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"A vida é curta, a Arte difícil  

e longo tempo é necessário empregar-se 

na sua aprendizagem; a oportunidade é 

fugidia; a experiência, cheia de encruzilhadas 

e o julgamento, trabalhoso de se formular.  

Ante problemas tão árduos e situações 

perigosas, o médico deve ser modesto e  

ter a íntima convicção de que não são  

só seus cuidados os que podem fazer voltar 

a saúde perdida, porque a experiência 

demonstra como, muitas vezes,  

as enfermidades se curam por si mesmas.” 
                  

 

                              Hipocrátes 



 

RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta um estudo no âmbito da reforma curricular na Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco (FCM-UPE), implantada em 2002, 

buscando analisá-la desde a sua implantação até o ano de 2010, focando o 

reconhecimento dos conteúdos programáticos inseridos no currículo e os elementos 

constitutivos da sua integralidade. Buscou-se centrar o estudo nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para o ensino médico, de 2001, confrontando-as com a 

Reforma Curricular da FCM-UPE, para ver sua consonância com o proposto pelas 

Diretrizes. Elegeram-se 10 participantes (professores e professores coordenadores de 

módulo) para conhecer as concepções, como também para entender as transformações 

ocorridas que não aparecem nos documentos oficiais. O currículo oficial foi estudado 

mediante a análise de três Eixos: Teórico Demonstrativo, Prático-Construtivista e 

Desenvolvimento Humanístico. Buscou-se, também, encontrar na fala dos professores 

transformações causadas pela inserção de novos conteúdos e estratégias metodológicas 

condizentes com o novo currículo. Os resultados revelaram que a FCM-UPE está 

vivendo uma transição paradigmática; de um lado, o paradigma hegemônico, cartesiano, 

que ainda permanece atuante, atraente e resistente, quando alunos e professores, 

defensores do antigo currículo, se reúnem e se subdividem cada vez mais em “ligas” 

para estudar e aprofundar as disciplinas que conduzem às especialidades, fora dos 

muros da escola, dando testemunho da desconfiança epistemológica sugerida pelo novo 

currículo; e por outro lado, professores que acreditam e insistem no caminho da 

complexidade, do holismo e da interdisciplinaridade como a forma ideal para se 

enfrentar o mundo contemporâneo. Considerando-se ainda inicial e elementar o esforço 

em evidenciar as mudanças provocadas na aquisição de novas competências, atitudes e 

habilidades dos médicos egressos e em analisar se a reforma curricular da FCM-UPE 

está em conformidade com as propostas das DCNs para o curso médico, de 200l, pode-

se afirmar que, na sua totalidade, o currículo da FCM-UPE pode ser considerado um 

currículo em transição com alguns módulos integrados à prática e professores 

interessados em contribuir com a integração. 

Palavras-Chave: Ensino Médico, Currículo, Formação Médica 



 

ABSTRACT 

 

This research presents a study in the context of curriculum reform at the Faculty of 

Medical Sciences, University of Pernambuco (FCM-UPE), introduced in 2002. It seeks, 

analyzes the reform since it was deployed to the year 2010. It focus on recognition of 

the syllabus included in the curriculum and the elements of its completeness. We tried 

to focus the study the National Curriculum Guidelines (DCN) for medical education in 

2001 confronting the Curricular Reform FCM-UPE, to see your line with that proposed 

by the Guidelines. 10 participants (teachers, coordinators and module) were elected to  

know the concepts, but also to understand the changes that do not appear in official 

documents. The official curriculum was studied by analysis of the three axes: theoretical 

Demonstration, Practical and Humanistic Constructivist. We tried to also find changes 

in teachers' speech caused by the insertion of new content, and methodological 

strategies consistent with the new curriculum. The results showed that the FCM-UPE is 

experiencing a paradigm shift, from one side the hegemonic paradigm, Cartesian, which 

still remains active, attractive and tough, like teachers and students, supporters of the 

old curriculum, which meet and are subdivided increasingly alloys to study and 

understand the disciplines that lead specialties outside the school walls, testifying to the 

epistemological suspicion suggested by the new curriculum. And on the other hand, 

teachers who believe and insist on the path of complexity, holism and interdisciplinarity 

as the ideal way to face the contemporary world. Considering also the initial and basic 

effort in highlighting the changes made in the acquisition of new skills, attitudes and 

skills of medical graduates and to assess whether the curriculum reform of FCM-UPE is 

in line with the proposals of DCN for the medical course of 200l can state that in its 

entirety, the curriculum of the FCM-UPE can be considered a curriculum in transition 

with some modules integrated into practice and teachers interested in contributing to 

integration. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Monte Castelo 
 
Ainda que eu falasse a língua do homens. 
E falasse a língua do anjos, sem amor eu 
nada seria. 
 
É só o amor, é só o amor. 
Que conhece o que é verdade. 
O amor é bom, não quer o mal. 
Não sente inveja ou se envaidece. 
 
O amor é o fogo que arde sem se ver. 
É ferida que dói e não se sente. 
É um contentamento descontente. 
É dor que desatina sem doer. 
 
Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua dos anjos, sem amor eu 
nada seria. 
 
É um não querer mais que bem querer. 
É solitário andar por entre a gente. 
É um não contentar-se de contente. 
É cuidar que se ganha em se perder. 
 
É um estar-se preso por vontade. 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É um ter com quem nos mata a lealdade. 
Tão contrário a si é o mesmo amor. 

 
Estou acordado e todos dormem todos 
dormem todos dormem. 
Agora vejo em parte. Mas então veremos 
face a face. 
 
É só o amor, é só o amor. 
Que conhece o que é verdade. 
 
Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua do anjos, sem amor eu 
nada seria. 
 
                                              Renato Russo 
 
 
 
 

Monte Castelo 
 
Ainda que eu falasse a língua do homens. 
E falasse a língua do anjos, sem amor eu 
nada seria. 
 
É só o amor, é só o amor. 
Que conhece o que é verdade. 
O amor é bom, não quer o mal. 
Não sente inveja ou se envaidece. 
 
O amor é o fogo que arde sem se ver. 
É ferida que dói e não se sente. 
É um contentamento descontente. 
É dor que desatina sem doer. 
 
Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua dos anjos, sem amor eu 
nada seria. 
 
É um não querer mais que bem querer. 
É solitário andar por entre a gente. 
É um não contentar-se de contente. 
É cuidar que se ganha em se perder. 
 
É um estar-se preso por vontade. 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É um ter com quem nos mata a lealdade. 
Tão contrário a si é o mesmo amor. 

 
Estou acordado e todos dormem todos 
dormem todos dormem. 
Agora vejo em parte. Mas então veremos 
face a face. 
 
É só o amor, é só o amor. 
Que conhece o que é verdade. 
 
Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua do anjos, sem amor eu 
nada seria. 
 
                                              Renato Russo 
 
 
 
 

Monte Castelo 
 
Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua dos anjos, sem amor eu 
nada seria. 
 
É só o amor, é só o amor. 
Que conhece o que é verdade. 
O amor é bom, não quer o mal. 
Não sente inveja ou se envaidece. 
 
O amor é o fogo que arde sem se ver. 
É ferida que dói e não se sente. 
É um contentamento descontente. 
É dor que desatina sem doer. 
 
Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua dos anjos, sem amor eu 
nada seria. 
 
É um não querer mais que bem querer. 
É solitário andar por entre a gente. 
É um não contentar-se de contente. 
É cuidar que se ganha em se perder. 
 
É um estar-se preso por vontade. 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É um ter com quem nos mata a lealdade. 
Tão contrário a si é o mesmo amor. 

 
Estou acordado e todos dormem, todos 
dormem, todos dormem. 
Agora vejo em parte. Mas então veremos 
face a face. 
 
É só o amor, é só o amor. 
Que conhece o que é verdade. 
 
Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua do anjos, sem amor eu 
nada seria. 
 
                                              Renato Russo 
 
 
 
 

Monte Castelo 
 
Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua dos anjos, sem amor eu 
nada seria. 
 
É só o amor, é só o amor. 
Que conhece o que é verdade. 
O amor é bom, não quer o mal. 
Não sente inveja ou se envaidece. 
 
O amor é o fogo que arde sem se ver. 
É ferida que dói e não se sente. 
É um contentamento descontente. 
É dor que desatina sem doer. 
 
Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua dos anjos, sem amor eu 
nada seria. 
 
É um não querer mais que bem querer. 
É solitário andar por entre a gente. 
É um não contentar-se de contente. 
É cuidar que se ganha em se perder. 
 
É um estar-se preso por vontade. 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É um ter com quem nos mata a lealdade. 
Tão contrário a si é o mesmo amor. 

 
Estou acordado e todos dormem, todos 
dormem, todos dormem. 
Agora vejo em parte. Mas então veremos 
face a face. 
 
É só o amor, é só o amor. 
Que conhece o que é verdade. 
 
Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua do anjos, sem amor eu 
nada seria. 
 
                                              Renato Russo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Monte Castelo 
 
Ainda que eu falasse a língua dos 
homens. 
E falasse a língua dos anjos, sem 
amor eu nada seria. 
 
É só o amor, é só o amor. 
Que conhece o que é verdade. 
O amor é bom, não quer o mal. 
Não sente inveja ou se envaidece. 
 
O amor é o fogo que arde sem se ver. 
É ferida que dói e não se sente. 
É um contentamento descontente. 
É dor que desatina sem doer. 
 
Ainda que eu falasse a língua dos 
homens. 
E falasse a língua dos anjos, sem 
amor eu nada seria. 
 
É um não querer mais que bem 
querer. 
É solitário andar por entre a gente. 
É um não contentar-se de contente. 
É cuidar que se ganha em se perder. 
 
É um estar-se preso por vontade. 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É um ter com quem nos mata a 
lealdade. 
Tão contrário a si é o mesmo amor. 

 
Estou acordado e todos dormem, 
todos dormem, todos dormem. 
Agora vejo em parte. Mas então 
veremos face a face. 
 
É só o amor, é só o amor. 
Que conhece o que é verdade. 
 
Ainda que eu falasse a língua dos 
homens. 
 
E falasse a língua do anjos, sem amor 
eu nada seria. 
 

                                              
Renato Russo 
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                     “Há espíritos (...) que têm uma forma 
própria de expor suas ideias; primeiro começam a 
falar deles mesmos e não gostam de separar-se de si-
próprios. Antes de dizer-vos o resultado de suas 
pesquisas, é para eles uma necessidade contar como 
chegaram a esses resultados.” 
                                                   Geoffroy Saint-Hilaire  

 

 

 Em 2000 fomos trabalhar na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 

de Pernambuco (FCM-UPE) como professora convidada. Integramo-nos ao grupo que 

conduziu o processo de mudança curricular, secretariando o Núcleo de 

Desenvolvimento do Ensino Médico (NUDEM) e ministrando aulas, já em 2001, na 

disciplina Ciências Sociais e Saúde. 

 Fomos testemunha das dificuldades encontradas para mudar um paradigma e 

implantar um novo currículo que certamente modificará a tradicional atitude do médico 

perante o paciente, o meio-ambiente e a comunidade. Apesar de o curso médico trazer 

consigo toda uma história, um aparato de realizações no campo da saúde, o que o faz 

cioso do caminho até então trilhado, observa-se a necessidade de uma reflexão no que 

diz respeito à sua terminalidade. 

 Os médicos formados, produto de um ensino centrado no hospital e no 

paradigma cartesiano, apresentam-se, já no final do curso, voltados para a 

especialização precoce, isso em um país que não conseguiu fazer a sua transição 

epidemiológica, ou seja, não ocorreram mudanças nos padrões de morte, morbidade e 

invalidez. Trata-se de características específicas da evolução dos países com 

consequente ganho na expectativa de vida e redução das doenças infecciosas e que, em 

geral, ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e 

econômicas (ROUQUAYROL 1999). 

  Os médicos, além de lidarem com as doenças da modernidade (neoplasias, 

problemas cardiovasculares, estresse), terão que lidar, também, com as doenças da 

“pobreza” (dengue, cólera, hanseníase). A cada epidemia, vê-se o quanto os médicos 

estão longe da necessidade da população.  

 Essas vicissitudes por que passaram, tanto no corpo docente quanto no 

discente, no processo de ajuste ou adaptação à nova realidade nos induziram a refletir 
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sobre o como, o porquê e até onde essas modificações afetaram a postura tradicional ou 

atual desse profissional. 

 Autores como Ceccin e Ferla (2009); Regis (2007); Azevedo e Vilar (2006); 

Amoretti (2005); Moura (2004); Ribeiro (2003); Sampaio (2003); Briani (2001); Batista 

(1998); Feuerwerker (1998) vêm analisando o ensino médico e as mudanças que se 

propuseram às escolas até então.  

 Entretanto, quando se trata de perfil médico especificamente, formado pós 

Diretrizes Curriculares Nacionais de 2001, não se encontra na literatura número 

suficiente de pesquisas que possam formar um perfil do novo médico brasileiro. Essa 

análise é apresentada sempre como subitens de outras pesquisas afins.  A escassez de 

pesquisa sobre o tema justifica-se pelo recente encaminhamento dado pela Constituição 

Federal de 1988 e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o ensino médico, 

de 2001.  As escolas ainda estão se adequando ao novo paradigma, e aquelas que 

mudaram o currículo estão apresentando, ainda, suas primeiras turmas.  

 Notam-se, na maioria das pesquisas encontradas (a exemplo das acima citadas), 

trabalhos feitos por profissionais da área da saúde. Esses profissionais, apesar de na sua 

graduação não terem sido contemplados com as disciplinas ditas específicas da 

pedagogia, são pesquisadores que se aproximam dessa área com a intenção de conhecer 

os fenômenos ligados à educação e à transformação do ensino médico. 

 Esses pesquisadores discorrem sobre temas como tendências pedagógicas, 

práticas pedagógicas e currículo com os saberes da experiência e dos conhecimentos 

específicos da graduação (TARDIF, 2000). São poucas as pesquisas realizadas e 

interpretadas sob o olhar do professor de profissão analisando a “educação médica” e/ou 

a “pedagogia médica”. 

 A pergunta que se impõe, é: o que fala o Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) sobre currículo? Um estudo 

do estado da arte sobre o tema, realizado pela autora, mostrou que esse programa 

apresentou, no período de 2002 a 2009, duzentos e setenta e oito trabalhos, trinta e oito 

dos quais foram realizados na área do currículo.  
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 Observou-se um interesse maior nas dissertações de mestrado, em que se 

registram vinte e oito pesquisas na área do currículo, com predominância nos anos de 

2005, com seis, 2006, com cinco, e 2007, com cinco dissertações.  

 No doutorado, encontrou-se o total de dez teses, tendo o ano de 2008 uma 

maior representatividade com três pesquisas, o que não deixa de ser interessante quando 

se considera a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação, em 

2001.  

 Portanto, esse fato demonstra que ou ainda é cedo para se registrarem os 

impactos dessas diretrizes, tanto no currículo quanto na formação e gestão escolar, ou 

a cultura de um currículo formulado externamente, pelos gestores e administradores da 

educação (SACRISTÁN, 2000), explica a apatia e desinteresse pelo tema. 

 Entre as áreas pesquisadas (Saberes Docentes, Prática Docente, Mudança 

Curricular, Formação do professor, Prática Pedagógica e Didática), a evidência da 

Prática Pedagógica nas pesquisas contribui com treze pesquisas. Torna-se 

compreensível essa expressão pela amplidão que beneficia, assim, a expressiva 

demanda.  

 Em relação à prática pedagógica, Souza (2007, p. 29) justifica a amplidão do 

tema e a responsabilidade das IES e Agências formadoras com seus profissionais: 

“práxis pedagógica é a ação institucional da agência formadora de quaisquer formações, 

inclusive da formação de professores, de que esteja encarregada por uma sociedade ou 

por setores dessa sociedade”, fazendo uma opção semântica por práxis pedagógica,  

numa tentativa de, com o termo, poder abraçar toda a complexidade do tema e explicar 

esse fenômeno.  

 A área de Mudança Curricular contribui com apenas duas pesquisas, uma no 

ano de 2005 e outra em 2008, ambas como teses; as outras treze pesquisas restantes se 

distribuem entre as demais áreas. 

 Portanto, o estudo da arte realizado no programa de pós-graduação em 

educação da UFPE não apresentou nenhuma pesquisa sobre currículo médico e/ou 

impactos das DCNs sobre o curso de medicina na formação de egressos. Assim, 

justifica-se a pesquisa proposta, sobre o currículo médico, como a primeira no 

programa abrangendo o tema. 
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 Com o olhar de um profissional da educação, objetiva-se compreender a 

proposta de modificação curricular do curso médico da UPE a partir de 2002, ano inicial 

do novo currículo, até a atualidade, examinando como os acontecimentos sociais e 

econômicos, no País, contribuíram para a mudança curricular e como essa mudança se 

impôs para a formação de um novo perfil de egresso dessa FCM-UPE, dentro do novo 

paradigma proposto pela Lei 8080/90 do Sistema Único de Saúde (SUS).                                                                                                                    

 Após a conclusão da pesquisa, organizou-se o texto em 5 capítulos: o 1º 

capítulo compõe-se da apresentação, introdução e objetivos. No 2º capítulo apresenta-se 

a revisão teórica com um discurso sobre a ciência, as teorias da educação e as 

abordagens pedagógicas que vêm construindo o currículo, em todo o seu processo de 

estruturação. Analisou-se, também, o surgimento dos movimentos que impulsionam as 

reformas dos currículos, das escolas médicas das Américas do Norte e Latina e, ainda, 

como esses movimentos afetaram os currículos das escolas médicas brasileiras. 

Buscou-se compreender as origens e o desenvolvimento do ensino médico, para 

caracterizar sua articulação com a medicina atual e com a evolução do conceito de 

saúde.  

 Discorre-se sobre o currículo e suas múltiplas faces: currículo integrado, 

currículo e humanização, currículo e identidade sócioprofissional; estes são fatores 

importantes para a compreensão do pensamento de um currículo que prima pela 

integralidade, pela competência profissional, pela compreensão do mundo moderno e 

pós-moderno e pela visão humanística da ciência.  

 No 3º capítulo é apresentada a metodologia empregada para a realização da 

investigação sobre a implantação do currículo na FCM-UPE, em 2002. São informados 

os métodos de análise utilizados nos documentos e entrevistas. 

 A análise procurou relacionar as mudanças ocorridas no ensino com as 

transformações ocorridas na medicina, nos serviços de saúde e no ensino de graduação. 

 Nas entrevistas, buscou-se perceber a valorização dada ao novo currículo 

pelos docentes da faculdade. A evolução dos métodos de ensino foi estudada com base 

nas ementas e programas das disciplinas e nas declarações dos entrevistados.  
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 A discussão é feita durante todo o processo de análise, buscando relacionar as 

mudanças ocorridas no ensino, identificando tendências e caminhos que proporcionaram 

as condições para o desenvolvimento.   

  No 4º capítulo, são apresentados e analisados os documentos que subsidiaram a 

pesquisa: análise das reformas educativas legais e seus impactos nas escolas médicas do 

Brasil e a Diretriz Curricular Nacional de 2001, para o ensino da medicina, que 

oportunizou as mudanças nos currículos das escolas médicas; os documentos internos 

gerados durante o processo da reforma da FCM-UPE. 

   O Capítulo 5 é dedicado a apresentação e análise dos discursos dos profesores 

compostos pelas entrevistas. 

  As considerações finais foram apresentadas e apontaram para as dificuldades 

na incorporação dos aspectos coletivos do processo de construção do conhecimento e da 

saúde, doença e cuidados no ensino médico.  

 Por fim, apresentam-se as recomendações que constam das impressões da 

pesquisadora sobre ações possíveis para uma reestruturação e sustentabilidade do 

currículo. 
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1º CAPÍTULO: INTRODUÇÃO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não sei se a vida é curta 
ou longa para nós,  
mas sei que nada do que vivemos 
tem sentido, se não tocarmos o 
coração das pessoas. 
 
Muitas vezes basta ser:  
colo que acolhe, braço que envolve, 
palavra que conforta, silencio que 
respeita, alegria que contagia, 
lágrima que corre, olhar que 
acaricia, desejo que sacia, amor que 
promove. 
 
E isso não é coisa de outro mundo, 
é o que dá sentido à vida.  
 
É o que faz com que ela não seja 
nem curta, nem longa demais,  
mas que seja intensa, verdadeira,  
pura enquanto durar.  
 
Feliz aquele que transfere o que sabe 
e aprende o que ensina 
 
 
 
                                                 
                              Cora Coralina 
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1.2 AS TRANSFORMAÇÕES MUNDIAIS E OS IMPACTOS NA 

SOCIEDADE  
 

 
   “Aquilo que se faz por amor sempre se faz além 
do bem e do mal”.             
                                                                              
                                                                     Nietzsche                                                             

   

      As transformações mundiais das últimas décadas, decorrentes dos avanços nas 

comunicações/tecnologias, têm impactado a sociedade, contribuindo para uma 

inquietação geral e uma conseqüente procura por atualizações profissionais que atendam 

às demandas crescentes e diferenciadas em todas as áreas, principalmente nas que são 

voltadas para a saúde e o ambiente. 

  No Brasil, a partir da década de 60 do século passado, toma impulso o 

movimento sanitário, o qual, representado por todos os segmentos da sociedade, vai às 

ruas reivindicando atenção à saúde como direito, culminando em Brasília com mais de 

quatro mil participantes e mil delegados na VIII Conferência Nacional de Saúde 

(Relatório Final, MS 1986).  

Naquele evento, que envolveu profissionais do setor da saúde, professores, 

políticos e a sociedade civil organizada, foram apresentadas e legitimadas propostas de 

todo o Brasil. Muitas dessas propostas foram elaboradas pelas conferências estaduais e 

municipais de saúde, realizadas anteriormente, as quais serviram de base para as 

discussões levadas a cabo na Assembleia Nacional Constituinte, instalada dois anos 

após. Com a Constituição Federal de 1988 (CF88), foi reconhecida a concepção de 

saúde como um "direito social" e assumido o lema “saúde, direito do cidadão e dever do 

Estado”.  

Também em, 1988, a Federação Mundial de Educação Médica (WFMW) 

reuniu educadores, políticos e planejadores para encontrar um consenso que viabilizasse 

a qualidade do ensino na área da saúde e cumprir a declaração de Alma Ata, 

Conferência Internacional sobre Cuidados de Saúde Primários, realizada em 12 de 

setembro de 1978, no Casaquistão, URSS, cujo lema era “Saúde para Todos no Ano 

2000 (SPT2000)”, e que tinha como requisito, para essa consecução, conseguir o 

compromisso de os governos do mundo, principalmente dos países em 

desenvolvimento, investirem no Cuidado da Atenção Primária (MS 2001) à Saúde que 
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inclui: educação, nutrição, saneamento, saúde materno-infantil, imunização, controle de 

doenças endêmicas, tratamento de doenças e lesões comuns e fornecimento de 

medicamentos. 

Esse movimento resultou na Declaração de Edimburgo (WFME, 1988) que 

propôs, a título de reformas: 

   ambientes educacionais relevantes; 

 currículo baseado nas necessidades da saúde;  

 ênfase na prevenção da doença e promoção da saúde; 

 aprendizagem ativa ao longo de toda a vida; 

 aprendizagem baseada em competências; 

 professores treinados como educadores; 

 integração das ciências com a prática clínica; 

 seleção dos postulados levando em consideração não somente os atributos  

intelectuais, mas também os não cognitivos; 

 coordenação da educação médica com o serviço de atenção à saúde; 

 produção equilibrada de diferentes tipos de médicos; 

 treinamento multiprofissional e educação médica continuada. 

 

Em 1989, foi a vez de Veneza fazer a sua Declaração. Nesta, foram indicados 

dois pontos como essenciais para a formação do profissional de saúde: o primeiro, a 

atenção primária à promoção da saúde que, segundo Roquayrol (2001), inclui os 

serviços de primeira linha que contemplam as seguintes especialidades básicas: clínica 

médica, pediatria, toco-ginecologia ambulatorial, sendo estes considerados a porta de 

entrada do SUS, participação comunitária e cooperação intersetorial, excluindo-se 

urgências e emergências. O segundo ponto seria uma reavaliação das políticas 

educacionais de todas as profissões de saúde contemplando as seguintes prioridades: 

 seleção, educação e utilização dos profissionais de saúde conforme a  

necessidade da comunidade; 
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 utilização de metodologias educacionais novas, como aprendizagem ativa, 

solução de problemas e orientação à comunidade; 

 sistemas de avaliação que realmente reflitam os objetivos educacionais; 

 promoção de educação multiprofissional com um eixo comum, das ciências 

da saúde, para favorecer o trabalho em equipe; 

 utilização de ambientes educacionais de saúde na comunidade; 

 capacitação docente; 

 proeminência na educação continuada. 

 

 Em 1993, a Conferência de Edimburgo propôs as resoluções para implantação 

das seguintes mudanças na educação médica (World Summit on Medical Education em 

Edimburgo – 1993): 

 integração entre teoria e prática médica; 

 definição de competências necessárias para formar o perfil do médico  que 

se quer formar; 

 escolas médicas envolvidas no desenvolvimento dos serviços de saúde e    

equilíbrio  na produção entre generalista e especialista; 

 educação continuada adequada às necessidades do médico generalista, 

multiprofissional e em equipe de saúde, voltada para a população com   

responsabilidade das universidades SPP(2006). 

 

 No Brasil, desde 1988, inspirada nessas definições internacionais, a VIII 

Conferência Nacional de Saúde (CNS) estimulou a Comissão Interinstitucional 

Nacional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM) a avaliar as escolas médicas em 

duas fases.  

 Na primeira fase, foram avaliadas 76 escolas, através de questionário, acerca da 

estrutura político-administrativa, de infraestrutura material e dos recursos humanos, 

além de informações acerca de modelo pedagógico, produção de pesquisas e prestação 

de serviços à comunidade (MACHADO, 1999); na segunda, em 1994, com estudos 
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transversais e longitudinais, foram avaliados os formandos, com estudos qualitativos, e 

o modelo pedagógico adotado pelas 48 Escolas participantes desta fase.  

 O resultado final dessa segunda fase foi apresentado em relatório geral, em 

1997, em audiência da CINAEM com as Escolas Médicas, com a presença dos 

ministros da Saúde e da Educação.  

