para avançar em direção à interdisciplinaridade. Já na 

graduação, as reformas curriculares são feitas curso a curso, não permitindo, até o 

presente momento, experiências pedagógicas que integrem estudantes de 

diferentes profissões, contribuindo para avançar na superação do corporativismo. O 

que existe são experiências pontuais como o Programa de Educação pelo Trabalho 
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para a Saúde - Pet-Saúde (BRASIL, 2013) que consegue integrar vários cursos e 

estudantes em diversos cenários de prática. No entanto, essas experiências, apesar 

de pedagogicamente bem avaliadas não conseguiram até o presente momento, 

avançar em direção a um movimento interno capaz de modificar a atual estrutura 

dos cursos. Além disso, os estudantes que conseguiam participar dessa estratégia 

são bem reduzidos, se comparado ao universo total de estudantes inseridos nos 

diversos cursos de graduação. 

Avaliamos que pelas diferenças entre os dois contextos de ensino: graduação 

e extensão, a rica experiência apreendida nas experiências de extensão popular 

apontava para a necessidade de maior sistematização e delineamento mais preciso 

de sua proposta para a sua incorporação no contexto formal de ensino.  

Após abordarmos as principais diferenças observadas entre os contextos da 

extensão e da graduação, passaremos a discutir a seguir, as impressões dos 

estudantes acerca das experiências vivenciadas no MHA1. 

 

6.5 A construção da parceria  

 

 Apesar do contexto de relações acadêmicas e pessoais tornar-se um desafio 

para a construção de novas alianças, um fato que merece destaque foi a inserção no 

MHA1, em 2011 de um docente com grande protagonismo no campo da extensão 

popular, provocando maior envolvimento entre os docentes do Módulo. Salienta-se 

que essa experiência possibilitou implementar e reorientar, por três semestres 

letivos, a condução do Módulo numa lógica mais coerente com os princípios da EP. 

Esse docente assumiu a coordenação dos módulos horizontais do primeiro e 

segundo períodos gerando maior dinamicidade e organicidade aos mesmos. 

Apesar de naquele momento o grupo de docentes vinculados ao MHA1 

apresentarem perspectivas ideológicas, políticas e pedagógicas distintas, esse fato 

não impediu a construção do Módulo mais integrado à dinâmica das famílias, com a 

problematização advinda das vivências dos estudantes naquele contexto, agregando 

inclusive novas linguagens no processo pedagógico. Percebeu-se, que a parceria 

somente seria viável na prática, mediante a realização de projetos conjuntos. 

Ao avaliar aquela experiência, um entrevistado recorda, em suas palavras:  
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Eu vivi uma experiência com cinco professores com algumas diferenças 
pedagógicas e até ideológicas, mas havia um profundo respeito entre eles 
e uma predisposição para o trabalho coletivo que tinha como pressuposto 
um  respeito a experiência pedagógica que cada um trazia (DOC 1).  
 

 
DOC 1 enfatiza que apesar da liberdade que cada docente tinha para 

construir o Módulo a partir de sua própria experiência, o grupo foi experimentando 

uma construção coletiva, com reuniões de planejamento mais frequentes, 

aglutinando as diferentes compreensões e vivências prévias de cada um, gerando 

uma relação compartilhada, de modo que o grupo foi tecendo um Módulo a partir da 

diversidade de olhares, em que a extensão popular, o teatro do oprimido, as práticas 

integrativas, o psicodrama e o palhaço cuidador se entrelaçavam, gerando novos 

saberes e novas linguagens no ensino em Medicina. Essa diversidade temática foi 

configurando um campo de identidade intelectual marcado pela pluralidade e pela 

diversidade de abordagens, como ressaltam Stotz et al., (2008, p. 212), pela 

“assunção de múltiplas identidades e identificações teóricas e metodológicas 

mistas”. Fomos utilizando de modo criativo, as várias vertentes teóricas presentes 

nesse grupo de docentes na implementação do MHA1. Na universidade, a Educação 

Popular é também a organização dialogada e participativa de práticas de ensino. 

Destaca-se que esse coletivo de docentes estava bastante alinhado com a 

proposta de integrar e dar um novo direcionamento aos Módulos (MHA1 e A2), 

contribuindo para que esse processo se efetivasse sem grandes tensionamentos. 

Nossas reuniões começaram a ser mais frequentes e harmoniosas e apontavam 

para a necessidade de intensificar o envolvimento dos estudantes em vivências de 

arte, cultura e Educação Popular, de modo a sensibilizá-los não apenas para escutar 

o discurso transformador da EP, mas se deixar tocar, sentir, mover e questionar a 

partir do saber problematizador da EP. Para tanto, pensamos em realizar oficinas 

com os estudantes utilizando metodologias ativas como teatro-fórum, sociodrama e 

psicodrama, além das rodas de conversa. Para Pulga (2014) essas orientações 

pedagógicas são formas de garantir processos participativos que são oriundos de 

saberes multidisciplinares, imprescindíveis para que se possa concretizar uma 

prática problematizadora, reflexiva, dialógica e produtora de autonomia. 

Tais matizes pedagógicas valorizavam dimensões subjetivas que resgatavam 

a beleza, a criatividade e a poesia do trabalho em saúde, contribuindo para a 
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superar o caráter restrito à dimensão racional da Medicina desenvolvida na 

modernidade (VASCONCELOS, 2006b). Para tanto, convidamos os educadores 

populares Ray Lima e Júnior Santos para conduzir as oficinas com os recursos 

financeiros advindos do Programa de Extensão Educação Popular em Saúde, que 

era coordenado, na época, pelo Professor Pedro Cruz. Para o primeiro período do 

Curso, pensamos em trabalhar com perguntas geradoras, a partir das questões: Que 

saúde queremos construir no encontro com o (a) outro (a)? E para o segundo 

período: O que é Educação Popular? Como poderei senti-la incorporada à 

construção de um cotidiano de saúde cheio de participação, alegria, compromisso e 

autonomia? Na organização de uma oficina, processo e produto compõem uma 

unidade dialética que não pretende chegar a um objetivo a qualquer custo, pelo 

contrário, preocupa-se com a adequação e a sequência dos passos a serem dados 

para que se chegue ao mesmo objetivo (PULGA, 2008).  

Destaca-se que numa oficina são trabalhadas distintas dimensões do ser 

humano: o sentir, o pensar, o agir, intuição e razão, gesto e palavras intervêm e 

encontram uma nova síntese. Portanto, trabalhar com oficinas implica desenvolver a 

criatividade, por isso é comum introduzir expressões culturais e artísticas, como 

dança, poesia e brincadeiras. O produto que daí nasce terá a mesma marca criativa 

e pluridimensional, será sempre algo concreto, visível: um desenho, uma expressão 

musical, corporal, um cartaz, um texto, no qual os diversos sujeitos do grupo 

poderão perceber a contribuição de cada um (DARON, 2008). 

Tínhamos também um docente no grupo com grande experiência em danças 

circulares que intercalava momentos de canções e danças, com o teatro, conduzido 

principalmente pelos educadores populares. Essas oficinas aconteceram no início do 

semestre, como estratégia para problematizar questões relativas à concepção de 

mundo, educação e saúde dos educandos, além de provocar reflexões sobre eles 

mesmos e seu compromisso com o mundo. Durante as oficinas utilizamos um texto 

de Ray Lima, chamado de “Lâminas”, e formulamos algumas questões a partir dele. 

Essas questões eram discutidas e refletidas em pequenos grupos e, depois, 

debatidas em plenária, com base em vivências cenopoéticas. Para Lima (2014), a 

cenopoesia traduz-se como um espaço dialógico que rompe com as amarras da 

própria língua (escrita e formal) em suas limitações, como forma de expressão e 

comunicação humanas, que precisa de complemento, ou a interação com outras 
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maneiras de falar, dizer, pensar, expressar o sentimento e as experiências de 

mundo, ganhando diversidade e proporcionando força ao discurso em sua 

capacidade de expressão. 

Reconhece-se que a linguagem artística é um lócus privilegiado para a 

educação dos sentimentos, dos sentidos e da sensibilidade (PEREIRA, 2007).  A 

linguagem da arte, surgia como possibilidade de ajudar a criar um clima afetivo 

necessário para a exposição de dimensões delicadas da intimidade, permitindo tocar 

dimensões mais totalizadoras, em geral esquecidas, nos processos de conhecer, 

como a ética, a estética, a afetividade, em uma construção que vincula desejo, 

cognição, intuição e sensibilidade (Pulga, 2014). Portanto, o uso da linguagem da 

arte durante a oficina era uma estratégia de tornar mais acolhedores os espaços 

formativos. 

Como percebíamos que alguns estudantes demonstravam resistência a uma 

linguagem cênica adotada por alguns docentes tanto nas oficinas quanto nos 

Módulos, esperávamos que aqueles momentos contribuíssem para desmistificar a 

crença de valorizar apenas a linguagem intelectual e lógica no ensino acadêmico, 

tornando acessível outra linguagem menos formal. As oficinas foram estruturadas 

em sete momentos, considerando os dois períodos do Curso. No final, após 

conclusões e encerramentos, tínhamos uma dança circular envolvendo todos os 

participantes. Ressalta-se nesse contexto que as dinâmicas educativas tinham um 

papel fundamental, na medida em que contribuíam para criar uma atmosfera de 

acolhimento das várias dimensões presente nos relatos dos estudantes.   

Convém esclarecer que a maioria dos estudantes recebiam com acolhimento 

as oficinas, participaram ativamente dos debates e reflexões, bem como das 

dinâmicas de grupo. Alguns poucos estudantes ficaram receosos de participar das 

vivências, mas pela pressão do próprio grupo acabaram cedendo. Alguns 

estudantes demostravam que nunca haviam participado de momentos como aquele 

no Curso e questionavam qual o sentido daqueles encontros e o porquê de não 

estarem em sala de aula, vendo os conteúdos teóricos dos referidos Módulos. 

Tinham dificuldade de conseguir enxergar a quantidade de conhecimentos 

adquiridos ao longo das reflexões e vivências presentes na oficina, expressando a 

pouca aproximação com as diferentes formas de produzir conhecimento. Na oficina, 

buscávamos discutir não apenas temáticas, mas também acolher sentimentos, 
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perplexidades, compromissos e sentidos despertados e provocados durante as 

vivências. Conseguimos realizar essas oficinas por dois semestres letivos, mas a 

falta de recursos financeiros para custear a estadia dos educadores populares e o 

pró-labore impediram sua continuidade. Os encontros coletivos no início do 

semestre, entre todas as turmas dos Módulos, permaneceram acontecendo, mas 

não em forma de oficina. 

Como estratégia pedagógica para apresentar os Módulos aos novos 

estudantes e trazer à tona os sentimentos, questionamentos e perplexidades, 

passamos a utilizar filmes, depoimentos de outros profissionais, sobretudo de 

médicos que tinham sido participantes ativos do Pepasf, além de professores e 

estudantes que já haviam passado pelos Módulos. Como mote para provocar e 

iniciar o debate, utilizávamos também dinâmicas educativas para criar um clima 

afetivo para a exposição de dimensões mais sutis. Essa experiência coletiva entre 

os docentes trouxe para os Módulos uma grande riqueza intelectual, a partir da 

pluralidade das concepções presentes no grupo de docentes, ampliando os espaços 

educativos para uma discussão mais aprofundada e sistemática sem perder o ethos 

característico da EP (BRASIL, 2013). O desafio da institucionalização da EP na 

graduação passa, quem sabe, sob a forma de um grupo academicamente mais 

sólido em contato com a pulsão da vida social nos meios populares, adquirindo 

novas formas, modelagens, trajetórias e horizontes abertos, ao tempo em que se 

tentam superar as barreiras das diferenças, racionalidades, especialidades, numa 

convivência plural (CALADO, 1998). 

 

6.6 A percepção dos estudantes sobre o MHA1 

 

Neste tópico, encontram-se reunidos desafios e aprendizados apontados 

pelos estudantes como  potência e limite para a operacionalização das atividades de 

ensino no Módulo. Nota-se que, embora a inovação do MHA1 tenha se configurado 

como um desafio diante do novo contexto institucional, os relatos a seguir atribuem 

aprendizados significativos em várias dimensões. 

No início da implantação do MHA1, os estudantes, de modo geral, 

apresentavam-se ansiosos e inseguros sobre como abordar as famílias nos 

encontros inicias. Era um cenário de aprendizagem novo, muitos estudantes não 
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conheciam às comunidades onde seriam inseridos, a insegurança e ansiedade 

apresentavam-se como elementos da nova realidade de relacionamento entre 

universidade e comunidades populares. A ideia das comunidades associadas a 

tráficos de drogas e violência estava muito presente no imaginário social, produzindo 

medos e resistências. Mas, sabíamos por experiências anteriores, que o medo 

contra o pobre também estava carregado de preconceitos.  

Além disso, os estudantes ficavam receosos de se exporem a situações para 

as quais não se sentiam preparados, ou de serem submetidos a momentos 

desagradáveis. Do ponto de vista das emoções, a aproximação com o mundo 

popular causava inseguranças que espelhavam, o fato de estar o ensino 

tradicionalmente  referido ao contexto da sala de aula e não na comunidade. 

Olhando por essa prisma era muito mais fácil estruturar atividades acadêmicas 

dentro das salas de aula, do que ações no âmbito das famílias e da comunidade.  

Somando-se a isso, a crença dos estudantes e docentes que o cuidado só 

deveria ocorrer depois que uma série de conceitos fundamentais de sua  profissão 

fosse incorporada, produzia um descrédito em outras formas de abordar os 

problemas, conforme relatos abaixo:  

 

Pensei: o que faria na comunidade se ainda não sabia de nada, as 
pessoas iam esperar muito de mim, não acreditava que o Módulo serviria 
para muita coisa... (EST 2). 
 
No começo, eu realmente senti muita irresponsabilidade, porque a gente 
vai sem saber de nada pra lá, totalmente perdidos, sem rumo, sem 
direção, não sabe o que falar, não sabe o que fazer, não sabe o que 
dizer... (EST 6) 
 
Você não sabe muito bem o que vai fazer, você não sabe bem o que falar, 
você se acha invadindo o espaço do outro, você passa a manhã inteira na 
casa da pessoa, ela tem que fazer várias coisas e você lá, sem ter o que 
falar... (EST 7). 
 
A gente chega na comunidade pra visitar as famílias, e nos perguntamos o 
que vamos fazer lá, já que estamos no primeiro período do Curso, né? 
Não temos muito embasamento teórico, né? O que a gente vai fazer? O 
que a gente vai falar? (EST 8). 
 

  

O fato de os estudantes que adentravam o MHA1 estarem no primeiro 

período do Curso e do ensino no Módulo fugir do modelo praticado em muitas 
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universidades, de envolver os estudantes em atividades rotineiras nos serviços de 

saúde, desencadeava, inicialmente, um certo descrédito em sua abordagem 

inovadora. O que estava subentendido nesse imaginário era a falta de credibilidade 

no acompanhamento sistemático das famílias, uma vez que ainda não 

compreendiam  com clareza como o desenvolvimento de vínculos afetivos, 

compromissos, afetos, gestos e palavras poderiam ser capazes de produzir maiores 

mudanças no cuidado em saúde daquelas famílias.  

Apesar de essa experiência ser pioneira no Curso de Medicina, no campo da 

Extensão Popular e nos movimentos sociais, os resultados dessa abordagem 

metodológica já demonstravam sua eficácia educativa. Mas estávamos inseridos em 

outro contexto institucional, embora o novo currículo direcionasse para mudanças 

metodológicas que iam na direção da Educação Popular, o caráter inovador e radical 

do MHA1 despertava insegurança nos estudantes. Essa nova perspectiva 

epistemológica indicava uma travessia para o novo modelo de conhecimento, que 

Fleuri (2006) chama de conversitário, ou seja, trazer para a centralidade do ensino 

outras dimensões, até então, marginais no ensino formal.  

Nessa perspectiva, os processos de Educação Popular, por valorizarem e 

implementarem na prática dimensões subjetivas, afetivas, socioculturais, até então 

periféricas no Curso, provocava reações e divergências entre os estudantes que 

dela se aproximavam com resistência.  Ressalta-se que tais dimensões passavam a 

ser estudadas pelo seu potencial de contribuição para a construção de um novo 

modelo de conhecimento capaz de gerar um entendimento mais amplo e complexo 

da realidade analisada (PULGA, 2014). 

Além disso, os estudantes inseridos no MHA1 não tinham sido protagonistas 

do novo currículo e ao chegarem no Curso se deparavam com a nova metodologia, 

apresentando, portanto, uma postura de resistência, uma vez que estavam 

acostumado ao modelo de ensino tradicional, em que estudavam primeiro o 

conteúdo teórico, como preparação prévia para somente depois ir a campo aplicar 

os conhecimentos adquiridos. Entretanto, a metodologia inovadora do MHA1 

apresentava claramente uma inversão desse modelo, inserindo os estudantes 

primeiro na prática, para depois problematizar a realidade vivenciada.  

A mudança também propunha construir relações baseadas no diálogo, na 

escuta, na reflexão crítica da realidade, dimensões pouco valorizadas no ensino 
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acadêmico oficial. Portanto, a nova proposta de ensino do MHA1 era ao mesmo 

tempo desafiadora, provocadora e complexa, dinamizando o ensino, por meio de 

metodologias problematizadoras, em que estudantes e docentes deveriam ser ativos 

ao realizar suas atividades, sendo sujeitos no processo, incorporando o pensar e o 

fazer de forma articulada (CHIRELLI, 2002).  

Ressalta-se que as DCN de 2001 apontavam na prática uma inovação não 

presente no contexto das universidades brasileiras. No geral, ainda eram poucas as 

escolas médicas no Brasil que tinham o currículo organizado para que o estudante 

acompanhasse o mesmo paciente em mais de uma consulta e, com isso, 

experimentasse e avaliasse sua prática, além de permitir a construção de vínculos 

entre estudantes-paciente, construindo uma relação mais humana (GODOY, 

CYRINO, 2013). Apesar de alguns currículos estarem sendo organizados para que 

os estudantes tivessem uma inserção longitudinal na Atenção Primária em Saúde, 

vivências que buscasse valorizar uma abordagem sistemática, ampla e 

contextualizada dos problemas e necessidades dos moradores e de suas famílias, a 

partir de uma inserção compromissada dos estudantes era uma realidade educativa 

distante do que estava sendo operado na prática nos Cursos de Medicina, no 

cenário nacional.  

 

6.6.1 O contato inicial dos estudantes com as famílias: expectativa e 

insegurança 

 

No primeiro contato com a comunidade, realizávamos um reconhecimento do 

território, com a presença do agente comunitário de saúde, para identificar os 

principais equipamentos sociais, estilos de moradia, condições sanitárias e 

ambientais do território. Esse passeio era um momento para conhecer, questionar, 

tirar dúvidas e aproximar-se do novo cenário de ensino-aprendizagem. Ao percorrer 

o território, os estudantes se deparavam com uma realidade muito diferente da que 

estavam acostumados a vivenciar em seu cotidiano. Em áreas de maior risco era 

comum observarmos ambiente insalubre, ruelas, casas construídas de modo 

desorganizado. Para Wong-um (2006) caminhar pelas periferias nos marcam, 

mudam nossos olhares e nossos sentidos, ampliam nossos deveres e prazeres. A 
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aproximação com o âmbito comunitário aumentava ainda mais a expectativa dos 

estudantes pela aproximação com as famílias. 

Por diversas vezes os estudantes admitiam um sentimento de muita 

insegurança, sobretudo relacionado ao primeiro contato com as famílias, expressos 

principalmente no medo de não ser aceito, de fracassar por não conseguir manter 

uma conversa, de não despertar interesse na família, de ser invasivo, de não 

conseguir ajudar. Eram expectativas legítimas e que direcionavam para um aspecto 

não presente nas experiências anteriores de ensino formal.  

 

Hoje vou conhecer as famílias que irei acompanhar, estou muito ansiosa, 
sem saber se irei ser bem aceita pela família (PORT 2).  
 
Insegurança e a sensação de intromissão nos trouxe dificuldades para nos 
inserirmos nas famílias (PORT 3). 
 
Inicialmente dúvida, medo, ansiedade, mas apesar disso, algo dentro de 
mim sabia que ia dar certo. Depois, conversas, palavras, críticas, gestos, 
empolgação, desânimo, entusiasmo, raiva... E a gente continuava... 
Entender não só a doença física do homem, mas ver o que motiva, 
participar de seus dramas, entender porque uns criam mais vínculos, 
outros menos, observar... Agradeço a oportunidade de ter lidado com o 
ser humano de uma realidade diferente da minha, e por ter percebido que 
somos todos iguais e individuais (EST 6). 