 

QUADRO 1 - SÍNTESE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DAS DUAS 

FASES DA CINAEM (1997) 

Sujeitos                      Avaliação   

  

1)Corpo 

Docente: 

 

 

Profissionais com pouco preparo para o ensino; pouca produção 

científica docente; insatisfação docente com sua remuneração; a 

docência era, na maioria das vezes, uma atividade complementar; 

2) Formandos: 

 

Melhor desempenho dos alunos de Escolas com maior número de 

professores capacitados, com atividades de pesquisa e maior carga 

horária; falta de estrutura para avaliação de conhecimentos, habilidades 

e atitudes; 

Pedagógico: 

 

a)Quanto ao 

Contexto: 

 

 

 

 

 

b) Quanto à 

Gestão: 

 

 

 

 

c)Quanto à 

Formação: 

 

 

 

Falta de integração das escolas com problemas de saúde locais; pouco 

comprometimento governamental com a educação, com o conhecimento 

sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), por parte de professores e 

alunos; mercado que privilegia especialistas; condições de trabalho 

inadequadas, tanto do ponto de vista de espaço físico como de recursos 

humanos; 

 

Processo de gestão burocrático e ineficiente; pouca integração e 

interesse dos segmentos universitários na solução de problemas; sistema 

centralizador, reprodutivo do sistema de formação vivenciado pelos 

docentes; estrutura curricular inadequada à realidade da saúde da 

população; 

 

Deficiente formação humanista, ensino centrado no professor; ênfase 

no aprendizado das ações assistenciais hospitalares e ensino voltado para 

a superespecialização; pouco estímulo à pesquisa e à extensão; 

pesquisas, quando existentes, desvinculadas da realidade. 

 

A partir do delineamento deste quadro, as instituições formadoras do 

profissional médico no Brasil, entre elas a FCM-UPE, implantaram mudanças 

paradigmáticas no seu currículo, saindo do modelo hospitalocêntrico, buscando se 
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aproximar de um modelo orientado pelo paradigma da complexidade, baseado em um 

conhecimento ativo, holístico, integrado a outros cenários de prática, se aproximando 

mais das comunidades. 

Numa ação inicial, foi criado o Núcleo de Desenvolvimento do Ensino Médico–

NUDEM que, no seu Regimento, assim se define e expressa seu propósito:  

Art. 1º DEFINIÇÃO: o NUDEM é um Núcleo de profissionais e 

estudantes universitários envolvidos com o ensino médico e membros 
do corpo discente do ICB/FCM, ligado às Diretorias da FCM e ICB, 

independente em suas propostas e decisões que serão encaminhadas 

aos respectivos Conselhos Departamentais para apreciação e 
pertinente aprovação. Poderá formar comissões sempre que foram 

necessárias para a realização de suas atividades. 

Art. 2º FINALIDADES: contribuir para a melhoria do ensino médico 

na UPE através de capacitação pedagógica e didática dos docentes, 
aperfeiçoamento do sistema de avaliação dos alunos e do ensino, 

modernização do currículo e dos métodos pedagógicos, adequando-os 

às necessidades da comunidade e da integração FCM e ICB ( 
REGIMENTO NUDEM, 2001, p.1 ) 

   Autores como Freire (1975), Foucault (1998), Forquin (1993), Matui (1995), 

Morin (2000;2004;1997), Perrenoud (2000) foram as referências de estudo do NUDEM, 

para melhor compreender e responder aos questionamentos surgidos durante a 

edificação do currículo. A preocupação com o caminho a percorrer para construir o 

perfil profissional do novo médico, as teorias mais pertinentes à fundamentação 

pedagógica e epistemológica foram as perguntas condutoras durante todo o processo de 

construção curricular. 

A FCM-UPE procurava emancipar-se de um currículo prescritivo e se 

propunha a passar a compor um currículo que se adequasse a uma realidade cada vez 

mais flutuante, ao entender que, “sendo um planejamento possível da aprendizagem, o 

currículo prescritivo é, então, totalmente inadequado para a ordem flexível do trabalho” 

(GOODSON 2007, p.241-252).  

O NUDEM teria como atribuições, entre outras: conhecer as mudanças 

realizadas em distintas instituições de ensino; as políticas públicas incentivadoras; criar 

comissões de análise das demandas sobre o tema; divulgar entre os pares e elaborar 

propostas pedagógicas que atendessem a esse novo paradigma que contempla: 
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pedagogias interativas, holísticas, atenção voltada para o aluno, inserção precoce do 

aluno nos serviços, entre outras.  

Após várias reuniões do NUDEM, foi criada a Comissão de Reforma 

Curricular-CRC, que teve a responsabilidade de elaborar e implantar o novo currículo. 

Esse currículo seria formado por eixos que contemplariam: a formação humana, Eixo 

Humanístico (EH); os conhecimentos da biologia celular e molecular, da química, física 

ou, segundo Moura (2004: 24), o núcleo científico do conhecimento que proporciona as 

condições para a prática clínica, Eixo Teórico Demonstrativo (ETD); e a inserção nos 

serviços em que, através da observação e da prática, desde o primeiro período, o aluno 

teria contato com os determinantes de saúde e oportunidade de participar da prática nos 

diversos níveis de complexidade, Eixo Prático-Construtivista (EPC). 

Cada eixo se subdividiria em módulos, que integrariam os conteúdos, práticas e 

atividades de diversas disciplinas que se coadunassem com a complexidade de cada 

período, conforme o nível de atenção. 

Construiu-se, por fim, uma “imagem objetivo”, ou “o desenho normativo geral 

fora do horizonte de tempo de plano, que guia a estratégia de um ator. A direcionalidade 

da situação-objetivo foi determinada pela imagem-objetivo” (TEIXEIRA, in MENDES, 

1995, p.264) que, segundo o mesmo autor, retratava a intenção recomendada pelo SUS 

e as Declarações de Veneza (1989) e de Edimburgo (1988). Conforme Síntese do PPP 

da FCM-UPE (2006 p.13-14), a imagem objetivo, para o novo médico, imprime as 

seguintes características:   

 que seja capaz de tomar decisões visando ao uso apropriado, à eficácia e ao 

custo-efetividade dos procedimentos e práticas, estando apto a  avaliar, sistematizar e 

decidir a conduta mais apropriada; 

 que, sendo acessível, ultrapasse as barreiras culturais, interagindo e 

articulando-se com seus pacientes, grupos, comunidades e outros profissionais, 

dominando a comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; 

 que seja capaz de liderar, precisando, para isso, ter compromisso, 

responsabilidade, empatia e capacidade de gerenciamento; 
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   que esteja apto a aprender continuamente, tanto na sua formação quanto na 

sua prática profissional; 

   que seja capaz de considerar o doente como sujeito humano, de resgatar a 

racionalidade médica, de estabelecer a relação médico-paciente, deequilibrando a 

relação diagnose-terapêutica, de restituir o carisma resultante de seu poder de curar e 

que tenha a sabedoria de buscar meios terapêuticos efetivos, mais simples, baratos e 

exequíveis; 

   que respeite a pessoa, seu espaço, seu corpo, seu espírito e sua natureza; 

   que incorpore as concepções psicossociais e médico-sociais como 

determinantes e caracterizadores das doenças e dos doentes. E que conheça, a partir do 

perfeito preparo técnico, a importância do trabalho interdisciplinar e multiprofissional; 

   que seja hábil na produção de serviços cientificamente avançados e,ao   

mesmo tempo, tenha sensibilidade para diagnosticar e atuar nos problemas de saúde 

pública, de acordo com as necessidades da população, plenamente integrado ao SUS.  

 

Para ser eficiente e ter sustentabilidade, o próprio SUS, como expressão 

operacional do componente assistência de Reforma Sanitária Brasileira, passou a 

fomentar mudanças, dada a sua demanda, juntamente com as associações de ensino 

(CICCIN E FERLA 2008); respaldada a partir da CF88, começou a ordenar a formação 

de recursos humanos para o SUS, conforme a recomendação do Art. 200, inciso III: “Ao 

Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da Lei, 

ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde”. 

 Nos anos 90 do século passado, ocorreram muitas inovações no campo da 

educação. O Centro Brasileiro de Estudo da Saúde (CEBES), a Associação Brasileira de 

Pós-graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO) e a Rede Unida,
 
que representam um 

movimento social com pessoas, projetos e instituições comprometidos com os 

movimentos de mudança em prol da formação e desenvolvimento dos profissionais de 

saúde e da construção de um sistema de saúde justo e eficaz com forte participação 

social, apoiaram discussões, formulações e a implementação de iniciativas relacionadas 

com o desenvolvimento de recursos humanos para saúde, destacando-se:  
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 o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS); 

 o Incentivo às Mudanças Curriculares do Curso de Medicina (PROMED) 

 a Capacitação e Formação em Saúde da Família(PROEF); 

 a Profissionalização dos Trabalhadores na Área da Enfermagem- 

Especialização de Equipes Gestoras (PROFAE); 

 o Desenvolvimento Gerencial de Unidades de Saúde do SUS   (GERUS) e 

outros que buscavam  viabilizar o desenvolvimento do  SUS. 

 

Para as instituições de ensino superior em saúde, os programas PROMED, Pró-

Saúde e, atualmente, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) 

são exemplos da tentativa de aproximação entre serviço, comunidade e ensino para 

articulação da prática de saúde e os princípios do SUS, que são a Integralidade das 

Ações, a Universalidade, a Equidade e o Controle Social (MENDES,1995). 

Foram as demandas das profissões de saúde, com seus representantes, que se 

ocuparam do debate sobre as mudanças na formação profissional e a crescente 

necessidade de sua formulação, corroborando assim a definição das Diretrizes 

Curriculares, instituídas em 2001, conforme objetiva o Parecer CES 1.133/2001, de 07 

de agosto de 2001, objetiva no seu Art. 4º: 

[...] dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o 

exercício    das seguintes competências e habilidades gerais: atenção à 
saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e 

gerenciamento e educação permanente. 

 

  

Esse objetivo, na FCM-UPE, foi contemplado, pelo NUDEM e pela CRC, 

quando assumido como imagem objetivo: um médico que atue de forma competente, 

com visão holística da doença, na assistência à saúde da população, explicitada no seu 

novo currículo, segundo a Síntese do Projeto Político-Pedagógico (SPPP) da FCM-

UPE, de 2006.  

A SPPP da FCM-UPE traz, como objetivo, esse novo médico dotado de novas 

competências para empregar uma complexa interação de conhecimentos, atitudes e 

habilidades gerais e realizar uma atividade; habilidades profissionais que compreendem 

desde a coleta de dados e informações, através de entrevista (anamnese), envolvendo, 
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portanto, habilidades de comunicação, realização de exame físico, indicação/realização 

de exames complementares, raciocínio fisiopatológico, análise de decisões clínicas, 

formulação de hipóteses diagnósticas (e diagnósticos diferenciais), comunicação de 

resultados/diagnóstico/prognóstico, prescrição terapêutica, orientação ao paciente, aos 

cuidadores, familiares; atitudes que, segundo Miller (1967, p.286):  

...são uma disposição comum aos indivíduos, mas possuída em graus 

diferentes, a qual os impele a reagir a objetos, situações ou 

predisposições em moldes que podem ser chamados de favoráveis ou 

desfavoráveis . 

 
 

Pautado em teorias modernas e recomendações de teóricos como Morin (2003), 

Delors (2000) e Freire (1992), este novo profissional médico estaria apto a desenvolver 

ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde, em todos os níveis, 

com altos padrões de qualidade e princípios éticos.  

 A reforma curricular proposta, esperando que o “novo” médico seja “hábil na 

produção de serviços cientificamente avançados, tendo sensibilidade para diagnosticar, 

atuar nos problemas de saúde pública de acordo com as necessidades da população, 

integrado ao Sistema Único de Saúde” (SPP/FCM-UPE, 2006), atendendo às 

recomendações das DCNs, de 2001, se dispõe a formar um profissional que contemple:  

[...] formação generalista, humanista, crítica e reflexiva; capacitado a 

atuar pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em 

diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da saúde, na perspectiva da integralidade da 

assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com 

a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano 
(Diretrizes Curriculares, 2001). 

 

 Tendo o currículo da FCM-UPE passado por todas essas transformações, 

saindo do paradigma tradicional, para eleger o da integralidade, em que o aluno e o 

contexto passam a ser a primazia do curso, o grande desafio é superar a visão 

fragmentada (BERHRENS 2005, MORIN, 2000, 2002; CAPRA 1996) do processo 

pedagógico, fundado pelo positivismo fundado pelo positivismo, para dar conta das 

demandas dos artifícios do mercado. 
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Para alcançar o modelo proposto, a FCM-UPE organizou o currículo baseado 

nos quatro pilares da educação para o século XXI: saber ser, saber conviver, saber 

conhecer e saber fazer.  Por esses quatro pilares, entende-se: 

 saber ser com a busca do desenvolvimento integral da pessoa (auto-estima, 

autodeterminação, autorrealização e sensibilidade pessoal), da espiritualidade, do 

pensamento crítico e da imaginação criadora;  

 saber conviver com a descoberta e o encontro do outro, com a devida 

compreensão e respeito a seus valores, à sua cultura, desenvolvendo a percepção da 

interdependência, da não violência, da capacidade de administrar conflitos e da 

valorização do próximo;  

 saber como despertar o prazer de conhecer, compreender, descobrir, 

construir e reconstruir o conhecimento, ter curiosidade. É condição para ser 

desenvolvida sempre, ao longo de toda a vida, a fim de compreender o mundo, a 

sociedade e o movimento das ideias;  

 saber fazer com o desenvolvimento de competências e habilidades que 

levem à aplicação da tecnologia na vida moderna, sem esquecer-se de atentar para as 

relações interpessoais, para o trabalho em equipe, levando ao desenvolvimento das 

novas lógicas e da criatividade (DELORS, 2000). 

 

A FCM-UPE, que, desde a década de 90 do século passado, vinha participando 

do movimento nacional para a reforma do ensino médico, foi uma das primeiras a seguir 

as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais; em 2001, concorreu nacionalmente 

e teve seu projeto selecionado, sendo agraciada com os incentivos do PROMED e, em 

2004, com o Pró-saúde que, numa ação interministerial (Ministério da Saúde/Ministério 

de Educação – MS/MEC), incentivava os programas e as escolas médicas que 

procuravam a adequação do ensino e da produção do conhecimento à necessidade de 

saúde da população, na lógica da reafirmação das orientações contidas nas Diretrizes 

Curriculares dos Cursos Médicos (AZEVEDO E VILAR, 2006).  
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Para início do processo de reforma curricular, no início da década de 2000, a 

FCM-UPE fez inúmeras visitas às faculdades de medicina que já vivenciavam a 

mudança curricular, com a intenção de encontrar um modelo que se aproximasse da sua 

realidade. O currículo da FCM, da UNICAMP, além de apresentar muitas afinidades 

metodológicas e políticas com a FCM-UPE, estava bastante avançado no processo de 

reforma, o que possibilitou trocas de experiências e construção de um discurso comum, 

respeitando as diferenças regionais, entretanto procurando construir ao longo da 

formação um profissional que mais se coadunasse com a sociedade contemporânea e 

nordestina.  

Assim, a FCM-UPE, a partir de 2002, adotando teorias da complexidade, do 

holismo e da ecologia, procurou direcionar o olhar do estudante para o paciente e seu 

contexto, não mais para a doença e inseriu o estudante na comunidade a partir do 

primeiro período; saiu do ensino baseado no hospital e foi para outros níveis do sistema, 

acolhendo a atenção primária como parte inicial do curso e como cenário de prática.  

 No Brasil, a educação médica vem tentando se adequar, desde a década de 60 

do século passado, ao movimento sanitário que culminou com a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1967, implicando em 

todo o processo de ensino-aprendizagem oferecido pelas escolas médicas do País e 

contribuindo, efetivamente, para a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 

em 2001, para o ensino médico. As DCNs apresentam, em seus artigos e incisos, 

recomendações para uma nova formação médica, indicando, inclusive, que os novos 

currículos, devem se pautar por conteúdos que, além das competências específicas, 

orientem para a humanização. Conforme o Art. 4º: “incluir dimensões éticas e 

humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes e valores orientados para a cidadania”. 

 Essa mudança na forma de aprender, preparando o aluno para as necessidades 

da população, redireciona toda uma prática educativa para a formação de profissionais 

que estejam aptos à construção do autoaprendizado, para aquisição e/ou valorização de 

novos hábitus, atitudes e competências para viabilizar e consolidar o SUS e, ao mesmo 

tempo, corresponder aos anseios da população. A incorporação de novas abordagens 

pedagógicas, como a abordagem das competências, abordagem holística e abordagem 
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da complexidade, colocando na pauta de discussão a fragilidade da formação do 

professor universitário, aqui representado pelo professor do ensino médico. 

 A Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, uma 

instituição que acompanhou e participou desse movimento sanitário (SAMPAIO, 2003), 

foi uma das primeiras a adequar o seu currículo à nova realidade brasileira de saúde. 

 Passados oito anos da mudança proposta no currículo da FCM-UPE, que teve 

como princípio procurar acompanhar as demandas da sociedade brasileira diante das 

Diretrizes Curriculares para o ensino médico, esta pesquisa definiu seus objetivos a 

partir dos seguintes questionamentos:  

 

1. Em relação à construção do perfil profissional do novo médico 

recomendado pelas DCNs: como e onde encontrou subsídios para elaborar o perfil 

profissional e construir, coletivamente, com professores e alunos, um projeto 

pedagógico capaz de abraçar toda a totalidade das DCNs? Estavam os docentes 

preparados pedagogicamente para elaborar esse modelo de projeto curricular e 

conseguir operacionalizá-lo?  

 

2. Em relação ao currículo oficial: o currículo da FCM-UPE pode ser 

considerado um currículo integrado? Quais relações foram e estão sendo construídas 

para integrar o currículo? Como foram os docentes preparados para esse modelo 

curricular? As teorias que permeiam o currículo são as mesmas 

direcionadas/recomendadas pelas Diretrizes Nacionais de 2001? Divergem, avançam? 

As pedagogias modernas adotadas, abertas e integradoras, estão proporcionando ao 

egresso a formação desejada? Quais são os encaminhamentos dos módulos, nos seus 

programas, em relação às abordagens pedagógicas aceitadas, para alcançar seus 

objetivos?  

 

3. Em relação ao currículo em ação: esse novo currículo modificou aquele 

padrão clássico de formação e atuação do médico? O Eixo Desenvolvimento 

Humanístico prima por um aperfeiçoamento na formação do indivíduo, com ênfase nas 

dimensões humanas básicas e espirituais? Como estão sendo priorizados esses 
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conteúdos e o que realmente seria importante para uma boa formação médica? Como 

está acontecendo a inserção dos alunos nos cenários de prática? 

 

4. Em relação às competências, habilidades e atitudes: após o aluno 

percorrer todo o curso cuidando do doente, não apenas do órgão doente, num cenário de 

prática de baixa, média e alta complexidade, encontra-se preparado para tratar, de forma 

confortável, as necessidades da população?  

 

 A resposta a esses questionamentos trará ao final da pesquisa, um diagnóstico  

da reforma curricular na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de 

Pernambuco (FCM-UPE), de 2002 a 2010, quanto: à sua integralidade; às abordagens 

pedagógicas utilizadas para a formação das novas habilidades e atitudes recomendadas; 

às mudanças provocadas na aquisição de novas competências, atitudes e habilidades dos 

novos médicos egressos; e à conformação com as propostas das DCNs para o curso 

médico, de 2001.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

GERAL   

 Analisar a reforma curricular na Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade de Pernambuco (FCM-UPE), de 2002 a 2010; 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1. identificar os conteúdos programáticos inseridos no novo currículo e os 

elementos constitutivos da sua integralidade;  

 

2. identificar as abordagens pedagógicas utilizadas para a formação das novas 

habilidades e atitudes recomendadas; 

 

3. conhecer as mudanças provocadas na aquisição de novas competências, 

atitudes e habilidades dos novos médicos egressos; 

 

4. verificar se a Reforma Curricular da FCM-UPE está em conformidade com 

as propostas das DCNs, de 2001, para o curso médico. 
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2º CAPÍTULO: REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Onde Nasceu a Ciência e o Juízo? 
(sic) 
 
MOTE  
— Onde nasceu a ciência?...  
— Onde nasceu o juízo?...  
Calculo que ninguém tem  
Tudo quanto lhe é preciso!  
 
Onde nasceu o autor  
Com forças p'ra trabalhar  
E fazer a terra dar  
As plantas de toda cor?  
Onde nasceu tal valor?...  
Seria uma força imensa  
E há muita gente que pensa  
Que o poder nos vem de Cristo;  
Mas, antes de tudo isto,  
Onde nasceu a ciência?...  
 
De onde nasceu o saber?...  
Do homem, naturalmente.  
Mas quem gerou tal vivente  
Sem no mundo nada haver?  
Gostava de conhecer (sic) 
Quem é que formou o piso  
Que a todos nós é preciso  
Até o mundo ter fim...  
Não há quem me diga a mim  
Onde nasceu o juízo?...  
 
Sei que há homens educados  
Que tiveram muito estudo.  
Mas esses não sabem tudo,  
Também vivem enganados;  
Depois dos dias contados  
Morrem quando a morte vem.  
Há muito quem se entretém  
A ler um bom dicionário...  
Mas tudo o que é necessário  
Calculo que ninguém tem.  
 
Ao primeiro homem sabido,  
Quem foi que lhe deu lições  
P'ra ter habilitações  
E ser assim instruído?...  
Quem não estiver convencido  
Concorde com este aviso:  
— Eu nunca desvalorizo  
Aquele' que saber não tem,  
Porque não nasceu ninguém  
Com tudo quanto é preciso!  

 

António Aleixo, in "Este 
Livro que Vos Deixo..." 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 CIÊNCIA, CIÊNCIA e ENSINO / CURRÍCULO MÉDICO  

 
 

   
   

   
                 “Grandes realizações são possíveis quando se dá importância 

 aos pequenos começos". 
Lao Tzu 

 

 

 O homem convive com dois mundos. Um é o da própria natureza, que já 

encontrou aí, e o outro é o que ele mesmo cria, transforma, culturaliza, em 

conformidade com suas crenças e projetos. Assim, quanto mais ele transforma o mundo, 

mais é transformado por ele porque são simbióticos. Essa incessante transformação é 

uma busca pelo perfeito, pelo conhecimento da verdade, pela constante surpresa do 

descobrimento proporcionado a cada transformação, a qual, por ser o homem um ser 

social, é compartilhada nas suas relações com o mundo, com o outro e consigo próprio. 

Daí a impossibilidade de estudá-lo como objeto isolado, ou coisa, como no método das 

ciências naturais, (MORIN, 2000, 2002; CAPRA 2006, MATURAMA e VARELA, 

2001). 

 

   

2.2 SOBRE CIÊNCIA 

 

 Nos primeiros grupamentos humanos, nas sociedades nômades e agrárias, os 

problemas surgidos estavam relacionados com empreendimentos, guerras e saúde. Os 

indivíduos atuavam sob o comando e orientação dos mais velhos, que tinham mais 

experiências, ou apelavam para as tradições, mitos, magia ou senso comum (SCLIAR, 

2002). 

O autor também afirma que a doença era, então, vista como algo sobrenatural, 

demoníaco, espíritos malfazejos enviados, talvez, por inimigos, ou uma punição dos 

deuses que tudo viam e controlavam, e aqueles que, de alguma forma, os 

desrespeitavam, eram severamente castigados. A cura era adquirida através de rezas, 

rituais, amuletos, numa tentativa de reequilibrar a harmonia entre os homens e os 
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deuses. Essas pessoas que cuidavam da saúde/doença eram pessoas privilegiadas, 

poderosas, um grupo à parte, até aparecer alternativas para curar ou conservar e ou 

promover a saúde, como o empirismo. 

A Grécia Clássica espelhava uma sociedade mais sofisticada. Comportava uma 

elite voltada para as artes e o saber racional, que levavam os filósofos, à procura da 

verdade, a fazer ciência na medida em que precisavam conhecer racionalmente os 

fenômenos, mas sem os objetivos do método empirista e utilitarista da modernidade 

(CAPRA, 1996; MORIN, 1997; 2002). Em relação à medicina, esta era vista como arte, 

o paciente era olhado na sua totalidade; entretanto, jamais o médico deixaria de 

considerar a interdependência das partes. O homem ideal, para os gregos, é o que traz a 

harmonia entre o corpo e a mente (JAEGER, 1995). Os gregos se apoiavam também no 

panteísmo, cultuando Hygieia, deusa da saúde, e Panacea, a da cura, afora a divindade 

da medicina, Asclepius. Apesar dos cultos a Hygieia e Panacea, os gregos tratavam a 

doença através de ervas e métodos naturais juntamente com os rituais. Também 

Asclepius era associado a “Apolo: musas, medicina e saúde” (SCLIAR 2002 p.21-22).  

Na Idade Média, a Igreja Católica monopolizava a cultura, toda a crença era 

baseada na fé. Capra (2006, P.49) registra que “[...] os cientistas medievais, 

investigando os desígnios subjacentes nos vários fenômenos naturais, consideravam do 

mais alto significado as questões referentes a Deus, à alma e à ética”. No que se refere à 

saúde, o período medieval é lembrado hoje como uma era em que o cuidado foi 

completamente negligenciado, findando em pestilências e epidemias devido à falta de 

higiene, à promiscuidade (SCLIAR, 2002) 

No Renascimento, a visão teocêntrica é substituída pela antropocêntrica. 

Surgem, entre outros, Galileu, Copérnico e Newton, começando, assim. a revolução 

científica. O homem contra a Igreja. A Ciência contra o dogma (CAPRA, 2006).  

Muda radicalmente a visão de mundo, e o conhecimento vai para as “mãos” do 

próprio homem, que passa a ver além dos seus próprios olhos, através da máquina; essa 

nova visão é proporcionada pelos estudos da física e da astronomia (CAPRA, 1986, 

2006, MORIN, 2000). 

A confirmação da teoria de Copérnico por Galileu (1564-1642) contribuiu para 

a persistência da abordagem empírica e a descrição matemática do fato científico. 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postulou que eles (os cientistas) deveriam se restringir ao estudo das propriedades 

essenciais dos corpos, ou seja, a todas as propriedades que pudessem ser mensuradas: 

forma, quantidade, movimento (CAPRA, 1982). 

A intenção de controlar a natureza é retomada mais tarde por Isaac Newton 

(CAPRA, 1982; MORAES, 1997). No século XVII, passa-se a investigar de forma 

descritiva, matemática e analítica, pelo então raciocínio de Descartes, e assim entramos 

na era moderna. 

O método de pensamento analítico de Descartes e sua concepção mecanicista 

da natureza influenciaram todos os ramos da ciência moderna e ainda hoje são muito 

úteis, embora suas limitações sejam reconhecidas (CAPRA, 1986, p.53).  

O pensamento de Descartes impactou o ensino médico, que deixa de considerar 

o homem como um todo, passando a valorizá-lo em partes, e, assim, aos poucos, a 

ciência vai substituindo os mitos e determinando o conhecimento (CAPRA, 2006; 

MORIN, 2000). 

Para Capra (2006, p. 199), a revolução cartesiana, responsável pela separação 

do corpo da mente, levou a medicina ocidental, que antes considerava os pacientes 

dentro do seu contexto, a negligenciar aspectos sociais, psicológicos e ambientais, 

passando a privilegiar o corpo, com uma visão mecanicista em que as doenças, ao se 

localizarem nas partes “avariadas” do corpo, poderiam ser consertadas e/ou repostas. O 

autor afirma que:  

...quando a perspectiva da ciência biomédica se transferiu do estudo 
dos órgãos corporais e suas funções para as células e, finalmente, para 

o das moléculas, o estudo do fenômeno da cura foi progressivamente 

negligenciado, e os médicos passaram a achar cada vez mais difícil 
lidar com a interdependência de corpo e mente.  

 

A revolução industrial, iniciada no século XIX, explorou a força de trabalho, 

de forma impiedosa, confiante na forte demanda de mão de obra que poderia superar o 

grande índice de mortalidade provocada pela alimentação e por condições de trabalho e 

higiene precárias. Os trabalhadores comiam no chão, infectando-se de germes, 

geradores das mais diversas doenças. Essas doenças, que, para muitos, tinham origem 

nos miasmas, referidos às questões sociais, provocaram, na contra-hegemonia, um 

movimento de transformação social de caráter socialista. Nesse contexto, é 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desenvolvido, pelos médicos, um novo conceito de saúde-doença. Esse movimento é 

chamado de medicina social (DA ROS, 2005).  

Entre 1870 e 1900 eclodiu uma verdadeira revolução no conhecimento médico 

no campo da histologia, da química e da biologia. A descoberta das bactérias transferiu 

a visão miasmática da doença para uma visão unicausal, fragmentando mais ainda o 

conhecimento, culpabilizando a vítima, isentando o Estado, incentivando a tecnologia 

de medicamentos e equipamentos para erradicar e descobrir causas. Em 1910, acontece 

a re-organização do ensino médico na América do Norte (Relatório Flexner), 

impactando as escolas de todo o mundo ocidental.  

Nessas condições de desenvolvimento do capitalismo, de possibilidades de 

grandes lucros no setor saúde/doença, ocorre o que Thomaz Kuhn (1992) chama de 

“revolução científica”. 

Segundo Silva (2008) foi Horkheirmer quem delineou os pontos fundamentais 

da teoria crítica em um artigo publicado, pela primeira vez, em 1937, apresentando os 

princípios básicos do que chama de teoria tradicional, da qual o positivismo seria 

expressão. Expõe o conflito entre o positivismo e a visão dialética, enfatizando o caráter 

conservador do primeiro e o emancipatório do segundo. 

Em 1948, fundou-se, por sugestão do Brasil e da China, a exemplo da 

Organização das Nações Unidas - ONU (tinha como principal função manter o 

equilíbrio do planeta, mediar conflitos, discutir intervenções militares e coordenar ações 

sociais e humanitárias), a Organização Mundial de Saúde - OMS, que traz como um dos 

princípios basilares “a aquisição, por todos os povos, do nível de saúde mais elevado 

que for possível” Constituição WHO (1948). Esta Constituição apresenta, também, um 

novo paradigma de saúde: “Saúde é o estado de mais completo bem-estar físico, mental 

e social, e não apenas a ausência de enfermidades”, pois acreditava-se, até então, que 

saúde era apenas a falta de doença (SCLIAR, 2002 p. 93; 126). 

Na década de 60 do século passado, diversos cientistas sociais, mobilizados 

pelas críticas à ciência tradicional feitas pela Escola de Frankfurt, partindo de outra 

perspectiva, procuravam caminhos para a efetivação de uma ciência mais 

compromissada com a transformação social. As ideias da Escola de Frankfurt giravam 

em torno de uma reavaliação e análise do marxismo na interpretação dos fatos sociais.  
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Para esses intelectuais, o valor de uma teoria dependia de sua relação com a 

prática, ou seja, teria que estar relacionada a uma ação criadora. 

Ainda na década de 60 do século passado, os questionamentos da Escola de 

Frankfurt também impactam as pesquisas sociais, duas décadas depois, quando o 

positivismo entra em decadência. A teoria crítica dessa Escola busca a transformação 

da sociedade/emancipação do homem e acredita que os fenômenos só podem ser 

1
compreendidos a partir do problema. Nesta, a metodologia assume aspecto secundário, 

sujeitos e objetos sendo elementos integrados e co-participantes do processo, se vistos 

como totalidades; ciência e sociedade são vistos como um sistema global ALVES-

MAZZOTTI & GEWANDSZNAJDER, 2002).  

Thomas Kuhn (1992) publica a “Estrutura das revoluções científicas” nesse 

contexto, o que afetou profundamente a maneira de ver ciência e seu método, 

contribuindo para o esgotamento do “paradigma positivista”. Destacam-se, em 1970 do 

século passado, nas ciências sociais, os modelos alternativos ao positivismo, como a 

teoria crítica, expondo o conflito entre o positivismo e a visão dialética. Esgotado o 

paradigma positivista, adquire destaque o paradigma qualitativo, o qual se definia 

opositor ao positivismo, identificado com o uso de técnicas quantitativas, abrindo 

espaço para a invenção e o estudo de problemas que não caberiam nos rígidos limites do 

paradigma anterior e se firmando/justificando o uso do termo “paradigma” 

(BRANDÃO, 2005).  

A crise dos paradigmas caracteriza-se, assim, pela mudança dos conceitos, pela 

mudança da visão de mundo, por uma consequente insatisfação com o modelo 

paradigmático anterior. Tem-se, assim, a ruptura com visão cientificista das ciências, 

aderindo-se à uma visão em que o sujeito/ cientista tem clareza de sua inserção no 

tempo e no contexto histórico e social. As ciências sociais, portanto, têm como 

pretensão formular a legalidade constitutiva da organização social a partir do 

estabelecimento de dados naturais do homem e de seu comportamento (MORIN, 2000; 

2007; SANTOS, 1989). 

A discussão contemporânea, porém, propõe compromisso com princípios 

básicos do método científico, como clareza, consenso, linguagem formalizada, 
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capacidade de previsão e um conjunto de conhecimentos que sirvam de guia para a ação 

(modelos). Mas isso não implica dizer que as ciências sociais tenham de abandonar 

métodos que lhes são próprios.  

A preocupação com a clareza do discurso científico permitindo crítica 

fundamentada é a explicação e não apenas a descrição dos fenômenos. O objetivo do 

cientista é convencer o leitor, seja procurando desfazer equívocos anteriores, seja 

anunciando uma observação até então despercebida. Portanto, a clareza na comunicação 

do conhecimento produzido seria pré-condição para a obtenção de acordos de uma 

determinada área (SANTOS, 1989). 

É, segundo Ziman (1996), a busca da consensualidade que reconhece a 

linguagem matemática como inequívoca e universalmente válida, mas entende, também, 

que mesmo a linguagem matemática torna a mensagem mais verdadeira ou significativa. 

E que a credibilidade na ciência é sustentada por sua capacidade de predição, 

contrariamente ao que Boudon (1990) defende, ou seja, para ele, não se pode definir a 

cientificidade por sua capacidade preditiva.  

Outra razão para esse autor recusar o status de ciências a ciências humanas, se 

refere ao fato de que seu objetivo nem sempre é explicativo, podendo ser interpretativo. 

Exemplifica a biografia em que o que importa não é explicar tal ou qual ato do herói e 

sim dar a impressão de que fotos e gestos do herói constituem um conjunto, o que 

implica juízo de valor.  

Quanto à proposta metodológica das ciências sociais, são muitas as posições. 

De um lado, afirma-se que elas devem fazer uso dos mesmos métodos das ciências 

naturais; de outro, compreende-se que, diante da especificidade das ciências socais, faz-

se necessário o uso de metodologias que atendam a essas especificidades.  

Na análise de Santos (1989), essa é uma das características da primeira ruptura 

epistemológica, quando a investigação é rigorosamente guiada pelo método científico, 

afastando-se das práticas do senso comum e criando uma linguagem e um universo 

conceitual próprios entre o sujeito e o objeto.  

Para o mesmo autor, faz-se necessária uma segunda ruptura, fundamental para 

a realização epistemológica, a fim deque o conhecimento científico faça uma 

reconciliação com o senso comum, numa relação dialética de transformação mútua.  
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Santos (1995, p.93) acrescenta que o projeto de modernidade era ambicioso, 

revolucionário, excedendo-se em alguns aspectos e, em outros, não se cumprindo. Nesse 

sentido, ele afirma:  

o que quer que falte concluir da modernidade não pode ser 

concluído em termos modernos, sob pena de nos mantermos 

prisioneiros da megarmadilha que a modernidade nos preparou: a 

transformação incessante das energias emancipatórias em energias 
regulatórias.  Daí a necessidade de pensar em descontinuidades, em 

mudanças paradigmáticas e não meramente subparadigmáticas. 

 

 

Se todo esse contexto acima foi idealizado e realizado pelo homem, inclusive a 

ciência, pode-se inferir que, para uma sustentação dessas teorias e de novas descobertas, 

que nada mais são que alimento de sobrevivência e/ou renovação da própria ciência, 

seria preciso que cada vez mais o homem se inteirasse desses fatos. E essa sustentação é 

oportunizada pela escola formal que se vai atualizando, renovando ou transformando, a 

cada emergência, através do seu currículo. Em outras palavras, toda vez que houver um 

progresso dos processos científicos, este será refletido nos fundamentos do currículo. 

Se a escola se moderniza através da sociedade, a sociedade é modernizada por 

ela, vivem em dialética, se retroalimentando (MORIN, 2002), esclarecendo e sendo 

esclarecidas, desmistificando, assim e aos poucos, a ciência, uma espécie de “carro de 

Jagrená” (GIDDENS, 1997). 

 

 

2.3 CIÊNCIA E ENSINO: AS TEORIAS DA EDUCAÇÃO  

 

Assim, a ciência, vai impactando o ensino através do currículo, que por sua 

vez, procura formas e tecnologias para melhor socializa-la adequando-se a cada 

contexto social, político e econômico. Silva, um dos mais conceituados curriculistas 

brasileiros, pela sua extensa produção sobre o assunto nesses últimos anos (2009; 2004; 

2000, 1999, 1999b; 1998...), procura explicar o comportamento da educação formal 

brasileira, o seu caminhar, suas opções políticas e teóricas. Quando discorre sobre teoria 

do currículo, o autor (2009, p.17) explicita em um quadro as três grandes categorias de 

acordo com os conceitos que a destacam: 
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QUADRO 2 - CATEGORIAS PEDAGÓGICAS,CONFORME SILVA (2009, p. 17) 

 Tradicionais                               Críticas                           Pós-Criticas 

Ensino Ideologia Identidade, alteridade, diferença 

Aprendizagem Reprodução cultural, social Subjetividade 

Avaliação Poder Significação e discurso 

Metodologia Classe Social Saber-poder 

Didática Capitalismo Representação 

Organização Relações sociais de produção Cultura 

Planejamento Conscientização Gênero, raça, etnia, sexualidade 

Eficiência Emancipação e libertação Multiculturalismo 

Objetivos Currículo oculto, resistência  

 

Na teoria tradicional, o autor mostra que a forma como se tratava a educação 

era semelhante a uma usina de fabricação de aço, como um processo de moldagem 

(Bobbit 1918, apud Silva 2009). Nesse cenário, as categorias assentadas na primeira 

coluna do quadro acima seriam as possíveis de serem trabalhadas, aquelas em que a 

eficácia se sobrepunha a qualquer outra dimensão mais humana no currículo. O 

importante eram os resultados, não se discutia entre os interessados como chegar a esses 

resultados. 

Quanto às teorias críticas, estas surgiram na Alemanha, em 1923, em uma 

época de grandes transformações. A Escola de Frankfurt é responsável pela formulação 

da teoria Crítica da Sociedade. Seus principais temas de natureza sociológica, filosófica 

são o autoritarismo, o totalitarismo, a família, a cultura de massa, o papel da ciência e da 

técnica, a liberdade. Para os frankfurtianos, criticar a razão não significa enveredar 

pelos caminhos do irracional, mas recuperá-la para o serviço da emancipação humana. 

Na década de 60 do século passado, observavam-se: independência de colônias 

europeias, protestos estudantis a favor dos direitos civis na França e no Brasil, protestos 

contra a guerra do Vietnã, movimentos multiculturais, entre tantos dessa década. Isso 

provocou uma reordenação nas teorias do currículo, segundo Silva (2009, p.29), 

causando “uma inversão nos fundamentos das teorias tradicionais” e imputando a essa 

teoria a culpabilização pelas injustiças sociais e desigualdades. São teorias da 

desconfiança, da pergunta, da estranheza.  



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mesmo autor acrescenta que, para as teorias críticas, o importante não é 

“como fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o 

que o currículo faz” (p.30). Essas questões interessam à reflexão pedagógica e muito 

contribuem para a avaliação do papel da educação na sociedade contemporânea, porque 

é necessário recuperar o sujeito autônomo, consciente dos fins a que se propõe.  O autor 

aponta teóricos que são marcos dessa conjectura: Apple (2006), Bordieu e Passeron 

(1975); Freire (1970).  

Essa teoria apresenta uma estratégia de dominação presente na rotina escolar e 

que se conforma em um tipo de currículo denominado currículo oculto. O currículo 

oculto, além de promover a questão ideológica, as ideias nacionais, também concorre 

para manter as desigualdades socioeconômicas e culturais (VEIGA 2000, apud 

CORNBLETH 1992). 

Nas teorias Pós-Críticas, o multiculturalismo é o movimento que mais as 

traduz. Os grupos que compunham esse movimento eram: o feminista, o homossexual e 

o de negros, que criticaram fortemente essa forma de construir o currículo. Para eles, 

esse currículo era a expressão do machismo e do privilégio de brancos e ricos. Para 

esses grupos, o currículo teria que representar uma parte das contribuições dessas 

culturas “esquecidas”. O movimento feminista se expressou através da inquietação em 

face de o currículo perpetuar uma situação em que o masculino se sobrepõe ao 

feminino de forma desproporcional, principalmente nos recursos materiais e simbólicos 

da sociedade em que se reproduz uma sociedade formada de acordo com as 

peculiaridades masculinas, excluindo o que é mais peculiar no feminino: o afeto 

(SILVA 2009).  

Todas essas teorias trazem, no seu bojo, a intenção do homem em interpretar e 

desvendar os eventos surgidos, na sociedade e na própria natureza, de reação e 

contrarreação aos artefatos tecnológicos por ele criados. Optou-se pela utilização da 

teoria crítica por acreditar na sua suficiência para analisar currículos dessa época; 

apesar de se perceber que essas teorias já não dão conta da totalidade do mundo 

contemporâneo, elas ainda segundo Silva (2008, p.8), “podem ser consideradas como 

uma das perspectivas indispensáveis para a concepção e a análise da educação”.  
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Complementou-se a análise de fenômenos que vieram demandar formas de 

entendimento mais amplas, como diz Silva (2002, p. 10), “naquele ponto em que 

cessam os pressupostos de estabilidade e de certeza das teorias críticas”, através das 

teorias pós-criticas, as quais, explicam “emergências” que surgem na pauta das 

discussões da educação, como: planetaridade, sustentabilidade, virtualidade, 

globalização, transdisciplinaridade e sexualidade como direito de escolha, feminismo, 

etc. A teoria crítica já não é suficiente para explicar muitas dessas questões, sendo 

necessário recorrer a outros autores como (FOUCAULT 1985, 1986, 1989, 1995, 1998) 

para melhor entendê-las, tanto no que se refere às questões educativas quanto no que se 

refere à formação humana.  

 Todas essas teorias suscitaram novas formas pedagógicas da materialização da 

prática docente, estratégias e técnicas, contrapondo as tradicionais posturas dos 

professores e alunos em aula, na construção do conhecimento. Esses movimentos, 

chamados de abordagens pedagógicas, visam como diz Anastasiou e Alves (2007, p.75), 

a efetivação da ensinagem. Em sequencia, se decorrerá sobre cada uma dessas 

abordagens com o intuito de oferecer uma visão, do posicionamento da pesquisadora, 

sobre a análise do objeto. 

 

 

2.4 AS ABORDAGENS PEDAGÓGICAS 

 

        O século XX ficou marcado pela ênfase na ciência e na tecnologia, pelas 

transformações rápidas dos usos e costumes. Dentre as conquistas tecnológicas, 

destacam-se os transportes ultrarrápidos, a automação, a comunicação eletrônica, a 

globalização da economia, a robótica. Além disso, vive-se em uma época que privilegia 

a imagem, os sentidos e em que os meios audiovisuais bombardeiam o tempo todo com 

figuras atraentes e fragmentárias. 

              Diante desse contexto, fica-se perplexos ante o que se refere a valores e 

categorias que se utilizam para compreender o mundo e a nós mesmos, o que modificou 

de modo incisivo as maneiras de pensar, sentir e agir (MORIN 2002). 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Essas mudanças provocaram uma crise paradigmática, compreendendo 

paradigma como um modelo, um conjunto de ideias e valores capazes de situar os 

mundos de uma comunidade em determinado contexto, a fim de possibilitar a 

compreensão da realidade e a atuação a partir de valores comuns (ARANHA, 2006); 

nesse sentido, uma crise paradigmática, segundo a autora, define-se pela mudança 

conceitual dos modelos que satisfaziam essa comunidade ao mesmo tempo que a 

caracterizavam. 

 No Brasil, os impactos sofridos pelas pedagogias são consequência de 

inúmeras transformações nas tecnologias e no mundo do trabalho foram inspiradas por 

movimentos europeus e norte-americanos. São pedagogias que se contrapõem a um 

modelo tradicional de ensino centrado no professor, chamadas pedagogias ativas, como 

as abordagens progressistas, a abordagem por competência, sistêmica ou holística, da 

complexidade e a abordagem da demanda.  

  

2.4.1 A Abordagem Progressista 

 

      O impacto da crise paradigmática, antes referida, provoca na educação 

mudanças na abordagem pedagógica, passando de uma forma tradicional de ensino 

(cartesiano, centrado no professor) para um ensino em que o aluno é o elemento 

fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Nessas abordagens chamadas de 

progressistas, o aluno é construtor de sua própria história, o desenvolvimento intelectual 

se faz através do compartilhamento de ideias, de interação entre os indivíduos e o meio, 

em completa sintonia, dividindo responsabilidades, decisões e ideias. Para a autora, “a 

abordagem progressista caracteriza-se pelo processo de busca de transformação social” 

BEHRENS (2005, p.72). Para isso, afirma a autora, se faz necessário uma educação 

baseada em uma prática pedagógica, que conduza a reflexão e a crítica. 

 A abordagem progressista tem como precursor, no Brasil, Paulo Freire. Nesta, 

segundo Libânio (1986), apresentam-se as tendências libertadora ou freireana, a 

libertária e a crítico-social dos conteúdos. 

 Na tendência libertadora ou freireana, a escola passa a ser ambiente de luta das 

classes populares, proporcionando o conhecimento construído historicamente e em 
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constante crítica à realidade social na qual o aluno está inserido. É uma educação 

dialética com a sociedade, o que favorece um processo de transformação. Seu objetivo 

principal é preparar o educando para viver com autonomia, economicamente 

emancipado e em sintonia com o seu contexto (Libânio, 1998).  

 Tem sua origem, de forma direta, no método de alfabetização de Paulo Freire. 

O homem é considerado um ser situado num mundo material, concreto, econômico, 

social e ideologicamente determinado. A constante procura do conhecer se encontra 

ombreada com a prática social, o sujeito reelabora o conhecimento a partir das ações 

sobre o mundo social pelo próprio intelecto. 

 A pedagogia progressista libertária incentiva a autogestão, a autonomia e a não 

diretividade. Acredita na liberdade total, priorizando as aprendizagens em grupo. Não 

prioriza os conteúdos, mas as experiências de vida que devem ser trabalhadas para 

descobrir respostas relacionadas com as demandas da sociedade. A figura do professor é 

substituída pela do conselheiro. Segundo Libânio (1989, p.39) “ abrange quase todas as 

tendências antiautoritárias em educação, como a psicanalítica, a anarquista, a dos 

sociólogos e, também, a dos professores progressistas". 

 A pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos, conhecida por 

pedagogia histórico-crítica, surgiu no início da década de 80 e difere das duas 

progressistas anteriores pela ênfase que dá aos conteúdos, confrontando-os com a 

realidade social. Sua tarefa principal centra-se na difusão dos conteúdos, que não são 

abstratos, mas concretos. A ênfase dada ao conteúdo provoca polêmica por parte de 

alguns educadores preocupados com tais questões. É papel do professor, que tem papel 

relevante nesta pedagogia, escolher conteúdos mais significativos, de relevância social 

para o aluno; esses conteúdos passam a contribuir na sua formação profissional, 

visando à inserção do aluno no contexto social.  

 A abordagem progressista trabalha com a diferença dos diálogos, na autonomia 

dos indivíduos, na função libertadora da escola progressista, pois acredita na prática 

educativa na sua totalidade.       
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2.4.2 A Abordagem por Competências 

 

O termo competência é polissêmico. Ele apresenta uma gama de concepções 

diferenciadas, a depender de como é utilizado no mundo do trabalho ou da educação. 

Aqui se utilizará a concepção de Perrenoud (1999, p. 58), que não se relaciona com o 

mercado e está baseada nas teorias de aprendizagem, sobretudo de Piaget. Para ele, 

competência é “[...] uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 

situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. Embora se relacione 

com conhecimentos, ela também depende da possibilidade de mobilizá-los com 

discernimento e no momento certo. 

De acordo com o autor acima citado, o conceito de competência parte da 

capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para o enfrentamento de situações 

novas. As competências não são saberes ou atitudes, mas mobilizam, integram e 

orquestram tais recursos. O referido autor afirma que desenvolver competências não 

significa desistir de transmitir informações, mas trabalhá-las com a finalidade de 

privilegiar situações fortes e fecundas que produzam aprendizados e que circulem em 

torno de importantes conhecimentos. 

Nesse sentido, o autor lembra que um bom médico identifica e mobiliza 

conhecimentos científicos em uma situação concreta: se, por um lado, os conhecimentos 

adquiridos da física, biologia, anatomia, fisiologia, farmacologia, são importantes, por 

outro, não são suficientes para que ele faça um diagnóstico, diante de situações que são 

sempre singulares, daquele doente concreto e não do outro. Ou seja, para desenvolver as 

competências, é preciso construí-las à medida que as exercitamos em situações 

complexas. 

Adverte, ainda, que trabalhar com situações-problema supõe mudar o sistema 

de aula professoral e instigar as atividades em grupo e a realização de projetos, 

superando de alguma maneira a tradição das disciplinas que fragmentam o currículo, 

buscando um modo de inter-relacioná-las.  

 Mas o que seria trabalhar com a abordagem das competências? Segundo Mello 

(2003), é a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e decisões para agir de 

modo pertinente numa determinada situação. Portanto, para constatá-la, há que 
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considerar também os conhecimentos e valores que estão na pessoa e nem sempre 

podem ser observados.  

  Mas, como se adquirem essas competências? Perrenoud (2000, p. 19) destaca 

que “a competência se constrói com a prática, na qual se multiplicam as situações de 

interação, aleatória da repetição e da variação, graças a um engajamento pessoal em 

seguidos intercâmbios e um forte desejo de entender e fazer-se entender”. 

 Perrenoud (1999, p.53) considera que a abordagem por competência requer do 

professor uma nova maneira de olhar o aluno e não mais vê-lo como um ser passivo e 

indiferente ao que passa ao seu redor. O professor deve utilizar uma pedagogia 

diferenciada em que o aluno passe a ser visto em sua totalidade. A quantidade de 

conteúdos a oferecer ao aluno não deve ter a preocupação apenas de torná-lo “cabeça 

cheia”, mas de valorizar a qualidade dos conteúdos a serem trabalhados em conjunto, 

formando assim o aluno de “cabeça bem feita”. Para isso, traça um caminho em que o 

professor é um companheiro de caminhada e de descoberta, seguindo os seguintes 

princípios: 

 • considerar os conhecimentos como recursos a serem mobilizados; 

 

 • trabalhar regularmente por problemas; 

 

 • criar ou utilizar outros meios de ensino; 

 

 • negociar e conduzir projetos com seus alunos; 

 

 • adotar um planejamento flexível e indicativo e improvisar; 

 

 • implementar e explicar um novo contrato didático; 

 

 • praticar uma avaliação formadora em situações de trabalho; 

 

 •dirigir-se para uma menor compartimentação disciplinar. 

  

 O trabalho sobre competências implica a transferência e a mobilização de 

capacidades e conhecimentos em situações reais contextualizadas. O professor que 

trabalhe nesse contexto deve optar por problemas e projetos, propor tarefas complexas e 

desafios que incitem os alunos a mobilizar os seus conhecimentos e, em certa medida, a 
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completá-los. Trata-se de uma pedagogia ativa e cooperativa, aberta para o mundo e 

para a vida. 

 O processo de avaliação deve ser amplo e abrangente, incluir tarefas 

contextualizadas, dizer respeito a problemas complexos, contribuir para que os alunos 

desenvolvam ainda mais as suas competências, exigir a utilização funcional dos 

conhecimentos disciplinares, não obedecer a constrangimentos temporais, dar a 

conhecer a tarefa e as suas exigências antes da situação de avaliação, exigir certo grau 

de colaboração entre pares, levar em consideração as estratégias cognitivas e 

metacognitivas utilizadas pelos estudantes, ter em conta apenas os erros importantes sob 

o ponto de vista do desenvolvimento de competências. Ou seja, a avaliação deve ser 

intrínseca à aprendizagem, acompanhando e valorizando cada ação desenvolvida pelo 

aluno. 