 

Não era fácil para os estudantes aproximar-se de uma realidade com tantas 

diferenças materiais e culturais, além de inserir-se sem segurança dos passos que 

deveriam ser logo assumidos. A população era composta por grupos diferentes entre 

si, com valores também distintos, com ritmos próprios, diferentes dos difundidos pela 

modernidade. Por tais características, o processo de acompanhamento supõe 

paciência e observação, não devendo ser conduzido por uma pedagogia centrada 

no repasse de conteúdos considerados progressistas, mas a partir da 

problematização das diversas situações encontradas em cada famílias. As 

ferramentas utilizadas na aproximação com as famílias eram baseadas na própria 

intuição dos estudantes e em seu conhecimento interior, em vez de regras, 

questionários e apontamentos. 

Diante da complexidade dos problemas observados, tornava-se importante 

problematizar de modo coletivo e participativo. A problematização representava um 

momento decisivo da proposta e buscava superar a visão ingênua por uma 
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perspectiva crítica (BRASIL, 2013). A ação de problematizar proposta por Freire 

(2011c) impõe ênfase no sujeito práxico que discute os problemas surgidos da 

observação da realidade com todas as contradições, buscando explicações que o 

ajudem a transformá-la. Nesse processo, o estudante também se transforma na 

ação de problematizar e passa detectar novos problemas na sua realidade e assim 

sucessivamente.  

Nesse sentido, a proposta metodológica e epistemológica do MHA1 tornava 

possível trabalhar dimensões do cuidado em saúde, antes desconsideradas no 

contexto acadêmico oficial, descobrindo a potencialidade e a força do diálogo, afeto, 

escuta e solidariedade na construção de um cuidado integral e humanizante. Esse 

encontro possibilitava o exercício de dimensões que estavam além da objetividade 

técnica que impedia muitas vezes que o estudante fosse afetado pelo sofrimento do 

outro. Ao contrário, o Módulo tinha a intenção de fazer aflorar dimensões interiores e 

valores humanos como estratégia de provocar um cuidado mais profundo e amplo, 

em que a família deixasse de ser apenas um objeto de intervenção técnica. Essa 

proposta educativa reconhece e afirma que o relacionamento humano, o laço e o 

vínculo partilhados, são tão importantes quanto quaisquer fatos que o docente possa 

apresentas aos estudantes. Entretanto, as pessoas consideram isso ameaçador, ou 

ineficaz. Querem que os estudantes aprendam acima de tudo conteúdos, em 

detrimento de valores humanos. 

O fato das visitas domiciliares acontecerem em dupla, e do primeiro encontro 

dos estudantes com as famílias ser acompanhado pelo agente comunitário de saúde 

(ACS) da área, amenizava um pouco o desconforto e a expectativa do contato 

inicial. É importante destacar que essa insegurança representava também a ruptura 

com um tipo de ensino centrado em aspectos teóricos, limitado à sala de aula, para 

outro focalizado na comunidade, nas relações interpessoais e no contato humano. 

Além disso, os estudantes que estavam ingressando no Curso, naquele momento, 

estavam questionando à validade do que estava sendo “testado” neles, percebendo-

se como  “cobaias” da nova experiência, questionando se de fato isso contribuiria 

para que se tornassem bons profissionais. 

O medo de ser invasivo, de fazer perguntas que gerassem desconforto na 

família repercutia entre os estudantes que passavam a sugerir a adoção de um 

questionário que orientasse a conversa inicialmente, gerando uma sensação de 
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maior segurança.  Entretanto, conduzir a conversa mediante formulário era cercear o 

diálogo e trazer de volta a metodologia de ensino tradicional. Assim, recusávamos a 

ceder aos apelos dos estudantes, mas buscávamos discutir e problematizar suas 

percepções de desconforto e insegurança, de modo a gerar maior autonomia. 

Segundo Pinto e Cyrino (2014), os moradores e estudantes entendem a importância 

do aprendizado quando lhes é explicitado o caráter das visitas e a relevância de seu 

papel nessa experiência. Ter a oportunidade de favorecer a construção de uma 

saúde pública mais humanizada e atenta aos anseios e às problemáticas 

enfrentadas pelos moradores é visto com bons olhos por aqueles que podem e 

gostariam de colaborar com o processo formativo. 

Já o relato expresso no portfólio 2 destaca a preocupação em ser bem 

recebida e aceita pela família. Tal preocupação denotava uma dimensão 

fundamental para que a relação de reciprocidade e de vínculo se materializasse. O 

fato das famílias e dos estudantes pertencerem a mundos distintos, com valores, 

crenças, costumes e estilo de vida diferentes, tornava a abertura para vivenciar o 

encontro com o outro fundamental,  talvez por esse mesmo fato, o nível de 

ansiedade fosse crescente entre os estudantes nos encontros iniciais. 

Para Vasconcelos (2010) essas diferenças de valores é que marca a riqueza 

pedagógica da tradição da Educação Popular para o profissional de saúde, na 

medida em que abre a possibilidade de criação de uma atenção à saúde mais 

integral, por melhor responder aos diferentes contextos de valores, condições 

materiais e interesses dos vários grupos sociais.  

Considerando que as atividades prática previstas para o Módulo estavam 

direcionadas para a comunidade e famílias, portanto, na aproximação de uma classe 

social diferente dos estudantes (outro modo de viver, de lazer, de habitar, de 

celebrar), as inseguranças, discordâncias e inquietações necessitavam serem 

problematizadas e refletidas. Nessas ocasiões, costumávamos convidar 

participantes, antigos e novos do Pepasf e membros da própria comunidade para 

responder as indagações dos estudantes sobre vários aspectos: a insegurança de 

viver com precariedade, os conflitos internos dentro da comunidade, entre outros 

aspectos. As condições de convívio, de interação, estão entre as matizes 

pedagógicas mais familiar, onde a partir do relacionamento e da troca de 

experiências, as pessoas educam entre si (PULGA, 2014). A participação de 
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membros da própria comunidade durante as tutorias, minimizava as inseguranças 

dos estudantes e suas respostas sobre os desafios e as limitações de viver em 

comunidades marginalizadas, denotavam extrema lucidez, oferecendo análises 

apropriadas sobre seu bairro e aos questionamentos dos estudantes (LAPERRIÉRE, 

2011).  

Entretanto, a dificuldade de estabelecer o diálogo com os moradores, alguns 

estudantes buscavam direcionar a conversa para o enfoque preventivo, limitando a 

possibilidade de um encontro genuíno com as famílias, conforme relato abaixo:  

 

Sempre quis introduzir assuntos sobre saúde nas conversas, mas as 
visitas estavam ficando cansativas, fomos orientados a escutar mais, 
como mágica, o tom da conversa mudou, assuntos sobre saúde, doença, 
problemas emocionais, econômicos, financeiros, religiosos surgiram sem 
forçar a barra... Pra mim foi muito importante porque me ajudou a melhor 
interagir com as pessoas (EST 3). 
 
 

A mudança decisiva na relação do estudante com a família acompanhada 

verificou-se quando passou a dialogar sobre diferentes dimensões de vida, sem 

restringir o foco exclusivamente sobre a doença. Com o aprofundamento das visitas 

domiciliares, os estudantes foram percebendo que não tinha sentido restringir o 

acompanhamento e o apoio às famílias, atendo-se apenas aos cuidados de higiene, 

mudança de comportamento prejudiciais à saúde e prevenção de doenças, aspectos 

claramente dominantes no trabalho em saúde. O acompanhamento semanal às 

mesmas famílias foi revelando que os problemas de saúde, na maioria das vezes, 

mostravam-se relacionados a problemas decorrentes de dimensões psicossociais 

mais gerais.  

Todavia, a apreensão dessa realidade tornava-se um desafio, uma vez que o 

olhar focado pelo saber científico dificultava o entendimento das mensagens dos 

moradores que indicavam necessidades mais amplas de saúde. Ressalta-se que 

tradicionalmente o estudo dos problemas de saúde são realizados mediante 

disciplinas bastante especializadas que geram nos estudantes um olhar direcionado 

para suas partes e não para a totalidade da vida humana, deixando de lado, outras 

dimensões da vida (VASCONCELOS, 2006c; CAMARGO Jr, 2007). Por outro lado, o 

âmbito familiar com a sua complexidade, demandava uma atenção mais abrangente.  
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Nesse sentido, a inserção dos estudantes nas famílias tinha o sentido de 

desenvolver processos educativos que ampliassem o olhar sobre aquela realidade e 

articulasse a teoria com as práticas. O importante nessa experiência não era 

transmitir conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma de relação com a 

realidade vivida, gerando processos educativos a partir de um outro modo de pensar 

e de aprender, que possibilitasse o compartilhamento de vivências subjetivas,  capaz 

de gerar uma compreensão abrangente dos problemas humanos, trazendo 

consciência,  autonomia e protagonismo, nas relações educativas (PULGA, 2014).  

Embora não houvesse experiências anteriores na graduação do 

acompanhamento sistemático de famílias como estratégia pedagógica, a boa 

experiência de estudantes que haviam passado pelo MHA1 repercutia nos novos 

que chegavam, conforme relato descrito no portfólio:  

 
Assim que soube da proposta do Módulo, que visitaria toda semana às 
famílias e que eu poderia de alguma forma ajudá-las, fiquei mais 
empolgada com o Curso (PORT 1). 

 

De fato a visita domiciliar entusiasmava muito os estudantes ávidos em serem 

úteis e de iniciar sua aproximação com as famílias, desde o primeiro período do 

Curso, pois tradicionalmente os estudantes só começavam a ter contato mais 

intenso com a realidade de vida das pessoas depois de vários semestres de ensino 

disciplinar e especializado. Além disso, o ambiente mais usual de relação com os 

usuários era o hospital, em que as pessoas estão sozinhas, constrangidas e, 

portanto, com dificuldade de se expressarem com autonomia (CHIRELLI, 2002). 

Entretanto, a expectativa inicial dos estudantes era conhecer a realidade 

tendo como foco de atuação o indivíduo e não à compreensão da família, esse olhar 

só foi ampliado mais adiante, à medida que o processo de problematização de cada 

família foi sendo instituído no Módulo. O depoimento abaixo retrata essa 

preocupação:  

 

A vivência na comunidade vai me fazer entender o problema do paciente, 
vou aprender a escutá-lo e me sentir responsável por ele, o que me fará 
um médico mais prudente e seguro (EST 1).  

 

A falta de experiências pedagógicas na prática do cuidado familiar na 

graduação dificultava a apreensão do novo contexto de prática, em que o foco do 
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cuidado deixava de ser o indivíduo, para centrar-se na família. Para melhor 

compreender o contexto da família, a orientação aos estudantes era no sentido de 

prestar atenção ao ambiente familiar, de modo a captar às sutis pistas que podiam 

guiar a forma como deveriam se comportar, bem como o modo de agir diante das 

situações em que se deparavam. Assim, os estranhamentos iniciais, vindos desse 

encontro de diferentes contextos culturais e materiais, abria novas possibilidade de 

interação e aprendizado, além de permitir lidar com uma maior variedade de 

situações e contextos que possibilitava desenvolver um modo horizontal de 

compreender e se relacionar com a população (VASCONCELOS, 2006a). A 

caminhada profissional junto das culturas subalternas, junto de pessoas que 

produzem vida e saúde em circunstâncias fortemente adversas, pode ser um 

presente precioso, uma oportunidade única de mudar o olhar (WONG-UM, 2006). 

Convém enfatizar que o âmbito familiar ocupa papel central na formação e 

preservação biológica dos indivíduos, transmissão de valores culturais, 

fundamentais para o convívio social, sendo também lugar privilegiado de vivência de 

afeto, intimidade, pertencimento e na construção de cidadania (VASCONCELOS, 

2006a). Nessa compreensão, sem uma abordagem da dinâmica global de 

funcionamento familiar tornava-se difícil obter maiores mudanças no cuidado em 

saúde de cada morador. 

Além disso, como sinalizava o discurso do EST 1, a escuta e a 

responsabilização começavam a fazer parte de uma nova perspectiva de ensino, 

possibilitando uma atuação mais humana, solidária e ética. Em artigo publicado por 

Madeira e colaboradores (2007), argumentam que a escuta é um importante 

instrumento do cuidado em saúde, imprescindível para o estabelecimento de 

intersubjetividades e para a efetividade do cuidado numa perspectiva mais ampla. 

Nessa compreensão, o cuidado era vivenciado não apenas como técnica, abrindo-se 

para o campo da ética, como diz Boff (2013) como modo de ser, que implica em 

intimidade, acolhimento e respeito, por meio das condições de convívio, de 

interação, de relacionamento e da troca de experiências. Essa vivência era 

extremamente mobilizadora, pois direcionava para uma aproximação e 

reconhecimento de uma realidade com a qual os estudantes não estavam 

familiarizados.  
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6.6.2 O processo gradativo de formação de vínculos 

 

Aos poucos, com o cotidiano das visitas, os estudantes começaram a 

entender a sua finalidade, ressignificando sua atuação. Nessa relação, os docentes  

tinham papel fundamental, pois se tornavam negociadores para que a nova 

perspectiva educativa fosse se tornando do interesse dos estudantes. Com o tempo, 

as inquietações e inseguranças iam sendo substituídas por tranquilidade e até certo 

gosto em interagir com as famílias populares, conforme relatos abaixo: 

 

Ver realidades bem diferentes da nossa, com certeza nos ensinará a não 
sermos profissionais cegos à realidade alheia (PORT 2). 
 
O Módulo me propunha um contato direto com as pessoas, com sua 
dinâmica de vida e com isso um aprendizado que dificilmente teríamos se 
não conhecêssemos estilos de vida diferentes do nosso (EST 3). 
 
Durante o Módulo você vai percebendo que foi melhor assim, a gente vai 
construindo uma reciprocidade e um diálogo com a família, porque nem 
toda família é igual, então se os professores trazem um plano de 
orientação pronto poderia ser que não fosse adequado a família... Então a 
gente vai aprendendo a respeitar a individualidade de cada um (EST 6). 
 
 

 À medida que os estudantes tomavam consciência sobre o aprendizado que 

estavam adquirindo e reconhecendo a intenção da nova proposta, tornavam-se 

sujeitos no processo. A partir de então, passavam a participar ativamente, assim, 

cada um dos estudantes foi, ao seu tempo, respondendo aos desafios de sair de 

uma posição passiva e assumir a posição de sujeito.  

Destacamos que a forma aberta em que os moradores explicitavam seus 

dramas e conflitos familiares contribuía para facilitar  uma convivência cada vez mais 

próxima com os estudantes. Essa proximidade foi tornando possível o 

desenvolvimento da confiança, segundo relato: 

 
A cada visita ficamos mais a vontade, aos poucos fomos ganhando 
confiança da família e perdendo a timidez... Depois do primeiro contato, já 
sabíamos muita coisa sobre a vida do casal, era como se eles não 
tivessem ninguém para desabafar... Fiquei muito feliz em saber que era 
bem recebida naquele lugar e que nos dariam abertura para ajudá-los  
(EST 5). 
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Convém destacar que o jeito emocionado e aberto em que viviam às famílias 

e à valorização das relações afetivas fazia com que acolhessem com disponibilidade 

os estudantes, mesmo com poucos conhecimentos técnicos adquiridos. Ao tornar 

valiosa a presença dos estudantes, a família tendia a expor de forma intensa seus 

problemas mais íntimos. Nesse sentido, o apoio à família se tornava, para os 

estudantes, uma oportunidade fecunda de aprendizagem, em que podiam,  perder a 

timidez, aprender a dialogar e estabelecer uma relação de confiança, superando o 

dispositivo tradicional de poder entre o estudante e a família. 

Batista (2006) destaca que as pessoas simples, que vivem em comunidades, 

têm um jeito emocionado e carinhoso que educam os estudantes para um modo de 

trabalhar em saúde que rompe com o modelo frio e objetivo que predomina na 

ciência  e que empobrece a ação terapêutica e a realização pessoal na profissão. 

Assim, o acompanhamento semanal às mesmas famílias possibilitava a 

construção de laços afetivos, gerando o aprimoramento da relação interpessoal em 

que os estudantes já haviam sido iniciados em suas vidas pessoais. A valorização 

das relações afetivas pelas classes populares, da amizade e da solidariedade, 

contribuía para que os estudantes se sentissem mais a vontade e com disposição 

para apoiá-los, mesmo com os poucos conhecimentos sobre as doenças. A maior 

aproximação com o cotidiano de vidas das famílias possibilitava a  interpretação do 

fenômeno saúde-doença-cuidado não somente do ponto de vista biológico e 

individual, mas relacionado às condições materiais e sociais:  

 

Eu estou no MHA4 e sei que muitos problemas de saúde tem causas 
sociais e materiais, no MHA1 a gente pode acompanhar às famílias e o 
dia-a-dia deles, conviver com eles e ver várias faces que a gente não via 
na unidade de saúde (EST 2). 
 
O Mha1 foi o espaço inicial para a gente entrar numa vivência 
propriamente dita com os pacientes. Poder ver, conversar com àquelas 
pessoas fora de um ambiente de atendimento propriamente dito, fez com 
que agente criasse uma visão crítica do social, do  econômico, e não só do 
paciente que chega doente... Poder participar do cotidiano de cada uma 
dessas famílias fez agente olhar com outros olhos o que estava afetando a 
saúde como um todo. (EST 3). 
 

 
Na aproximação com o núcleo familiar, o estudante podia desenvolver 

habilidades e manejos que certamente exerceriam enorme influência sobre sua 
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postura profissional, sobretudo com relação ao conhecimento de contextos sociais 

marginalizados. Existem evidências de que é possível formar profissionais de saúde 

que adotam uma visão ampliada da realidade social, dos problemas e também dos 

sujeitos sociais, o que potencialmente contribui para evitar o enfoque da busca da 

especialização precoce pelos estudantes (MARINS, 2004). Além disso, atuando 

diretamente nas famílias populares, os estudantes tinham oportunidade de 

desenvolver uma interpretação crítica dos problemas familiares, do sistema de 

saúde, do contexto social e econômico, de modo a adquirir elementos para pautar 

sua atuação profissional e melhor responder  aos diversos contextos sociais.   

Todavia, as questões relativas à dinâmica familiar têm mostrado ser grandes 

desconhecidas nos serviços de saúde. Segundo Marsiglia (2008) os profissionais de 

saúde, de maneira geral, e os membros da ESF, em particular, são capacitados para 

a identificação de doenças e fatores de risco individuais e coletivos, utilizando para 

tal os campos de conhecimento da clínica e da vigilância à saúde, portanto, restritos 

para uma compreensão mais abrangente dos problemas. Nesse sentido, os 

profissionais de saúde acabam sendo muito criticados por não ter uma visão mais 

problematizadora sobre as questões ligadas à família e à comunidade, uma vez que 

ainda faltam ferramentas para essa atuação, lançando mão de visões preconcebidas 

sobre o que vem a ser a família ou a comunidade.  

A responsabilização de estudantes pelo acompanhamento de algumas 

famílias, permite que se compreenda pela ótica dos moradores suas demandas e 

necessidades. Tal compreensão possibilita um enfoque radical que tem como 

premissa a concepção das condições materiais e a estrutura social como causas 

básicas dos problemas de saúde, direcionando o processo educativo para a 

transformação das condições geradoras de doenças (PULGA, 2014). Permite, nesse 

sentido, despertar o senso crítico, impulsionando para o desenvolvimento de ações 

mais amplas, não direcionando os futuros profissionais para a realização de 

intervenções pontuais e individuais.  

Nesse sentido, o acompanhamento da família como estratégia pedagógica no 

Curso de Medicina trazia implicações significativas no campo da educação, pondo 

em xeque o sistema formal de ensino que tem orientado o ensino para privilegiar 

exclusivamente a formação intelectual e técnica dos estudantes. Nessa experiência, 

a subjetividade, o imaginário social, as condições econômico-políticas, a pluralidade 
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cultural começavam a ganhar maior centralidade no ensino, repercutindo entre os 

estudantes (FLEURI, 2006). 

Portanto, a metodologia do MHA1 foi delineando uma proposta de mudança 

radical, conforme depoimento abaixo: 

 

O Módulo mostrou-se ser uma disciplina bem diferente das usuais no Curso,  
não prevendo resultados ao final do Módulo, mas compreendendo os 
resultados com o passar dos tempos, uma vez que a convivência com as 
famílias se resumia a imprevisibilidade e sua conexão baseada no 
envolvimento, afeto, cuidado, compromisso e vínculo (EST 1). 
 