 Entende-se, assim, que competência é a qualidade que o aluno tem de acumular 

conhecimentos e observações, durante as aulas práticas e teóricas, que o capacitarão a 

desenvolver as habilidades e atitudes gerais e específicas concernentes ao desempenho 

de uma função.  

 Essas habilidades, no caso do profissional médico, são as diversas maneiras de 

se portar perante uma situação e se dividem em gerais, as não clínicas e as clínicas 

específicas. Gómez (1997, p. 96) também discorre sobre essas aptidões e refere-se ao 

professor como técnico; entende que fazem parte do seu conhecimento profissional três 

componentes: 

 • um componente de ciência básica ou disciplina subjacente, que serve de 

suporte à prática e à sua realização; 

 • um componente de ciência aplicada ou engenharia, do qual derivam os 

procedimentos quotidianos do diagnóstico e de solução de problemas; 

  • um componente de competências e atitudes que se relacionam com a   

invenção e atuação a serviço do cliente, utilizando o conhecimento básico e aplicado 

que lhe está subjacente. 

 

 Registra-se aqui que, apesar das profissões, médico e professor têm como 

objeto de trabalho o seu semelhante; o profissional professor é preparado para formar 
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pessoas. Não apenas no que se refere à qualificação, mas, também, no que se refere ao 

caráter e à moral, à cidadania, à diversidade e até a “reeducação” da juventude; ou seja, 

formar cidadãos dentro dos padrões éticos/políticos /sociais para viver em sociedade, 

(ARROYO 2005).  

 O médico, assim como o engenheiro, o advogado, o arquiteto, é um 

profissional que foi formado/preparado/qualificado para atender a outro tipo de 

demanda da sociedade, cuidar das pessoas e promover a saúde. Portanto, para se tornar, 

também, professor, precisa adquirir competência para tal.  

 

 

2.4.3 Abordagens Sistêmicas Holísticas e da Complexidade e a Ecopedagogia  

  

 Essas abordagens têm como desígnio o resgate, pelo homem, da visão do todo 

para “que se sinta pleno, vivendo dentro da sociedade como cidadão do mundo e não 

como um ser isolado em sua própria individualidade” (BERHRENS, 2005, p. 58). 

 Tratam o aluno e o professor como indivíduos complexos vivendo num mundo 

de relações, sendo fios de uma só teia, mas sem perderem suas individualidades. O 

professor que assume essa abordagem trabalha em parcerias, buscando uma prática 

pedagógica reflexiva, harmônica, produtiva e transformadora (CAPRA 1996).  

 Consideram o aluno como um ser original e indiviso, por isso são 

recomendadas propostas de trabalhos pedagógicos criativos e transformadores com a 

intenção de despertar as múltiplas dimensões intelectuais (BERHRENS, 2005). 

 Para Cardoso (1995, p.56), a visão da totalidade está implícita na abordagem 

sistêmica e se encontra no ato de aprender, “um processo de autoconhecimento em 

busca da realização plena do homem, no sentido ético único, que, em linguagem 

comum, chamamos de felicidade”. 

 Capra (2002) recomenda a alfabetização ecológica como base para aprender os 

princípios da ecologia numa visão sistêmica. Eles são seis: redes, ciclos, energia solar, 

alianças (parcerias), diversidade e equilíbrio dinâmico e, segundo o autor, dizem 

respeito diretamente à sustentação da vida. Essa forma de abordagem se adequa não só à 

educação ambiental, mas a todo o currículo que prima pela integração homem/meio, 
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por reconhecer que o ambiente é fator determinante da saúde e que a mesma é 

produzida socialmente.  

 A avaliação, nas abordagens sistêmicas e da complexidade, considera a 

aprendizagem um processo gradativo de cada aluno e está fundamentada no respeito, 

nas limitações e nas diferenças de cada indivíduo. 

 Quando se refere à complexidade, Vasconcellos (2002, p.104) lembra que o 

paradigma da complexidade não é novo, “o seu reconhecimento pela ciência é que é 

recente”. Na atualidade, um dos autores que mais vêm se dedicando a esse tema é Morin 

(2005), que recomenda a articulação das disciplinas como forma de enfrentamento das 

questões do nosso século. Essa articulação gera a interdisciplinaridade que, por sua vez, 

irá gerar trocas e cooperações. A compreensão de que a soma das partes não é igual ao 

todo, que essa soma, inclusive, pode ser maior ou menor que o todo, mas que tudo 

contém o todo provoca uma mudança paradigmática na produção do conhecimento. 

 Para Morin (2002, 2005), a aceitação dessa verdade irá fazer com que o 

homem amplie a sua mente, construindo uma nova forma de pensar e realizar sua 

história neste mundo. Com esse novo pensar, ver-se-á que todos os que habitam esse 

planeta fazem parte de uma única rede e que todos dependem um do outro. 

 O paradigma da complexidade propõe uma nova visão de mundo, reformando 

o pensamento, religando os saberes, contemplando o todo, observando e analisando as 

emergências, vendo que os problemas essenciais não são divisíveis. Uma educação 

contextualizada que não se fragmenta, mas se liga, que aceita o que foi “tecido junto” à 

complexidade do cosmos com o mundo, com o outro e consigo próprio. Em que o 

homem se veja no outro para que se construa a vida em harmonia. Com essa 

abordagem, o autor propõe os sete saberes para a educação do futuro, os quais devem se 

reportar aos seguintes ensinamentos: as cegueiras do conhecimento; os princípios do 

conhecimento pertinente; a condição humana; a identidade terrena; o enfrentamento das 

incertezas; a compreensão; e a ética do gênero humano (MORIN, 2001).  

 Todas essas abordagens pedagógicas foram citadas no PPP da FCM-UPE como 

diretrizes para atingir seus objetivos em relação à formação do novo médico. 

A abordagem da ecopedagogia se assemelha às anteriores na sua filosofia. 

Entende o homem como natureza e, portanto, o prepara para viver em harmonia. 
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Segundo Gadotti (2000), parte da necessidade dos protagonistas, buscando a satisfação 

das necessidades não satisfeitas, desencadeando um movimento dinâmico, imprevisível 

e contrário ao movimento vertical professor x aluno, construído e executado na 

pedagogia tradicional. E um movimento vivencial, intuitivo, dinâmico, complexo e 

experiencial não é um movimento estático, ele cria e se recria a cada nova situação, é 

inacabado e imperfeito. 

A educação centrada na demanda exige uma pedagogia da intercomunicação a 

partir da cotidianidade dos interlocutores. Nessa pedagogia, as dinâmicas e a 

participação nascem da própria realidade vivenciada e anterior a ela, do próprio 

imaginário das pessoas (Durand, 1997 e 1998) e dos grupos de pessoas, e isso é o que 

realmente imprime sentido ao processo ecopedagógico. Seus principais eixos são, ao 

mesmo tempo, os valores nos quais deve sustentar-se a ecopedagogia: 

 Sacralidade, diversidade e interdependência da vida. 

 Preocupação comum da humanidade de viver com todos os seres do planeta. 

 Respeito aos Direitos Humanos. 

 Desenvolvimento sustentável. 

   Justiça, equidade e comunidade. 

 Prevenção do que pode causar danos. 

São grandes chaves político-pedagógicas que traduzem sobretudo o desejo de 

construir uma humanidade menos opressiva do que aquela que construímos até hoje. 

Contudo, o necessário grau de generalidade desses eixos não pode nos distanciar de uma 

prática pedagógica concreta (GUTIÉRREZ, 1994). De acordo com as abordagens 

citadas, pode-se inferir que um currículo com visão, integradora, apresenta uma política 

educacional que atenda, no mínimo, quatro princípios elementares: 

 que explicite, na ação pedagógica, uma reflexão sobre o homem e a 

sociedade  a sua volta; 

 que permita uma postura de crítica dos seus professores e alunos abrindo 

espaços para a discussões na área filosófica da política sociológica da educação e seus 

fins, redirecionando, redefinindo e reavaliando de forma permanente a escola e a prática 

pedagógica, como elementos básicos na construção social; 
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 que compreenda o conhecimento como a resultante de uma complexa rede 

de interações objetivas e subjetivas na formação da totalidade de cada situação 

especifica e geral, para construir e reconstruir o contexto e a historicidade social; 

respondendo assim ao propósito de construir uma sociedade de homens justos, éticos 

capazes de reconhecer no antigo formulações para elaborar novos conhecimentos. 

Formador de trabalhadores competentes e autônomos, conhecedores da técnica, 

versáteis e criativos nas ações e não simples máquinas que repetem cotidianamente as 

mesmas idéias desgastadas através dos anos. Neste contexto, Cardoso (1995, p. 56) 

afirma que: “é indispensável também a vivência globalizante dos conteúdos [...] a 

aprendizagem não está centrada no professor, nem no educando, mas no encontro 

experiencial entre eles” e, 

 que considere métodos qualitativos para a avaliação do desempenho 

centrando mais na aprendizagem do que na avaliação-contínua. 

  

 

2.5 CURRÍCULO MÉDICO: ASPECTOS HISTÓRICOS E PEDAGÓGICOS 

DAS ESCOLAS MÉDICAS  
 

Assim, também às escolas médicas procuraram acompanhar as mudanças 

políticas, sociais, tecnológicas e pedagógicas, adequando seus currículos aos avanços 

científicos de cada época. As nações latino-americanas, comungando dos mesmos 

valores dos países desenvolvidos, instituíram com esses países convênios para 

transferência de incentivos financeiros, conhecimentos, tecnologia e práticas médicas 

sem as devidas adaptações a um ambiente cultural diferente, advindo daí uma 

assistência à saúde mercantilizada e excludente (MENDES, 1996). 

Antes da metade do século XX, as escolas de medicina da maioria dos países 

da America Latina recebiam influência principalmente da Espanha, de Portugal, da 

França, da Alemanha e do Reino Unido (SAMPAIO, 2003). O Brasil se espelhava, 

principalmente, nos modelos de ensino praticados pela Inglaterra e por Cuba. O término 

da Segunda Guerra, em 1945, produziu uma mudança nesse tipo de influência sobre a 

educação médica latino-americana ao se consolidarem como um dos polos de liderança 

mundial, os Estados Unidos passaram a disputar com a União Soviética em tecnologia, 
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poderio militar e riqueza. Inicia-se um período de Guerra Fria em que cada líder procura 

se firmar pelo poderio armado e o maior poder de destruição para toda a humanidade 

(MORIN, 2003).  

Doravante, estudantes e profissionais médicos, cientistas brasileiros, 

procuravam atualizar seus conhecimentos nos Estados Unidos, preterindo a Europa, 

trazendo assim uma visão de abordagem da saúde diferente das até então oferecidas. 

 Foram nos Estados Unidos onde surgiram as principais abordagens 

pedagógicas nas escolas médicas ocidentais. Relatam-se em sequencia a Reforma 

Flexner, a Medicina Integral, a Medicina Comunitária e a Medicina Preventiva, como 

exemplos de ações pedagógicas que foram adotadas por países latinos americanos e 

europeus. Muitas dessas ações foram substancialmente melhoradas e aplicadas aos 

currículos europeus e transformadas em modelos de políticas públicas. 

 

 

2.5.1 A Reforma Flexner 

 

Desde o início do século XX, na América do Norte, o ensino de medicina 

experimentou diversas propostas de reforma. Entre as que se destacaram e as que 

tiveram maior influência na América Latina e no Brasil, citam-se: a reforma Flexner, os 

movimentos da medicina integral, da medicina preventiva e da medicina comunitária.  

 A reforma Flexner, conhecida pelo nome do administrador Abraham Flexner 

(cidadão norte-americano), que foi convidado pela Fundação Carnegie dos Estados 

Unidos, em 1910, para avaliar a educação médica em seu país e no Canadá, tinha o 

objetivo de unificar o ensino nas 155 escolas americanas. Muitas dessas escolas não 

tinham um currículo formal e funcionavam de forma precária. Apresentava uma 

avaliação educacional de escolas médicas americanas e canadenses, motivado pelos 

discrepantes desníveis de qualidade entre profissionais graduados em distintas escolas. 

             Dessa análise resultou o Relatório Flexner que recomendou o fechamento de 

124 escolas. Flexner, além de unificar os currículos das escolas, acreditava que era 

preciso dar ao ensino médico uma base científica sólida  fixando rigorosas diretrizes. 
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Esse relatório impactou as escolas médicas no Brasil e em várias outras partes do 

mundo ocidental (PAGLIOSA 2008).  

 As modificações ocorridas nas faculdades de medicina, a partir de 1950, fazem 

um movimento contra-hegemônico ao modelo flexneriano nos Estados Unidos. Até 

1950, o Brasil tinha 16 cursos de medicina; em 1971, chega a 59 faculdades (Ministério 

da Educação, 1989); por orientação federal, a partir da reforma universitária de 68 do 

século passado, todas seguiram o modelo "flexneriano".  

O paradigma flexneriano era concentrado no hospital e nos departamentos, 

incentivando a especialização precoce, fragmentando e dividindo o ensino: o biológico, 

estudado com base em alta tecnologia; e a terapia, baseada nas drogas; incorporação da 

pesquisa básica em detrimento do social, que era pouco observado. Tratava o corpo 

humano como máquina e se limitava a tratar o doente sem a preocupação com o homem 

e o seu contexto, com o que a saúde pública denomina de componente de “arte”: o que 

não é quantificável ou demonstrável quando o conhecimento resulta da intuição 

(SCLIAR, 2002).   

Flexner, em seu relatório, afirmou: “O estudante não mais meramente observa, 

ouve e memoriza, ele faz. Suas próprias atividades no laboratório e na clínica são os 

principais fatores em sua instrução e disciplina” (MOURA, 2004, p.76). 

O que Flexner propôs, em 1910, foi à instalação de uma nova ordem para a 

reconstrução do modelo de ensino médico. Os sólidos princípios sobre os quais o seu 

relatório estava embasado foram, à época, um grande avanço: as escolas médicas 

deveriam estar baseadas na alta complexidade (hospitais universitários), e os programas 

educacionais deveriam ter uma base científica. Suas recomendações, segundo Pagliosa e 

DA Ros (2008 p.156), foram aceitas e aplicadas com relativa facilidade: forma de 

admissão no curso médico padronizada e rigorosa, com durabilidade de quatro anos; 

divisão do currículo em ciclos: básico de dois anos e clínico de mais dois anos centrado 

no hospital, com exigência de laboratórios e instalações adequadas, estimulando as 

especializações; ensino vertical centrado na doença considerada um processo natural, 

biológico, desconsiderando o contexto de vida do paciente como fator determinante no 

processo de saúde-doença. 
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Extremamente positivista, aponta como único conhecimento seguro o 

científico, mediante a observação e a experimentação. A ciência substitui a arte. O 

método científico, assumido como a forma legítima de produzir conhecimento, exprime 

o processo de racionalização que atinge o Ocidente (CAPRA, 1996; MORIN, 2003; 

SANTOS, 1985, BEHRENS, 2005). 

As repercussões e a amplitude dos efeitos provocados sobre a educação médica 

após a divulgação do relatório de Flexner fizeram com que muitos denominassem a 

nova ordem de formação médica como "modelo flexneriano" (MENDES, 1996, p.238-

239). 

Segundo Mendes (1996, p.239), Flexner criticou as escolas médicas 

"comerciais", que tinham o objetivo de lucro, defendendo que as instituições de ensino 

são "serviços públicos". Apelou mesmo para o "patriotismo educacional" e, no caso da 

medicina, ao "patriotismo médico", para representar a obrigação moral das escolas 

médicas de servir ao interesse público. Todo o ensino foi estruturado na técnica, de tal 

forma que faz do ato médico elemento de mediação entre os homens, os profissionais de 

saúde e a doença.  

Para Moura(2004), Flexner fez alusão a alguns fatores importantes que 

influenciam o contexto ampliado da saúde, indicando que tinha consciência de seus 

efeitos sobre as reformas educacionais que propôs. Defendeu a necessidade de uma 

distribuição geográfica adequada da mão de obra médica e a responsabilidade dos 

profissionais com a sociedade  

Pagliosa(2008) faz crítica à reforma Flexner e a coloca como elitista, 

preconceituosa e excludente, por não considerar a organização dos sistemas de saúde. 

Essa reforma, segundo o autor, foi determinante na base científica, no currículo de 

medicina, vista como um ponto de partida e de chegada. Porém, segundo o autor, 

Flexner via a educação médica predestinada à elite, aos mais capazes, inteligentes, 

aplicados e dignos. Foi classificado de preconceituoso quanto a pobres, negros e 

mulheres. A visão discriminadora se deve, ainda na opinião do autor, à opinião de que o 

acesso de cidadãos negros à educação médica seria viável porque os negros seriam as 

pessoas mais adequadas para servir às suas próprias e carentes comunidades.  
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  Flexner defendia como mais importante para o aprendizado da medicina, sob o 

ponto de vista pedagógico, as atividades práticas, tanto no laboratório como na clínica, 

combatendo, desde seus primeiros trabalhos o ensino por meio de conferências e o 

aprendizado pela simples memorização (PAGLIOSA, 2008). 

  Isso fez com que alguns de seus mais ardentes defensores o colocassem como o 

precursor das metodologias ativas de ensino-aprendizagem tão em voga hoje.  

Mesmo que consideremos muito importantes suas contribuições para a 

educação médica, a ênfase no modelo biomédico, centrado na doença e no hospital, 

conduziu os programas educacionais médicos a uma visão reducionista (CAPRA, 2006). 

Nas palavras do próprio Flexner: “O estudo da medicina deve ser centrado na doença de 

forma individual e concreta” (PALIGLOSA, 2008, p. 499). 

  Ao adotar o modelo de saúde-doença unicausal, biologicista, a proposta de 

Flexner reservou pequeno espaço, se algum, para as dimensões social, psicológica e 

econômica da saúde e para a inclusão do amplo espectro da saúde, que vai muito além 

da medicina e de seus médicos. 

   Foi chamada de reforma "cientificista" porque propunha uma reconfiguração 

da prática educacional das escolas médicas "[...] essencialmente como uma capacitação 

técnica, cientificamente fundada " (SCHRAIBER,  1989, p.109). 

 

 

2.5.2 A Medicina Integral 

 

   Com a intenção de aperfeiçoar a medicina individual e superar seu caráter 

fragmentário, em contraposição à crescente especialização da medicina e numa tentativa 

de aproximação com as recomendações/definições de saúde da OMS, que consistiam 

em ver o paciente como totalidade biopsicossocial, COSTA (1989) surge, também nos 

Estados Unidos, no século passado, um movimento denominado de medicina integral. 

Segundo Perez (2004), este era um movimento de contraposição à crise de 

financiamento que se instalava e à insatisfação provocada entre a organização privada 

dos serviços médicos e o Estado. Mas, segundo Mattos (2006), esse movimento tem 

como pauta o ensino médico nos Estados Unidos o reconhecidamente fragmentário e 
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reducionista, centrado no hospital e no laboratório, desenvolvendo atitudes e habilidades 

contrárias à filosofia do movimento. Os partidários da medicina integral sugeriam que 

as escolas médicas oferecessem um currículo holístico, proporcionando um médico que 

atuasse aprendendo e respeitando globalmente o paciente. Que, além de um profissional 

competente, formassem médicos capazes de atender seus pacientes e suas necessidades 

de modo mais integral. A medicina integral tinha a sua proposta fundamentada em dois 

pilares: introduzir novos conhecimentos relativos ao adoecimento, à relação 

médico/paciente, à sociedade e aos contextos culturais. Doutra parte, enfatizava, além 

do ensino nos ambulatórios, a introdução das comunidades como cenários de prática. 

Acreditavam seus adeptos que esses lugares, ao contrário das enfermarias, permitiam 

mais facilmente o exercício de apreensão do contexto de vida dos pacientes.  

 Então, para a medicina integral, integralidade teria a ver com atitude médica e 

essa atitude teria de ser "produzida" nas escolas médicas. Relacionava-se, desse modo, 

com a boa medicina, ou melhor, com a boa prática médica.  

 O movimento da medicina integral chegou ao Brasil, mas não se consolidou 

institucionalmente. Ele se irmanou ao movimento da medicina preventiva, que já se 

posicionava como um movimento de resistência ao regime militar. São heranças do 

movimento da medicina integral os internatos rurais, como também as práticas 

assistenciais dos residentes da medicina preventiva nos anos 89 do século passado 

(MATTOS, 2006).  

 

 

2.5.3 A Medicina Comunitária 

  

 Nos anos 60, há uma grande mobilização por parte de populares e intelectuais 

que exigem do governo americano tomada de decisão em relação à guerra do Vietnã, à 

pobreza urbana, ao racismo. São, então, implantados os Centros Comunitários de Saúde, 

destinados a efetuar ações preventivas e cuidados básicos de saúde para populares 

residentes em regiões geograficamente delimitadas. Apesar de esse programa ser inócuo 

no país de origem, organizações internacionais incorporam-no e procuram adequá-lo às 

necessidades dos diferentes contextos, com apoio da OMS que incentiva a extensão da 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cobertura para populações excluídas, principalmente, da zona rural. Esse movimento 

difundiu-se na América Latina, no início de 1970, com o apoio de agências 

internacionais de saúde. 

         A medicina comunitária ofereceu conceitos voltados a se repensar o cuidado 

médico intimamente ligado às necessidades da população. Desse modo, ao buscar 

compatibilizar a necessidade de extensão de serviços com o problema dos custos 

crescentes da assistência médica, reconhece como essencial uma simplificação 

tecnológica nas práticas de atenção à saúde, tendo por base evidências epidemiológicas 

que apontavam maior prevalência de doenças mais simples em populações (Santos 

2005). 

         Reconhece que a escola médica forma profissionais aquém da real 

necessidade da população e que isso se deve ao crescente privilégio do conhecimento 

em campos cada vez mais segmentados que se distanciam, a despeito de normas e 

recomendações.  Interessante é perceber que, na década de 90 do século passado, as 

linhas gerais do movimento da medicina comunitária continuaram presentes no 

arcabouço das propostas de reforma implementadas no Brasil.  

 

 

2.5.4 A Medicina Preventiva  

       

  Segundo Arouca (2003), a medicina preventiva, como disciplina do ensino 

médico, surgiu na Inglaterra, sendo transplantada para os Estados Unidos e o Canadá 

ainda nos anos 50 do século passado; conformou-se como um movimento ideológico 

com o objetivo de mudar a prática médica através de um profissional médico formado 

por um novo currículo imbuído de uma nova atitude adotada pelas Faculdades de 

Medicina.  

 O autor afirma que a medicina preventiva estava respaldada em três vertentes: 

na higiene privada, responsabilidade médica no século XIX; nos altos custos da prática 

médica nos Estados Unidos, nas décadas de 30 e 40 do século passado; e na redefinição 

das responsabilidades médicas na educação profissional.  
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 A proposta da medicina preventiva tinha como fundamento o conceito 

ecológico de saúde e doença, sendo fundamental para o médico imbuir-se de novas 

atitudes que o relacionassem com a comunidade, com os serviços públicos de saúde, 

com a promoção e a proteção da saúde do indivíduo e de sua família.  

 Diferenciou-se da Saúde Pública e da medicina social, identificando-se com a 

medicina clínica, ou seja, compreendia-se como uma nova medicina privada, enquanto 

as outras duas representavam uma participação estatal (AROUCA, 2003 p. 178).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Se o conceito de saúde está imbricado na qualidade de vida e, por conseguinte, 

a saúde dependerá do acesso do indivíduo aos determinantes e condicionantes de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(BUSS, 2000; BARATA,1998; PAIN,1997), pode-se indagar como o aluno de medicina 

que percorre todo o curso cuidando da doença ou, mais precisamente, do órgão doente, 

num cenário de prática de média e alta complexidade, não tem uma visão integral do 

doente, não desenvolve atitudes,  habilidades e, até mesmo, competência para tratar, de 

forma confortável para ambos, as doenças prevalentes. Esses alunos formados por 

professores altamente especializados, herdeiros de uma formação cartesiana e 

biologicista, trazem consigo, muito fortemente, o distanciamento tão censurado e 

criticado pelo novo encaminhamento que as escolas médicas estão propondo.  

 Então, como diz Morin (2000, p.89), é preciso mudar o pensamento: “é preciso 

substituir um pensamento que isola e separa por um que distingue e une”                                                                                                                                                      

      A partir da década de 50, a Organização Pan-Americana de Saúde(OPAS) 

patrocinou a realização de seminários sobre o ensino de medicina preventiva (Chile, 

1955 e México, 1956) que contaram com a participação de representantes das escolas 

médicas de diversos países e foram fundamentais para a difusão das ideias do 

movimento preventivista na região. As conclusões básicas desses seminários foram que, 

a partir da constituição dos departamentos de medicina preventiva, estes deveriam:  

... promover uma mudança ao nível da escola médica, 

promovendo um sistema de integração curricular aliado a uma 

mudança de atitudes dos docentes e, ainda, deveriam inaugurar um 
novo sistema de relações com os órgãos de saúde, oficiais ou não, e o 

ambiente acadêmico. Todo este conjunto complexo de transformações 

deveria produzir um novo tipo de médico que, por suas características, 

promoveria uma mudança da qualidade da atenção médica e, por 
conseguinte, uma melhoria das condições de saúde da população 

(AROUCA, 1975, p. 120).  
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  Até então, a medicina preventiva aparecia somente como uma das subdivisões 

da higiene. Após os seminários, ocorreu o reconhecimento de uma situação 

problemática na área de saúde que poderia ter como solução a formação de médicos 

com uma nova atitude. Mas, no dizer do autor acima citado:  

... a construção teórico-ideológica do real, nos países dependentes, 

coloca o profissional médico como agente das mudanças das 

condições de saúde, esquecendo-se, em primeiro lugar, de relacionar 
estas condições de saúde ao desenvolvimento das forças produtivas 

nos países periféricos e, em segundo lugar, de analisar as condições 

sociais que envolvem e determinam o trabalho médico, bem como a 

organização social da medicina ( ibidem, p. 130).  
 

  

 No contexto internacional, pode ser percebida a preocupação dos Estados 

Unidos com a América Latina – em particular, com o Brasil – após a revolução cubana 

de 1959, que representou uma ameaça à hegemonia norte-americana no continente.  

  A Conferência dos 21, realizada em 1960, aprovou na Ata de Bogotá, “a 

inauguração de uma nova fase na postura dos Estados Unidos ante os países latino- 

americanos” (Fonseca, 1984, p.17). Em 1961, na Conferência de Punta del Este, quando 

foi criada a Aliança para o Progresso, os compromissos na área social incluíam 

habitação, saneamento básico, educação e saúde.   

  No encontro das escolas latino-americanas realizado em Havana, em 1991, 

surgiram críticas à 1ª Conferência Mundial de Educação Médica de 1988.  

  A principal crítica dizia respeito ao fato de as recomendações terem se centrado 

nos aspectos educacionais e curriculares, não considerando as relações existentes entre o 

ensino, a prática médica e a organização da sociedade. Para Almeida (1999, p.60), a 

Conferência de Havana tinha se constituído em: 

um processo importante de reafirmação ideológica e   aprofundamento 
teórico-conceitual das questões vigentes na América Latina, 

decorridos seis anos da sua realização, não se tem conhecimento de 

avaliações acerca do significado desse evento no contexto do setor 

saúde, particularmente da educação médica, nos países da região. 

 

 

             O autor acrescenta que, apesar de o movimento da educação médica na América 

Latina ter uma postura crítica e de busca de inovações educativas, essas “preocupações 
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respondem mais às necessidades de funcionamento e a requerimentos corporativos 

internos das escolas que às efetivas necessidades do seu entorno social”. 

 Em síntese, todos esses movimentos nos currículos de saúde do mundo 

ocidental, observa-se que o curso médico tem dificuldades em implementar uma política 

educacional voltada para a construção do conhecimento do aluno. Apesar do esforço em 

compor um curso que atenda as demandas de saúde atuais, ainda são tímida as 

iniciativas curriculares de pedagogias ativas. É um curso impactado significativamente 

pela técnica, no caso o currículo flexneriano  e por ser ainda seus mestres, oriundos dos 

currículos tecnicistas tão amplamente difundidos. 
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2.6 COMPREENDENDO CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecendo a Manhã   

    

Um galo sozinho não tece uma 

manhã:   

ele precisará sempre de outros 

galos.    

 

De um que apanhe esse grito 

que ele e o lance a outro; 

 de um outro galo  que apanhe 

o grito de um galo antes   

e o lance a outro; 

e de outros galos  que, com 

muitos outros galos, se cruzem   

os fios de sol de seus gritos de 

galo,  para que a manhã,  

desde uma teia tênue,   

se vá tecendo, entre todos os 

galos.   

 

 

         João Cabral de Melo Neto 
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2.6.1 Sobre Currículo 

 

 
     

      “No curso dessa “corrida” que é o currículo 

acabamos por nos tornar o que somos” 

                                                                         Toma Tadeu da Silva 

 

 

Muitos consideram currículo apenas a grade curricular, a divisão em 

disciplinas e os conteúdos trabalhados por elas. Outros ponderam que todos os 

processos vividos na escola são componentes do currículo (SILVA, 2009). Apesar de 

constituir um dos fatores que apresenta maior influência na qualidade do ensino, pode-

se inferir que esse aparente consenso esconde um equívoco. Não existe uma noção, mas 

várias noções de currículo, tantas quantas as perspectivas adaptadas.   

Para o autor, foi nos Estados Unidos que se iniciaram os primeiros estudos 

sobre o currículo. Após a guerra civil americana e o proeminente crescimento da 

indústria, fazia-se necessária a qualificação de mão de obra para o mercado. Por outro 

lado, a influência do grande número de imigrantes colocava em perigo os valores e a 

cultura branca e protestante americana, que viu na escola a oportunidade de preservar e 

homogeneizar os costumes, tornando assim o currículo, também, instrumento de 

controle social ou, como diz o autor, “um artefato” de proteção da identidade nacional. 

Seguindo o pensamento do autor citado, o tema currículo já vem sendo 

discutido desde Dewey,1902; tendo passado por várias teorias: tradicional, críticas e 

pós-criticas, não se pode olhar para ele com a mesma ingenuidade. Rememora a 

importância do livro escrito por Dewey, no ano de 1902, cujo título trazia a palavra 

“currículo” e onde expressava a sua preocupação com a construção da democracia 

(2009, p.23). 

O autor registra também que, em 1918, Bobbitt escreve, nos Estados Unidos, 

um livro procurando responder a questionamentos que, naquela época, eram cruciais 

para as finalidades da escolarização de massa, assim se expressando:  

quais os objetivos da educação escolarizada: formar o trabalhador 

especializado ou proporcionar uma educação geral, acadêmica, à 
população? O que se deve ensinar: as habilidades básicas de escrever, 

ler e contar; as disciplinas acadêmicas humanísticas; as disciplinas 

científicas; as habilidades práticas necessárias para as ocupações 
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profissionais? Quais as fontes principais do conhecimento, a ser 
ensinado: o conhecimento acadêmico; as disciplinas científicas; os 

saberes profissionais do mundo ocupacional adulto? O que deve estar 

no centro do ensino: os saberes “objetivos” do conhecimento 

organizado ou as percepções e as experiências “subjetivas” das 
crianças e dos jovens? Em termos sociais, quais devem ser as 

finalidades da educação: ajustar as crianças e os jovens à sociedade tal 

como ela existe ou prepará-los para transformá-la; a preparação da 
economia ou a preparação para a democracia? (apud SILVA, 2009 p. 

22). 

 
 

A diferenciação entre os dois teóricos está em que, enquanto Dewey trazia para 

o modelo curricular a vertente humanística que existia na escola clássica, nas “artes 

liberais”, que visavam alcançar os mais altos ideais do espírito humano, Bobbitt (1918) 

iria oferecer um currículo voltado às necessidades de mercado; entendia “a educação, 

tal como usina de fabricação de aço, como um  processo de moldagem”. Essa visão 

consolida-se em 1949 no livro de Tyler (apud SILVA 2009, p.24). 

O currículo continua a ser frequentemente identificado com o "plano de 

estudo". Este conceito de currículo, muito próximo do conceito de programa, como foi 

formulado por Bobbit (1922) “uma série de coisas que as crianças e os jovens devem 

fazer e experimentar como forma de desenvolverem as suas capacidades de fazerem 

bem as coisas que moldam as questões da vida adulta” (PARASKEVA, 2005, p.12), 

evoluiu para um conceito mais amplo que privilegia o contexto escolar e todos os 

fatores que nele interferem. Procurando traduzir essas novas concepções, Ribeiro (1989, 

p.51) propôs a seguinte definição mais operacional de currículo: “plano estruturado de 

ensino-aprendizagem, incluindo objetivos ou resultados de aprendizagem a alcançar, 

matérias ou conteúdos a ensinar, processos ou experiências de aprendizagem a 

promover”.   Mas o currículo não é apenas planejamento, é também a prática em que se 

estabelece o diálogo entre os agentes sociais, os técnicos, as famílias, os professores e 

os alunos (SILVA, 2005). O currículo é determinado pelo contexto, e nele adquire 

diferentes sentidos, conforme os diversos protagonistas (FORQUIN, 1993).  

Escola e currículo são faces da mesma moeda. A escola, para se implantar, 

passa por um planejamento, um pensar, uma série de escolhas que irão formar a sua 

identidade. Essa identidade é reprodutora daquilo que as classes sociais dominantes 

elegeram como modelo de formação ideal ao homem moderno. Seria, portanto, o 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retrato de uma sociedade? Uma sociedade que produz e se reproduz através do artefato, 

do currículo criado? Para alguns filósofos como Apple (2008), a escola funciona como 

agente mantenedor da hegemonia dessa dita classe. 

 Para Lima (2008, p. 52), a escola garante a continuidade desse jaez 

“socializando para as novas gerações as aquisições e invenções resultantes do 

desenvolvimento cultural da humanidade”. Em determinado momento, a sociedade 

moderna sentiu a necessidade de criar um espaço e um tempo separado da vida 

cotidiana para que as gerações se encontrassem e pudessem transmitir novas formas de 

saberes que estavam sendo criadas. Então cria-se, através da escola, um instrumento de 

manejo que, com uma promessa de sucesso contida no seu currículo, arrebanha todos 

aqueles que a procuram e acreditam numa prosperidade após a sua conclusão.   

              Nesse contexto, infere-se o currículo como cérebro da escola, responsável por 

esse cabedal de conhecimentos, tidos como verdadeiros e bem comum que deve ser 

socializado a todos os seres humanos, e que ele também é um instrumento a ser usado 

para essa socialização. A validade dos conhecimentos é reconhecida, mas se questionam 

sua igual importância para todos e os parâmetros utilizados para selecioná-los. Ou, 

ainda, o que Silva (2009, p.46) argumenta: “A questão não é saber qual conhecimento é 

verdadeiro, mas qual conhecimento é considerado verdadeiro”. Quem valida esses 

conhecimentos como verdadeiros e por quê? Vejamos o que assinala Forquin (1993, p. 

16) a esse respeito: 

aquilo que as escolas transmitem da cultura é sempre uma escolha de 
elementos considerados socialmente válidos e legítimos, 

compreendendo noções científicas, competências, formas de 

expressão, mitos e símbolos socialmente mobilizadores. 

 

 

             É importante ressaltar que o conhecimento resulta da “organização” de 

informações em redes de significados, através de símbolos, da percepção, da memória, 

da atenção e da imaginação (Apple, 2008). Inclusive, o autor se preocupa com o que 

efetivamente acontece entre essas redes de relações e com a interferência humana no 

processo. Não acredita que as ligações se estabeleçam automaticamente. 

O que se pode compreender dessa perspectiva? Para a compreensão do 

processo educativo, deve-se compreender aquele (processo) pelo qual os seres humanos 

produzem a sua existência, isto é, o processo produtivo, o mundo do trabalho e o âmbito 
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de suas relações, criando uma hierarquia social. Aquele que mais tem posse e/ou 

conhecimento é o mais respeitado e o que irá oportunizar o conhecimento “ideal” às 

demandas do momento (APLLE, 2008). Este sempre é o que detém mais poder e que 

traz ao seu redor outros, a ele subordinados, de menos posse e que dele dependem para 

sobreviver. Acreditam na escola como uma forma de galgar caminhos e atalhos para se 

projetar economicamente.   

O currículo da escola toma outra dimensão nas sociedades de economia 

capitalista; retira, pois, do ser humano toda a liberdade de criação e empoderamento ao 

submeter-se, bem como os seus professores, a um currículo que prestigia as disciplinas, 

produzindo especialistas cada vez mais pragmáticos com uma única finalidade, que é 

vencer economicamente dentro da carreira escolhida. Passa o homem, a acreditar na 

técnica pela técnica em detrimento do humano, levando, assim, o homem à sujeição. A 

esse respeito, Morin (2007, p. 109) afirma: “a sujeição significa que o sujeito sujeitado 

sempre julga que trabalha para os seus próprios fins, desconhecendo, na realidade, que 

trabalha pára os fins daquele que o sujeita”. 

Em consequência, pode-se observar que, por anos, desde a sua invenção 

(século XIX), o currículo vem se firmando como um instrumento importante de 

reprodução social e formador de indivíduos para compor as classes mais poderosas no 

que se refere não só ao conhecimento intelectual, mas à aquisição de bens, à mobilidade 

social entre classes e ao convencimento do que é mais importante ser como pessoa 

humana dentro da sociedade moderna e pós-moderna (MOREIRA e SILVA 2008). 

Essa mobilidade no pensar a educação, tradução das demandas de um mercado 

veloz, global, versátil e volúvel, compromete a própria formação humana quando os 

conteúdos curriculares ficam mais condensados em disciplinas de valor puramente 

pragmático, utilizando-se da “maleabilidade” dos corpos para inculcar um novo padrão 

de valor individual, formando o cidadão que pode participar de todas as comodidades 

oferecidas pelo mercado (MORIN, 2002). 

Essa visão é não só por Apple (2008) defendida, como também por outros 

teóricos, a exemplo de McLaren (2000) que, a rigor, acredita no mercado como indutor 

do que é necessário conhecer para se produzirem o tipo e a quantidade de profissionais 

que se desejam, subordinando, assim, o currículo da escola.  
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Foi nesse contexto que surgiram as disciplinas como resposta e caminhos às 

urgências históricas colocadas pelo mundo urbano-industrial e pela modelagem do 

homem adequado a critérios de utilidade-docilidade: útil economicamente, pelo trabalho 

e pela produção; dócil politicamente, pela passividade, resignação e disciplina, tornando 

a escola, no conceito anunciado por Foucault (1989), uma das "instituições de 

sequestro", como o hospital, o quartel e a prisão, locais de criação de "corpos dóceis". A 

docilização do corpo tem uma vantagem social e política sobre o suplício, porque este 

enfraquece ou destrói os recursos vitais. Já a “docilização” torna os corpos produtivos, 

convictos de que estão se portando e comportando da forma conveniente e 

recomendável a todos aqueles “entes” ditos civilizados. E, assim, traz uma sensação de 

liberdade, de autonomia, de “governamentalidade”: 

uma conexão entre conhecimento e poder que ocorre através da 

ordenação e da disciplina das regras e dos padrões mediante os 

quais os indivíduos “raciocinam” sobre eles mesmos e sobre suas 
ações no mundo (POPKEWITZ 2000 p.1). 

 

 

        É a sujeição do sujeito que pronuncia o discurso que não o faz livremente, fora 

das contingências dos discursos já presentes, pelo contrário, ninguém está “de fora” do 

discurso e de suas articulações de poder em saberes e instituições. O currículo, como 

promotor de cultura, poderá ser transformado em ferramenta que promova os espaços 

onde se exerça a autonomia, o que Giroux (1986) denominou conceito de “voz”, 

formando, desse modo, profissionais, além de competentes, críticos. 

A escola, tentando se adequar cada vez mais ao mercado, para atender à 

demanda, se distancia de conteúdos que contribuem para o “cultivo” do espírito 

humano. A escola, hoje, e os seus profissionais sofrem de uma incerteza “crônica”: o 

que ensinar? Como integrar os conteúdos ditos imprescindíveis para o mundo do 

trabalho com os conteúdos imprescindíveis para a formação humana? Como convencer 

os jovens alunos e jovens professores de que não se pode romper tão drasticamente com 

o passado, sob pena de pagar um preço muito alto?  

A escola vem sofrendo essas transformações científicas, mas, apesar de 

compreender o processo, se modifica muito lentamente em comparação aos avanços 

científicos, mais precisamente no que se refere às teorias educacionais. Forquin (1993, 

p.22) compreende currículo como “[...] uma abordagem global dos fenômenos 

http://www.boaaula.com.br/iolanda/disciplinas/curriculo/defcurriculo.html#FORQUIN#FORQUIN
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educativos, uma maneira de pensar a educação que consiste em privilegiar a questão dos 

conteúdos e a forma como estes conteúdos se organizam nos cursos”. 

Apesar de questionamentos como esses estarem presentes nos nossos dias, a 

Didática Magna, de Comenius (1592-1670), já integrava o trivium (gramática, retórica, 

dialética) com o quadrivirum (aritmética, geometria, astronomia, música), e acreditava 

que o fracasso do ensino era a incapacidade de relacioná-los e adaptá-los à pessoa.  

 A escola, invenção mais eficaz e eficiente naquilo, que se propõe, da 

sociedade moderna, limita-se a construir o currículo seguindo as prescrições 

recomendadas, carregado de significados, inclusive de disputa (GIROUX, 1987). 

Mesmo sem a força de resistência necessária para transformá-lo em um instrumento 

capaz de conduzir a sociedade para percorrer o caminho “que não se limita à nossa vida 

escolar, educacional, mas à nossa vida inteira” (SILVA, 2009). Para conseguir esse 

intento, é preciso se transformar em toda a sua essência. Renegar o que o iluminismo 

consolidou: um grande número de instituições de assistência e proteção aos cidadãos, 

como família, hospitais, prisões e escolas, inserindo nelas mecanismos que os controlam 

e os mantêm na iminência da punição. Como diz Forquin (1993, p.9): 

[...] se toda educação é sempre educação de alguém, por alguém, ela 
supõe sempre, também, necessariamente, a comunicação, a 

transmissão e a aquisição de alguma coisa: conhecimentos, 

competências, crenças, hábitos, valores, que constituem o que se 

chama precisamente de “conteúdo” da educação. 

 

 

Se antes se questionou a função social da escola, hoje esses mesmos 

questionamentos continuam mais contundentes no nosso mundo contemporâneo. Os 

séculos passam, mas as inquietações são as mesmas. Talvez pelo dinamismo com que a 

vida e o progresso ocorrem não se tem tempo de suprir uma determinada necessidade 

sem que outra já não se instale pedindo atenção. 

É papel das políticas de educação incentivar o professor na “práxis" (ação/ 

reflexão) pedagógica, "locus" da produção do saber, através da interação com os alunos, 

a assimilar as informações necessárias de que precisa a cada aula para oferecer os 

conteúdos a serem estudados e, juntos, professor e aluno construírem o conhecimento 

pertinente. Pois cada dia é um dia diferente, cada turma é única e cada aluno é único 

(FREIRE, 1975). 
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             Assim, através da perspectiva da teoria freireana, poderiam levar aos alunos 

tópicos e exemplos que ajudariam a desenvolver uma concepção critica da sua vida, do 

seu meio, do seu futuro trabalho e da sociedade em geral, habilitando-os não só a 

conhecer, mas contribuindo para uma sociedade mais justa (FREIRE, 1992). 

Pois a educação é tida, pela grande maioria, como o único caminho para se 

chegar a uma situação de sobrevivência digna, é a porta da esperança e da liberdade 

(FREIRE, 1992). É, também, para outros, a oportunidade de ascensão social, de se 

igualar aos outros mais privilegiados, é como se fosse condição de redenção. 

A partir do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, 

tiveram início as grandes transformações na sociedade em face do desenvolvimento 

industrial e tecnológico, com destaque para os meios de comunicação, criando redes de 

comunicação social, provocando modificações nos costumes, criando movimentos 

reivindicatórios na sociedade civil.  

Segundo Morin (2003), o mundo acreditou “num porvir” prometido tanto pelo 

comunismo quanto pela ideia de sociedade industrial. Os países subdesenvolvidos 

acreditavam que o futuro seria promissor longe dos flagelos que degradam a condição 

humana. Protestos contra a guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, contracultura, 

movimento feminista, liberação sexual foram registrados em todo o mundo e numa 

dimensão nunca vista.  

Esses movimentos estruturantes impactaram o currículo das escolas, gerando 

grandes mudanças. As escolas procuraram se adequar, às vezes de forma “abrupta”, 

para responder às progressivas mudanças sociais (FORQUIN, 1993; SACRISTÁN, 

2007).  

Outras vezes, provocadas por “incentivos”, promoveram um currículo sem o 

aprofundamento necessário de um estudo do reconhecimento da realidade para uma 

melhor compreensão do que pode e deve ser mudado. Como diz Morin (2000, p. 22), 

“[...] não se podem reformar as estruturas universitárias se anteriormente as mentes não 

forem reformadas; mas só se podem reformar as mentes se a instituição for previamente 

reformada”.  

Enquanto as modificações acontecem na sociedade, a escola e, 

consequentemente, o currículo, procuram promover uma leva de profissionais para dar 
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conta de uma parte desta sociedade que acredita num mercado voltado para o consumo e 

o pragmatismo, “sinônimos” de sucesso e felicidade; à custa da degradação e da 

qualidade de vida, surge outro movimento, como as duas hélices antagônicas e 

complementares (MORIN, 2003), outra parte da sociedade procura por uma nova ordem 

social de respeito ao meio ambiente, de autocrítica, mostrando o que ele chama de 

“avesso do cenário”, a falência dos recursos naturais ameaçando a vida humana no 

planeta, provocando os movimentos ecológicos mundiais, criando outras demandas.  

Novamente, a escola é chamada para não só interagir com essas realidades, 

antagônicas e complementares, como também para preparar a juventude para o século 

XXI. Um século de perplexidades em que, na visão de alguns teóricos, uma educação 

holística e integrada poderia dar conta (CAPRA, 1996; DELORS, 1998; MORIN, 2000, 

2003,2009). 

A escola é convidada, então, a estar apta e a passar a oferecer um currículo 

condizente com essa nova realidade, os problemas da modernidade, passando a ampliar 

o questionamento do pensamento curricular moderno (MOREIRA, 2008). 

A educação, na sociedade capitalista, é, então, um elemento de manutenção da 

hierarquia social como instrumento da hegemonia ideológica burguesa (APPLE, 2008). 

A igualdade política é algo de direito, em muitas sociedades, mas, como diz Bobbio 

(1992), não de fato. Ao ponto, de esses direitos não passarem de uma ilusão. Um 

exemplo são as desigualdades sociais que são concretas e que a cada dia são mais 

evidentes. 

  Nessa lógica, o professor é um trabalhador comum cujos produtos são, num 

sentido, seus alunos, seres pensantes no mínimo com instinto de sobrevivência, que 

seriam moldados quase à revelia dos seus interesses, tornando-se, por inércia, produtos 

capitalistas Os alunos, produtos de uma sociedade capitalista, passam a ser retratos 

estereotipados desses professores e são igualmente amorfos, “corpos dóceis”, prontos 

para atuar em um mundo regido pelo mercado (FOUCAULT, 1989). 

Muitos professores se veem beneficiados e/ou agraciados quando encontram na 

sociedade ex-alunos (trans)formados em senhores detentores de poder, representantes 

legítimos daquilo que se almeja como sucesso profissional e pessoal: políticos, 

empresários sem tradição pedagógica. Senhores que não só reproduzem o status quo, 
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como também criam condições para aperfeiçoamento daquilo que só a classe dominante 

usufrui (APPLE, 2008).   

Pode-se, entretanto, pensar numa alternativa ou possibilidade de viabilizar a 

superação das dicotomias existentes e da emancipação do ser humano na integração 

entre o ensino e sua vida. Freire (1975) aponta que assim como o trabalho físico sem 

elementos espirituais anula a natureza humana, também a atividade intelectual à 

margem do trabalho, sem a práxis, conduz facilmente aos erros de um idealismo 

artificial e de uma abstração falsa. A união entre os dois dá um caráter integral à 

educação e tomará o lugar da formação unilateral, especializada e alienada dos nossos 

dias.  

Qual a contribuição do ensino para a modificação desse contexto? Ele aparece 

como instrumento para o conhecimento e/ou desvelamento das realidades e, também, 

para, de posse de um novo conhecimento, transformar-se e, por conseguinte, 

transformar a sociedade e o mundo.  

A educação traz em si essa possibilidade, esse potencial que vai despertar a 

consciência dessa possibilidade que se encontra latente no âmago de todo ser humano 

(MORIN, 2000). O homem, jamais, por si só, conquista sua consciência de cidadão, 

porque foi desde cedo privado dos meios que lhe permitiriam consegui-lo. 

Não pode a escola se limitar a trabalhar com um currículo que apenas 

privilegie parte da sociedade. Como diz Morin (2003), indo ao encontro, após dez anos, 

de Forquin (1993) a respeito da passionalidade do currículo: ele expressa uma cultura e 

não pode ser separado do contexto social. 

Continuando com o pensamento de Morin (2005), ele mostra a importância de 

se integrar às disciplinas, promovendo articulação para que o conhecimento se complete 

e atenda às demandas provocadas pelas emergências do cotidiano.  

Segundo Morin (2003), o homem deixa de sonhar para viver o hoje nas 

possibilidades de sobrevivência. A razão domina, a confiança na disciplina afasta cada 

vez mais o homem da sua natureza. O homem está convencido pela técnica, e a 

educação é a instituição que representa bem essa ideia, pois o conceito que define a 

modernidade é a disciplina, um meio de dominar, controlar, submeter e domesticar os 

comportamentos mais díspares.  
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Se o currículo dá voz à sociedade, reproduzindo a ideologia dominante, não se 

pode esperar uma mudança significativa enquanto ele permanecer fragmentado, pois a 

adoção de um currículo fragmentado, tradicional, engessa a instituição. Sobre o tema, 

Veiga (1995) se expressa colocando-se a favor de um currículo integrador, que tem 

como objetivo reduzir a distância entre as disciplinas, proporcionando novas 

possibilidades de aprendizagem e ações pedagógicas harmônicas e com a atualidade. 

Moreira (2001, p. 65-81), quando se reporta a currículo, o concebe como:  

...todas as experiências organizadas pela escola que se desdobram em 

torno do conhecimento escolar. Incluo no âmbito do currículo, assim, 

tanto os planos com base nos quais a escola se organiza como a 
materialização desses planos nas experiências e relações vividas por 

professores e alunos no processo de ensinar e aprender 

conhecimentos.  

 
  

 

Nessa perspectiva, o professor encontra-se necessariamente comprometido com 

o planejamento e com o desenvolvimento do currículo.  

 Portanto, pode-se inferir que os currículos se formam e se conformam, nas 

mais variadas formas: currículo formal (FORQUIN, 1993), integrado (SANTOMÉ, 

1998), por competências (PERRENOUD, 1999), prescrito (SACRISTÁN, 2000; 

GOODSON, 2008), por narrativa (GOODSON, 2008). Essas nomenclaturas são 

vinculadas ao currículo a partir da opção pedagógica da instituição formadora.  

  O currículo prescrito segue os ditames da alta burocracia e surge de uma 

“crença de que podemos imparcialmente definir os ingredientes principais do curso de 

estudo e depois prosseguir e ensinar os vários segmentos e as várias sequencias em 

ordem sistemática” (GOODESON 2008 p. 142); no currículo oficial é demonstrada a 

ideologia da instituição e “indica-se o que está determinado no papel, em programas, 

prospectos, etc.” (KELLY, 1980 p. 4); currículo em ação é o currículo possível, ou 

seja, o currículo efetivamente vivenciado, percebido no dia a dia pelos professores e 

alunos (SACRISTÁN, 2000); o currículo realizado é resultado da interação didática 

alcançada com os alunos, professores e demais atores (PACHECO, 2005); e currículo 

oculto é aquele que, quando realizado, não corresponde ao que estava previsto no 

currículo oficial, mas que, de certa forma, corrobora a formação do aluno. 
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Se a educação é vista como ferramenta de promoção social e cultural, o homem 

depende da educação, e ela está presente no seu cotidiano. Para isso, dedica grande 

parte de seu tempo em detrimento de seus saberes experienciais. Chegou-se ao século 

XXI com a certeza de que só pela educação se consegue sobreviver com dignidade. Isso 

representa que não basta, hoje, saber escrever e ler, faz-se necessário ter um curso 

superior. E o curso superior não é aquele que melhor se adeque às suas afinidades, e, 

sim, aquele que traz o melhor custo benefício, pois é o mercado que irá apontar onde 

você deve chegar, o que deve vestir e consumir (APPLE, 2006).  