 

A nova proposta curricular do Curso buscava proporcionar uma visão 

abrangente do ser e do adoecer, que compreendesse além das dimensões físicas, 

as psicológicas e sociais. Nesse sentido, mostrava que o estudante, além de 

aprender e de evoluir em relação às habilidades técnico-instrumentais, melhorasse 

suas capacidades relacionais (UFPB, 2007). É possível perceber que a metodologia 

proposta pelo MHA1 favorecia o desenvolvimento das habilidades relacionais e 

interpessoais e abrangia os problemas, uma vez que a complexidade das situações 

reais colocava em evidência a inter-relação entre os diversos fatores, orientando 

melhor a intervenção dos estudantes nas várias situações encontradas. Embora, 

houvesse reconhecimento e valorização da espontaneidade do vínculo no cuidado 

em saúde entre os docentes que se apresentavam contrários a proposta inicial do 

Módulo, eles tendiam a considerá-la como mais um conteúdo teórico a ser ensinado, 

entre muitos outros. Além disso, o seu ensino não podia ser demorado para não 

tomar conta do tempo necessário para o ensino de outros conteúdos considerados 

avançados. Mas a construção do vínculo e o seu manejo referem-se a outro tipo de 

aprendizado, que exige outra lógica dialética e outros tempos.   

Nessa compreensão, não bastava teorizar sobre vínculo, era preciso vivenciá-

lo, necessitando de tempo, observação mútua e inserção continuada nas famílias e 

na comunidade. Segundo Casassus (2009), a compreensão do vínculo não ocorre 

de forma analítica, mas no momento em que nos abrimos para vivenciá-lo. Desse 

modo, a compreensão sobre o vínculo não é de ordem cognitiva, mas  vivencial, 

necessitando do outro para desenvolver a própria sensibilidade.   

A experiência da Extensão Popular, sobretudo no Pepasf foi apontando que 

era a partir do vínculo dos estudantes com as pessoas, famílias e comunidade que 
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as mudanças mais significativas ocorriam. A partir do vínculo construído, elaborava-

se um agir transformador significativo, que repercutia na formação estudantil e 

docente, contribuindo para o enfrentamento das condições desiguais de vida com as 

quais conviviam às comunidades (CRUZ, 2011b).  

Nessa perspectiva, o MHA1 buscava dar centralidade as vivências subjetivas, 

problematizando as situações despertadas pelo convívio íntimo entre estudantes e 

famílias. Mas para que esses desdobramentos pedagógicos surgissem, era preciso 

o desprendimento dos docentes, com relação a segurança dos passos a seguir em 

sala de aula, além de não cercear o olhar dos estudantes para a amplitude da vida 

por meio da ênfase em conteúdos teóricos considerados avançados para o campo 

da saúde coletiva.  

Todavia, constatamos que a formação em saúde predominante nas 

universidades pouco tem valorizado dimensões como vínculo, compromisso e 

responsabilização no processo de ensino-aprendizagem. A vida, com seus dilemas, 

tragédias, lutas e alegrias, apesar de estar presente na universidade e nos serviços 

de saúde pouco tem espaço em seus currículos.  

Portanto, o processo de reflexão teórica não era apenas uma estratégia 

pedagógica para facilitar a aprendizagem, usado com uma finalidade didática, pois 

baseava-se em uma nova atitude epistemológica, na medida que mobilizava e 

impulsionava a sintonia do estudante com o sofrimento do outro. Desse modo, os 

problemas passavam a ser vistos como oportunidade de ajudar as pessoas, poder 

sentir-se útil, conseguir realizar sua missão no mundo, contribuir para que as 

pessoas vivessem melhor, e ajudar a construir um mundo melhor. Cada vez que os 

estudantes conseguiam minimizar o sofrimento dos moradores com atos simples, 

com palavras e gestos, descobriam em si mesmos competências que nem 

imaginavam possuir. Nessa perspectiva, o que impulsionava o estudo não era 

apenas para alcançar boas notas, mas motivado também pelo compromisso com 

aqueles que sofriam. Nesse sentido, Remem (1998) argumenta que com frequência 

não nos damos conta dos muitos níveis de simbolismos e significados que existem 

em interações tão simples quanto sentar e conversar de modo empático.  

 

A partir do momento das conversas, a gente vai criando um laço que gera 
um compromisso, então a gente sente necessidade de querer fazer 
alguma coisa para a família que acompanhamos (EST 5). 
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A família desabafa muito comigo, me pede opinião, então eu tinha uma 
responsabilidade muito grande, eu me tornei amigo da família... (EST 6).  
 

 

Ao promover experiências de compartilhamento e interações entre os 

diferentes, o MHA1, incentivava o desenvolvimento de habilidades emocionais e 

interpessoais, tornando a observação de gestos, palavras e linguagem não-verbal 

necessários para o cuidar.  Além disso, os estudantes aprendiam a conviver com 

diferentes opiniões e a desenvolver habilidades para saber lidar com as novas 

situações que iam surgindo. Nesse sentido, a atuação junto às famílias e a 

discussão grupal dos problemas vinha permitindo ouvir e valorizar diferentes 

argumentações, tornando rico o processo de construção do grupo, ressaltando 

valores pedagógicos de solidariedade, compaixão e generosidade, necessários para 

a vida comum (CHIRELLI, 2002). Todavia, esse aprendizado esbarrava na postura 

prescritiva de alguns docentes envolvidos no Módulo, inibindo uma escuta mais 

aberta à diversidade de situações encontradas nas visitas domiciliares. Tal postura 

tendia a gerar nos estudantes uma escuta empobrecida, deixando de ouvir e 

valorizar a riqueza do encontro, do diálogo e das trocas de experiências.  

Segundo Vasconcelos (2006c) a dificuldade em valorizar essas dimensões 

está diretamente relacionada à formação especializada dos docentes fazendo com 

que a discussão dos problemas focasse exclusivamente em disciplinas teóricas de 

estudo do ser humano valorizadas pela Medicina. Já a possibilidade de construção 

de vínculos e de intimidade entre moradores e estudantes tinha o poder de gerar 

reciprocidade, impulsionando iniciativas, bastante criativas, que exigia outro ritmo de 

tempo, diferente do tempo demandado pelo ensino de conteúdos didaticamente 

organizado. 

Nessa compreensão, o cuidado às famílias apresentava-se como proposta 

ética,  relacionado à atitude, modo de ser, a maneira como constrói e funda as 

relações com os outros e consigo mesma, gerando uma atitude de preocupação, 

responsabilização, sensibilidade para com a experiência humana, reconhecendo a 

realidade do outro como pessoa e como sujeito, com suas singularidades e 

diferenças (ZOBOLI, 2007).  
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6.6.3 O contínuo aprendizado proporcionado pelo vínculo com a família e a 

comunidade 

 

Os depoimentos analisados apontavam que sair dos muros da universidade e 

entrar em contato com a comunidade, gerava oportunidade de aprendizados que 

dificilmente teriam se permanecesse no ambiente de sala de aula. O encontro com 

moradores da comunidade impulsionava os estudantes a superarem a visão 

reducionista que comumente engessava os encontros a uma série de passos, 

técnicas ou procedimentos.  

Os entrevistados valorizavam o saber adquirido no contato com a 

comunidade: 

 

Estar na comunidade significou muito mais do que estar em sala de aula 
fingindo que estou assistindo aula, me sinto muito mais médica e humana 
estando na comunidade do que diante de atlas de anatomia (EST 2). 
 
Com o MHA1, a gente aprende muita coisa. Eu aprendi que a gente tem 
que parar antes de conhecer, porque comigo aconteceu que conheci uma 
senhora que vivia em condições de higiene precária e isso não era bom, 
porque ela não tinha higiene, mas era parte de um problema depressivo 
que ela tinha. Então a gente aprende a não julgar, que não pode olhar 
apenas o lado técnico da doença, a gente aprende que está inserido em 
um determinado meio, precisa aprender a respeitar a diversidade, a 
conciliar, a ajudar e a explicar o lado certo e errado dos problemas, mas 
também ouvir o lado dos outros (EST 5) 
 
É um aprendizado enorme, eu acho que o MHA1 dá essa oportunidade de 
você sair desses muros da universidade, desse centro de conhecimento e 
colocar isso lá fora, isso ajuda muito os estudantes, porque a gente chega 
na universidades pensando que Medicina é só estudar, e a gente esquece 
do paciente e da prática. Então eu acho o Módulo nota dez (EST 6). 
 
O aprendizado envolve bem mais do que aspectos teóricos, envolve um 
aprendizado que a gente incorpora para a vida... Eu acredito que é um 
método bastante válido e consistente no que propõe (EST 7) 

 

Nesse encontro, muitos estudantes descobriam o prazer e a possibilidade de 

estabelecer uma convivência comprometida e responsável no processo ensino-

aprendizagem. O encontro com a comunidade os desafiava para a necessidade de 

mudar conceitos e práticas, de modo a dar conta dos novos problemas que iam 

surgindo pelo caminho. Para Vasconcelos (2006a)  a ciência que orienta a prática 
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dos profissionais de saúde, ao não considerar as diferentes dinâmicas sociais e 

culturais presentes nas comunidades, deixam os estudantes insensíveis a muitas 

dimensões do dia-a-dia dos grupos populares. 

Desse modo, o ensino na comunidade privilegiava um tipo de formação que 

agregava outras dimensões ao processo educativo, superando o ensino tradicional, 

centrado nas dimensões técnicas dos problemas. Gomes (2006) ao analisar o 

modelo hegemônico de ensino médico referenda a percepção do processo de 

desumanização que aos poucos vai sendo incorporado no processo de formação do 

médico, iniciado nas aulas de anatomia, em que o corpo humano é visto apenas 

como objeto a ser dissecado, e se estende para as outras relações, desconectados 

de suas histórias, sentimentos, subjetividade e de sua liberdade. 

A formação orientada para enfatizar a técnica, vêm desqualificando, ao 

extremo, as queixas repetidas das classes populares e de muitos outros grupos, 

sobretudo, entre aqueles que mais precisam de proteção e apoio (CAMPOS, 2010). 

Tal modelo impedia que o estudante desenvolvesse saberes fundamentais para a 

prática em saúde, como saber ouvir, dialogar, desenvolver vínculos e se 

comprometer. Reforça-se que a ausência desses saberes na formação em saúde 

tem representado, ao longo do tempo, um grande número de queixas dos pacientes 

com relação aos profissionais de saúde, sobretudo de médicos.  

No acompanhamento sistemático de algumas famílias, apesar do 

constrangimento nos encontros iniciais, os estudantes relatavam em seus discursos 

sobre a importância desse acompanhamento para a compreensão mais abrangente 

dos problemas enfrentados pelos moradores. Nesse sentido, as visitas domiciliares 

às mesmas famílias possibilitava estender e aprofundar a relação apesar das 

situações de aparente impasse, contribuindo para superar as diferenças de valores e 

culturais. Os discursos apontavam ainda que as visitas sequenciais auxiliavam na 

construção do vínculo fazendo surgir dimensões como preocupação, compromisso, 

confiança, tornando a convivência cada vez mais íntima, tornando-os significativos e 

mobilizando-os para uma ação conjunta com a família. Vale destacar que apesar 

dos problemas e dificuldades enfrentados, aquelas famílias eram também núcleo 

importante de vivência afetiva e solidariedade.  
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O Vínculo pra mim é uma relação. Você através do vínculo começa a se 
preocupar, passa a ter um compromisso com aquela família, então 
sentimos necessidade de fazer alguma coisa pra família que a gente 
acompanha. Quando a gente chega na comunidade, chega meio perdido 
sem saber o que vai fazer, sem saber se vai ser bem acolhido, mas a 
partir do momento das conversas, a gente vai criando um laço que gera 
reciprocidade, a gente pode tanto ouvir, como trocar experiências (EST 5). 
 
O vínculo pra mim se resume em uma palavra, confiança. Todas às 
segundas-feiras nós estávamos lá na família, eles abrem as portas pra 
você, contam seus problemas, muitas vezes você vai lá, escuta e aprende 
com isso. No início eu ficava acanhada, mas teve um certo dia que eu fui 
chamada pra tomar café na mesa, aí eu percebi que estava construindo 
um vínculo massa aí. Engraçado que chegou um certo tempo que eu já 
não ia pra essa família, por questões acadêmicas, eu comecei a gostar 
mesmo. Eu me tornei amigo da família e quando a gente se torna amigo, 
acaba que você troca telefone, eles ligam pra você pra saber se você está 
bem... (EST 6) 
 
O vínculo permite que a gente avalie o ser humano não apenas como um 
portador de doenças, mas em todas as suas dimensões, tanto física, 
quanto emocional, então isso permite uma abrangência maior em relação 
ao contexto, uma vez que o processo de adoecimento não resulta apenas 
de um fato, mas de todas as dimensões da vida da pessoa (EST 7) 
 
Na comunidade esse vínculo é construído a partir do ouvir o que as 
famílias experimentaram durante a semana e também na sua vida. Como 
nossa rotina de visita é semanal, então, a gente passa a acompanhar o 
cotidiano das famílias e a conhecer aspectos muito íntimos... Essa 
aproximação resulta no vínculo, mas não é um contato de só falar oi e 
coisas aleatórias, é um contato que a gente fala sobre aspectos íntimos, 
das impressões pessoais... (EST 9) 
 
Vínculo pra mim é um contato estreito que a gente vai ter com a 
comunidade., com a família, sem invadir, e construir o diálogo, de modo 
que a gente  escute as vivências daquela família e possa também colocar 
pra ela nosso ponto de vista e construir uma solução pra determinado 
problema... Eu acho que o vínculo é super importante (EST 10) 
 
 

 
 Segundo Vasconcelos (2006c), o vínculo afetivo surge do mesmo modo que 

as relações de enamoramento, estendendo a relação, gerando condições para o 

surgimento de soluções surpreendentes, a partir do encontro propiciado pelo  pedido 

de ajuda, libertando o estudante do aprisionamento de si mesmo. Nessa 

perspectiva, a inserção dos estudantes, desde o primeiro período do Curso em 

famílias populares gerava condições para o acesso a percepções de sentidos e 
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intuições que por muito tempo foram elementos importantes na condução da prática 

médica, mas que ficaram periféricos no ensino em saúde nos últimos dois séculos. 

 Para Zoboli (2007), o vínculo possibilita a sensibilidade com a experiência 

humana. Ele permite uma relação de compreensão com o outro. Permite também 

que a subjetividade do estudante se aproxime da subjetividade da pessoa visitada, e 

que ela seja compreendida em seu contexto de vida. Portanto, o vínculo abre uma 

porta emocional de comunicação, desencadeando um esforço persistente de busca 

de superação usual de desentendimentos e estranhamentos (CASASSUS, 2009). 

Nesse sentido, impede que a relação se rompa diante das diferenças de valores, 

incompreensões e mal-entendidos que surgem no cotidiano de contato. A 

experiência de vincular-se a outra pessoa, fora de seu contexto social, com suas 

diferenças, propicia a oportunidade de vivenciar novas formas de viver, superando à 

cultura do individualismo, tão presente em nossa cultura.  

Ressalta-se que o acompanhamento semanal gerava uma grande 

aproximação com as famílias, quebrando barreiras, preconceitos e visões 

deturbadas, a respeito do mundo popular. Se a visita aos moradores fosse apenas 

pontual com o intuito de realizar determinada tarefa acadêmica, a partir de um 

instrumento pré-definido pelos docentes, como geralmente ocorre em muitas 

universidades, o espanto, a perplexidade, o julgamento apressado, certamente 

ficariam registrados, não havendo tempo para uma aproximação mais duradoura 

que possibilitasse rever impressões e percepções, através de conversas, trocas de 

experiências e problematizações. Nessa perspectiva, o acompanhamento semanal 

gerava intimidade entre moradores e estudantes que os aproximavam, apesar das 

grandes diferenças.   

  O MHA1 ao investir e propor aproximar pessoas com grandes diferenças no 

modo de viver e se relacionar, com possibilidade de gerar afastamentos e 

resistências, apostava na permanência e continuidade das visitas às famílias como 

estratégia para a construção de um agir que fosse além da técnica, que abrisse para 

um agir intuitivo e amoroso nas relações interpessoais. Segundo Wong-um (2006) 

no cotidiano de contato com as classes populares operam canais e pontes em 

construção, em mudanças incessantes, mas também de muros e barreiras,  

oportunidade única de transformação cultural. Os processos permanentes de troca e 

de relações humanas, acontecem, onde operam culturas e subjetividades que, ao 
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interagir podem ou não estarem abertos à mudança. Nessa lógica, a construção do 

vínculo  só seria possível se concretizar mediante problematização e abertura para 

vivenciar as novas relações. Como, normalmente, as famílias populares tendem a 

construir relações mais afetivas, carregadas de emoções, vibração e alegria, mesmo 

submetidas a situações de muita precariedade, podem seduzir os estudantes para 

um agir mais afetivo, ensinando-lhes um modo de atuar menos tecnificado. 

Vale destacar que em famílias que apresentavam problemas muito complexos 

era preciso conduzir o acompanhamento com cuidado para que o estudante não se 

tornasse inoperante diante dos desafios mais tensos. Nesses casos, era necessário  

centrar as ações no fortalecimento da família e sua reintegração na rede de apoio 

social local. Entretanto, a visão idealizada de seu papel na família fazia com que 

muitos estudantes criassem uma expectativa de querer resolver os problemas 

percebidos, gerando um sentimento de frustração, como retrata este depoimento da 

estudante: “Eu senti um certo sentimento de frustração, porque em uma das famílias 

eu senti que não resolvi o problema de modo eficaz”. Para a estudante, resolver os 

problemas familiares era conseguir equalizar determinada dificuldade/necessidade 

que os moradores  apresentavam, sem se dar conta de que muitos problemas eram 

complexos e não havia intervenção em curto prazo que desse conta de resolvê-los. 

Percebíamos que as questões mais fáceis de serem encaminhadas, como por 

exemplo, conseguir articular na unidade um encaminhamento para o especialista, ou 

ajudar a marcar uma consulta na própria unidade, acionar a rede de apoio social ou 

mesmo intervir para que a equipe de saúde apoiasse com mais frequência a família, 

eram ações que repercutiam positivamente e proporcionavam uma sensação de 

contribuição nos estudantes.  

Com a continuidade do acompanhamento, os estudantes foram percebendo 

seus limites: “É muita audácia nossa achar que em um período vamos resolver todos 

os problemas da família, não somos onipotentes, o problema da fome, por exemplo, 

é muito complexo, a gente não vai poder resolver isso”. A convivência prolongada e 

o vínculo eram, portanto, elementos fundamentais para retirar a ilusão de que o 

conhecimento científico especializado era capaz de resolver todos os problemas 

acompanhados.  

Os maiores desafios estavam nas situações que denotavam dor e sofrimento. 

Poucos fatos na vida são capazes de entristecer tanto como a morte de alguém que 
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cuidamos, uma vez que a morte do outro nos remete à constatação de nossos 

próprios limites e fragilidades (BOFF, 2013). Estudantes revendo suas experiências 

diante de uma situação de morte inesperada de um morador, demonstravam seus 

sentimentos e percepções: 

 

Seu Nilton faleceu, não consigo expressar com palavras o que senti, só 
sei que foi doloroso demais, não me sinto culpada por ter chorado, por ter 
me envolvido, por ter sentimentos, por ir de encontro com a ideia de que 
médico não pode chorar, nem se envolver com o paciente, não há 
humanidade sem isso (PORT 4). 
 
Esse momento foi confuso, imaginei como daria uma notícia de 
falecimento, mostrando minha tristeza, sendo solidário com a família, 
passei um bom tempo confortando dona Maria e fizemos uma oração para 
que seu José obtivesse paz em seu caminho (EST 4). 

 

Particularmente nessa experiência, a dupla de estudantes tive oportunidade 

de exercitar junto com a família o desafio de vivenciar a morte e o luto, mas ficaram 

inicialmente temerosos e inseguros em se aproximar naquele momento, pois tinham 

receio de não saber como se comportar e o que dizer à família. Smeke (2006) 

salienta que, nessas situações, os estudantes não se sentem com recursos para 

esse enfrentamento, pois a caixa de ferramentas parece pobre demais para lidar 

com essa questão. A autora se reporta aos recursos emocionais e afetivos, 

dimensões pouco exploradas no ensino em saúde. 

Então eu me propus acompanhá-los. Ao chegar na residência, dona Maria, 

viúva de seu José nos recepcionou, e logo em seguida, abraçou a estudante e 

juntas choraram, naquele momento o medo e a insegurança pareciam já não fazer 

sentido. Pedimos para ver o corpo e resolvemos fazer uma oração, demos as mãos 

e juntos rezamos. Após a oração, dona Maria nos contou como foi a última semana 

de seu José, a aflição com a piora do quadro e o apoio que recebeu dos vizinhos. 

Em seguida, agradeceu à visita e reforçou a importância do acompanhamento dos 

estudantes no cuidado à seu José, sobretudo nos momentos finais de sua vida, 

pediu ainda que à visita à sua família permanecesse, pois a presença dos 

estudantes lhe traria conforto. Convém destacar  que na profissão da saúde não 

podemos prescindir do cuidado com a morte e as perdas, pois eles representam 

grande desafio pessoal, uma vez que pressupõe trabalhar as perdas, alimentar a 

resiliência e superar a crise (BOFF, 2004; 2013). Ao analisar a integração com a 
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morte, o autor ressalta que o luto possui uma exigência intrínseca que cobra ser 

vivido, sofrido, atravessado e, por fim, superado positivamente, na medida em que 

faz amadurecer a pessoa e elevá-la a um nível maior de densidade humana.  

Figueiredo (2006) ao longo de sua trajetória profissional, atendendo pacientes 

terminais compreendeu que, ao invés de combater sem sucesso a morte, pode 

acolhê-la, pondo em xeque condutas médicas estabelecidas, revelando novos 

sentidos do cuidado com a vida. É importante frisar que a insegurança dos 

estudantes em se aproximar da família, em situação de falecimento, remete-nos 

também a uma verdadeira mercantilização de ramos da Medicina voltados para a 

negação da morte, vivida pelos profissionais da saúde como fracasso ou derrota, e o 

cuidado do corpo deixado para os escalões inferiores, ou seja, os auxiliares de 

enfermagem. (VASCONCELOS, EDUARDO, 2006). Nesse relato, vivenciar a morte 

e o luto proporcionaram uma experiência de amadurecimento para os estudantes, na 

medida que contribuiu para enfrentar o medo e a insegurança diante do contato com 

a morte e o morrer. Essa experiência explicitava a riqueza pedagógica 

proporcionada pelo Módulo, expondo dimensões pouco exploradas no ensino 

tradicional em saúde. 

 

6.6.4 A atuação docente na perspectiva dos estudantes 

 

Os diversos relatos apontavam como os estudantes percebiam a atuação 

docente durante o Módulo. Nos depoimentos ficava claro que não havia uma 

uniformidade de condução nas atividades tanto teóricas como prática. Os estudantes 

assinalavam em seus discursos que sentiam falta de apoio dos docentes para 

melhor esclarecer a proposta do Módulo, além de um acompanhamento mais 

sistemático durante as visitas domiciliares, no sentido de auxiliá-los  a compreender 

o seu papel nas novas ações. Nesse sentido, a atuação docente era de importância 

fundamental, enquanto formulador de opinião, instigando o estudante a repensar sua 

prática pedagógica e a prática em saúde, além de acompanhar as atividades 

realizadas. Do contrário, havia a possibilidade desses estudantes não perceberem 

com clareza o significado da proposta do Módulo.  
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Os professores deixam a gente muito solto, eles dizem que vamos 
descobrindo nossa função no Módulo aos poucos, mas o que dificulta é a 
falta de diálogo do professor com o agente de saúde... Então eu acho que 
as estratégias deveriam ser melhor traçadas, é tudo muito autodidático, 
você tem que descobrir, tem que problematizar... ( EST 6) 
 
Os professores do MHA1, não são todos, são um pouco inflexíveis e muito 
rígidos. É até engraçado porque eles dão uma disciplina que mexe com 
essa parte da humanização e tudo mais... Eu acho que eles exageram  
muito no sentido do conteúdo, e eles esquecem que nós somos 
estudantes de Medicina e que a gente tem uma carga absurda (EST 7). 
 
A gente é muito independente nesse Módulo, os professores nos auxiliam, 
mas esperam que a gente compreenda o verdadeiro objetivo do Módulo, 
no início todo mundo fica pensando: o que vou fazer nas famílias? Mas os 
professores não nos acompanham nas visitas para nos guiar, a gente é 
que tem que descobrir... (EST 8) 
 
A professora chega e manda a gente visitar logo a família, quando 
aparece os problemas a gente pede logo orientação a ela, muitas vezes 
ela vai até a família com a gente para orientar o destino certo para 
resolver aquela problemática (EST 9) 

 

As mudanças geradas ao longo do MHA1, as resistências e falta de 

compreensão de estudantes e docentes quanto a abordagem metodológica utilizada 

foram gerando distorções ao longo das atividades. A busca de trazer sentido para as 

atividades por meio de tarefas, estudos de textos, muitas vezes descolados da 

prática aprofundava ainda mais a percepção dos estudantes da falta de clareza 

acerca dos objetivos do Módulo. O papel do docente como animador, provocador e 

orientador nem sempre estava claro. 

Para Pulga (2014) a metodologia participativa por ser uma forma de trabalho 

baseado na participação ativa, na vivência, na reflexão faz os estudantes 

construírem sentidos às situações concretas vivenciadas. Nessa perspectiva, o 

caminho metodológico que se ancora nos princípios da EP se faz com os sujeitos 

envolvidos, visando despertar o senso crítico e o diálogo entre as partes para 

construir coletivamente o saber. Entretanto, essa abordagem aparentemente 

simples, nem sempre era fácil ser conduzida.  

O importante não era transmitir conteúdos específicos, mas despertar uma 

nova forma de relação com a experiência vivida. Ao utilizarmos uma metodologia 

ativa de ensino-aprendizagem, buscávamos construir uma formação para que o 

estudantes fosse ativo na construção de seu conhecimento. Segundo Freire (2011b) 



171 

enquanto as pessoas não se dão conta de que estão, coletivamente, produzindo 

temas geradores, os atos não podem acontecer de modo crítico e com 

intencionalidade social e política clara.  

 A metodologia da problematização utiliza o movimento de ação-reflexão-

ação, buscando a expressão da atuação intencional, com base em um projeto 

político-assistencial que seja uma resposta às necessidades sociais (CHIRELLI, 

2002). Portanto, a problematização era o elemento central no MHA1 que 

possibilitava a leitura crítica da realidade, de modo a buscar informação que 

ajudasse a transformá-la. Nesse sentido, a ação de problematizar vai gerando 

conhecimento sobre a experiência vivida, com potência para transformar o contexto 

apreendido, gerando novos conhecimentos (ZANOLLI, 2004). Mas para que 

houvesse significado pedagógico e mobilizasse a construção do conhecimento e de 

atitudes para uma nova prática, a reflexão crítica deveria ser realizada a partir do 

contexto vivido. 

Todavia, docentes por não compreender claramente a nova metodologia de 

ensino, ou ainda porque acreditavam que as atitudes dos estudantes só poderiam 

ser transformadas por ocasião do estudo de conteúdos teóricos considerados 

avançados, adotavam uma postura de pressão sobre os estudantes, principalmente 

com relação ao estudo de conteúdos específicos, demonstrando os limites da 

relação docente-estudante, que aparece com pouco incentivo para o 

desenvolvimento da capacidade de autonomia e pensamento crítico sobre a 

realidade. 

 

A gente teve um professor muito ausente na comunidade, ele nunca 
negou realmente apoio, mas a gente sentia a falta dele na comunidade, 
falta de fazer visita conosco, falta dele nos dar uma orientação, então se 
eu fosse fazer uma avaliação do Módulo, eu pediria mais apoio dos 
professores na comunidade... O aluno precisa de apoio porque a família tá 
precisando de ajuda, entendeu? (EST 6). 
 
 

 Os estudantes percebem a necessidade do apoio e da intervenção dos 

docentes nas questões relativas à comunidade/família. A complexidade dos 

problemas identificados e a dificuldade de compreender e de intervir dos estudantes, 

tornava-se essencial uma estratégia de atuação coletiva com suporte do docente. A 

intenção do Módulo era aproximar a formação do futuro profissional com a realidade 
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comunitária e familiar, de modo que se fazia necessário articular a teoria e a prática, 

conforme já vínhamos discutindo anteriormente. Os estudantes reforçavam a 

necessidade de terem a participação direta do docente nas visitas, de modo a 

contribuir com a discussão dos casos, gerando reflexão para que tivessem 

embasamento e consciência para interpretar os problemas e para a tomada de 

decisão. 

Zanolli (2004) enfatiza que a aprendizagem com base na experiência requer 

diferentes estratégias, mas que as aprendizagens com base nos meios formais 

requerem um ambiente que forneça feedback e um aprendiz que possa antecipá-lo, 

gerá-lo e usá-lo para adaptar seu desempenho futuro e para aprender. Nessa 

perspectiva, o feedback era fundamental na experiência do MHA1, principalmente 

porque a relação com a população era permeada de desafios,  e era comum os 

estudantes se depararem com comportamentos e reações que não compreendiam 

claramente e não conseguiam um entrosamento suficiente para entendê-los. Nesse 

momento, a intervenção do docente tornava-se importante, no sentido de 

problematizar a situação para que a relação não fosse bloqueada.  

Todavia, nem sempre era possível contar com o perfil docente com 

experiência e motivado para agir de acordo com o novo papel. Apesar de 

reconhecimento da importância de se inserir precocemente estudantes na atenção 

básica, na prática identifica-se uma série de problemas de enfrentamento no 

caminho, como valores adotados por docentes, discentes e pela sociedade; 

dificuldade de promover integração ensino-serviço; resistência ao desenho 

pedagógico dos cursos; difícil aceitação da seleção e utilização dos cenários mais 

adequados à aprendizagem; poucas iniciativas voltadas à sistematização das 

experiências, entre outros (VIEIRA, 2004).  

Não bastava ir para a comunidade, tornava-se necessário refletir e analisar as 

situações a partir das percepções iniciais dos estudantes, estimulando a 

observação, indagação e a busca de respostas, respeitando o tempo e ritmo dos 

estudantes (PINTO; CYRINO, 2014). Segundo Marins (2004) existem evidências 

com relação às habilidades e atitudes que os estudantes desenvolvem em atuação 

diante de problemas concretos da realidade, e como eles exercem grande influência 

sobre a postura dos futuros profissionais, contribuindo para evitar o enfoque na 

busca de especialização precoce dos estudantes, pois permite que desenvolvam 



173 

uma interpretação crítica do sistema de saúde e tenham elementos para pautar sua 

atuação de forma dinâmica.  

Os estudantes apontavam ainda que a tutoria quando servia apenas para 

leitura de texto e artigos científicos, desconectados da realidade vivenciada nas 

famílias, perdia o significado e, consequentemente a motivação para o estudo. Além 

disso, essa metodologia limitava a atuação dos estudantes com relação a busca de 

soluções adequadas para a diversidade de problemas apresentados nas famílias, 

limitando também a crítica e a capacidade avaliativa sobre as possíveis soluções 

dos problemas.   

 

Em termos de aprendizado eu acho genial, mas eu achei que foi meio 
ineficaz, porque a gente ia na família, ouvia aquilo que ela tinha, uma 
carga de problemas, mas a gente pensava, e aí? O que a gente vai fazer 
com essas informações que ela deu? Como é que a gente atua? Achei 
que ficou uma lacuna no aprendizado teórico (EST 3). 

 

Eu acho que as tutorias poderiam ser melhor exploradas, mas isso varia 
de professor para professor, porque com alguns é explorado muito os 
aspectos teóricos, assim tipo: vamos falar hoje sobre a integralidade, e eu 
não acho que a tutoria é um ambiente adequado para isso... Eu acho que 
a tutoria deve discutir os problemas, até porque a gente não tem recurso 
técnico para lidar, a gente precisa de uma orientação, só que nas tutorias 
a gente está sendo instruído para outras coisas e não para uma prática 
com as famílias. A gente está aprendendo sobre a visão de não sei qual 
autor, ou então, como construir um genograma, mas eu não sei pra que 
serve isso, a gente chega perdido e continua perdido, porque não tem 
orientação nas tutorias (EST 6). 
 
Bem em termos de aprendizado, de manhã nos temos a prática com as 
visitas e a tarde temos a tutoria que voltam com aquelas questões 
teóricas, com textos e artigos para lermos e interligar uma coisa com a 
outra, então assim, no decorrer é difícil a gente gostar do MHA1, mas no 
final, como hoje, você pensa e reflete o que foi que você aprendeu ou 
assimilou, aí você percebe que assimilou muita coisa, até mesmo sem 
perceber (EST 7) 
 

 

 Como podemos observar nos discursos dos estudantes, havia entre os 

docentes uma variedade no modo de direcionar o espaço da tutoria. Os estudantes 

demostravam que a forma como alguns docentes se fixavam no conteúdo teórico 

enfatizando temas e assuntos do âmbito da saúde coletiva vinha gerando 

desmotivação, e até uma certa ansiedade, em virtude da falta de um espaço para 



174 

discutir os problemas detectados nas famílias acompanhadas. Era fato que as visitas 

vinham expondo os estudantes a situações novas que geravam uma certa cobrança 

individual para intervir, sobretudo, nas situações de maior precariedade, exigindo um 

espaço destinado para troca de conversas, vivências, percepções com delineamento 

mais preciso de encaminhamentos para as situações concretas vivenciadas. Vale 

ressaltar que as tutorias tinham essa intensão, em sua versão inicial, de ser um 

espaço para socializar além das vivências, os aprendizados, perplexidade e 

estranhamentos tornando-se um espaço educativo mais elaborado para trabalhar 

coletivamente o pensamento e as intervenções. 

Todavia, essa forma de conceber a tutoria foi extremamente criticada por 

aqueles que não acreditavam que a problematização advinda do fluxo espontâneo 

de vivências fosse capaz de produzir conhecimento sistemático. Segundo os relatos 

dos estudantes acima, a postura adotada pelos docentes era priorizar o conteúdo 

teórico, focando a tutoria na discussão de temas relacionado ao âmbito da saúde 

coletiva. Por mais que discutir temas considerados importantes para o campo, se 

não forem acompanhados de experiência e envolvimento emocional, não demora 

muito para esquecê-los. Para Demo (2001) a formação universitária vive no mundo 

da teoria, assim ao deixar a universidade, os estudantes sentem muitas dificuldades 

para lidar com as situações do cotidiano. Sabíamos que não era apenas a teoria que 

era reforçada com o acompanhamento das visitas domiciliares, os estudantes 

aprendiam coisas impossíveis de se captar com a leitura, pois aprimorava um 

conjunto de habilidades e qualidades não tangíveis que são muito importantes para 

a prática médica, como saber escutar, dialogar, apoiar e intervir nas várias 

situações. 

Nesse sentido, os estudantes reconhecem que a tutoria deve ser um espaço 

destinado a se pensar como encaminhar estrategicamente a elaboração das 

soluções para que eles possam atuar efetivamente, tendo o docente um papel 

importante, no sentido de mediar e apoiar as estratégias de ação. Esperavam ainda 

que os docentes exercitassem junto com eles as possibilidades de solução dos 

problemas, considerando as vantagens, desvantagens, riscos, questionando as 

várias soluções que fossem surgindo, de modo a aprender a exercer seu poder de 

intervenção. Para tanto, o docente não podia ficar alheio ao que acontecia no âmbito 

familiar, ao contrário, devia acompanhar de modo sistemático às visitas, a fim de ter 
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parâmetros para conduzir o debate e orientar às ações e intervenções. Nesse 

contexto, ressaltamos que a habilidade de questionar e problematizar  as vivências 

que era iniciada no MHA1, deveria ter prosseguimento ao longo dos módulos, uma 

vez que os estudantes ao chegarem na universidade estavam acostumados com a 

pedagogia da resposta e não da pergunta (CHIRELLI, 2002). Nessa perspectiva, as 

tutorias precisavam ser ampliadas e redirecionadas para que se tornasse um espaço 

de aprendizagem e de debate coletivo para os encaminhamentos dos problemas 

identificados na família e na comunidade, incluindo os conhecimentos indiretos e 

subjetivos que eram adquiridos pela simples companhia e convivência com os 

moradores. 

 

Na tutoria ao meu ver podia ser mais eficaz, porque a gente pega o texto 
lê, lê, lê, depois trabalha outro texto, eu acho que a gente deveria se 
inserir na comunidade, vivenciar os problemas das famílias, aliar a prática 
com a teoria (EST 8) 
 
Geralmente na tutoria a professor trazia textos, a gente lê e discute a aula 
toda. Textos sobre capitalismo, questão socioeconômica, atenção primária 
à saúde, e outra vezes ela tirava a tutoria apenas para discutir nossas 
experiências, o que aconteceu no dia, o que a gente fez, o que podia ser 
melhorado... (EST 9) 
 
Eu acho que as tutoria deveriam ser melhor direcionadas, acho que ficou 
faltando a gente colocar mais os pontos que a gente precisa trabalhar de 
fato, pra relatar as coisas que estão acontecendo nas famílias, pra que a 
gente também tenha um suporte do professor, e pra saber como atuar na 
comunidade, que às vezes fica sem saber o que fazer diante dos 
problemas que as famílias apresentam (EST 10). 

 

É discutindo e problematizando as vivências que se aprende a intervir. Os 

estudantes eram inseridos em um hábitat completamente diferente daquele ao qual 

estão acostumados, quer em termos acadêmicos, quer em termos didáticos. Nesse 

novo ambiente desafiador, passavam a conviver com muitas emoções intensas, 

sejam elas decorrentes de inseguranças, medos, frustração, pois percebiam suas 

limitações para lidar com os problemas familiares, necessitando de um espaço e 

apoio docente para discutir suas inquietações. Perrenoud (2000), ao discutir sobre a 

prática reflexiva, destaca que os docentes devem assumir uma nova perspectiva 

educacional, e para tanto devem assumir algumas competências profissionais, a 

saber: organizar e animar as situações de aprendizagem; gerir o progresso das 
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aprendizagens; conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; envolver 

os estudantes nas suas aprendizagens e no seu trabalho; atuar em equipe, enfrentar 

os deveres e dilemas éticos da profissão e gerir sua própria formação contínua. Tais 

habilidades funcionam a favor da educação numa prática reflexiva a ser 

desenvolvida pelos estudantes, em que o docente tem a função de instigá-los a 

construir suas próprias iniciativas, a refletir sua própria relação com o saber, com as 

pessoas, as instituições, a cooperação, tanto quanto sobre o modo de superar as 

limitações ou tornar seus gestos técnicos mais eficazes.  

Havia entre os docentes aqueles que conduziam as atividades buscando 

dialogar, trocar experiências e problematizar as situações da prática, proporcionando 

maior sentido e significado ao Módulo. Nessa relação ficava claro a diferença entre a 

proposta problematizadora e o ensino voltado para a transmissão de conteúdos, 

conforme relatos: 

 

A partir das visitas na comunidade a gente pôde perceber a realidade que 
cercava às pessoas, a gente pôde conhecê-las, e não apenas analisar o 
processo da doença, mas conhecer o meio em que viviam. Quando 
chegamos na tutoria, a gente pôde refletir sobre isso, expor para nossos 
colegas e debater, construindo um ensino conjunto. A diferença entre o 
MHA1 e as outra disciplinas é a questão da dialogicidade, porque nas 
aulas expositivas tinha o problema daquela aula tradicional, em que o 
professor impõe o assunto, obrigando a gente entender, sem questionar. 
No MHA1, o professor se coloca no nosso nível, e a gente vai juntos, os 
alunos e professores, construindo, aprendendo e trocando experiências 
(EST 5). 

 

As aulas expositivas são basicamente fundamentadas por conteúdo 
teórico, por apreensão de disciplinas pra aquele propósito, enquanto que a 
problematização das situações vividas nas famílias, o conhecimento, de 
certa forma, flui, é um conhecimento não previsível, mais abrangente, de 
certa forma, é melhor fundamentado (EST 9). 

 

 

Vale destacar que uma pré-condição para que a problematização se 

efetivasse era a articulação do ensino a partir da realidade concreta, devendo 

primeiro os estudantes ir a campo para somente depois os conteúdos surgirem, 

gerando desse modo motivação e significado para os estudantes. Luck (1999) 

ressalta que, quando o ensino está desarticulado da realidade, o docente no esforço 

pra que os estudantes possam aprender, o faz de modo a dar importância ao 

conteúdo em si e não à sua interligação com a realidade de onde emergem a 
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problemática e o motivo de se gerar uma determinada aprendizagem. Nessa lógica, 

os conteúdos em sua maioria, fragmentados e desconectados da realidade, pode 

criar uma visão falsa sobre a mesma, alienando o estudante a respeito de sua 

responsabilidade. 

Destaca-se que a metodologia problematizadora é compreendida como uma 

estratégia para aproximar os estudantes da vida cotidiana e contribuir para 

desenvolver olhares críticos e voltados para os problemas reais enfrentados pela 

população (PINTO; CYRINO, 2014). Portanto, representa um momento decisivo para 

superar a visão ingênua de uma perspectiva crítica, capaz de transformar o contexto 

vivido. Para Freire (2011c) a problematização impõe ênfase no sujeito práxico que 

discute os problemas surgidos da observação da realidade com todas as suas 

contradições, buscando explicações que o ajudem a transformá-la.  

 

6.6.5. Limites e dificuldades na relação entre os estudantes e as famílias 

acompanhadas 

 

No acompanhamento familiar havia também dificuldades e constrangimentos. 