Existem diferentes concepções de educação e diferentes ofertas. Sua prática vai 

além da escola e abrange desde sociedades primitivas até as sociedades mais 

desenvolvidas e industrializadas. Há escolas que oferecem um currículo formal, básico, 

em que as disciplinas são prioritárias, e escolas que, além das disciplinas, se arriscam a 

oferecer, mesmo de forma complementar, conteúdos que fortalecem as virtudes 

humanas, para que despertem no estudante o que a sociedade conceitua como 

politicamente correto.  

Quando se trata de crítica ao currículo escolar, o que estes teóricos teriam em 

comum? Tratando dos clássicos, principalmente, a criatividade e a coragem de dizerem 

o que pensam, independente dos seus contextos de vida. Alguns foram e ainda são, para 

alguns, mal vistos e não recomendáveis para os jovens. Suas ideias são ainda hoje 

instigantes e cheias ainda de “mistérios”, são robustas de sentidos e de acenos de um 

porvir cheio de esperança e pronto a ser preparado pelas mãos da liberdade e da alegria. 

Uma escola onde o homem se faça homem sem dor, sem medo. Onde o homem seja 

sujeito de si próprio além do pensamento, nos atos e fatos, na certeza de que o outro é o 

seu espelho. 

Comporta-se como se houvesse uma subjetividade coletiva, e essa 

subjetividade é uma procura constante. Só se é “normal” quando se pensa como o outro. 

Se os homens são indivíduos complexos com personalidades próprias, tempos diferentes 

para maturação do conhecimento e caráter, como oferecer a esses homens propostas de 

aprendizagem iguais, em tempos iguais? O papel da escola não seria, com certeza, essa 

escola que temos no presente. Apesar de termos ações pontuais de escolas que tentam 

outras alternativas curriculares.  
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Portanto, entende-se que um currículo só se realiza efetivamente quando a 

sociedade interage com ele, ou seja, sociedade e currículo têm o mesmo objetivo. É a 

sociedade que estimula a mudança, e essa mudança é traduzida pelo currículo por ser 

uma construção social do conhecimento, é a própria cultura em ação, sendo ao mesmo 

tempo processo e produto. Segundo Silva (2008), os currículos vão se modificando ao 

longo da história, de forma dialética, construindo a sociedade e sendo, ao mesmo tempo, 

reconstruídos por ela. São parte fundamental da organização escolar, transmitindo os 

conhecimentos historicamente produzidos, as formas de distribuição e assimilação 

(VEIGA, 1995). 

A quebra de tabus, como a sexualidade, as questões de raça e etnia, que vem se 

impondo ao longo do tempo, impacta os currículos contemporâneos. Silva (2009) 

acredita que essas questões afloraram na transformação do mundo em aldeia global; a 

mistura dos povos tornou-se mais frequente, quebrando preconceitos, exigindo direitos, 

mesclando a pele e a mente dos povos. A dubiedade entre ser ou não ser branco, negro 

ou de outra cor, provoca conflitos inúteis de identidade diante das descobertas da 

ciência de que raça é apenas uma questão semântica, desacreditando assim a ideia de 

etnia e raça.  

Por sua vez, o movimento feminista provou a condição da mulher como um ser 

capaz de prover, criar e concorrer em iguais condições com o sexo masculino, em todas 

as esferas políticas, sociais e econômicas, desmistificando a compreensão do currículo 

de que existiam disciplinas, matérias e profissões próprias para a mulher e o homem 

(SILVA, 2009) que provocavam uma profunda desigualdade, dividindo homens e 

mulheres. Esse movimento tenta construir um ambiente de aprendizagem que facilite o 

desenvolvimento de uma solidariedade feminina. 

A sexualidade também foi, e ainda é, discutida como uma condição de escolha 

pelo homem ou pela mulher, sem que isso possa interferir no seu desenvolvimento e 

capacidade intelectual ou produtiva. Silva (2009, p. 105) afirma que o conceito de 

gênero foi criado para enfatizar o fato de que as identidades masculina e feminina são 

historica e socialmente produzidas. Também o movimento “queer”, “movimento 

homossexual surgido nos Estados Unidos e Inglaterra [...] com proposta pedagógica 

onde a ênfase é dada a uma metodologia de análise e compreensão do conhecimento e 
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da identidade sexuais” (ibidem, p.105 a 108), começa por problematizar a identidade 

sexual considerada normal, ou seja, a heterossexualidade, quando a identidade é sempre 

uma relação: o que eu sou só se define pelo que não sou. O movimento queer questiona 

a dimensão da homossexualidade dada como um desvio da sexualidade dominante, a 

heterossexualidade. Esse movimento exige que a sexualidade seja seriamente tratada no 

currículo como uma questão legítima de conhecimento e de identidade. 

 

 

 

2.6.2 O Currículo Integrado como Promotor da Formação Humano e Profissional 

 

 Para se instituir um currículo integrado, segundo Santomé (1998), é necessária 

uma ação pedagógica, por parte dos professores e de todos os que fazem a escola, 

promovendo elementos integradores, presentes nas disciplinas, numa tentativa de 

contemplar a interdisciplinaridade. É através da interdisciplinaridade, segundo esse 

autor, que se possibilita a integração dos saberes.  

 Para Bernstein (1996), falar em integração é falar, também, em classificação e 

enquadramento; para o autor, classificação seria o alcance de sustentação e conservação 

de fronteiras entre os conteúdos, enquanto o enquadramento é a força da fronteira entre 

o que pode e o que não pode ser transmitido numa relação pedagógica. 

 O mesmo autor diz que a organização escolar, geralmente, apresenta o seu 

currículo em forma de classificação por hierarquia, o que ele chama de “currículo 

coleção”. Já o currículo integrado apresenta suas disciplinas numa perspectiva 

relacional, abrandando as classificações e os enquadramentos, promovendo uma 

iniciativa maior dos professores e alunos e uma maior conexão de saberes tanto 

escolares quanto do cotidiano, quebrando o dogmatismo do conhecimento. 

 A lógica de organização do conhecimento por disciplinas foi incorporada à 

cultura escolar e passou a ser o critério dominante de estruturação curricular, sobretudo 

nos níveis de ensino mais elevados, reproduzindo a fragmentação e o isolamento das 

diferentes matérias e campos do conhecimento (APPLE 2006). 

 A organização curricular perpassa pelo conhecimento das relações de poder 

que são diferentes nos campos científico, acadêmico e escolar. Pensar em organização 
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curricular implica pensar essas relações constituídas no âmbito do processo de 

formação, na instituição formadora ou na escola.  Situar as possibilidades de disciplinas 

ou propostas integradas implica uma comunhão entre professores, alunos e planejadores 

dos currículos, numa abertura das disciplinas e das mentes para que possam dar conta 

de finalidades educacionais e questões sociais mais amplas (MORIN, 2000). 

 Se currículo, na sua definição, significa caminho, carreira, e que somos o 

produto final desse caminhar (Silva, 2009), esses caminhos previamente estabelecidos e 

oferecidos pela escola têm a intencionalidade de conseguir, ao seu final, oferecer à 

sociedade aquilo que se considerou como o homem ideal, o produto desejado. O perfil 

ideal do cidadão apto a viver em sociedade. Esse mesmo cidadão, formado por um 

currículo fechado, vertical e cartesiano, se vê desafiado a atuar em outra perspectiva 

pois a atualidade exige um novo cidadão com formação ampla para trabalhar em um 

mundo que se mostra cada vez mais complexo, onde o pragmático não pode ser 

dispensado e, ao mesmo tempo, se faz necessário conhecimento das mais diversas áreas, 

além de uma formação ética e humanista.  

 Para formar o homem, a escola dispõe de várias disciplinas criadas e sugeridas 

pelo mundo capitalista e pragmático: as disciplinas científicas, acadêmicas e escolares 

com diferentes processos de constituição e finalidades sociais distintas, gerando 

relações de poder (FAZENDA, 1995). 

 Esse conhecimento é limitado pela própria constituição da disciplina. A esse 

respeito, ZABALA (2002, p.72), faz a seguinte colocação:  

duas são as limitações fundamentais que apresentam as disciplinas e 
que devem ser assumidas plenamente para poder elaborar o currículo 

escolar: a insuficiência
2
 para dar resposta a todos os conteúdos de 

aprendizagem necessários para a realização de algumas finalidades 

educativas que pretendem a formação integral das pessoas e sua 
extrema  parcialização

3
.  

 

 

 Pensar na organização curricular implica pensar em interesses constituídos no 

âmbito do processo de formação, na instituição formadora ou na escola. Pensar em 

organização curricular integrada é situar as possibilidades de disciplinas ou propostas 

 
2 Grifos do autor 
3 Grifos do autor 
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que possam contemplar as complexidades do mundo social, afetivo (família) e do 

trabalho. 

 Essas disciplinas fragmentárias foram criadas e selecionadas para formar um 

cidadão “inteiro”, daí a sua inoperância em responder às questões da atualidade, como: 

um ser complexo, inteiro, pode ser induzido a se ver e ver o mundo fragmentadamente? 

Esse mesmo ser pode respeitar a totalidade das coisas como coisas inacabadas e em 

permanente mutação? E, ainda, como esse mesmo ser, formado fragmentadamente, 

pode, através de um currículo integrado, formar cidadãos com visão integradora? E é 

nesse espaço institucional que se produz um acúmulo enorme de conhecimentos 

fragmentados e compartimentalizados em diferentes disciplinas e especialidades que 

ignoram, embora, muitas vezes, trabalhem com o mesmo objeto de estudo (SANTOMÉ, 

1998). 

 Se para a escola está estabelecido que os homem são inconclusos e 

diferenciados entre si, ao mesmo tempo a escola compreende que é preciso formar um 

padrão, respeitando  a complexidade do ser e do mundo, isso implicando em oferecer 

conteúdos outros, ao seu currículo, que venham fomentar ou aprimorar a natureza 

humana, a fim de que possam melhor conviver com seus semelhantes e com o mundo. 

 O „currículo integrado‟ não só organiza o conhecimento, como desenvolve o 

processo de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos como 

sistema de relações concretas que se pretende explicar, conhecer e compreender em 

determinada totalidade (SANTOMÉ, 1998). 

 Na ação pedagógica, entretanto, o método deve ser criado a cada momento, 

restabelecendo as relações dinâmicas e dialéticas entre os conceitos, reconstituindo as 

relações que configuram a totalidade concreta da qual se originaram, de modo que o 

objeto a ser conhecido revele-se gradativamente em suas peculiaridades próprias 

(GADOTTI, 1995; MORIN, 2002). 

 A interdisciplinaridade é a reconstituição da totalidade pela relação entre os 

conceitos originados a partir de distintos recortes das disciplinas; da imersão natural 

entre as fronteiras das disciplinas, isto é, dos diversos campos da ciência representados, 

objetivando possibilitar a compreensão do significado dos conceitos, das razões e dos 

métodos pelos quais se pode conhecer o real e apropriá-lo em seu potencial para o ser 
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humano e responder às inúmeras questões que se apresentam na atualidade (MORIN, 

2000). 

             Segundo Matui (1995) e Santomé (1998), um dos primeiros estudiosos a 

“defender” a interdisciplinaridade foi Piaget, que propunha diferentes modalidades de 

colaboração entre as disciplinas, às vezes com subdivisões dentro de um mesmo nível 

de relação (interdisciplinaridade linear, estrutural, restritiva), apresentando os modelos: 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Zaballa (2002) 

explica cada uma dessas subdivisões, acrescentando a pluridisciplinaridade, como 

observamos a seguir:  

 Multidisciplinaridade: correspondendo ao nível mais baixo de integração, 

formando uma justaposição de disciplinas com a intenção, apenas, de esclarecer alguns 

de seus elementos comuns.  

 Interdisciplinaridade: são estudos diferenciados de diversos especialistas em 

um contexto coletivo de pesquisa. Implica um esforço por elaborar um contexto mais 

geral, no qual cada uma das disciplinas é modificada, e passam a conviver em 

interdependência. O resultado é a interação proporcionando um enriquecimento 

recíproco, com transformações em diferentes aspectos, inclusive na pesquisa, com 

novas abordagens metódicas e de análise, tendo em vista os vários intercâmbios entre as 

disciplinas. A interdisciplinaridade já provocou o nascimento de uma outra forma de ler 

e ver o mundo. Como na bioquímica, a sociolingüística, as neurociências são áreas do 

conhecimento resultantes de trabalhos interdisciplinares (MORIN 2002). 

  Transdisciplinaridade: é o mais alto nível de interação disciplinar. A 

interação se dá de tal forma que as fronteiras entre as diferentes disciplinas 

desaparecem, e constitui-se um sistema total que ultrapassa o plano das relações e 

interações entre as disciplinas, na busca de objetivos comuns e de um ideal de 

unificação epistemológica, podendo-se conviver com um macroconhecimento ou 

macrodisciplina (SANTOMÉ, 1998). 

 Pluridisciplinaridade é a organização dos conteúdos que expressa à 

existência de relações entre disciplinas mais ou menos afins, como, por exemplo, as 

diferentes ciências experimentais (ZABALA, 1999). 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metadisciplinaridade: não implica relação entre as disciplinas. Refere-se 

ao ponto de vista ou perspectiva, não se prende a apriorismos disciplinares. Observa-se 

o objeto a partir do todo, reconhecendo sua globalidade para reconhecer a sua essência. 

O ponto de partida não são as disciplinas e, sim, uma visão holística ou sistêmica 

(CAPRA 1996). Zabala exemplifica com os eixos transversais ou temas transversais
4
 

 

 O autor reconhece a dificuldade de transferir conceitos elaborados de um 

determinado campo do conhecimento para um outro campo. Quando se empregam 

conceitos do âmbito de um conhecimento específico em outro, ele se torna escorregadio. 

Para Morin (2002), o movimento de aparecimento e desaparecimento de disciplinas faz 

parte da história das ciências. As rupturas de fronteiras disciplinares sempre ocorreram 

paralelamente à consolidação das disciplinas, gerando novos campos de conhecimento. 

Como exemplo, cita a biologia molecular, nascida de transferência entre disciplinas à 

margem da física, da química e da biologia. Esses projetos inter-politransdisciplinares 

podem constituir-se em processos de complexificação das áreas de pesquisa e, ao 

mesmo tempo, recorrem à policompetência do pesquisador. 

 A discussão sobre currículo integrado abarca justamente essas questões, e 

outras diversas, relacionadas à própria integração e à concepção de disciplina e de 

currículo disciplinar, que têm repercussão nos processos de organização e 

desenvolvimento curricular. 

  Hernández (1998, p. 184) acredita que um currículo integrado deve assumir a 

transdisciplinaridade como marco para uma organização. Isso significa repensar o 

trabalho educativo em termos da complexidade do conhecimento e de sua produção. 

Esse autor expõe as características do currículo transdisciplinar:  

 o trabalho é desenvolvido através de temas ou problemas vinculados ao  

mundo real, à comunidade; 

 o professor é mediador do processo que é desenvolvido por meio de 

pesquisas, de projetos de trabalho. 

 o estudo individual cede lugar ao estudo em pequenos grupos nos     quais os 

alunos trabalham por projetos; 

 
4 Grifos do autor 
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 o conhecimento é construído em função da pesquisa que se está realizando; 

 a avaliação é feita através de portfólios em que os alunos sistematizam o 

conhecimento construído e refletem sobre o seu processo de  aprendizagem. 

             Importa, pois, situar as concepções teóricas que sustentam as propostas de 

integração curricular e suas finalidades dando o enfoque de algumas perspectivas de 

integração mais frequentes nos atuais discursos sobre o assunto, com respaldo em 

autores como Bernstein (1996), Ball (1998), Dussel (2002), Lopes (2002, 2005, 2008), 

Macedo (2002) e Lopes e Macedo (2002), Gadotti (1995), Santomé (1998). 

               Nos anos 80 do século passado, foram externados vários debates sobre o tema 

da integração curricular como uma resposta viável às inúmeras críticas perpetradas à 

formação pelo currículo disciplinar. Os movimentos de renovação pedagógica e 

reformas educativas buscavam novas orientações curriculares, com forte componente 

político.  

 A crença em que a interdisciplinaridade traria respostas contundentes para 

questões do mundo globalizado incorpora-se ao discurso e à prática pedagógica como 

expressão de uma busca para superar o isolamento entre as disciplinas e para construir 

propostas educativas mais adequadas aos anseios dos educadores de trabalhar a 

formação para a cidadania a partir da realidade do aluno.  

 Mas o currículo integrado, como já foi exposto acima, é uma conquista 

política e, como tal, requer negociações constantes e tempo de maturação para que se 

consolide em suas varias propostas como a humanização, além da formação 

profissional. 

              Para humanizar um curricular é preciso integra-lo, Santomé (1998) explica que 

a denominação „currículo integrado‟ tem sido utilizada como tentativa de ampliar o 

conhecimento e de promover maiores parcelas de interdisciplinaridade na sua 

construção. A interdisciplinaridade poderá viabilizar temas das humanidades que foram, 

ao longo do tempo, se desprendendo do currículo formal para adotar uma política de 

ensino visando à objetividade, à qualificação de mão de obra. E que estão relacionados 

com “as pressões econômicas mais imediatas, tais como educação para a carreira” 

(APPLE, 2006 p.73). Privilegiando assim a produção de conhecimentos científicos e 
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técnicos, o currículo favoreceu o ensino da matemática e da ciência, qualificando-o 

como de alto nível, em detrimento das artes e humanidades. 

 Os movimentos reivindicatórios pós-segunda guerra mundial, que favorecem a 

construção da carta dos direitos humanos, se ampliam e se intensificam na década de 

sessenta do século passado. Na pauta desses movimentos se encontram temas como: 

qualidade de vida, educação, feminismo, igualdade racial, homossexualismo 

(MOREIRA e SILVA, 2008). 

              Debates foram e são fomentados a respeito dessas demandas, e a escola é 

chamada a contribuir e oferecer, através do ensino, condições de entendimento, 

superação e tolerância para aos jovens. Existe uma compreensão de que a educação é 

processo de formação humana. Souza (2009) cita que a prática pedagógica tem como 

objeto a formação do sujeito humano.  No âmbito da filosofia não são raras reflexões 

sobre a educação, vista, com frequência, como formação. Kant (1996), por exemplo, 

dedica um texto à educação, “Ueber Paedagogie”, traduzido no Brasil com o título 

“Sobre a Pedagogia”. Encontram-se, neste texto, afirmações reveladoras de uma 

concepção predominante, até os dias de hoje, de educação e de formação humana.  

              Pensando assim, pode-se afirmar que é um imperativo, para o homem, a 

educação, pois é ela que o faz humano: a educação o forma; ela o constitui como 

humano. 

Foucault (1989), também, ajuda a pensar como acontece a adequação da escola 

moderna, como instituição disciplinar, a entender as experiências de escolas libertárias e 

tentar construir um novo modelo que traduza o nosso atual interesse, que é o de uma 

escola mais alegre, coerente com os anseios dos nossos jovens, quebrando as amarras 

com os ditames do tradicional, na qual se saiba realmente discernir as realidades nela 

presentes. 

  Gallo (2010) expõe que Foucault incita a pensar a educação e a escola pelo 

menos em três dimensões: a construção do saber pedagógico na dimensão científica; as 

relações de poder no espaço escolar permeado pelo disciplinamento e pelo controle; as 

relações do sujeito consigo mesmo numa dimensão ética. Apesar de causar 

estranhamento, quando se tenta aplicar os conceitos foucalteanos, faz-se necessário  
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coragem, criatividade e  ética do teórico para que se possa realmente almejar uma escola 

decente e prudente, com um currículo que conduz à formação humana. 

  Para alguns currículistas dos nossos dias, como Moreira (2004, p. 611-614), 

Foucault incomoda quando desperta perguntas que parecem contradizer o espírito livre 

do filosofo, como:   

Será que Foucault não exagera a submissão de pessoas a sutis e 

produtivos mecanismos de poder? Mesmo que se diga que a 
resistência se associa ao poder, por que tão pouca atenção a estratégias 

de resistência? Por que nenhuma atenção ao poder visível que emana 

do Estado e que responde por coerções e restrições que sentimos na 
pele? Por que a ausência de preocupação com as práticas “concretas”, 

vividas por pessoas tramando, fazendo, dizendo coisas e lutando por 

elas? Por que a negligência com possíveis esforços de transformação 

das estruturas vigentes? Por que o foco no discurso precisa colocar na 
penumbra a materialidade do existente? 

 

 

O autor reconhece a transparência do pensamento e a certeza do objetivo que 

movem Foucault quando almeja desnudar o homem em toda a sua essência, nem que 

para isso precise mostrar suas várias máscaras, na busca inútil do subjetivismo puro. Ou 

seja, ser apenas ele. Sendo assim, é preciso que se direcione o olhar para o currículo, 

para a reflexão sobre o saber, o poder, a subjetividade, a ética, a linguagem, o discurso, 

o gênero, a sexualidade, tão caros ao filósofo e indispensáveis para os que se dedicam 

ao ofício de pensar e fazer os caminhos pedagógicos e que reconhecem o quanto as 

complexas práticas e relações implicadas nessas tarefas ainda precisam ser 

problematizadas e compreendidas.  

Quando se trata de Foucault, entretanto, Veiga-Neto (2005, p. 17 - 18) coloca 

que foi  “[...] aquele que nos mostrou como as práticas e os saberes vêm funcionando, 

nos últimos quatro séculos, para fabricar a Modernidade e o assim chamado sujeito 

moderno.” Fez compreender a escola “como uma eficiente dobradiça capaz de articular 

os poderes que aí circulam com os saberes que a informam e aí se ensinam, sejam eles 

pedagógicos ou não” . 

Para Foucault (1995), um homem não enxerga o seu destino sem os olhos do 

outro. É no outro que ele se encontra. Mesmo quando os homens falam o mesmo 

idioma, falam em duplos sentidos, como se cada palavra tivesse o poder de expressar 

várias formas ao mesmo tempo. São dizeres e quereres diversos. Os homens não são 
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donos da sua própria subjetividade, apesar de crerem nisso, porque ela aparece na do 

outro.  

             A sociedade ocidental, hoje, investe na educação dos jovens, “sob o ideário das 

competências”, com uma única finalidade: formar um cidadão técnico e eficientemente 

preparado para uma demanda que prestigia o mercado e consequente sucesso financeiro, 

sem se preocupar com o que Frigotto (2005, p.49) adverte: 

a proposta de educação sob o ideário das competências para a 

empregabilidade, desvinculado de uma outra proposta mais ampla de 

caráter econômico, visando à distribuição de renda e à geração de 

empregos, reduz-se a um invólucro de caráter ideológico. 

                               

 Para essa sociedade pragmática e altamente competitiva, tudo o que importa é 

obter na universidade um diploma, da maneira mais rápida possível, que lhe possibilite 

uma profissão produtiva (SANTOMÉ, 1998). Quando se pensa em formação humana, 

tem-se a ideia de que a humanização é um processo e de que, por ser um processo, se 

encontra à revelia, entretanto, o nosso nascimento biológico e mesmo as diversas formas 

de socialização universalmente disponíveis não são, de per si, uma garantia de sua 

realização (MORIN 2002).   

              Na visão de Kant (1996), é imperiosa a existência de uma processual 

orientação do ser humano para tal finalidade, porém não de modo impositivo. Mas o 

objetivo intrínseco de tal formação pode ser alcançado ao longo desse 

desenvolvimento, paulatinamente e a seu próprio tempo; o homem deve abraçar de 

forma autônoma e livre tal ideal formativo e dar-lhe continuidade de um modo próprio. 

            A escola e os professores teriam responsabilidade por essa formação? Alguns 

professores conscienciosos se incomodam, tomam para si esse encargo e têm a árdua 

tarefa de tentar redimensionar essas expectativas. Mas, para quê vale a formação 

humana? Uma boa formação profissional não depende apenas de conhecimentos 

técnicos, mas de uma série de requisitos conquistados através de toda uma estrutura 

familiar, cultural e social que, juntamente com os conhecimentos técnicos, apreendidos 

através das instituições de ensino, irão dar uma estruturação a formação profissional e 

cidadã (MORIN 2003).  

 A escola tomou para si a responsabilidade de formar o homem, com esse 

intento, isolou-o e ofereceu-lhe um elenco de requisitos, chamando-os de disciplinas, as 
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quais iriam capacitá-lo profissionalmente e para a vida em sociedade. As disciplinas, na 

visão de Santomé (1998, p.55), são conceituadas como "uma maneira de organizar e 

delimitar um território de trabalho, de concentrar a pesquisa e as experiências dentro de 

um determinado ângulo de visão". 

 Nesse contexto, pode-se deduzir que a escola acreditou ser essa ação suficiente, 

em detrimento de todas as outras oportunizadas pela sua relação, do homem com o 

mundo (FREIRE, 1983).  

 Esse elenco de requisitos conformou um currículo disciplinar, igual para 

todos, para ser aplicado em um tempo determinado. Inculca saberes para uma vida de 

sucesso profissional e social conforme às normas prescritas, sem levar em conta os 

valores éticos, vínculos, relacionamentos e, mesmo, espaços sociais favoráveis ao 

cultivo dessa formação para cada individuo isoladamente. O conhecimento escolar 

privilegia a estrutura das disciplinas e secundariza os saberes ligados aos sentidos 

político, social e moral da “acção” humana (PACHECO, 2005 p. 151). Apesar dos 

fracassos observados, a escola vem insistindo nesse “métier”. 

             A formação humana implica a noção de que o homem seja capaz de tornar-se 

íntimo de si ou do “ser consigo”, de sua corporeidade, de seu comportamento, impulsos, 

emoções, sentimentos e do seu pensamento, compreendendo a estrutura, a dinâmica e a 

interdependência de tais aspectos, tanto na forma privada quanto nas mais variadas 

formas de expressão com os outros seres humanos (KANT, 1996). 

               Em verdade, é indispensável o aluno receber, paralelamente ao ensino 

intelectual, ferramentas que lhe proporcionem: compreender a si mesmo, os outros seres 

humanos, a natureza, a sociedade em que vive; aprender a reconhecer o valor de sua 

própria vida tanto quanto a vida de seus semelhantes; aprender a relacionar-se consigo 

mesmo para que possa se relacionar com os demais de forma respeitosa; aprender o 

valor da colaboração e da solidariedade; saber conviver e superar conflitos e dissensões; 

orientar-se criticamente para a sociedade da informação e saber construir com 

autonomia seus conhecimentos; saber refletir sobre os valores morais e escolher aqueles 

pelos quais orientará suas ações (MORIN, 2003).  