Algumas famílias apresentavam um comportamento de resistência com relação ao 

acompanhamento dos estudantes, de modo que fomos percebendo que existia uma 

variedade de motivos que estavam implícitos no fechamento das famílias às visitas 

domiciliares. Os relatos abaixo explicitam essa dificuldade:  

 

Algumas vezes chegávamos no portão da casa, chamávamos por alguns 
instantes, mas ninguém nos recebia, mesmo havendo alguém dentro de 
casa... (PORT 4). 
 
Voltamos a casa de dona Lúcia e começamos a perceber certa relutância 
em nos receber, o que nos deixou tristes e reflexivos sobre os motivos que 
a levaram a agir assim... (PORT 5).  
 
Ela não nos convidou para entrar, conversamos no terraço mesmo, 
fizemos perguntas de praxe e ela somente respondeu, puxamos outros 
assuntos, mas a conversa não desenvolveu... (EST 5). 

 

 

Na maioria das vezes os estudantes eram bem recebidos pelas famílias, mas 

em algumas circunstâncias havia claramente uma rejeição dos moradores ao 
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acompanhamento domiciliar. Nessas circunstâncias era comum refletirmos sobre as 

causas do fechamento da família com o auxílio da ACS da área. No entanto, não 

podemos prescindir de uma avaliação mais ampla dessas resistências. É fato que  

todo grupo social tem regras próprias e informais de convivência, que se não 

observadas, resultam em fechamentos posteriores. O estudante de Medicina tem um 

poder e uma aceitação iniciais que se, de um lado, facilitam seu acesso, de outro, 

podem iludi-lo, fazendo-o acreditar que está acima dessas regras, que, geralmente, 

são imperceptíveis nos primeiros contatos.  

Apesar de os estudantes merecerem uma tolerância inicial da família, havia 

transgressões que inviabilizam a continuidade das visitas, assim cabia a eles e aos 

docentes criarem instrumentos para a percepção de desagrados sutis para se 

orientar e mesmo pôr em discussão suas dúvidas no grupo (VASCONCELOS, 

2006a). No entanto, os estudantes imaturos nessa relação, e por não conhecer 

antecipadamente os costumes da família, não percebiam claramente os motivos 

envolvidos na resistência da família. Ficavam muito decepcionados quando 

percebiam que não eram bem-vindos e  questionavam sobre os possíveis motivos 

do fechamento durante a tutoria. Geralmente nenhum morador ia explicar a razão do 

fechamento ou dizer que o desinteresse, que começou a acontecer, era devido à 

transgressão de determinada regra. O fechamento simplesmente acontecia. 

Na impossibilidade de conhecer antecipadamente os costumes das famílias 

que seriam acompanhadas, Pereira (2007) adverte que o estudante precisa 

aprender a desenvolver a arte de tateá-los mediante a observação atenta de olhares 

sutis de incômodo, explicitação de suas dúvidas, bem como na busca de criação de 

vínculos mais profundos com alguns moradores que possibilitasse conversar com 

maior liberdade. Mas essa observação atenta das família era algo que viria aos 

poucos, a partir do movimento de aproximação e de construção do vínculo afetivo. 

Em algumas situações, os estudantes insistiam em continuar visitando a 

família, mas os moradores continuavam a transparecer total desinteresse, por vezes 

não abrindo a porta, em outras, demonstrando, de modo disfarçado, sua resistência, 

não respondendo às perguntas, ausentando-se de casa nos dias de visitas e, até, 

sugerindo que os estudantes acompanhassem outra família. Para alguns ACS, entre 

os motivos para a recusa estava o horário das visitas que acontecia sempre no turno 

da manhã, o que dificultava a realização das tarefas domésticas. Embora esse 
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motivo não tivesse sido claramente expresso pela família, as resistências nos 

direcionavam para ficarmos atentos às possíveis manifestações de recusa e buscar 

investigar seus significados.  

Ressalta-se que a comunidade era formada por um grupo de pessoas 

bastante heterogêneas entre si, cada um com valores muito diferentes, sobretudo 

com relação aos estudantes de Medicina. Essas diferenças de valores podiam ao 

mesmo tempo aproximar como afastar as pessoas, dependendo como cada um 

interpretava tais diferenças. Além disso, os moradores possuíam um ritmo de vida 

diferente e muito próprio, a presença dos estudantes podia, mesmo por pouco 

tempo, interromper essa dinâmica gerando resistência às visitas. Vasconcelos 

(2006a) enfatiza que para o enfrentamento dessas dificuldades é preciso 

desenvolver uma sutil capacidade de observação para detectar as discordâncias, 

muitas vezes expressa de forma dissimulada, mas também de permissões nem 

sempre explícitas, expressas no olhar de interesse na fala do morador, um 

acolhimento mais gentil, um tom de entusiasmo ao narrar uma opinião. Desse modo 

a intuição, orientada pela sensibilidade, tornava-se elemento importante para guiar 

os passos dos estudantes durante às visitas à comunidade. 

Valla e Zubem (2011) advertem que, muitas vezes, as classes populares 

protegem-se daquilo que os educadores populares denominam de processo de 

conscientização, por perceberem intuitivamente que esse processo poderá exigir 

ainda mais deles, que já estão próximos da exaustão. Os estudantes, pouco 

experientes na relação com às famílias populares, não compreendiam claramente tal 

postura.  Em outros momentos, o motivo do fechamento da família era claramente 

expresso, conforme relato da participante abaixo:  

 
Não quero receber os alunos aqui, a gente fica falando dos nossos 
problemas e eles ficam o tempo todo olhando para o relógio, como 
quisesse ir embora... (PART 1). 

 

O fato de o estudante ignorar o relato da família, ao não prestar  atenção em 

sua história, impedia o desenvolvimento da relação de sintonia entre ambos. Para 

melhor compreendermos essa situação recorremos as pesquisas de psicólogos 

sociais que estão encontrando uma relação entre o poder e as pessoas que prestam 

mais ou menos atenção.  
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A relação de desprezo entre pessoas com mais poder e aquelas com menos 

tornou-se foco de pesquisas que apontavam que entre os mais ricos estudantes 

universitários norte-americanos há a tendência a acontecer um menor envolvimento, 

como fazer contato direto com os olhos, assentir com a cabeça, rir, e apresentavam 

mais sinais de desinteresse, como olhar no relógio, rabiscar ou se agitar. A 

explicação para esse fato repousa na questão do poder econômico como um 

obstáculo para o desenvolvimento da conexão. Ressalta-se ainda nessas pesquisas 

que os mais favorecidos economicamente dependem menos dos outros para manter 

sua rotina de vida, já que podem pagar pelo serviços mais básicos, enquanto entre 

os mais pobres, em virtude da escassez material e econômica, são instados a 

recorrerem ao auxílio dos vizinhos, familiares e amigos quando necessitam de ajuda, 

de modo que tendem a desenvolver mais vínculos do que estudantes universitários 

(GOLEMAN, 2012).  

Além disso, a vida moderna tem incentivado cada vez mais uma subjetividade 

centrada nos interesses pessoais, expressa no individualismo e na competição como 

elementos necessários para o desenvolvimento social. Buber (1974) cunhou o termo 

“Eu-Isso” para uma série de relações, que vão de distantes a totalmente 

aproveitadoras. Nessa interação, a pessoa não sintoniza com a realidade subjetiva 

do outro, não tem empatia verdadeira, de modo que a falta de conexão pode ser 

óbvia demais sob a perspectiva do receptor. Desse modo, o modelo de interação 

Eu-Isso, ou seja, egocêntrico contrasta com outro chamado de “comunhão” que é 

um estado de empatia mútua em que os sentimentos de quem fala e de quem ouve 

são importantes e podem modificar o jeito de pensar.  

A preocupação com outras tarefas, como por exemplo, provas e seminários, 

além das redes sociais, pode dividir a atenção do estudante, assim a reserva menor 

que sobrava para a pessoa com quem conversava o fazia operar no automático, e o 

resultado era uma interação aparentemente “desligada”, que poderia causar uma 

verdadeira erosão na conexão entre as pessoas, uma vez que tanto as distrações 

quanto a conexão emocional dependem de um esforço de atenção a determinada 

pessoa ou objeto (GOLEMAN, 2012). Outra questão que pode contribuir para 

entendermos tamanha distração na interação com o outro é a falta do 

desenvolvimento de vínculos de proximidade e de ressonância afetiva ao longo da 

vida, uma vez que a pessoa tende a reproduzir o  mesmo tipo de interação na 
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relação com os outros (CASASSUS, 2009). Por outro lado, o autor aponta que a 

vivência de experiências ao longo da vida de relações afetivas e de vínculo poderá 

contribuir para que sejam geradas relações mais empáticas na interação com os 

outros.  

Apesar de situações similares serem minoria no Módulo, percebíamos que os 

estudantes resistentes às visitas domiciliares também eram resistentes às demais 

atividades, pois apresentavam-se, muitas vezes, indiferentes durante as discussões 

na tutoria e chegavam atrasados à comunidade. Nessas situações buscávamos ter 

uma conversa individual para identificar os reais motivos que desencadearam tal 

postura, tentando equacionar quando possível as tensões, mas nem sempre 

funcionava. O que ficava explícito, na maior parte das vezes, era a total falta de 

motivação e abertura do estudante para aquelas vivências, fazendo opção por um 

estilo de ensino tradicional e conservador. 

 

6.6.6 Identificando problemas complexos e profundos 

 

Muitas vezes, as pessoas se surpreendem com a falta de manejo e 

sensibilidade dos médicos, quando assistem aqueles que apresentam problemas 

complexos. No processo de acompanhamento as famílias, os estudantes tiveram 

oportunidade de acompanhar moradores que apresentavam intenso sofrimento 

psíquico.  

 

Na primeira visita que fizemos, Nilda aparentou ser uma pessoa saudável, 
visão que desfiz, assim que comecei a conversar mais abertamente com 
ela...Outro dia  me confidenciou que bebe álcool com frequência e que já 
havia cortado os pulsos, vi seus braços inchados e com escoriações 
(PORT 6). 

 

As visitas que se seguiam tinham o objetivo de observar e compreender os 

reais motivos que a levaram a praticar tal ato. Os estudantes foram percebendo que 

o fio da história da vida de Nilda estava diretamente conectado a um contexto mais 

amplo, que envolvia um quadro de doença mental, alcoolismo, um filho com 

microcefalia, um pai sequelado de AVC, além de uma relação conjugal de 

consanguinidade. Todo esse contexto foi despertando muitas reflexões, conversas e 
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iniciativas não somente para compreender aquele drama, mas também para traçar 

estratégias para melhor apoiar à família. 

No processo de acompanhamento da família de Nilda, os estudantes 

buscavam compreender como tiveram início os episódios de automutilação, e por 

meio de sua história pessoal e familiar, buscavam também respaldo na leitura de 

artigos que abordavam o tema e discutiam com os colegas durante as tutorias e com 

os profissionais da USF. Movidos pela compaixão com aquele drama veio a busca 

pela melhoria do cuidado com a saúde de |Nilda, buscando ajudá-la a ser atendida 

em outros níveis de atenção. Nesse movimento, aprendiam sobre os gargalos 

institucionais que dificultavam o atendimento clínico, e despertavam para 

compreender o funcionamento da rede de serviços de saúde do município, 

sobretudo, aqueles relacionados ao atendimento de usuários portadores de 

sofrimento psíquico, como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) local em que 

Nilda fazia acompanhamento mensal com a equipe multiprofissional.  

Percebeu-se que a família de Nilda, em virtude de seus vários problemas, 

ficava prejudicada em suas tarefas básicas em relação ao cuidado, fenômeno 

conhecido como invisibilidade familiar e social. Estudo com grupos de pessoas, 

incluindo famílias com problemas psicossociais, apontam que elas passam por um 

processo de desfiliação, predispondo-as a riscos significativos. A desfiliação é um 

fenômeno de desqualificação, dissociação e invalidação social na maneira como a 

sociedade vai determinando o lugar que cada um ocupa em seu meio. Nesse 

cenário, as famílias, principalmente aquelas de classe socialmente desfavorecidas, 

foram, em um passado recente, culpabilizadas e julgadas em sua falta de 

competência nas tarefas de cuidar, quando, na verdade, não haviam aprendido esse 

exercício em razão de contextos variados e adversos (CASTEL, 2005). 

Destaca-se que o ambiente familiar vulnerável, com pais usuários de álcool e 

outras drogas, com problemas de desordem mental estão associados a fatores de 

risco que, em um ciclo contínuo, predispõem membros à desfiliação (SARTI, 2004). 

Todavia, a impossibilidade de classificar com precisão situações familiares extremas 

e buscar uma solução para enfrentá-las não significava renunciar a tratar e cuidar 

delas. No processo de acompanhamento os estudantes descobriram que Nilda tinha 

formação em auxiliar de enfermagem e que já havia trabalhado em um grande 

hospital da cidade. Apesar de seus graves problemas de saúde, ela demostrava 
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grande interesse em retornar para suas atividades laborais, inclusive expressando 

seu desejo antigo de trabalhar como cuidadora de idosos. Centrar o cuidado em 

Nilda e a possibilidade de melhoria de sua saúde tinha o poder de promover a 

elevação da sua autoestima e de recompor, inclusive, parte do sonho com um futuro 

melhor (VASCONCLEOS, 2006a).  

A convivência íntima dos estudantes com essa família, em que convergiam 

problemas psicossociais que se mostravam concentrados (alcoolismo, depressão, 

automutilação e sequelas), evidenciava os limites da ação profissional estruturada 

com base em ações técnicas pontuais. As visitas a família de Nilda expunham os 

estudantes a emoções e situações de impasse que geravam ansiedade, mas 

também empatia exigindo momentos de reflexão para reorganização dos 

sentimentos aflorados. As tutorias tornavam-se espaços propícios para trabalhar 

coletivamente o pensamento a partir  das perturbações resultantes daquelas visitas. 

Eram momentos fundamentais, sobretudo, para que as emoções e sentimentos 

despertados não se tornassem perturbadores, a ponto de criar defesas para a troca 

de sentimentos e informações com a família (VASCONCELOS, 2006b). Nesse 

sentido, o olhar e o cuidado sobre os problemas familiares acompanhados 

repercutiam nos estudantes e exigiam um espaço para a reflexão das vivências e de 

cuidado com a sobrecarga emocional dos envolvidos. 

As visitas às famílias questionavam profundamente o modelo médico baseado 

nas diferentes disciplinas com discursos objetivos, pois se mostravam insuficientes 

para compreender muitos daqueles problemas. Nas famílias, os estudantes tinham a 

oportunidade de vivenciar, a urgência do sofrimento presente nos problemas 

complexos, sobretudo, quando estavam sensíveis para perceberem os olhares e 

gestos dos moradores demandando alívio imediato. Responsabilizar-se por famílias 

incapazes de iniciativas próprias e em crise, acionar as equipes de saúde e o apoio 

social, vivenciar a urgência do sofrimento intenso e sentir-se capaz de apoiar, 

mesmo com os poucos conhecimento técnicos eram aprendizados importantes que 

somente uma inserção continuada e comprometida com a família seriam capaz de 

produzir.  

 

O drama da dependência química 
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 A situação de outra família também despertou grande interesse e comoção 

nos estudantes:  

 

Me impressionei com a história de dona Cícera, sua filha Lúcia usuária de 
drogas (crack) desde os 13 anos de idade, iniciado logo após a morte de 
seu pai, a luta de sua mãe pra salvá-la, chegando a amarrá-la na cama 
em momentos de descontrole, às ameaças de morte pelos traficantes, o 
alcoolismo do padrasto, formavam um cenário longe de nossa realidade 
(EST 5). 

 

  O impacto provocado pelo contexto da família de dona Cícera despertou nos 

estudantes além de solidariedade, uma sensação de impotência diante dos fatos. A 

origem do uso de drogas de Lúcia mostrava estar relacionado a fatores 

psicossociais explicitados no relato de sua comovente história. Segundo relato de 

sua mãe, desde sua infância apresentava temperamento impulsivo, sendo inclusive 

acompanhada por um psiquiatra que prescreveu uso de psicotrópicos por um longo 

período. Após a morte de seu pai, por problemas de uso de álcool, Lúcia começou a 

fazer uso de várias drogas, inclusive se prostituindo para conseguir dinheiro para 

manter o vício. Destaca-se que os transtornos por uso de substâncias psicoativas, 

com todas as suas características e consequências biopsicossociais, apresentam-

se, atualmente, como um grave problema de saúde pública (BRASIL, 2008). 

Mas o acúmulo de dívidas com traficantes só aumentou, culminando na 

ameaça de morte de toda família. Lúcia era vítima de constantes surras praticada 

pelos traficantes, em consequência de dívidas não pagas, chegando inclusive a ter 

sua cabeça raspada, e em algumas situações, deixada totalmente sem roupas na 

rua. Diante dos fatos dona Cícera se viu sem saída, pagando muitas vezes suas 

dívidas com o dinheiro da feira. Com a morte de seu esposo, dona Cícera se 

envolveu com outra pessoa, também portadora do vício do álcool que, em pouco 

tempo passou a morar em sua residência. Lúcia e sua irmã mais velha passaram a 

morar em uma pequena casa de frente a residência de dona Cícera, com mobília 

simples e mantida com recursos da mãe advindo da função de apoiadora social da 

prefeitura, emprego formal que desempenhava com grande dedicação.  

O cenário da família além de muito complexo era desafiador. “A boca de 

fumo” ficava praticamente em frente a sua casa, local em que Lúcia passava quase 

todo o tempo. O sonho de dona Cícera era ver a filha recuperada, pedia sem rodeios  
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ajuda dos estudantes para conseguir uma internação para a filha. Convém destacar 

que as propostas de tratamento para dependência de drogas estão relacionadas às 

várias intervenções, de acordo com a necessidade de cada um: diagnóstico, 

desintoxicação, uso de medicação, terapia individual ou em grupos e internações 

(BRUNS, 2011).  

Os estudantes movidos pela situação, buscavam encontrar uma saída, 

pedindo auxílio aos profissionais da USF que orientaram acionar o Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) que são serviços comunitários 

ambulatoriais que tomam para si a responsabilidade de cuidar de pessoas que 

sofrem de transtornos mentais, especialmente os severos e persistentes, em seu 

território de abrangência (BRASIL, 2002). Assim, os estudantes resolveram contatar  

o referido serviço, e logo no dia seguinte, Lúcia foi conduzida ao CAPS AD, onde 

ficou internada por quinze dias, com o intuito de desintoxicar. Durante esse período, 

dona Cícera mostrava-se temerosa, pois sabia que o retorno de Lúcia pra casa 

representava a possibilidade de novas recaídas, uma vez que temia a convivência 

com as antigas companhias e, consequentemente aos padrões já conhecidos. Sua 

preocupação fazia todo sentido, uma vez que a desintoxicação médica trata os 

sintomas físicos agudos da abstinência de modo eficaz, mas ela raramente é, por si 

só, suficiente para manter a abstinência por longo tempo (KNAPP et al., 2004). 

Os estudantes resolveram buscar apoio na Secretaria de Saúde do Município 

que claramente não tinham como lidar com a situação. Como Lúcia era maior de 

idade, não havia como interná-la na Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), 

que é um serviço da rede de atenção psicossocial que oferece acolhimento à 

crianças e adolescentes menores de 18 anos com necessidades decorrentes do uso 

de crack, álcool e outras drogas (BRASIL, 2014),  ficando apenas a possibilidade de 

internação em hospital psiquiátrico da cidade. Buscavam ainda identificar unidades 

filantrópicas de atendimento para dependentes químicos, mas até aqueles 

requeriam pagamento de cota mensal, impossibilitando sua internação. Todo esse 

percurso fez com que os estudantes olhassem aqueles serviços de saúde com os 

óculos dos usuários, não ficando totalmente submetidos à lógica corporativa e 

técnica como usualmente acontece em situações semelhantes. 

Vale salientar que o consumo de crack, álcool, tabaco e outras drogas agrava 

problemas sociais, traz sofrimentos para indivíduos, famílias e tem consequências 
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econômicas importantes. Nesse contexto, o surgimento e o aumento rápido do 

consumo de crack desde a década de noventa aumentam a intensidade desses 

problemas, ampliando e agravando condições de vulnerabilidade especialmente 

para parcelas carentes da população (CRUZ; VARGENS, RAMÔA, 2015). Reforça-

se que a abordagem ao usuário  deve considerar não somente os sintomas e os 

efeitos da droga em seu corpo e psiquismo, mas também os fatores sociais e 

culturais presentes em seu contexto, que, em algumas situações, podem se 

configurar como fatores de risco ou, em outras, como fatores de proteção para uso 

de crack. 

 Após detectar que a dependência química era um problema frequente entre 

as famílias do território foi organizado um grupo de apoio na USF, planejado pelos 

estudantes e alguns ACS. Esses encontros eram quinzenais e tinha o intuito de ser 

um espaço de conversa sobre os principais dilemas enfrentado pelas famílias ao 

lidar com o problema da dependência química. Apesar de acontecer alguns 

encontros, o grupo não se consolidou, alguns fatores podem ter contribuído para 

isso, entre eles: a falta de anonimato do grupo, uma vez que as reuniões eram 

realizadas em sala da USF, fato que intimidava a exposição dos relatos mais íntimos 

que envolviam dor e sofrimento. Além disso, o período das reuniões coincidiu com a 

greve na universidade, provocando a interrupção na frequência dos encontros, e 

como não houve interesse dos profissionais em continuar com as reuniões, o grupo 

não se manteve.  

Vale destacar que o abuso ou dependência de drogas geralmente representa 

um impacto profundo sobre toda a família, desestruturando-a e adoecendo-a, de 

modo que avaliar e tratar a dependência na perspectiva familiar implica conhecer os 

contextos familiares nos quais o usuário está inserido (MICHELI, 2015). Nesse 

sentido, o envolvimento da família é um aspecto muito importante no tratamento, 

pois permite que esse tema seja tratado sem julgamentos morais, e tanto o usuário 

como a família recebam atenção e respeito.  

Ressalta-se que no Curso de Medicina, o MHA1 foi à primeira experiência de 

contato direto dos estudantes com o cotidiano de vida das famílias de modo 

continuado. Apesar do impacto inicial de situações dramáticas e complexas, o que 

se observava era uma grande oportunidade para adquirir maior compreensão dos 
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problemas e da natureza humana, ensinado um modo de cuidar orientado pelas 

demandas das famílias e não na oferta de procedimentos técnicos.  

Após discorrer sobre a repercussão do Módulo entre os estudantes, 

passaremos a seguir, a bordar a percepção dos docentes frente a experiência do 

MHA1. 

 

6.7  Repercussão do MHA1 entre os docentes  

 

Abordaremos nesse ponto, as principais possibilidades e desafios do trabalho 

docente frente a proposta educativa do Módulo. Entre as possibilidades foram 

destacadas que a nova estratégia tem possibilitado preparar melhor o estudante 

para atuar no SUS, favorecendo uma compreensão ampliada dos problemas de 

saúde; o papel do docente tem sido transformado ao longo da experiência, 

passando de uma atuação pontual e limitada voltada para a dimensão racional e 

intelectual para outra mais abrangente que inclui a dimensão afetiva, ética e 

consciente. Os relatos apontaram também para aspectos problemáticos 

relacionados a integração ensino-serviço, repercutindo e limitando o processo de 

cooperação entre universidade e serviços de saúde. 

 

6.7.1 O aprendizado na comunidade como estratégia para preparar melhor o 

estudante  para o trabalho no SUS 

 

 Os docentes avaliaram a relevância do Módulo para a formação do futuro 

profissional de saúde. Abaixo, estão explicitados relatos sobre a pertinência do 

MHA1 e sua potencialidade em preparar os estudantes para dialogar, interagir, 

formar vínculos com os moradores, famílias e comunidade, preparando os 

estudantes para melhor intervir em contextos sociais diversos, além de ser uma  

estratégia importante para diminuir a barreira social existente entre estudantes e 

moradores.  

 

O MHA1 recoloca várias coisas na cabeça dos alunos, e quando a gente 
pega no 4 e no 5 períodos eles ficam muito a vontade de estar no serviço, 
com os usuários, de colher uma entrevista, de fazer vínculos numa visita 
domiciliar e entender aquela dinâmica, se comparo do jeito que eles 
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chegam, como a turma que eu me formei, em que chegava no hospital 
para ter aula de semiologia no 4 período, e vejo como é absurda a 
diferença, principalmente na capacidade de diálogo, de entender o lugar 
do outro, por mais que tenha preconceito de origem econômica, de classe, 
mas eles conseguem lidar melhor com isso... (DOC 2) 
 
 

 DOC 2 destaca o aprendizado extremamente potente do Módulo que pela 

grande proximidade com o cotidiano de vida da população ensinava uma atuação 

dialogada e participativa, dimensões pouco usuais em abordagens metodológicas 

tradicionais. Apesar de a interação acontecer entre sujeitos com níveis de poder 

social muito diferenciados, e o estudante de Medicina ser cercado de forte poder 

simbólico, essa diferença social e cultural tendia a ser minimizada pelo fato de os 

estudantes estarem na comunidade e na casa dos moradores. Nesse sentido, os 

moradores, na medida que não se sentiam inferiorizados e intimidados pela 

disparidade de poder, podiam encontrar abertura para explicitar verdadeiramente o 

que sentiam e pensavam, sem medo de possíveis represálias, e a não mais falar 

aquilo que o “doutor” queria e esperava ouvir. De acordo com Gomes et al., (2012) 

para que o paciente fale abertamente sobre sua história, chegue a falar de seus 

problemas mais íntimos, o médico necessita estabelecer a confiança para o diálogo, 

permitindo um discurso livre do paciente. Os autores destacam ainda que a relação 

médico-paciente ocorre na dinâmica dos processos subjetivos e sociais onde 

habitam os sujeitos e comporta vários fatores: políticos, pessoais, relacionais, 

comunicacionais, organizacionais, mas não se detém em nenhum deles de forma 

isolada. 

 Ressalta-se que a vivência no Módulo vinha possibilitando ampliar o diálogo 

com os moradores, além de favorecer o exercício de reflexão quanto à própria 

experiência dos estudantes, na medida que buscava auxiliá-los a se colocar no lugar 

do outro e a se preocupar até mesmo com pequenos detalhes do acompanhamento. 

DOC 1, salienta as potencialidades do MHA1 para os estudantes e a prática médica.  

  

O acompanhamento das famílias é antes de tudo um exercício do diálogo, 
exercitar a capacidade de escutar e ao mesmo tempo de intervir, sem ser 
assistencialista, sem ser autoritário. Outro exercício é o compromisso 
humano, os estudantes se responsabilizam pelas famílias, encontram 
saídas, isto é um ato de solidariedade e de humanização essenciais a 
prática médica (DOC 1). 
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A experiência pedagógica de inserir precocemente os estudantes no contexto 

comunitário, a partir de uma inserção comprometida com as famílias populares vinha 

gerando aprendizados e saberes que favoreciam a incorporação de habilidades que 

são requisitos necessários para uma formação integral e cidadã, como por exemplo: 

escuta, respeito, solidariedade, diálogo e empatia. Tal postura pedagógica vinha 

extrapolando a visão reducionista do ensino tradicional focado em aspectos 

objetivos e técnicos, em que os estudantes aprendiam decorando os conteúdos, 

estudando a teoria para só depois ir a prática.   

Nessa experiência do MHA1, pode-se refletir que não só os estudantes eram 

beneficiados por meio da participação no Módulo, mas a própria comunidade  e a 

sociedade de modo mais amplo. O estudo de Ferreira (2007) aponta para o papel 

social que a visita domiciliar tem nas relações com a comunidade, já que forma um 

elo entre os estudantes, o serviço de saúde e a população e contribui para melhorar 

as condições de saúde das pessoas e para a aprendizagem do estudante, na 

medida que reconhece os saberes um do outro, gerando ajudas mútuas entre os  

estudantes e a comunidade. 

Nessa perspectiva, Vieira et al., (2007) destacam que ao adquirir 

sensibilidade, a cultura deixa de ser desigual para tornar-se diferente. Com esse 

conceito, o médico não mais procura eliminar a distância entre sua atuação e o 

desejo do paciente, ou tornar desigual em igual, mas entendê-la, como diferentes 

que são e conscientes dessa diferença e de sua participação social. Para o autor é 

nesse sentido que a universidade e os cursos do campo da saúde devem assumir as 

necessidades sociais definidas pelos grupos locais, aliando a técnica a sensibilidade 

política. 

Convém destacar que a experiência do MHA1 tem sido acompanhada por  

maior sensibilidade na interação dos estudantes com os moradores, que se mostra 

numa atitude mais acolhedora do primeiro diante do sofrimento do outro. Em seu 

estudo, Campos e Forster (2008) apontam para possíveis mudanças percebidas 

pelos estudantes em sua forma de atender ao paciente no final do estágio na 

comunidade. Os autores  concluem que ele provocou mudanças na maioria dos 

estudantes, que passaram a compreender a abordagem do paciente como um ser 

biopsicossocial. 
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Além disso, havia o interesse que os estudantes desenvolvessem autonomia 

no seu processo educativo, sobretudo com relação a tomada de decisão. No 

acompanhamento familiar, os estudantes se defrontavam com situações complexas 

e que exigiam, várias aproximações para melhor compreendê-las e buscar 

alternativas viáveis de intervenção de acordo com as necessidades e possibilidades 

disponíveis. Assim, iniciava-se uma processo ativo na construção de seu próprio 

conhecimento, mas não apenas no sentido de transformar informações em 

conhecimento, mas sobretudo para tomar consciência sobre seus atos, 

reconhecendo interesses e desejos, tornando-se sujeito junto com os demais 

envolvidos nas situações compartilhadas (CHIRELLI, 2002). Desse modo ficava 

claro que ao optar em realizar o ensino pautado pela autonomia dos estudantes, os 

docentes estavam redistribuindo poderes e construindo relações mais democráticas 

e horizontais. 

Mesmo que os benefícios não sejam totalmente percebidos por ocasião do 

desenvolvimento dessas atividades, estavam colocadas as potencialidades dessa 

experiência na construção de um profissional de saúde menos autoritário, mais 

seguro e mais consciente de seu papel social. Segundo Pinto e Cyrino (2014) a 

preocupação e o compromisso com o outro não são processos que ocorrem de 

forma natural e espontânea, torna-se fundamental que essa experiência seja 

significada e construída ao longo do processo formativo, por meio de estratégias e 

espaços que favoreçam o pensamento crítico e de uma prática menos alienada. 

Já DOC 4 destaca que a experiência do Módulo, a partir dos princípios 

teórico-metodológicos da Educação Popular, contribuía para ensinar um novo modo 

de abordar as ações educativas em saúde, pondo em evidência às limitações de 

metodologias estruturadas com base em conhecimentos técnicos e normalizadores.  

 

No MHA2 a gente trabalha a saúde na escola com alunos do fundamental 
II e ensino médio. Então discuto com os alunos que tipo de abordagem 
vamos ter.Com as crianças a gente tinha um tipo de abordagem com certo 
grau de vínculo, era uma atividade mais lúdica. E aí eu deixo para ver o 
impacto, normalmente eles chegam querendo fazer palestra e é um 
fracasso total, eles acham que somente o conteúdo teórico garante a 
qualidade do que vai ser discutido. E aí a gente resgata a metodologia do 
MHA1, esclarecendo que a Educação Popular tem a ver com o objeto do 
conhecimento, onde você vai utilizar a metodologia que tem a ver com o 
público que você está trabalhando, com a forma como organiza a 
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atividade, com a posição que você tem como educador, esses são os 
elementos balizadores da experiência (DOC 4). 

 
  

Ao longo do segundo período do Curso, os estudantes passavam 

progressivamente a inserir-se em ações educativas nas escolas do bairro e na 

própria USF. No âmbito escolar vários estudos têm reafirmado o papel do espaço 

escolar voltado para as atividades de promoção da saúde e a importância dessas 

discussões nos conteúdos curriculares (GONÇALVES, 2009). Todavia o modelo 

apreendido ao longo do processo formativo dos graduandos, baseado no modelo 

higienista, geralmente tende a ser reproduzindo nas comunidades locais, muitas 

vezes não se dando conta de sua inadequação. Segundo Oliveira (2002), o modelo 

higienista desqualifica o saber do outro, especialmente daqueles que tem 

dificuldades em seguir determinadas regras de prevenção, promovendo o saber 

técnico (escolarizado) como o mais qualificado para explicar, propor e promover as 

condições de saúde.  

Ao se constatar a ineficiência das ações educativas pensadas a partir desse 

modelo, os estudantes, com o auxílio dos docentes eram instados a repensar sua 

postura e rever métodos e estratégias educativas, inclusive resgatando experiências 

exitosas aprendidas ao longo do MHA1, em que se buscava problematizar as várias 

situações, enfatizando a importância de inserir-se nessas ações como aprendizes e 

não como detentores de saberes. Portanto, o ponto de partida das ações educativas 

desenvolvidas no MHA1 passava a ser a problematização coletiva dos temas, 

valorizando o saber dos moradores e não apenas o saber técnico. Nesse sentido, o 

processo de discussão não surgia de cima para baixo, mas buscava-se ampliar o 

processo de interlocução e negociação entre as várias pessoas, construindo o 

conhecimento de modo compartilhado (BRASIL, 2013).  

Nessas experiências, aprendiam a desenvolver uma comunicação mais 

aberta e empática com as pessoas. Normalmente a comunicação médica se dava ao 

integrar os estudantes à vida hospitalar, incorporando, além da linguagem técnica, 

as abreviações, criando uma linguagem própria, nem sempre compreensível pelos 

leigos (BIROLINE, 2013). Salienta-se que ao utilizar os termos técnicos, os 

estudantes podem facilmente tornar um diálogo indecifrável, fazendo as pessoas se 

sentirem confusas e inseguras. As visitas domiciliares e as ações educativas em 



192 

saúde eram também espaços propícios para se trabalhar a adequação da 

comunicação, aproximando os estudantes da vida cotidiana e contribuindo para 

desenvolverem olhares críticos e voltados para os problemas reais da população. 

Reforça-se que na perspectiva da EP, não basta o estudante aproximar-se da 

população como alguém que vem para ensinar algo, aqueles que pouco ou nada 

sabem, é preciso, acima de tudo, aproximar-se como um aprendiz e reconhecer a 

importância presente na sabedoria dos moradores. Nesse sentido, a proposta inicial 

e parcialmente consolidada no MHA1 se voltava, sobretudo, para o cultivo da 

emancipação na construção de processos educativos onde os diversos atores 

possam se constituir sujeitos, contrapondo-se às atitudes autoritárias e prescritivas 

(BRASIL, 2014). 

Esse aprendizado tornava-se fundamental para que uma nova lógica 

educativa em saúde prevalecesse. Mas havia resistências dos estudantes, 

acostumados ao modelo baseado em palestras, se adaptar a ouvir, antes de falar, 

entender o raciocínio do outro, antes de enunciar o seu próprio pensamento. Era 

uma construção processual que necessitava de tempo, observação e discussão 

coletiva para que uma outra perspectiva educativa fosse incorporada. A ideia era 

construir o conhecimento a partir das dúvidas, questionamentos, trocas de 

experiências e não por meio de palestras.   

 

6.7.2 O processo de ensino-aprendizagem crítico-reflexivo-afetivo favorecendo 

a construção de novos significados na prática docente 

 

 Os relatos apontam como os docentes percebem e avaliam sua atuação no 

âmbito comunitário, bem como a relação com os estudantes e a apreensão 

progressiva do método problematizador inovador. 

 Na comunidade, o docente devia instigar o estudante a refletir sobre a 

realidade social em que estava inserido, fomentar a formulação do pensamento 

crítico, compartilhar saberes e estratégias de ação. Além disso, a aproximação com 

o contexto comunitário, aliada a problematização das vivências, a partir de uma 

metodologia ativa que objetivava construir laços afetivos para melhor apreender a 

realidade das famílias, repercutia e transformava a relação docente-discente, 
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possibilitando ao docente construir novos significados à sua prática. Conforme se 

percebe no relato de DOC 4: 

 

Depois que eu comecei a trabalhar na comunidade, o vínculo de 
proximidade com meus alunos é muito mais forte, duradouro, você 
continua sendo uma referência, eu não sei se é porque a gente se 
responsabiliza junto e constrói junto, de modo que eu não perdi contato 
com a maioria deles. Os alunos me ligam para dar retorno de como anda 
as atividades no outro semestre, dar retorno do que aprendeu no posto, 
isso não existia antes (DOC 4). 
 

 
No discurso de DOC 4, identifica-se a percepção de quem vivenciou o 

desenvolvimento das atividades no Módulo, avaliando as potencialidades dessa 

experiência para si e para os estudantes. Aponta ainda para o fato do envolvimento 

docente nas atividades previstas contribuir para aprofundar a relação pedagógica. 

Nesse sentido, o papel dos docentes ampliava-se, tornando-o cuidador do espaço 

pedagógico, recepcionando e realizando todo um trajeto para que o estudante 

conseguisse construir novos saberes e novas atitudes no processo de ensino-

aprendizagem. Destaca-se que mediante as relações que os estudantes iam 

construindo com a família e seu entorno, tendo o docente como mediador a partir de 

uma proposta de atuação conjunta, vinha cada vez mais contribuindo para a 

constituição de posturas e atitudes geradoras de confiança mútua.   

Nesse contexto, o docente era instado a se responsabilizar não apenas pelo 

suporte teórico, mas também pelo cuidado à família, na perspectiva de identificar os 

principais problemas e dificuldades e de construir com os estudantes estratégias 

viáveis para implementar ações. Para Pinto e Cyrino (2014) nessa construção, o 

relacionamento entre a autoridade e a liberdade não se apresentavam como 

aspectos excludentes, mas se constituíam em atitudes que geravam confiança, uma 

vez que havia uma proposta de atuação conjunta.  

Desse modo, não eram apenas os estudantes beneficiados por meio dessa 

experiência, o docente também era influenciado por essa relação, pela rica troca de 

experiências, saberes e afetos, em que ambos podiam trocar experiências. 

 

Eu não sei falar de compromisso e não me comprometer com a família, eu 
não sei falar de vínculo e não ter uma atitude de construção com o 
estudante (DOC 5). 
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Os vínculos construídos ao longo do Módulo tornavam-se importantes na 

criação de novos sentidos e novas motivações para o ensino em saúde. Essa 

perspectiva metodológica buscava cultivar não apenas a elaboração intelectual, mas 

essencialmente o desenvolvimento da afetividade, fazendo o docente olhar o ato 

pedagógico e suas exigências de modo mais dialógico e afetivo, ampliando o 

compromisso, a responsabilização e a compreensão mútua (BRASIL, 2013).  

Nesse aspecto, a relação docente-discente tendia a ser fortalecida, gerando  

maior confiança para realizar as atividades propostas. Contando que o Módulo partia 

de uma prática inovadora, havia necessidade de uma relação de confiabilidade no 

que estava sendo construído, sendo o papel do docente determinante nesse 

processo. O fato dos estudantes encontrarem docentes que poderiam, ao longo do 

semestre, ter um compromisso com sua formação, acompanhando-os, de modo a 

construir uma confiabilidade no que estavam realizando, tornava-se um elemento 

facilitador e potente para a maior adesão dos estudante a nova metodologia 

(CHIRELLI, 2002).   

 Goleman (2014) assevera que os vínculos adquiridos ao longo da formação 

profissional são fundamentais, uma vez que passam a construir padrões de 

interações que vão configurar as relações futuras dos estudantes. Para o autor é no 

espaço de interação que se produz a troca emocional, superando o movimento de 

desencontro e estagnação, muitas vezes presente nas relações entre docentes e 

estudantes.  

A maior proximidade com a comunidade, moradores, e famílias oferecia um 

laboratório vivo possibilitando experiências valiosas no que diz respeito ao exercício 

da apreensão racional, afetiva e emocional. Em vista disso, os rituais pedagógicos 

promovidos pelo Módulo (vínculo afetivo, compromisso, corresponsabilização) 

indicavam um referencial ético e político que assumia, naquele contexto, importantes 

sentidos emocionais para os sujeitos nele envolvidos. Ficava evidente que todo esse 

contexto de inter-relação repercutia na relação pedagógica e a fortalecia. 

 

6.7.3 Avaliando o método problematizador  
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Ao se inserir-se no MHA1, sem ter conhecimento prévio sobre como seria 

desenvolvida a metodologia de ensino, os docentes passavam por uma fase de 

reconhecimento e adaptação. Mesmo os que já haviam realizado experiências 

anteriores, em outros contextos, com a metodologia proposta pela EP, sentiam 

dificuldade de implementá-la na graduação e reproduziam, muitas vezes, o padrão 

de ensino orientado por conteúdos, conforme relatos abaixo: 

 

Um erro que a gente pode incorrer é querer que os estudantes olhem essa 
experiência a partir do nosso olhar, em que já temos uma trajetória no 
campo da EP. Permitir que o estudante tenha um encontro com o outro, a 
outra, com a realidade do Saúde da Família, com a exclusão, com as 
injustiças sociais, permitindo que haja espaço para esse encontro e 
problematizá-las... O problema é que muitos professores da EP ficam  
conteudistas, e presos aqueles conteúdos clássicos da EP. Em muitos 
momentos eu fiquei assim (DOC 1). 
 
No discurso aparece a EP, mas na prática é tradicional... Eu acho que o 
grupo de docentes do quinto período é mais tradicional do que o do quarto 
período (DOC 3). 
 