 Essa assertiva vem corroborar o que fala Niskier (1999, p.35): 
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[...] exigem-se a formação integral do indivíduo, conhecimentos de 
base, até mesmo para ampliar a capacidade de aprender as mutações 

cientificas e tecnológicas. O indivíduo deve ter uma formação ampla, 

valorizando-se os princípios do ser, do conhecer e do agir. Não basta 

mais conhecer os mistérios de determinada profissão. Uma base 
sólida, lastreada no humanismo, é fundamental. 

 

 Entretanto, espera-se que, ao chegarem à universidade, os alunos, jovens 

adultos, tragam, além de um relativo conhecimento intelectual universal, uma bagagem 

moral em relação a essas habilidades. É correto não se poder exigir da universidade a 

inculcação de valores que são compósitos formados desde a infância. Mas, também, não 

se pode deixar de cobrar e avivar esses valores na formação profissional.  

 Essas habilidades e atitudes têm sido cada vez mais valorizadas pelas escolas 

médicas. Reconhecem que as profissões implicam, além da indispensável competência 

técnica, o uso de habilidades relacionais e que a ética e a estética estão, cada vez mais, 

sendo exigidas no mundo profissional. 

 Lima (2005) afirma que um currículo democrático deve visar à humanização 

de todos, provendo e facilitando o acesso de tudo o que não está acessível às pessoas: 

bens culturais, equipamentos, instrumentos das ciências e das artes. E um currículo 

para a formação humana está sempre aberto à introdução de novos conhecimentos, não 

se limitando aos conhecimentos relacionados às vivências do educando, às realidades 

regionais ou ao conhecimento do cotidiano. 

 É preciso partir, metodologicamente, da experiência cultural do educando, mas 

como caminho para a ampliação da experiência humana (TYLER, 1974). Mas um 

currículo voltado para a formação humana está a serviço do respeito à diversidade. 

Não se pode esquecer que o conhecimento individual vai influenciar no conhecimento 

coletivo e em uma sociedade mais humana. 

 Assim, a humanização do ser biológico e específico só se dá dentro da 

sociedade e pela sociedade. Gadotti (1984) lembra que, para Marx, o homem não é algo 

dado, acabado, ele é processo, ou seja, torna-se homem, e isto a partir de duas condições 

básicas: a) ele produz-se a si mesmo e, ao fazê-lo, se determina como um ser em 

transformação, como o ser da práxis; e, b) essa realização só pode ter lugar na história. 

 Sendo produto de si próprio, o homem, para conseguir se diferenciar dos outros 

animais, cria o de que precisa para sobreviver e recria aperfeiçoando, transformando. O 
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“que” e o “como” estão sempre em contínuo processo. Acumula, adapta-se para 

sobreviver, cria cultura (MORIN, 2002). 

              A formação do estudante, enquanto pessoa humana, é determinante para sua 

vida e realização profissional futura. Estas se apoiam em um projeto de vida traçado 

com realismo e visando a ideais elevados; dependem de clareza e coragem diante das 

opções existenciais, de certa maturidade ética; requerem paixão pelo trabalho, agora 

entendido como possibilidade de concretizar projetos; supõem uma liberdade pessoal, 

tenacidade e motivações que a sociedade de consumo e a mídia não são capazes de 

ensinar e que a formação técnica, por sua natureza, também não pode proporcionar.                  

           Morin (2005) acrescenta a afetividade como elemento presente na 

subjetividade e que revela a humanidade do homem em suas características não apenas 

racionais (sapiens), mas, também, emocionais, que ele coloca na dimensão a que 

denomina de demens. 

     Essa vivência subjetiva não se dá, porém, descolada das circunstâncias 

histórico-sociais, como também destaca Morin (2005a, p.78): o “sujeito surge para o 

mundo integrando-se na intersubjetividade, no seu meio de existência, sem o qual 

perece.”  

       Ele não fala de formação, nesse momento de seus estudos, mas de 

estruturação do sujeito mediada por outros sujeitos, entendendo que a constituição do 

indivíduo/sujeito só ocorre na relação pessoa/pessoa: “cada vida autônoma é possuída 

no interior e no exterior por outras vidas” (MORIN, 2005, p. 442). 

      Os currículos de universidades podem transformar seus alunos em 

profissionais competentes e capazes de ter sucesso política, social e economicamente; 

podem, paralelamente, incentivá-los a se tornar homens capazes de solidariedade, de 

entender que só através do outro a existência faz sentido. Para isso, é imperativo que os 

conteúdos das humanidades façam parte do programa curricular com a mesma ênfase 

das disciplinas específicas de cada curso.  

 Para que o currículo possa oferecer a oportunidade de humanização, é preciso 

transformá-lo na “canção da primavera”, desabrochando o desejo pelo conhecimento em 

todas as suas formas saudáveis, a compaixão, a solidariedade. Ou seja, em que as 

virtudes humanas sejam tão importantes quanto a técnica (MORIN, 2002). Em que o 
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perfume se espalhe e faça da escola o jardim desejável e possível para todos. Só assim 

teremos, além do profissional competente, o homem ético, desenvolvido espiritualmente 

e relacional, partes indispensáveis à formação de profissionais competentes e de 

pessoas humanas felizes. 

Enfim, para que a escola construa um currículo voltado para a formação 

humana, é importante que contemple, plenamente, o conceito de humanização definido 

por Cândido (1986, p. 117): 

 o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 

essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa    

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a 
capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a 

percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do 

humor.  

 

     É preciso refletir o currículo, como um dos formadores da profissão e tendo 

como premissa um currículo como processo, sempre em construção e ombreado com o 

progresso tecnológico, mas que não se perca, de vista, questões centrais, como a 

exacerbação dos conteúdos técnicos, reconhecendo o apartamento dos conhecimentos 

sociais, a ausência de conhecimentos de determinados conteúdos científicos como 

responsáveis pela incompletude na profissão. 

  O termo profissão, modernamente, designa conhecimentos teórico-práticos de 

ramos de atividades necessárias à sociedade. A “profissão representa a fusão da 

edificação econômica com a legitimidade cultural” (Flexner (1915) e Parsons (1968) 

apud Dubar 2005 p.172). A profissão evoluiu das profissões/ofícios das antigas 

corporações da Idade Média.  

  Naquela época, de sociedade bastante hierarquizada, em que havia a grande 

divisão entre nobres e servos, foram surgindo naquelas cidades incipientes, para 

preencher as necessidades da sociedade, as atividades dos artesãos, que, para se 

protegerem e conseguirem melhores ganhos dos nobres, inclusive prestígio, criaram as 

corporações que exerciam o monopólio das qualificações; nestas aprender um ofício não 

era, pois, só adquirir habilidades necessárias para exercer uma atividade adulta, também 

era entrar em uma comunidade moral com motivações profundas, uma comunidade de 

homens que prestavam juramentos solenes de fidelidade, sendo filhos espirituais de um 

santo patrono (DUBAR 2005). 
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 Com a evolução científica e a consequente evolução do conhecimento geral da 

sociedade, algumas ocupações, principalmente as que requeriam conhecimentos mais 

profundos de causas e efeitos, por suas características bastante caras às sociedades, 

separaram-se do conjunto geral das corporações, formando associações de profissões 

ditas sábias, para os anglo-saxões, e profissões liberais, para os latinos, as quais 

significam profissões oriundas do saber científico e universitário. Ao término do curso, 

é emitido um diploma socialmente reconhecido, ficando o seu detentor habilitado a 

exercer legalmente aquela profissão (DUBAR 2003 apud FRANZÓI, 2003). 

Todavia, este profissional formado pela universidade, possuidor de um 

diploma, deveria provar junto aos seus iguais e à sociedade em geral a habilidade no 

manejo e domínio dos conhecimentos adquiridos para angariar respeito e aceitação do 

público. Tanto assim é que algumas profissões exigem a filiação às suas respectivas 

associações e conselhos para melhor controle e competência. 

O profissional médico, predominante na segunda metade do século XX, 

induzido pelas necessidades de uso das tecnologias, segundo Amoretti (2005 p.140), 

apresenta um conjunto de características gerais, entre outras: 

• essencialmente positivista, com enfoque biologicista e utilitário, com alto 

grau de competência profissional;  

• fortemente centrado em sua especialidade, à qual se dedica quase na íntegra; 

predisposto à utilização de novas tecnologias, equipamentos e técnicas, devido à 

formação tecnicista; 

• com tendência a medicalizar o processo saúde-doença e a incorporar 

equipamentos e insumos; onipotente na crença da cura das doenças, tendo este aspecto 

se intensificado com o aumento da eficácia dos procedimentos médicos; 

•atualizado, assíduo nos estudos e na formação em serviço• Marcadamente 

individualista, pois toda a sua formação colabora neste sentido; 

• formado num modelo idealizado, coerente com práticas profissionais liberais 

e privativistas, construindo uma mentalidade elitista da saúde e estimulando a realização 

de procedimentos motivados por interesses econômicos; 
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• resistente a trabalhar em igualdade de condições com as outras profissões da 

área da saúde, o que se acentua pelo fato de que a medicina se particularizou no uso da 

tecnologia, afirmando-se, assim, uma lógica de poder pelo saber; altamente 

corporativista na defesa da manutenção das situações estabelecidas em torno do poder e 

do controle do saber constituído; 

• paternalista na relação com o paciente e seus familiares, sendo este um dos 

aspectos que historicamente marcou a relação médico-paciente; 

•crítico do SUS e defensor de uma visão liberal e autônoma da profissão, 

condição que hoje, paradoxalmente, quase inexiste em nosso país, fato que decorre da 

influência da cultura dos docentes, pesquisadores e preceptores médicos, sejam 

acadêmicos ou dos hospitais de ensino. 

 

No que se refere ao profissional da educação, podem-se observar as colocações 

de Nóvoa (1992). Ele compreende que o professor precisa ser muito mais que um 

indivíduo altamente qualificado em conhecimentos específicos; além desses 

conhecimentos, é preciso também um trabalho reflexivo sobre suas práticas. Essa 

refletividade deverá acontecer tanto no nível individual quanto no coletivo. Quando 

gerada com os pares e/ou com os alunos, proporciona novas emergências e consolida 

saberes, exercita a humildade intelectual tão necessária à formação e à prática dos 

professores quanto à própria formação da “cidadania mundial” (MORIN, 1993). 

Para Garcia (1992), Deweey (1989) e Schon (1992), o ensino tem que ser 

submetido à reflexão para que possa gerar outras oportunidades de aprendizagem, 

outros questionamentos que irão induzir e aperfeiçoar o conhecimento.  

Retornando ao pensamento de Garcia (1992), quando fala em professores 

reflexivos, remete-se a Pollard e Tann (1987) para mostrar as destrezas necessárias à 

realização de um ensino reflexivo. Isso porque o próprio autor reconhece que o 

professor traz consigo certas atitudes, predisposições pessoais e destrezas que vão aos 

poucos se transformando em hábito e formando uma individualidade própria. 
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É consensual que toda pesquisa deve ser embasada em teorias que a 

fundamentem. Mas, limitar o olhar a um referencial teórico é reduzir as possibilidades 

de acercar o objeto para uma interpretação mais próxima da sua totalidade.     

Quando se trata de egressos, é importante não só considerar o currículo que é 

oferecido na instituição de ensino, que afetará sobremaneira o profissional engendrado 

por ela, mas compreender e conhecer como esse egresso está sendo formado. No caso 

da FCM-UPE, são várias as teorias que se coadunam com o currículo apresentado e 

recomendado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2001. Conforme o Art. 9º,  

p.25: 

o curso de Graduação em Medicina deve ter um projeto pedagógico 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da 
aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do 

processo ensino-aprendizagem. Esse projeto deverá buscar a 

formação integral e adequada do estudante através de uma articulação 
entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. 

  

 As DCNs também indicam a forma como devem ser abordados os temas que 

precisam ser trabalhados ao longo do curso. No Art. 12 da Estruturação do curso de 

medicina, são apontadas algumas providências: “ utilizar metodologias que privilegiem 

a participação ativa do aluno na construção do conhecimento e a integração entre os 

conteúdos, além de estimular a interação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão/assistência;”. 

Para atender a essas diretrizes, construiu-se um perfil desejado pela FCM-UPE, 

o qual foi determinado no SPPP (2006, p.20) como objetivo principal: 

[...] formar o médico generalista, com visão humanista, crítica e 
reflexiva, capacitado a atuar com princípios éticos, no processo saúde-

doença, em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da 

integralidade da assistência, com responsabilidade social, 
compromisso com a cidadania.  

 

Procurando compreender como a FCM-UPE está, pedagogicamente, 

cumprindo esse objetivo, analisou-se o currículo, sob o rigor de autores curriculistas, 

inclusive de outras áreas, buscando novas possibilidades de análise, as quais 
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clarificaram o porquê de algumas ações pedagógicas engendradas por seus professores. 

Compreende-se que qualquer profissional precisa passar por processos de aprendizagem 

específicos, mas todos eles, quando se trata de docência, em algum momento da sua 

formação se encontram nas mesmas trilhas e caminhos. Quando se trata desse tema, 

Souza (2009, p.23) assim se posiciona:  

a  formação de quaisquer pessoas ou profissionais, inclusive da 

educação, não resulta de uma prática docente, mas de uma práxis 
pedagógica não apenas de uma instituição, mas de várias. Uma 

professora ou um professor não se forma no meio da prática de um 

docente, ainda que um ou outro possa ter sido decisivo nesse 
processo. 

 

Complementando sua fala, observa que um professor não se faz pelo esforço 

dispensado pelos docentes de IES, numa ação integrada. É preciso somar a isso as 

práxis pedagógicas das IES formadoras e as demais experiências vividas em todos os 

ambientes culturais que o cercam (ibidem).  

E, assim, se formam as identidades profissionais, a cada geração e em cada 

sociedade, como explica Dubar (1991, p.35): 

     as identidades sociais e profissionais típicas não são só expressão 

psicológica de personalidades individuais como tampouco produtos 

de estruturas ou de políticas econômicas que se impõem de cima 
para baixo. Elas são construções sociais que implicam, na interação 

entre trajetórias individuais e sistema de emprego, trabalho e 

formação. 

 
 

Ainda sobre identidades profissionais, Dubar (2005), considera quatro 

contribuições diferentes, de espaço-tempo, nas quais se estrutura essa construção:  

 o próprio espaço da formação profissional em que se integra numa 

construção ainda incerta da identidade;  

 o espaço do ofício, no desempenho das tarefas associado à consolidação da 

identidade e com o bloqueio de uma identidade especializada; 

 o espaço organizacional, no qual os diferentes membros da instituição 

confirmam a identidade profissional do outro ao reconhecerem de forma plena, as 

funções e tarefas como homólogas às deles (valorização de pares e o espaço/tempo do 

reconhecimento dos pares); 
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 o espaço fora do trabalho, no qual se (des)estrutura uma identidade ou se 

confirma um retiro sem conflito, característico de uma comprida trajetória profissional.  

 

Como consequência, a formação tanto inicial quanto continuada, no fazer da 

profissão, a participação em espaços de socialização da profissão, as relações com os 

pares e outros grupos profissionais são necessárias quando pensamos em mudanças da 

docência, as quais estão necessariamente vinculadas a novas identidades profissionais. 

Mudar o currículo com essas perspectivas é assumir novas abordagens na 

educação. Abordagens inovadoras condizentes com o novo paradigma proposto pelas 

Diretrizes: mudança do modelo cartesiano. 

Diante do exposto relacionam-se os pressupostos teóricos que foram 

indispensáveis para a análise desta pesquisa: 

 a interdisciplinaridade é essencial para um currículo integrado; 

 é através da realidade que se deve buscar a teoria; 

 é primordial, no currículo integrado,  a adesão de gestores e de professores 

pela formação geral e pela formação específica; 

 a formação integrada é uma experiência de democracia; 

 os professores precisam estar preparados, pedagogicamente,  para aceitar e 

operacionalizar um currículo integrado; 

 no currículo integrado, as questões sociais têm o mesmo valor que as 

técnicas; 

 a avaliação, no currículo integrado, faz parte da rotina escolar tanto nas 

aulas práticas quanto nas aulas teóricas; 

 teoria e prática são dialéticas;  

 o currículo integrado prestigia os conhecimentos prévios dos alunos. 
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3º CAPÍTULO: PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Verdade  
 
A porta da verdade estava 
aberta, 
Mas só deixava passar 
Meia pessoa de cada vez. 
Assim não era possível atingir 
toda a verdade, 
 
Porque a meia pessoa que 
entrava 
Só trazia o perfil de meia 
verdade, 
E a sua segunda metade 
Voltava igualmente com meios 
perfis 
E os meios perfis não 
coincidiam com a verdade... 
 
Arrebentaram a porta. 
Derrubaram a porta, 
Chegaram ao lugar luminoso 
Onde a verdade esplendia seus 
fogos. 
 
Era dividida em metades 
Diferentes uma da outra. 
Chegou-se a discutir qual 
a metade mais bela. 
Nenhuma das duas era 
totalmente bela 
E carecia optar. 
Cada um optou conforme 
Seu capricho, 
sua ilusão,  
sua miopia. 
 
         Carlos Drummond de 
Andrade 
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3.1 A EVOLUÇÃO DA PESQUISA 

 
    

                        “o homem de fronteiras segue caminhos que 
inicialmente surpreendem, em seguida, passam a ser rotas e 
terminam em evidências.Ele caminha ao longo da divisão 
das águas e escolhe a via que se dirige ao horizonte.[...] 
descobrir é sua paixão”. 

H.Lefebvre 

 
 

  

 Com o objetivo de analisar a reforma curricular na Faculdade de Ciências 

Médicas da Universidade de Pernambuco (FCM-UPE), de 2002 a 2010 e tendo 

Currículo e Formação como categorias de análise, procedeu-se a seguinte trajetória: 

 

 

3.2 LOCUS DA PESQUISA 

 

A pesquisa a respeito da concepção dos professores da Faculdade de Ciências 

Médicas da Universidade de Pernambuco sobre a Reforma Curricular, implantada em 

2002, foi realizada através da análise de documentos históricos externos e internos, no 

período entre 2000 / 2010, e teve como local de coleta das entrevistas e dos documentos 

a própria FCM-UPE, campus Santo Amaro, Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro, 

Recife-PE.  

 Esse critério foi adotado por se ter observado ser muito difícil conciliar um 

horário além dos limites do expediente profissional para realizar as entrevistas e pelo 

fato de muitos professores, após seu expediente docente, encaminharem-se para mais 

uma jornada em seus consultórios particulares. Considerou-se, também, que o ambiente 

de trabalho seria o local mais apropriado para que as entrevistadas falassem sobre suas 

atividades, suas experiências, seus conhecimentos necessários para a pesquisadora 

entender as transformações ocorridas que não aparecem nos documentos oficiais e para 

o acesso aos documentos que se encontram nas áreas administrativas da instituição. 

Ressalte-se, também, como sujeito participante a própria pesquisadora que, por 

razões explicitadas na apresentação desta pesquisa, vem sendo, desde 2000, testemunha 

ocular e participante dos fatos. 
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Esse posicionamento não só justifica a autora como partícipe, mas também 

enriquece a pesquisa na medida em que essa experiência possibilitou importantes e 

decisivas contribuições para o fechamento das explanações e análises dos fatos. 

A escolha da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco 

como foco deste estudo deu-se pelo fato de a mesma ser um dos primeiros cursos 

médicos que reformulou o ensino no País. Essa faculdade foi considerada pelo 

PROMED (2001) como uma das escolas médicas do país que apresentavam um modelo 

curricular pertinente aos anseios das DCNs para o ensino médico, de 2001, e das 

demandas do SUS, avaliação esta ratificada pelo Pró-Saúde (2005). Por isso, podem-se 

extrair do seu exemplo tendências mais gerais que, provavelmente, se expressam 

também nas outras faculdades de medicina do País.  

Teve-se como pressuposto que o currículo oficial, constituído em três eixos: 

Teórico Demonstrativo (ETD), Prático Construtivista (EPC) e Desenvolvimento 

Humanístico (EDH), permitiu a introdução das novas metodologias e de conteúdos 

humanísticos; por isso, espera-se que o impacto causado no aluno seja apontado por 

seus professores como um resultado positivo e que, também, se possa encontrar na fala 

dos professores coerência entre as estratégias metodológicas condizentes e o novo 

currículo. 

A pesquisa foi realizada após a entrada do projeto no Conselho de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (UOC) e do Pronto Socorro 

Cardiológico de Pernambuco (PROCAPE), sob o nº CAAE-0039.0.106.106-10. 

 

 

3.3 PLANO DE ANÁLISE 

 

 A descrição e analise do contexto e do processo de construção e implantação 

do currículo na FCM da UPE, foi feita através dos documentos. Na analise dos 

documentos priorizou-se aqueles que propiciaram a mobilização da FCM-UPE, para 

mudar o currículo e implantar as DCNs:  

 as reuniões pedagógicas foram relatadas a luz das atas do NUDEM, da CRC 

e relatórios da FCM-UPE;  
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 o Projeto Político Pedagógico relação e formação dos Eixos (Prático 

Construtivista; Desenvolvimento Humanístico; Teórico Demonstrativo), e seus 

respectivos módulos foram relatados, a luz do PPP, relatórios, atas da CRC e analisados 

através das DCNs; 

 a análise dos módulos foram feitas segundo recomendações do Art. 12  das 

DCN; 

 o modelo de gestão dos Grupos Gestores dos  módulos foi analisado através 

do da Normatização dos GGs e das atas da CRC e das DCNs;  

 estágio Curricular (INTERNATO) oferecido pelo Currículo, foi analisado 

através do PPP e das DCNs; 

 avaliação da Aprendizagem (VA) relatado através do PPP e analisada 

conforme as recomendações das DCN. 

 

              Ressalte-se em todas as etapas, a observação participante como 

complementação dos relatos. Em relação às entrevistas buscou-se destacar as 

percepções dos sujeitos mediante a técnica do DSC de Lefevre & Lefevre (2000, 2002 e 

2005), agrupadas as questões e analisados sobre a ótica de teóricos críticos e pós-

críticos aludidos ao longo da pesquisa dando-se destaque, aos citados respectivamente: 

 a integralidade do currículo foram analisadas a partir da visão construtivista 

de Zabala (2002, p.140); Santomé (1998); Fazenda (2003);  

 as abordagens pedagógicas atendeu-se aos pressupostos das pedagogias 

ativas apresentadas por Behrens (2005); Perrenoud (2000); Cardoso (1995); 

 os impactos na aquisição de novas competências, atitudes e habilidades dos  

médicos egressos através das DCNs (2001) e das percepções de Dall‟Agnol (2005); 

 a congruência entre a Reforma Curricular e o proposto pelas DCN e pelo 

SUS, foram analisadas através das DCNs (2001); 

 

             A opção teórica do currículo foi analisada e classificada através da visão 

teórica de Silva (2004, p. 17). 
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3.4 O ESTUDO QUALITATIVO  

     

Após ampla revisão bibliográfica, optou-se por trabalhar a pesquisa com a 

abordagem qualitativa, por se compreender que esta pesquisa corresponde a todas as 

características traçadas por autores como Bogdan & Biklen (1994), Minayo (2002), 

Morin (2003) e Triviños (1992). Para Bogdan & Biklen (1994, p.83), “Na investigação 

qualitativa em educação, o investigador comporta-se mais de acordo com o viajante que 

não planeia do que com aquele que o faz meticulosamente”. Essa declaração obriga a 

pensar o objeto da pesquisa como semelhante e não como objeto inerte e amorfo.  

A esse respeito, MORIN (2000, p.19) oferece a oportunidade de se pensar o 

método como caminho, ensaio gerativo de possibilidades e estratégias “para” e “do” 

pensamento. Essa opção metodológica requer como característica que o pesquisador 

seja “Um sujeito capaz de aprender, inventar e criar “em” e “durante” o seu caminho”. 

Afirma, ainda, que, por esse movimento, o método “aprende” e o pesquisador irá, à 

medida que caminhar, em consonância com o seu objeto de pesquisa, se contaminando 

com ele e, ao se contaminar, adquirirá outras formas de pensamento, reverá valores, o 

que levará, também, o pesquisador a aprender com ele.  

A pesquisa qualitativa se preocupa com o nível de realidade que não pode ser 

quantificada e trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes que correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos. Permite uma abordagem subjetiva, trabalha com 

mensagens, com a vivência, com a experiência e com a cotidianidade para compreender 

e explicar a dinâmica das relações sociais (BOGDAN e BIKLEN, 1994; MINAYO, 

2004). 

Bogdan e Biklen (1994, p.47-51) apontam cinco características para configurar 

uma pesquisa qualitativa: ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento; dados predominantemente descritivos; processo da 

pesquisa mais importante que o produto; atenção especial do pesquisador ao 

“significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida; processo de análise de dados 

com tendências indutivas.  
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Essas características são semelhantes às apresentadas pela presente pesquisa, 

corroborando assim a sua especificação. 

Fez-se uma constante e interligada leitura com a intenção de percorrer cada 

fase observando uma interferência na outra. Essa interpretação hermenêutica culminou 

em uma síntese que, por sua vez, apresentou uma dialética. Essa dialética, depois de 

clarificada e interpretada à luz das teorias, emanou uma nova síntese em um processo 

contínuo até a sua saturação. 

A complexidade da pesquisa fez surgir trilhas complementares estranhas à 

pesquisadora; para percorrê-las, apropriou-se de conceitos da sociologia e filosofia, 

fundamentando-se para superar os obstáculos da seara daquelas ciências. Para Silva 

(200 p. 97): 

[...] a pesquisa em educação, pautada na pós-modernidade 

crítica, requer, a partir de sua complexidade, um marco teórico que 

dialogue com vários campos do conhecimento, relativizando as 
fronteiras rígidas epistemológicas da era moderna. 

 

 

Acredita-se nessas condições como propulsoras das transformações das 

sociedades locais e nacionais, por elas sofrerem transformações radicais, alterando 

hábitos, modos de relacionamentos, maneiras de pensar e enfrentar novas realidades. A 

esse respeito, o autor se posiciona: 

este movimento rumo à complexidade é gerado pelas crises 

não só  epistemológicas, mas, principalmente, sociais e políticas que 
perpassam o cotidiano da sociedade local e global e a emergência de 

novas formas híbridas de culturas (p. 80). 
 