 

 Os relatos apontam dificuldades para implementar, na prática, o método 

problematizador da EP, tendo em vista concepções pedagógicas arraigadas, que 

influenciam a conduta do docente. DOC 1 salienta que seria importante os docentes 

exercerem atitudes que levassem os estudantes a serem críticos, sem impor uma 

visão ideológica. Tal postura podia tornar a inovação do método superficial e pontual 

e não provocar transformações nas atitudes dos estudantes. Além disso, 

compreender o método, por si só, não garantia que o docente exercitasse mudanças 

na prática pedagógica que favorecessem ações e reflexões alinhadas com os 

princípios da EP. Como em todo processo que se inovava, havia uma fase de 

adaptação, inclusive entre os docentes, no sentido de reorientar uma prática oriunda 

da extensão universitária para outro contexto de ensino. 

 

Para o estudante que não fez a opção de estar lá, precisa ficar claro o 
porquê dessa experiência, das visitas as famílias. Pra mim ajudou muito 
estabelecer algumas metas, mas metas não duras, por exemplo: depois 
de um mês de vivência, eu comecei a fazer um acompanhamento e 
sistematização daquelas famílias, problematizando como o estudante 
podia contribuir com as famílias, sem ser assistencialista (DOC 1).  
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 A inserção dos estudantes no âmbito comunitário não garante que ocorra uma 

aprendizagem crítica. A depender de como as atividades são conduzidas, pode 

motivar ou desmotivar os estudantes, alienar ou promover autonomia. A ampliação 

do olhar sobre a realidade, com amparo da ação-reflexão-ação, e o desenvolvimento 

de uma consciência crítica que surge da problematização, podem conduzir os 

estudantes a se perceberem como sujeitos ativos. Esse processo supõe a paciência 

de amadurecer com o grupo, de modo que a reflexão e a ação sejam realmente 

sínteses elaboradas com ele (DANTES., LINHARES, 2014).  

Portanto, a visão reflexiva a respeito da realidade concreta depende, 

fundamentalmente, de como o docente provoca e problematiza, ou não, as diversas 

situações encontradas. Para Chirelli (2002), a construção da visão crítica sobre a 

realidade em que o estudante está inserido depende de como o docente constrói 

sua visão sobre o processo ensino-aprendizagem e como ele está concebendo o 

seu papel nisso, pois, se o docente não tiver uma visão crítica da realidade, poderá 

deixar de auxiliar os estudantes a construírem sua crítica e não enfrentar os 

problemas que ocorrem na prática, reproduzindo o modelo assistencial e de ensino 

tradicional. 

 Para mediar a aprendizagem no contexto comunitário, é preciso superar a 

visão tradicional de ensino e se envolver com as atividades propostas, analisando 

criticamente a realidade. No transcorrer das atividades, os docentes foram 

compreendendo que era necessário lançar mão de várias estratégias de ensino para 

provocar a análise crítica da realidade e tornar o processo de ensino-aprendizagem 

mais ativo e dinâmico. 

 

Discutir, problematizar, debater com os estudantes os casos que eles 
acompanham na vida real lá na comunidade, mediar um pouco a vivência 
de um encontro que o estudante tem com a realidade social, com as 
pessoas da comunidade e problematizar, discutir um pouco as 
perplexidades, os sentimentos, as emoções e as inquietações que surgem 
desse encontro com a prática, isso é uma grande estratégia. Outra 
estratégia que a gente usa são as rodas de conversa, que são estratégias 
pedagógicas que utilizamos na própria tutoria. Outra estratégia é a ênfase 
na capacidade criativa dos estudantes estarem protagonizando, fazendo 
grupos educativos na comunidade, organizando ações diversas, ações de 
promoção da saúde, além da leitura e discussão de textos, muitas vezes a 
gente faz essa leitura em sala de aula mesmo, uma leitura pontuada (DOC 
1). 
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Os alunos relatam que o fato de estarem se responsabilizando, de estar 
vendo resultados traz uma motivação a mais, se você trabalha textos 
muito estéreis, traz uma dificuldade para o Módulo (DOC 4) 
 

 

 A riqueza do ensino no Módulo estava na oportunidade de o estudante entrar 

em contato com diversas situações e sujeitos da realidade que não eram os 

convencionalmente encontrados em um ambiente programado e controlado para a 

aprendizagem, como se pretendia nos cenários dos hospitais-escola (PEREIRA, 

2007). Nessa proposta, os conflitos ficavam fora do espaço de aprendizagem e só 

havia espaço para o conhecimento descontextualizado. Todavia, na experiência do 

MHA1, o estudante deveria ser criador participante do próprio saber e um agente 

ativo e participativo do próprio aprendizado. 

Ao inserir os estudantes na realidade complexa de vida dos moradores, 

estávamos assumindo uma outra lógica de organização do conhecimento, na qual 

as situações não eram reduzidas e simplificadas para que o estudante aprendesse. 

Ao contrário, o Módulo pretendia construir um ensino compartilhado, buscando 

compreender e transformar coletivamente as ações de saúde, tendo a autonomia 

dos estudantes como referencial a ser construído. Nesse sentido, os docentes 

deveriam romper com posturas de autoritarismo, indo ao encontro de relações mais 

democráticas e horizontais. Nessa relação, surgia a necessidade de colocar limites e 

negociar demandas para o bom andamento das atividades acadêmicas e superar a 

função docente de instruir, capacitar ou educar pessoas “para”, mas, de construir 

saberes e compartilhar aprendizagens (BRANDÃO, 2002).  

Ressalta-se que a construção compartilhada do conhecimento consiste em 

processos comunicacionais e pedagógicos entre pessoas e grupos de saberes, 

culturas e inserções sociais diferentes, na perspectiva de compreender e 

transformar, de modo coletivo, as ações de saúde, desde suas dimensões teóricas, 

políticas e práticas (BRASIL, 2013). Segundo Pulga (2014), a construção 

compartilhada de conhecimentos torna a condução pedagógica mais flexível e capaz 

de compreender os vários significados dos problemas e o entendimento  coletivo do 

grupo.  

No ensino que se pretende compartilhado, cabe ao docente o papel 

fundamental de mediar as discussões, garantir o espaço de diálogo e de escuta de 
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todos, problematizar situações e divergências sem uma postura autoritária que 

bloqueie o processo de discussão, pois o autoritarismo representa uma ruptura em 

favor da autoridade contra a liberdade, que é uma forma indisciplinada de 

comportamento que nega a vocação ontológica do ser humano (FREIRE, 2011c). 

Afirma, ainda, o autor que somente com práticas em que autoridade e liberdade se 

afirmam e se preservam como elas mesmas é que se pode falar de práticas 

disciplinadas e favoráveis à vocação para ser mais. 

 À medida que a inovação metodológica se tornava mais clara, influenciava a 

prática docente. Os relatos abaixo esclarecem essa perspectiva: 

 

Minhas melhores experiências aconteceram quando eu larguei o conteúdo 
para priorizar o encontro dos estudantes com a realidade social e com o 
outro, depois problematizar como foi sua visão, sua experiência, o que  
observou, o que sentiu, sem julgar, sem esperar que ele mude de visão e 
ficar igual a você, isso eu só aprendi depois de três anos de experiência 
(DOC 1). 

 
Eu acho que tô ficando melhor na sala de aula, tô menos preocupada com 
o conteúdo teórico, eu tô relaxando... (DOC 5). 
 

Esses relatos são reveladores, sobretudo, no que diz respeito ao processo 

gradual de incorporação da inovação metodológica proposta. As atividades previstas 

no Módulo, aos poucos, iam contribuindo para os docentes relativizarem seus 

medos e inseguranças, compreendendo que deveriam estar abertos para discutir 

sobre as vivências subjetivas e dispostos a problematizar as situação imprevistas. 

Para isso, seria necessário despojamento pedagógico e disposição para enfrentar as 

oposições expressas pelo caráter inovador do método, na tendência dos estudantes 

em valorizar o ensino tradicional e o incômodo com a aparente falta de produtividade 

das aulas.  

Segundo Fleuri (2006), a dificuldade que os docentes sentem para atuar a 

partir de outra lógica educativa tem como consequência o modelo de ensino a que 

foram submetidos durante o seu processo de formação, pautado no modelo 

iluminista de conhecimento que orienta o processo educativo para privilegiar 

exclusivamente a formação intelectual dos estudantes. Ao se deparar com a 

metodologia inovadora, os docentes continuavam presos ao modelo de ensino já 

conhecido, muitas vezes, resistindo a adotar uma postura problematizadora das 
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situações, demorando a perceber o quão inadequado se tornara o método 

conteudista de ensino ao constatar a nova realidade de aprendizagem do Módulo.  

A falta de tradição na universidade de propostas metodológicas não diretivas 

e baseadas na discussão de casos concretos, em que o foco não fossem a doença e 

o ambiente hospitalar, apontava ser um dos maiores desafios para a incorporação 

da metodologia de ensino inovadora no Módulo. Tais dificuldades acabavam 

direcionando o ensino para a discussão, tendo como base os conteúdos teóricos 

definidos previamente, e não, as vivências dos estudantes. Esses aspectos faziam 

com que a discussão dos problemas se tornasse excessivamente centrada em 

apenas uma de suas diversas correntes teóricas ou ideológicas.  

Entretanto, a aproximação com o cotidiano de vida das classes populares foi 

demostrando que não bastava inserir os conteúdos teóricos considerados 

avançados, sem uma reflexão crítica da realidade, pois, nessas bases, o ensino 

tornava-se pouco produtivo e incapaz de gerar mudanças significativas na postura 

dos estudantes. Além disso, para implementar a metodologia inovadora, era 

necessário ter habilidades que, muitas vezes, os docentes em geral não se sentiam 

preparados para realizar, como por exemplo: manejo nas relações grupais, 

habilidades para negociar e priorizar os interesses e as peculiaridades tanto dos 

estudantes quanto da comunidade, habilidade para criar ambientes de acolhimento 

para a manifestação das vivências, capacidade de identificar os elementos para o 

aprofundamento, além do cultivo do respeito à diversidade de valores e modos de 

operar a subjetividade presente entre os estudantes (VASCONCELOS, 2006a). 

Ressalta-se que o Módulo direcionava para a aquisição de novos 

desempenhos, tanto do ponto de vista formal (saberes) quanto político (respeito, 

compromisso, responsabilização), tendo a visão crítica da realidade como motor do 

processo educativo. Tal ensino necessitava de um “novo docente” que discutisse, 

analisasse e orientasse os estudantes para que pudessem compreender a realidade 

e intervir nela, ampliando suas inteligências (OLIVEIRA; KOIFMAN, 2004). 

Nessa perspectiva, o docente deveria atuar como um facilitador e mediador, 

estabelecendo um processo educacional considerado construtivista por se apoiar, do 

ponto de vista pedagógico, na aprendizagem significativa, na utilização de 

metodologias ativas e na direção da tomada de consciência sobre as ações, com 

coerência entre os discursos e a ação, ou seja, entre teoria e prática (LIMA, 2004). 
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Nesse sentido, as situações de ensino-aprendizagem deveriam ser contextualizadas 

e articuladas considerando os conhecimentos prévios dos estudantes.  

 Embora a maioria das escolas médicas já tivesse incluído disciplinas em seus 

currículos, com vistas a aproximar os estudantes da realidade sanitária, os estágios 

ficavam, na maioria das vezes, restritos às ações pontuais realizadas nas Equipes 

de Saúde da Família, em que os estudantes acompanhavam consultas ou 

realizavam alguns procedimentos, mas não tinham aproximação nem envolvimento 

com a população. Além disso, quando realizavam visitas domiciliares, os estudantes 

eram orientados a fazer entrevistas ou tarefas  pontuais, e isso gerava 

descontentamento nos moradores com a postura de alguns deles, por não estarem 

advertidos sobre os meandros das relações interpessoais (PINTO; CYRINO, 2014). 

Nessas experiências, os docentes não acompanhavam as visitas domiciliares, pois 

eram conduzidas pelos profissionais dos serviços que assumiam a função de 

preceptores.  

Assim, os profissionais das ESF vêm questionando sua posição, expressando 

insatisfação por não poder tomar parte das decisões relacionadas ao ensino e ter 

que se adequar à proposta curricular estabelecida, que não leva em consideração as 

particularidades e as dinâmicas de funcionamento dos serviços vinculados 

(CYRINO., et al, 2012). Nesse sentido, as atividades previstas tendiam a não 

desafiar nem questionar os estudantes, a partir da prática e da relação com a 

população. Nessa lógica, os docentes atuavam na perspectiva tradicional de ensino, 

bloqueando a constituição de demandas que surgiam de uma relação de troca e 

confiança que exige paciência, tempo e observação mútua.  

 

6.7.4 Tensões e entraves para a operacionalização das atividades de ensino no 

contexto comunitário 

 

Os relatos apontam para aspectos problemáticos e de insatisfação dos 

docentes ligados, principalmente, a fatores de ordem estrutural, da gestão dos 

serviços de saúde, repercutindo diretamente na integração ensino-serviço.  

Em seu discurso, DOC 2 faz referência às dificuldades e às tensões vistas 

como limites para consolidar e operacionalizar as atividades de ensino nos serviços 

de saúde:  
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O serviço limita nossa ação, é complicado avançar, e que tem menos 
governabilidade nossa, porque o perfil dos trabalhadores, tem dom ou 
não, vínculo precário de emprego, da gestão não refletir o processo de 
trabalho, nunca teve uma gestão democrática e acho que hoje está pior... 
(DOC 2).  
 
 

Observa-se que, em sua posição de docente, DOC 2 reconhece as limitações 

da parceria entre universidade e serviço de saúde e aponta que os serviços não 

estavam preparados para a nova configuração do ensino. Em que pese o 

reconhecimento da importância para a formação em saúde dos graduando da área 

na APS, cabe refletir sobre como se dá a integração entre a universidade e os 

serviços de saúde. Salienta-se que a maior aproximação com as Equipes Saúde da 

Família de João Pessoa tornou evidente uma série de dificuldades e problemas 

relacionados ao processo de trabalho das equipes, ao próprio serviço de saúde e ao 

perfil dos profissionais, limitando a integração entre ensino-serviço. Tais problemas 

eram expressos nas relações de trabalho precarizadas dos profissionais, falta de 

garantia de estabilidade, ausência de progressão na carreira, salários desiguais e 

falta de compromisso com o trabalho em equipe. Além disso, prejudicava a 

integração ensino-serviço, as cobranças por produtividade pela SMS e a falta de 

planejamento conjunto entre equipes, docentes e gestão municipal.  

No nível operacional, os problemas relativos à precarização do trabalhos dos 

profissionais de saúde vinha dificultando para que se estabelecessem espaços 

coletivos para a cooperação conjunta, em que os interesses e as necessidades de 

cada parceiro fossem refletidos e encaminhados. No nível político, a Secretaria 

Municipal de Saúde não mostrava interesse em promover mudanças, mas permitia 

que os profissionais das equipes participassem livremente das atividades propostas 

pela universidade, apesar de não identificar a nova proposta de ensino como parte 

de suas atividades estratégicas nem o trabalho articulado com um potencial 

importante de colaboração na mudança do modelo de atenção dos profissionais de 

saúde. De modo que todo esse contexto dificultava nossa inserção e a construção 

de pactos para que a integração com os serviços se efetivasse com mais 

participação e apoio das equipes e da gestão municipal.  

Nessa perspectiva, Pinto e Cyrino (2014) destacam que tais problemas 

revelam a contradição presente nas políticas que enfatizam a APS, sobretudo a 

ESF, como estratégias fundamentais para ampliar o acesso e o modo como são 
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ofertados os cuidados em saúde no Brasil, mas que não lhe dão condições 

concretas para se efetivarem. Para esses autores, a ESF necessita avançar em 

muitos aspectos para que não seja corroborada a concepção de um modelo barato 

feito para pobres. Nessa discussão, Chirelli (2002) aponta que, sem uma mudança 

na prática dos profissionais, as ações tornam-se superficiais, artificiais e isoladas, e 

isso pode gerar uma sensibilização nos estudantes, mas não uma ação que se 

consolide com mudanças efetivas nas ações dos profissionais.  

Segundo Albuquerque et al., (2008), é impensável a mudança dos 

profissionais de saúde sem a discussão sobre a articulação ensino-serviço, 

considerando-a um espaço privilegiado de reflexão sobre a produção de cuidados e 

de transformação do modelo assistencial vigente. Nessa mesma lógica, Trajman et 

al., (2009) explicitam que as unidades de saúde carecem de mais atenção em 

relação a se constituir como campo de formação para demandas cada vez maiores. 

Destaca-se que a presença dos estudantes em contato com os profissionais da APS 

não é, por si só, garantia de mudanças e transformações no processo de trabalho 

das equipes. Mesmo que se sintam provocados a mudar velhos hábitos diante do 

novo que se apresenta, não há garantias de que os profissionais, isoladamente, 

consigam alterar o modo de pensar e de atuar dos demais membros da equipe 

(PINTO; CYRINO, 2014). Portanto, é indispensável que a relação entre universidade 

e serviço seja construída em espaços coletivos e permanentes de reflexão e 

discussão das práticas em desenvolvimento, pactuadas à luz de norteadores 

teóricos e das características de cada equipamento social. 

Para Feuerwerker (2004), a parceria entre serviços de saúde, universidade e 

comunidade é complicada, pois se trata de atores muito diferentes entre si e que 

operam com lógicas distintas, em tempos diferentes e com graus de acumulação de 

poder diferentes, mas esclarece que pode ser possível construir uma agenda de 

interesse comum que envolva mais ou menos compromissos, a depender da 

maneira como cada ator encara essa articulação e do valor que atribui a ela nos 

seus respectivos projetos políticos.  

Lamperd (2004) destaca que as alianças entre ensino e serviço devem ser 

constituídas para formar um conjunto de forças representativas capazes de 

potencializar inovações e mudanças, identificando e removendo obstáculos que 

estão no seu domínio para facilitar as transformações. A autora adverte que, nessa 
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relação, são necessários o ajuste político, que leva as escolas médicas a uma nova 

posição no sistema de saúde; o ajuste tecnológico, que dimensiona o potencial da 

escola para contribuir com trocas e negociações de recursos na forma de projetos 

que possam auferir qualidade ao serviço de saúde, e o ajuste cultural,  apontando 

hábitos, atitudes e valores que exigem mudanças na atuação do corpo docente e 

dos profissionais. 

Cecim e Fauerwerkwer (2004) enfatizam a importância de instituições 

formadoras e de municípios que se reconstituam e se comprometam eticamente 

para fazer frente aos desafios para a formação em saúde. Para esses autores, a 

educação em serviço contribui para interfaces, interações e intercomplementaridade 

na construção de um sistema único para a saúde, incentivando todos os processos 

de gestão descentralizada e colegiada do SUS, no tocante à construção e à 

produção de conhecimento e interesse do SUS. 

Ressaltamos que a cooperação entre o ensino e o serviço só é possível 

mediante a  participação ativa e propositiva de docentes, profissionais de saúde e 

gestão municipal, de modo a ampliar os compromissos com a qualidade da 

formação e com a mudança do modelo assistencial em saúde. Nesse sentido, 

podemos afirmar que a articulação entre a universidade e o serviço ainda encontra-

se em construção. 

Ainda em relação aos limites postos na interação com a dinâmica do serviço 

de saúde, DOC 5 afirma:  

 

Na unidade eu sou muito usada pra fazer receita, atender, eu meio faço 
esse pacto de mediocridade, porque com algumas pessoas não dá pra ser 
diferente, mas outras não, é construção de trabalho conjunto... (DOC 5). 
 

 

Esse relato explicita a expectativa dos profissionais em relação à participação 

ativa dos docentes, sobretudo nas atividades assistenciais dos serviços de saúde. E 

como não houve uma pactuação prévia das necessidades e dos interesses de cada 

parceiro no processo de integração, cada docente foi cedendo a algumas demandas 

das equipes, embora, muitas vezes, os pactos não negociados com clareza 

gerassem impasses e mal-estar. Ficava claro que ambos, serviço e universidade, 
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tinham necessidades e interesses distintos, razão por que eram necessários diálogo 

e pactuação conjunta para mediar a contento o processo de integração.  

Ao analisar o processo de integração docente-assistencial, Feuerwerker 

(2011) alerta para o fato de as atribuições entre os diferentes parceiros ser 

estabelecida e já prevista, a fim de que a tensão entre as atividades assistencial e 

docente seja menor. Todavia, fomos percebendo que a pactuação prévia da atuação 

docente nos cenários de prática tornava-se quase impossível, tendo em vista que as 

previsões e os planejamentos não eram cumpridos, e isso limitava uma atuação 

integrada entre os parceiros.  

A participação dos docentes nas atividades assistenciais nos cenários de 

prática não era formalizada, portanto ficando a critério de cada docente. 

Percebíamos  que o docente  médico era mais solicitado pelos profissionais das 

USF para atuarem diretamente na assistência, devido à demanda ainda crescente 

da população por consulta clínica. Entretanto, alguns docentes se recusavam a 

participar ativamente da assistência aos usuários, por reconhecer não ser sua 

função, gerando tensões e interferindo na relação entre as duas entidades, 

repercutindo diretamente no processo de integração. Nesse sentido, a falta de 

definição prévia do papel do docente no cenário de prática, não raras vezes, 

deixava-o refém da lógica assistencial presente na maioria dos serviços de saúde.  

Sendo assim, era premente construir agendas de interesse comum ou, pelo 

menos, alguns compromissos, no sentido de evitar possíveis entraves e conflitos 

futuros. Sabemos que, quando todos estão interessados na articulação, o trabalho 

de parceria entre a universidade e os serviços de saúde pode ocorrer com 

tranquilidade, o que facilita os processos de colaboração nos dois níveis. Nessa 

perspectiva, Lamperd (2004) assinala que as alianças e as parcerias entre a 

universidade e os serviços devem ser construídas para potencializar forças, 

inovações e facilitar as transformações. Entretanto, os cenários de prática 

analisados nesta tese apresentavam-se mutantes, a depender das conjunturas 

políticas e operacionais internas, externas e locais, cabendo aos docentes e à 

equipes buscarem, em cada situação, ampliar a possibilidade dessa aliança, uma 

vez que, sem ela, a possibilidade de produzir mudanças profundas ficava 

efetivamente comprometida. 



205 

Um espaço que foi se constituindo importante nesse processo de integração 

foi a participação docente nas reuniões semanais das equipes de saúde, por ser um 

espaço que aglutina profissionais e gestão, em que os membros das equipes estão 

livres da pressão por atendimento, portanto mais aberto para negociar. As reuniões 

também são locais em que os conflitos afloram, tornando-se espaço também de 

pactuação conjunta. Além disso, a participação docente nestas reuniões possibilita 

maior envolvimento e integração docente nas ações e programações locais das 

USF. Neste sentido, fui percebendo que minha inserção nas reuniões semanais era 

um momento propício para me envolver nas ações das equipes e para fazer 

articulações e programar ações conjuntas, aspectos difíceis de serem negociados no 

corre-corre cotidiano do serviço. Ressaltamos que muitos docentes ainda não vêem 

esse espaço como campo potente para maior envolvimento com as equipes locais 

de saúde e a gestão municipal. 

Mesmo com os avanços no debate, no âmbito da formação, não é raro 

observarmos relação assimétrica entre o campo acadêmico e o assistencial nos 

cenários de prática. Albuquerque et al., (2008) ressaltam que são comuns as 

situações em que a Academia atropela a dinâmica do serviço, priorizando suas 

atividades, e que ocorrem aquelas em que os serviços privilegiam os estudantes 

para dar conta das fragilidades e das lacunas de seu cotidiano, em detrimento da 

preocupação com sua formação. Portanto, o diálogo entre os dois campos, no 

processo de planejamento das ações, é necessário para qualificar a capacitação e a 

formação em saúde.  

Os entraves aqui descritos no processo de colaboração entre ensino-serviço 

indicavam a necessidade de ajustes nos níveis operacional, político e cultural, uma 

vez que esses espaços são normalmente tensionados por forças diversas e medidas 

por múltiplos atores. Para Monteiro; Leher e Ribeiro (2011), os avanços e os limites 

dessa parceria poderão levar os docentes e os profissionais a se darem conta de 

seu importante papel na formação dos estudantes, bem como dos limites e das 

dificuldades dessa prática.    
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7.0  Considerações finais 

 

Esta pesquisa buscou trazer contribuições sobre o processo de incorporação 

da Educação Popular na graduação em Medicina a partir da análise do Módulo 

Horizontal Prático Integrativo A1 (MHA1). A opção teórico-metodológica pelo estudo 

etnográfico, com a junção de diferentes procedimentos de coleta de dados, mostrou-

se adequada, porquanto possibilitou a apreensão do fenômeno estudado com 

amplitude e profundidade, sob o olhar de diferentes atores.  

Nessa direção, buscamos apreender a percepção de sujeitos inseridos em 

posições distintas no Módulo pesquisado, envolvendo a ótica dos docentes, além da 

visão dos estudantes. O fato de termos participado ativamente como docente, desde 

a  implantação do MHA1 na nova matriz do Curso de Medicina da UFPB, 

proporcionou uma  grande aproximação com a realidade pesquisada, o que 

corroborou as informações advindas das entrevistas e da pesquisa documental e 

fortaleceu a validade do estudo. 

O processo de implementação da metodologia proposta no MHA1 implicou 

grande esforço de mobilização dos docentes neles envolvidos diretamente, 

sobretudo na fase inicial. Adequar uma metodologia radical e construída, a partir da 

experiência da extensão universitária para outro contexto institucional, revelou tanto 

situações conflituosas e imprevistas quanto facilitadoras para o desenvolvimento das 

estratégias. Apesar da precariedade das condições em que foi implementado, à 

dificuldade de inserir metodologias ativas no Curso e à falta de tradição de um 

trabalho pedagógico na perspectiva da EP na graduação, a pesquisa apontou que 

houve avanços metodológicos significativos com a implementação do MHA1 no 

Curso.  

Por meio deste estudo, foi possível clarificar as principais diferenças entre as 

experiências que incorporaram a Educação Popular no âmbito da extensão 

universitária de um lado, e do outro, no ensino formal. A graduação foi revelando ser 

um campo repleto de desafios para a inserção de metodologias radicais: a 

organização institucional do ensino, o perfil dos docentes e estudantes nem sempre 

sintonizados com a práxis político-pedagógica da EP, a diversidade de identidades 

do corpo docente, a disputa de poder, a demanda crescente de trabalho acadêmico, 

a concepção hegemônica de ensino prevalente no Curso e o ideal da prática médica  
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voltado para a prática liberal e bem remunerada, apontavam para a necessidade de 

readequação da proposta pensada inicialmente a partir da experiência do Pepasf.  

Os docentes  que insistiam em implementá-la no Curso buscavam adaptá-la  para 

melhor adequá-la  ao perfil estudantil do Curso e ao contexto formal de ensino.  

Ressaltamos que o empenho e a motivação dos docentes que apostaram 

nesta proposta de ensino e investiram nela, mesmo diante dos muitos desafios, foi 

fundamental para concretizar as mudanças implementadas no novo currículo do 

Curso de Medicina. No contexto de abertura das universidades para a inserção de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem foi uma oportunidade de melhor  

delinear os caminhos pedagógicos de incorporação da Educação Popular no novo 

contexto acadêmico. Os dilemas representavam os riscos envolvidos ao adaptar 

uma proposta gerada na extensão universitária para outro contexto, em que, 

historicamente, são estabelecidas relações hierárquicas bem estruturadas. A 

pesquisa possibilitou identificar os ajustes e as negociações necessários para que 

aspectos da EP se mantivessem presentes no Módulo. 

Acreditamos que a aposta na práxis teórico-pedagógica da Educação 

Popular, para conduzir o MHA1, tem possibilitado dar passos importantes em 

direção à formação de médicos que se aliem aos desafios postos pelo atual contexto 

da saúde e às necessidade de cuidado da população. Nesse ideário, o Módulo tem 

se constituído como uma estratégia potente no favorecimento da formação de 

estudantes na perspectiva crítica, ética e emancipatória, contribuído, entre outros 

fatores, para o aprendizado do trabalho em grupo, maior compromisso com as 

demandas sociais, ampliação do olhar sobre o processo saúde-doença-cuidado, 

além de favorecer o desenvolvimento de habilidades comunicacionais e 

interpessoais, potencializado a escuta, o diálogo, a responsabilização, o 

compromisso e o vínculo entre estudantes, moradores, famílias e comunidade. 

Nesse sentido, constatamos uma avanço pedagógico significativo, sobretudo, 

quando compararmos com propostas de ensino em saúde tradicionalmente 

centradas em dimensões cognitivas, orientadas a partir de conteúdos teóricos pré-

selecionados que dicotomizazam a teoria da prática. 

Observamos na pesquisa em tela que as atividades previstas no Módulo têm 

sido capazes de ofertar vivências mais factíveis de ensino-aprendizagem, uma vez 

que os estudantes aprendem a olhar os serviços de saúde na perspectiva dos 
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moradores e das famílias, percebendo os limites desses serviços para responder às 

necessidades e às demandas das pessoas. Esse olhar ampliado permite que se 

tornem uma referência quando assumir futuramente a função de médicos e não 

fiquem subordinados à lógica técnica e corporativista.  

 De modo geral, os estudantes identificavam-se com o Módulo e realizavam 

as visitas com compromisso e responsabilização. As famílias também apreciavam as 

visitas, os estudantes eram bem acolhidos e, com o passar do tempo, tornavam-se 

muito próximos dos moradores, participando dos momentos de seu cotidiano, como 

tomar café e dos festejos comemorativos. A boa participação nas atividades tanto na 

comunidade quanto na tutoria era expressa pelo compromisso e a pontualidade com 

as ações previstas, bem como na construção cuidadosa do portfólio e na realização 

dos seminários temáticos. Os vínculos construídos entre estudantes e moradores 

apontavam para a importância do papel social das visitas domiciliares nas relações 

com a comunidade, formando um elo entre ela, o estudante e as famílias. Passavam 

a reconhecer os saberes um do outro, à que ocorria a troca de experiências, 

gerando ajudas mútuas entre estudantes, moradores e comunidade. 

Nessa perspectiva, o MHA1 vinha materializando uma mudança fundamental 

no processo de formação profissional, bem como nas relações entre universidade-

serviço-comunidade. A convivência entre os estudantes e a comunidade, entre os 

estudantes e os moradores e entre os estudantes e os profissionais de saúde foi 

fundamental para que se construíssem novas posturas e novas práticas 

profissionais, expressas no maior compromisso e respeito com as classes populares, 

seus problemas e necessidades. Ao vivenciar a realidade concreta das famílias e 

comunidades, os estudantes conviviam com os conflitos que permeavam esses 

espaços refletidos no papel do médico, em sua postura ética e na prática na equipe. 

A multiplicidade de experiências vivenciadas nas famílias e comunidade tornou-se 

uma excelente oportunidade para produzir novos conhecimentos que contribuíam 

para romper com limitações de práticas já instituídas no Curso.  

As mudanças nas relações pedagógicas foram importantes, no sentido de 

democratizar, horizontalizar e abrir novos espaços para a participação ativa dos 

envolvidos. Esse foi um destaque significativo para transformar as relações entre 

docentes e estudantes e para mudar os papéis de cada um no processo ensino-

aprendizagem. Os estudantes foram aprendendo a conquistar autonomia, iniciativa, 
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capacidade crítica e de proposição, aspectos que se revelaram como essenciais 

nesse processo de mudança curricular. As tutorias orientadas para a discussão dos 

problemas reais enfrentados pelas famílias colaboravam para sua identificação e 

busca de intervenção viável para seus principais dilemas, evidenciando aspectos 

metodológicos fundamentais, uma vez que a falta de conversa, de reflexão crítica e 

de desafios paralisava o ensino. Para o docente, essa experiência tem representado 

um estímulo para novos e diferentes aprendizados, considerando que a 

problematização de situações imprevistas tende a exigir mais dos docentes, 

sobretudo, em relação a uma leitura teórica ampla, que dê conta de discutir e 

encaminhar a ampla necessidade de situações e problemas identificados nas 

famílias. Além disso, tem possibilitado um vínculo mais forte entre docentes e 

estudantes, na medida em que a relação de proximidade e a discussão coletiva dos 

problemas têm gerado maior sintonia e tornado a convivência entre ambos amistosa 

e afetiva.  

No processo de formação crítico-reflexivo, ficou claro, nos discursos dos 

estudantes, que o docente tem um papel fundamental como provocador, articulador  

e condutor das atividades tanto na prática quanto na teoria, direcionando para a 

constituição da visão crítica dos estudantes. Além disso, ficou evidente que a 

maneira como os docentes se inserem nas comunidades e nos serviços de saúde, 

buscando construir parceria, também determina o movimento de ação-reflexão-ação 

transformadora. 

A articulação do trabalho entre universidade e às Equipes de Saúde da 

Família (Grotão e Maria de Nazaré), na fase inicial de implementação do MHA1, 

revelou-se satisfatória, produtiva e prazerosa, provavelmente porque já havia, 

naquelas unidades, trabalho integrado com a universidade e adesão a proposta de 

trabalho conjunto entre a universidade e o serviço. Já a inserção do MHA1 em 

unidades de saúde integradas representou um grande desafio, tendo em vista a falta 

de tradição de trabalho conjunto e o precário contrato de parceria entre as duas 

instituições.  

Ressaltamos que o Curso de Medicina ainda enfrenta dificuldades para 

mudar, com conflitos em relação a proposta mais radical de ensino. Este estudo 

deixou claro que é preciso uma formação de médicos que consigam estabelecer 

conecção com às famílias populares e com à comunidade e que sejam 
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comprometidos com às necessidades desses sujeitos, questionando os caminhos do 

desenvolvimento da Medicina centrada na observação científica dos problemas de 

saúde. A aposta na dimensão educativa da EP foi e tem sido permeada por fortes 

embates políticos e pedagógicos entre os docentes envolvidos no Curso de 

Medicina. Apesar dos avanços na condução pedagógica do MHA1, ainda se 

percebe, na concepção e no comportamento de alguns docentes e de estudantes, a 

desvalorização de sua  proposta. Os valores ideológicos e os preconceitos foram, 

em determinados momentos, fomentados por docentes que se revelavam contrários 

à proposta do Módulo e o desqualificaram. O contexto formal de ensino com suas 

características revelou possuir limites claros para a implementação de propostas de 

ensino mais radicais.  

A pesquisa mostrou que, à medida que a Educação Popular foi sendo 

incorporada na estrutura curricular da universidade pública, a condição das práticas 

de ensino por ela orientada passaram a depender de funcionários e docentes 

contratados através de concursos públicos que não podem exigir a identificação com 

os valores políticos e filosóficos envolvidos na nova proposta. A adesão ampla de 

docentes e funcionários às propostas de ensino orientadas pela Educação Popular 

depende, portanto, da ação pedagógica junto com eles e de um enfrentamento do 

debate teórico sobre os melhores caminhos do ensino orientado pela integralidade e 

pela valorização de ações preventivas e enfrentadoras dos determinantes sociais 

das doenças. Para isso, a pesquisa em Educação Popular e Saúde precisa cuidar 

mais da formulação de seus caminhos em processos de formação profissional. Até o 

presente, o grande investimento em pesquisas em EP tem sido sobre processos 

formativos para educadores populares. 

O campo da saúde tem sido pioneiro no avanço da reflexão sobre a Educação 

Popular em formação de estudantes, e esta pesquisa se insere nesse esforço. Trata-

se de um desafio muito amplo, que já vem sendo enfrentado por muitos 

pesquisadores citados nesta tese, que procuram contribuir, de forma mais 

específica, com o contexto do Curso de Graduação no campo da saúde. 

Compreendemos, portanto, que as questões aqui levantadas poderão provocar e 

fortalecer reflexões e análises direcionadas à formação de estudantes, em 

consonância com os princípios do SUS e, sobretudo, com o fim de aprofundar o 
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delineamento de estratégias pedagógicas para incorporar a EP no contexto de 

ensino formal.  
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APÊNDICE A -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 
DOCENTES  

Prezado (a) docente,  
 

Essa pesquisa é sobre a Educação Popular na graduação em Medicina: 
aprendizados, desafios e possibilidades e está sendo desenvolvida pela enfermeira 
Maria do Socorro Trindade Morais, doutoranda do Curso de Pós-Graduação em 
Educação, da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação do Prof. Dr. 
Eymard Mourão Vasconcelos. Esse estudo tem como objetivo: Compreender os 
caminhos de incorporação da Educação Popular no Curso de Medicina a partir do 
estudo da experiência do Módulo Horizontal A1 – MHA1, destacando aprendizados, 
possibilidades e desafios.   

Solicito sua autorização para essa pesquisa mediante participação na 
entrevista, bem como para gravar ou fotografar momentos da coleta de dados. Além 
disso, solicito a sua permissão para disseminar o conhecimento produzido através 
da apresentação da pesquisa em eventos científicos e publicação em revista 
científica.  

Com relação à sua participação, me comprometo em manter o seu nome em 
sigilo, bem como os dados confidenciais a serem apresentados e também aceitar a 
livre decisão em aceitar participar ou não do estudo, respeitando o seu direito de 
desistir em qualquer momento da pesquisa. Vale ressaltar que essa pesquisa não 
trará nenhum dano previsível a sua pessoa, visto que a sua participação se dará por 
meio da observação da pesquisadora e da participação em entrevista a respeito do 
tema da pesquisa.  

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração, estando à sua 
disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário. João Pessoa, / / 
Diante do exposto, considero que fui devidamente esclarecido(a) e declaro o meu 
consentimento para participar da pesquisa e para publicação científica dos 
resultados.  
______________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa     

______________________________________  

 Assinatura da Pesquisadora  

                                                                                         Testemunha 

_____________ 

 
 
Caso necessite de maiores informações, telefonar para a pesquisadora:  
Endereço (Setor de Trabalho): Departamento de Promoção da 
Saúde/DPS/CCM/UFPB. Tel: 3216-7242. Comitê de Ética em Pesquisa do HULW – 
UFPB – 3216 7302 
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APÊNDICE B -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

ESTUDANTES 

 

Prezado (a) estudante,  

 
Essa pesquisa é sobre a Educação Popular na graduação em Medicina: 

aprendizados, desafios e possibilidades e está sendo desenvolvida pela enfermeira 
Maria do Socorro Trindade Morais, doutoranda do Curso de Pós-Graduação em 
Educação, da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação do Prof. Dr. 
Eymard Mourão Vasconcelos. Esse estudo tem como objetivo: Compreender os 
caminhos de incorporação da Educação Popular no Curso de Medicina a partir do 
estudo da experiência do Módulo Horizontal A1 – MHA1, destacando aprendizados, 
possibilidades e desafios.   

Solicito sua autorização para essa pesquisa mediante participação na 
entrevista, bem como para gravar ou fotografar momentos da coleta de dados. Além 
disso, solicito a sua permissão para disseminar o conhecimento produzido através 
da apresentação da pesquisa em eventos científicos e publicação em revista 
científica.  

Com relação à sua participação, me comprometo em manter o seu nome em 
sigilo, bem como os dados confidenciais a serem apresentados e também aceitar a 
livre decisão em aceitar participar ou não do estudo, respeitando o seu direito de 
desistir em qualquer momento da pesquisa. Vale ressaltar que essa pesquisa não 
trará nenhum dano previsível a sua pessoa, visto que a sua participação se dará por 
meio da observação da pesquisadora e da participação em entrevista a respeito do 
tema da pesquisa.  

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração, estando à sua 
disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário. João Pessoa, / / 
Diante do exposto, considero que fui devidamente esclarecido(a) e declaro o meu 
consentimento para participar da pesquisa e para publicação científica dos 
resultados.  
______________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa      

______________________________________  

 Assinatura da Pesquisadora  

                                                                                              Testemunha 

    ___________ 

 
Caso necessite de maiores informações, telefonar para a pesquisadora:  
Endereço (Setor de Trabalho): Departamento de Promoção da 
Saúde/DPS/CCM/UFPB. Tel: 3216-7242. Comitê de Ética em Pesquisa do HULW – 
UFPB – 3216 7302 
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 
DOCENTES: 

Dados de caracterização: 

Idade: 

Formação acadêmica:     Pós-graduação: 

Sexo: 

 

Questões norteadoras: 

1. Na sua opinião, como a Educação Popular está presente no MHA1?  

2. O que muda em relação à extensão? 

3. Qual o significado dessa experiência para você? 

4. Quais os aprendizados trazidos pela experiência do MHA1? 

5. Quais os desafios e dificuldades na vivência como docente durante as 

atividades do MHA1? 

 

ESTUDANTES: 

Dados de caracterização: 

Idade: 

Período do curso: 

Sexo: 

Idade: 

 

Questões norteadoras: 

1. Na sua opinião, qual a repercussão  do MHA1 para a formação em Medicina? 

2. Fale sobre os aprendizados proporcionado pelo MHA1? 

3. Quais os desafios e limites percebidos na vivência durante o MHA1? 

4. Entre os princípios da Educação Popular, quais estão presentes em sua relação 

com as famílias e comunidade? 
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ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

 

DETALHAR PROJETO DE PESQUISA 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  
Título Público: Educação Popular na graduação em medicina: aprendizados, limites e possibilidades

Pesquisador Responsável: Maria do Socorro Trindade Morais
Contato Público: 
Condições de saúde ou problemas estudados: 
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