 

 Todas essas características foram consideradas importantes e decisivas para a 

pesquisadora. Portanto, foram visitados vários métodos de abordagens qualitativas, pois 

acredita-se que um único método limita o pesquisador que pretende ir ao ponto mais 

próximo do seu objeto. A escolha dos métodos Hermenêutica e a Dialética (MINAYO, 

2005) e Discurso do Sujeito Coletivo (LEFEVRE&LEFEVRE, 2000) mostraram à 

pesquisadora uma opção certa, pois apresentaram um caminho, traçado desde o projeto, 

seguro ao encontro do objeto. 
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3.4.1 A Hermenêutica e a Dialética 

 

 A escolha da metodologia hermenêutica e dialética exigiu da pesquisadora uma 

vasta consulta aos documentos para dar cobertura às exigências por elas requisitadas. 

Essas metodologias exigem do pesquisador uma busca constante que vai se revelando a 

cada achado pertinente, pois os dados, a partir dessa perspectiva, estão sempre expondo 

um outro texto, que emerge da primeira leitura e que precisa de uma rigorosa 

metodologia para ser desvendado, por isso não se pode dispensar a contribuição da 

análise de conteúdo recomendada por Lucke e André (1986).   

 A pesquisadora apostou na rigorosidade desse método para não perder a 

heterogeneidade do objeto, o qual visa obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores e conhecimentos relativos às 

condições de variáveis inferidas da mensagem (BARDIN, 1977). Esses procedimentos 

viabilizaram e corroboraram a metodologia escolhida, complementando-a. Para tanto, se 

utilizaram-se  alguns dos seus procedimentos para se alcançar a fidedignidade que se 

deseja na abordagem dos documentos, como a rigorosidade e a necessidade de ir além 

das aparências. Essas abordagens, assim como a dialética, se confrontam e também se 

complementam quando se pretende uma verificação prudente (caso, também, da 

hermenêutica) ou a interpretação brilhante. 

A interpretação é a forma mais detalhada e completa de algo que possibilita o 

entendimento daquilo que é apresentado a alguém. Não se interpreta o nada, toda 

interpretação busca a compreensão de uma produção anteriormente realizada, às vezes, 

pelo próprio intérprete  (SCHLEIERMCHER, 2008). 

Existem várias formas de interpretação. Aquelas mais simples, que se 

produzem por si mesmas que servem ao convívio do dia a dia, e há interpretações que 

demandam maiores cuidados e até um apuro técnico proeminente, metódico (Ibidem).  

As interpretações de dados, em pesquisa, ganha importância pelas naturais 

características das normas que tratam de preceitos permanentes e abertos em seu 

conteúdo, o que proporciona constante atualização interpretativa, sem, contudo, 

promover alteração na essência do texto, demandando acuidade especial na formulação 

das interpretações de dados que devem ser levados em conta e que têm como finalidade 
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de qualquer interpretação de pesquisa proporcionar a leitura clara dos fenômenos 

pesquisados (MINAYO, 2002). 

Não se pode, por outro lado, esquecer a ética em pesquisa que busca resgatar 

alguns referenciais mínimos, provocando o renascimento de um movimento que agora 

se denominou de Bioética e seus princípios (autonomia, beneficência, justiça e não 

maleficência), mas que, na prática, sempre existiu como ética aplicada à vida 

(DOLL‟AGNOL,2005). 

 A hermenêutica exige um redimensionamento diante dos novos eventos 

sociais do terceiro milênio que busca descortinar uma nova realidade da construção das 

democracias, notadamente pela participação efetiva da sociedade e pelas novas formas 

de comunicação pelas quais, em questão de segundos, a sociedade alcança mobilização 

inimaginável. Tudo isso contribui para exigir do pesquisador novos dimensionamentos 

em busca de respostas críveis, as quais se encontram nos textos obtidos pela pesquisa,  

colhendo o que interessa como réplica para a sociedade que busca nas pesquisas 

respostas mais rápidas para suas demandas. 

A dialética está presente na realidade como forma de articulação das partes 

num todo e como processo de desenvolvimento dessas partes. Todo fenômeno apresenta 

duas ordens dinâmicas, antinômicas, mas complementares na síntese. 

Para Minayo (2008), a dialética é a ciência do diálogo, da pergunta e da 

controvérsia. Procura descobrir no núcleo do objeto, na sua parte mais escondida, a sua 

contradição para poder fazer uma justa crítica sobre ela.  

Habermas (1988) chama a atenção para a necessidade de se criarem 

instrumentos de crítica e apreensão das contradições da linguagem para que se possa 

abordar com segurança a dialética como metodologia. 

Minayo (2008) afirma que a dialética está na própria oposição entre 

pesquisador e pesquisado e que é preciso, portanto, valorizar os processos e as 

dinâmicas de consenso para que se possa aproximar da verdade. A possibilidade de 

união da dialética com a hermenêutica, para trabalhar a pesquisa qualitativa, é, para a 

autora, perfeitamente possível, e cita Habermas como um grande incentivador dessa 

aplicação, pois ambas, usadas concomitantemente, poderiam suprir a ausência, na 
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pesquisa de fundamentação marxista, de uma abordagem que leve em conta a 

subjetividade. 

Este dialogar, ao interpretar aspectos do objeto pesquisado, evidencia novas 

nuances ou outros aspectos não vistos em uma nova síntese. Esta nova síntese a ser 

interpretada pela hermenêutica apresentará outras faces e assim sucessivamente.  

À medida que se caminhou, passo a passo, no desenvolvimento da pesquisa, 

interpretando cientificamente e dialogando da mesma forma, tendo sempre o cuidado de 

se chegar a uma síntese de cada aspecto do objeto pesquisado, buscou-se a sua 

integralidade e/ou sua totalidade.  

 Em cada fase deste caminhar se descobriram ângulos, aspectos, para alcançar o 

seu cerne, o porquê da sua existência, o papel desempenhado na sua contribuição para o 

contexto social ao qual se pertence.  

 Pode-se inferir que essa é uma característica do método qualitativo, pois, neste, 

precisa-se contextualizar para que se possa entender o fenômeno (MORIN, 2003, 

BOGDAN BIKLEN 1994; HABERMAS, 1988). 

Assim, nesta pesquisa além de compor o DSC, contextualizou-se os atores nos 

processos onde estão inseridos. A problemática foi interpretada através da hermenêutica 

e da dialética, pelas razões acima citadas e por entender serem, estas ciências, 

complementares na observação, penetração e elucidação da essência do objeto 

pesquisado, face seus métodos, onde existe um interagir constante, ou seja, ao mesmo 

tempo enquanto uma dialoga, a outra interpreta (MINAYO 2002). 

 

 

3.4.2 O Método de Lefevre & Lefevre: o Discurso do Sujeito Coletivo(DSC): 

  

 Para construção e análise das entrevistas, foi empregado o método de Lefèvre 

& Lefèvre (2003;2005), “O discurso do sujeito coletivo-DSC”, que é uma sugestão de 

coleta, organização, tabulação e análise de dados qualitativos de natureza verbal, 

obtidos através de depoimentos ou por meio do discurso dos sujeitos, conseguidos 

através de artigos de jornais, matérias em revistas semanais, cartas e revistas 

especializadas. 
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Para chegar mais perto das singularidades, o DSC utiliza algumas figuras 

metodológicas na coleta e análise dos dados, como: as Ideias Centrais (IC) - uma 

descrição (a mais sucinta e objetiva possível) do sentido de um discurso, sendo que um 

discurso pode ter mais de uma ideia central-, Expressões Chave (ECH) e a Ancoragem 

(AC). 

Para Lefêvre & Lefêvre (2003, p. 17-18) as Idéias Centrais têm o seguinte 

conceito: 

É um nome ou uma expressão linguística que revela e descreve, da 

maneira mais sintética, precisa e fidedigna possível, o sentido de cada 
um dos discursos analisados e de cada conjunto homogêneo de ECH, 

que vai dar nascimento, posteriormente, ao DSC. 

 

  Ainda seguindo o pensamento do autor, as Expressões-Chave (ECH), não 

significam o conteúdo ou a substância ou o que há “por dentro” das IC, são segmentos 

de discursos que remetem à IC e a corporificam. 

São pedaços, trechos ou transcrições literais do discurso, que devem 

ser sublinhadas, iluminadas, coloridas pelo pesquisador, e que revelam 

a essência do depoimento ou, mais precisamente, do conteúdo 
discursivo dos segmentos em que se divide o depoimento que em 

geral, correspondem às questões de pesquisa (idem, p. 18). 

 

 Completando o raciocínio, o autor explica a Ancoragem (AC). Essa 

terminologia indica uma correspondência não explícita na IC, mas a uma forma 

metodológica que: 

sob a inspiração da teoria da representação social denomina-se 

ancoragem (AC), [...], manifestação lingüística explícita de  uma dada 
teoria, ou ideologia, ou crença que o autor do discurso professa e que, 

na qualidade de afirmação genérica,  está sendo usada  pelo 

enunciador para “enquadrar” uma situação  específica
5
 (idem, 2005 

p.22). 
 

 

Alguns passos dados para a construção do DSC:  

   a  entrevista; 

 
5
 Grifos do autor 
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    a  escolha dos sujeitos de pesquisa atendeu à problemática de pesquisa e aos 

objetivos propostos anteriormente; 

 elaboração do roteiro de entrevista; 

    preparação do ambiente para a realização da entrevista; 

 preparação para a gravação da entrevista; 

    ambiente favorável entre o entrevistado e a entrevistadora; 

 tabulação e análise dos dados; 

 construção do DSC. 

 

O método não foi aplicado na sua totalidade. Realizou-se uma adequação para 

capacitá-lo a amparar a leitura e interpretação dos dados. Os passos foram 

rigorosamente seguidos, as figuras metodológicas de “expressões-chave” e “ideias 

centrais”, mas mantiveram-se apenas as E-Chs para seleção, das ICs, com a intenção de 

construir o sujeito coletivo (DSC) que para o autor: 

o DSC consiste numa forma não-matemática nem metalinguística de 

representar, de modo rigoroso, o pensamento de uma coletividade [...] 

mediante uma série de operações sobre depoimentos, que culmina em 
discursos-sínteses que reúnem respostas de diferentes indivíduos, com 

conteúdos discursivos de sentido semelhante (ibidem, p. 25). 

 

Essa classificação dos dados, através da confrontação do levantamento do 

embasamento teórico dos pressupostos e da hipótese levantada, foi obtida mediante 

leitura exaustiva e repetida dos textos que possibilitou a apreensão das estruturas de 

relevância dos atores sociais, suas ideias centrais que explicitaram as expressões-chave 

sobre o tema em questão.  

Finda exaustiva leitura dos dados colhidos e classificados e analisado o 

material, pelos métodos propostos, para atender à pretensão do pesquisador, realizaram-

se a construção hermenêutica do material. Para Cordeiro, (2007, p.101), essa superação 

se contextualiza: 

[...], na confrontação das categorias analíticas teóricas com as 
categorias empíricas/conceitos operacionais construídos pelo 

pesquisador [...], e do embasamento teórico dos pressupostos e/ou das 

hipóteses, seguindo o raciocínio da autora . 
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Sintetizada e organizada, na medida do possível, a ideia (essência) de cada 

entrevistado, conforme recomendação de Lefevre & Lefevre (2005), reuniram-se as 

ideias centrais - ICs em categorias representadas por semelhanças semânticas. 

Construiram-se “expressões-chave síntese” com o propósito de conservar, na íntegra, o 

discurso individual. Após essa etapa, construíram-se a partir das “expressões-chave 

síntese”,  o discurso do sujeito coletivo-DSC. 

O método “O discurso do sujeito coletivo-DSCs” é, também, conceituado pelos 

autores como: 

...uma metodologia de preparo [...] da matéria prima dos depoimentos 
[...] que revela o que pensam as coletividades, para que possa ser 

exercitada toda a força da explicação sociológica [...], capaz de dar 

conta de por que pensam assim as coletividades pesquisadas
6
 (p.8). 

 

 

Foram construídos dois DSCs, emergidos das E-chs: um especificado por “A” 

para aquele DSC mais positivo, em relação aos questionamentos, e um “B”, para os 

DSCs que não concordavam na totalidade ou parcialmente.  

Essa interpretação teve por finalidade “(...) apreender a prática social empírica 

dos indivíduos em sociedade em seu movimento contraditório” (MINAYO, 2002, p. 

101). 

Também na interpretação do texto do DSC foi considerado o pensamento 

hermenêutico de Gadamer “Na fusão de horizontes se dá a plenitude da conversa, na 

qual ganha expressão uma coisa que não é só de interesse meu ou do meu autor, mas de 

interesse geral” (GADAMER, 1997, p.404).  Dos textos, das entrevistas, foram 

extraídos trechos afins respondendo aos objetivos e as perguntas feitas pela pesquisa.  

Para dar visibilidade, tentou-se mostrar através de um esquema, os passos 

dados pela pesquisadora para adquirir as informações solicitadas pertinentes ao estudo: 
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FIGURA 1 - TRAJETÓRIA, DA PESQUISADORA, PARA CONSTRUIR O DSC 

DA FCM-UPE 

                         

                          

   

 

  

 

 

 

 

 

Além do DSC, foram utilizados trechos das entrevistas para esclarecimento 

e/ou justificativas. Decidiu-se apresentar os resultados em sequência cronológica, 

colocando algumas informações obtidas nos documentos junto às declarações dos 

entrevistados com o objetivo de destacar as diferenças existentes, ou não, quando se 

comparam as duas fontes. Foram registrados depoimentos de professores e alunos, 

colhidos durante o processo inicial da reforma curricular pela pesquisadora, ou pela 

própria instituição nas reuniões pedagógicas, para enriquecimento do material. 

 

 

3.5 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 Foram entrevistados 10 professores, sendo: 08 do sexo feminino, 07 com 

doutorado, 08 com tempo de serviço superior a 20 anos e 07 atualmente acumulando as 

funções de coordenador de módulo e professor conforme Quadro 3. 

 É Interessante frisar que, dos 10 entrevistados, 08 são médicos, 01 nutricionista 

e 01 biólogo, 08 têm a pós-graduação na área da graduação; 01 que tem doutorado em 

antropologia e outro, na área de planejamento e gestão de saúde. 

Pesquisador  

Perguntas 

 

Resposta = (n) 

ICs = E-ch 

Resposta = 
(n) ICs = E-ch 

Resposta = (n) 

ICs = E-ch 

 

DSC 

E-ch+E-ch+E-ch = 
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 Os profissionais que têm menos de 10 anos na IES não fazem parte do quadro 

permanente da FCM-UPE, são profissionais convidados da Secretaria de Saúde que tem 

como origem, outras instituições. 

 Esse grupo de professores possibilitou a obtenção das informações necessárias 

para o delineamento do objeto deste estudo, o currículo e seu egresso. São profissionais 

concursados, habilitados e responsáveis pela formação médica. Esses professores 

forneceram uma análise criteriosa em relação às competências, atitudes e habilidades 

dos discentes desta IES. 

 Alguns dos professores entrevistados foram coordenadores do NUDEM e da 

CRC. Todos os entrevistados ainda se encontram em atividade nos serviços, no ensino e 

na pesquisa na FCM-UPE, inclusive a pesquisadora. Este fato, por um lado, pode levar a 

considerar diferentes aspectos na interpretação e análise dos resultados, mas, por outro, 

incorporou ao trabalho os aspectos subjetivos e as percepções pessoais dos entrevistados 

na re-construção desta história. 

 Abaixo, apresenta-se um quadro-síntese, com a composição do perfil dos 

entrevistados, considerando as informações acima citadas. Esse quadro espelha o quadro 

apresentado anteriormente sobre o perfil geral dos docentes da FCM-UPE. 

 

QUADRO 3  - PERFIL DOS SUJEITOS ANALISADOS NA PESQUISA 

Sujeito Função Titulação   Sexo Tempo FCM-UPE 

 M    MS D F M Até 20 a + 20 a 

S: 1  Prof. e Coord. da Residência  x  x  x  

S: 2 Prof. e Coord.de Módulo  x x   x 

S: 3 Prof. e Coord. de Pós  x  x  x 

S: 4 Prof. e Coord. de Pesquisa  x x   x 

S: 5 Prof e Coord. de Graduação e de 

Módulo 

 x x   x 

S: 6 Prof. e Coord. de Módulo x  x  x  

S: 7 Prof. e Coord.de Módulo  x x   x 

S: 8 Prof e Coord. de Cursos  x x   x 

S: 9 Prof. de Módulo x   x  x 

S: 10 Prof. e Coordenador de Módulo  x x   x 
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O quadro acima apresenta a seguinte proporção para o conjunto dos 

professores participantes da pesquisa: 80% são profissionais do sexo feminino e apenas 

20%, do sexo masculino. 70% dos professores tem doutorado, 30 % mestrado e 80% 

desses professores tem mais de 20 anos na instituição, o que significa uma população de 

docentes próximo da aposentadoria e consequentemente uma futura renovação, por 

parte da FCM-UPE, no seu quadro. 

 

 

3.6 SOBRE OS DOCUMENTOS: ANALISE DOCUMENTAL 

 

 

 Os documentos foram importantes para clarificar dúvidas e completar 

informações para o constructo de um raciocínio lógico na análise dos dados (MINAYO, 

2007; TRIVIÑOS, 2008). 

 Ainda sobre o PPP, selecionaram-se, primeiro, os documentos referentes aos 

programas dos módulos; para isso, foram selecionados dois módulos, por período, de 

cada eixo. 

Para uma maior visibilidade da análise e interpretação, construiu-se um quadro 

com duas colunas: uma com as recomendações das DCNs, Art. 12, referentes à 

estruturação de graduação em medicina: necessidade da população; metodologia; 

dimensões éticas; integração/interdisciplinaridade; inserção precoce nos serviços; 

utilização de diferentes cenários; interação entre alunos, usuários e profissionais dos 

serviços; ênfase no SUS; e outra com a proposta do módulo. 

Criado o referido quadro, fez-se uma analogia com o recomendado pelas DCNs 

e o proposto pelo módulo. Essas informações foram encontradas, nos objetivos e no 

ementário de cada módulo, através de uma verificação hermenêutica. A escolha dos 

períodos foi uma tentativa de contemplar a totalidade do curso. 

A análise documental foi de grande importância, principalmente dos 

documentos internos, pois eles clarificaram as dúvidas e completaram as informações 

para o constructo de um raciocínio lógico na análise dos dados (MINAYO, 2007; 

TRIVIÑOS, 2008).   
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Em relação aos documentos externos, privilegiaram-se os impulsionadores da 

mudança curricular, como as DCNs, a LDB.  Esses documentos contêm a mesma 

acuidade, para a pesquisa, dos documentos internos, por apresentarem o registro dos 

movimentos que impulsionaram as mudanças pedagógicas da referida IES. 

            LÜDKE e ANDRÉ (1986, p.39) classificam a análise documental de suma 

importância nas pesquisas qualitativas; para a autora, “representam, ainda, uma fonte 

“natural” de informação”, pois apontam uma direção para elucidar fatos que aparecem 

submersos na série de informações, às vezes desencontradas, perdurando dúvidas 

mesmo após se ter lançado mão de outros instrumentos de coleta. 

De igual opinião Bogdan e Biklen (1994), acreditam que, por se tratar de uma 

pesquisa qualitativa, é normal se dar o real valor aos documentos produzidos na 

instituição, pois eles podem oferecer o verdadeiro retrato de qualquer escola. 

Os documentos gerados pelas entrevistas abertas foram catalogados com a 

mesma rigorosidade da análise de conteúdo dos documentos oficiais. 

Para a análise dos conteúdos, cumpriu-se o caminho tratado por Bardin (1977), 

organizado em torno de três momentos cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a exploração 

do material; e 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

 

FIGURA  2 - CAMINHO PERCORRIDO PELO PESQUISADOR  NA ANÁLISE 

DOS DOCUMENTOS 

 

                                                                                                                 

Os seis módulos escolhidos, para análise, tendo a escolha obdecido ao critério 

da intencionalidade. Procuraram-se, nos programas dos módulos, as respostas 

Exploração 

do 

Material 

 

 

Tratamento, 

inferência e 

interpretação 
 

 

 

Pré-Análise 
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necessárias para se compreender o compromisso com os eixos, as DCNs e o currículo. 

Para tanto analisaram-se aqueles módulos que apresentavam o seu planejamento de 

forma mais clara e completa. Todas as informações foram colhidas do ano de 2009.1 ou 

2009.2, na Secretaria de Graduação da FCM-UPE.  

O curso médico compreende 12 períodos, sendo 8 períodos do primeiro ao 

quarto ano e 4 períodos do quinto ao sexto ano. Esses dois últimos anos correspondem 

ao internato. O internato foi analisado em bloco; ele oferece a aprendizagem nos moldes 

do currículo anterior. Não houve uma mudança significativa, mas uma reorganização e 

ampliação da carga horária, até porque as recomendações das DCNs, os estágios, as 

atividades complementares estão sendo cumpridas. 

No EPC, foram analisados os módulos APS I e SI; no EDH, os módulos MCV 

e AGD I, e no ETD, os módulos PMIII e DCII.  Cada documento foi devidamente 

descrito e detalhado, por se acreditar que essa ação ajuda na generalização dos estudos 

qualitativos, considerando, porém, que essa generalização não depende apenas de uma 

descrição minuciosa do fenômeno, mas do desvelamento das relações sociais de todo o 

contexto. Por exemplo, uma pesquisa qualitativa pode revelar que  "a resistência dos 

professores" é o resultado de um conjunto de relações específicas, como precária 

estrutura de trabalho,  falta de conhecimentos pedagógicos contemporâneos,  fragilidade 

da relação com os alunos, e que essas relações são condição de existência dessas 

"resistências dos professores".   

 

 

3.7 AS ENTREVISTAS 

 

As entrevistas foram aplicadas aos que se caracterizaram como informantes-

chave pela sua atuação. Foram, também, selecionados por um critério de 

intencionalidade, em que os professores serão os próprios informantes de colegas 

possíveis de serem entrevistados. Essa forma de abordagem é chamada de técnica de 

“bola de neve” (Snowball), de Bernard (1996). Este método consiste em entrevistar um 

conjunto de pessoas para coletar suas informações. Cada um dos entrevistados indica 

um número de outras pessoas que possivelmente poderão ser entrevistadas, sendo eles 
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do conjunto original (ou não); estes, por sua vez, indicam outras pessoas, já conhecidas 

ou não, sendo este processo repetido até se alcançar o objetivo almejado. De acordo 

com Bernard (2002), não há limites para o número de entrevistados.  

  A utilização deste método possibilitou a escolha mais acessível dos sujeitos à 

pesquisa, seja por interesse em divulgar suas impressões sobre a própria formação ou 

apenas por prazer em colaborar com a pesquisa. Assim, o número de entrevistados 

seguiu o pensamento de BARDIN (1977) quando se posiciona sobre o tema e afirma 

que a pesquisa qualitativa fundamenta-se na presença (ou ausência) de elementos, e não 

na frequência de sua aparição, determinando, assim, os números dos entrevistados, 

conforme evolução da própria coleta. Infere-se, então, que a finalidade de uma pesquisa 

qualitativa não é contar opiniões, mas explorar o espectro de opiniões e as diferentes 

representações sobre o assunto em questão (GASKELL, 2002). No total, somaram-se 

10h15 de entrevistas. 

A técnica de entrevista aberta foi a opção por atender principalmente à 

finalidade exploratória. Ela é bastante utilizada para o detalhamento de questões e 

fórmulas mais precisas dos conceitos relacionados. Em relação à sua estruturação, o 

entrevistador introduz o tema e o entrevistado tem liberdade para discorrer sobre o tema 

sugerido.  

  A entrevista aberta é utilizada quando o pesquisador deseja obter o maior 

número possível de informações sobre determinado tema, segundo a visão do 

entrevistado, e também para obter um maior detalhamento do assunto em questão. Ela é 

empregada geralmente na descrição de casos individuais, na compreensão de 

especificidades culturais para determinados grupos e para comparabilidade de diversos 

casos (MINAYO, 1993). 

  Para Minayo (1996, p.109), o que torna a entrevista instrumento privilegiado 

de coleta de informações é a possibilidade de a fala ser reveladora de condições 

estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e, ao 

mesmo tempo, ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, as representações de 

grupos determinados, em condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas. 

 As perguntas foram respondidas dentro de uma conversação informal, com 

intervenção mínima da entrevistadora, que assumiu uma postura de ouvinte e apenas em 
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caso de extrema necessidade, ou para evitar o término precoce da entrevista, 

interrompeu a fala do informante.          

A entrevistadora foi a própria pesquisadora que, além da entrevista, esmerou-se 

na observação para composição dos dados e leitura de documentos. 

Na realização das entrevistas foi viabilizado um roteiro em que constavam 

perguntas relativas à história da construção do projeto de reforma. Também foram 

ventilados aspectos gerais das relações entre a organização dos serviços de saúde e da 

evolução do ensino médico. Dessa forma, o material obtido além de ser utilizado para 

elaboração dos resultados, foi aproveitado para enriquecer a revisão bibliográfica e a 

discussão. 

 Como havia o interesse do pesquisador em não identificar os autores dos 

depoimentos, o principal risco para os entrevistados seria a publicação de declarações 

atribuídas a eles que não correspondessem ao seu verdadeiro sentido. Em razão disso, 

foram tomados cuidados no sentido de preservar a fidedignidade das entrevistas e evitar 

problemas ético;  para isso, elas foram nomeadas, alfanumericamente, de S: 1 a S: 10.  

Todos os entrevistados foram contatados pessoalmente pela pesquisadora; só 

após expor os objetivos e a metodologia do trabalho, aplicou-as e transcreveu-as.  

 Todos os entrevistados assinaram um termo de consentimento em que 

afirmavam ter sido informados desses objetivos e métodos, concordando com o registro 

das entrevistas em CD-RW e com a publicação das declarações expostas em artigos 

científicos.  

Devido ao método utilizado para o registro das entrevistas, os depoimentos 

ficaram com o tom coloquial da linguagem oral. Para a citação de trechos no texto, 

optou-se por realizar uma adaptação da linguagem falada à escrita, com o cuidado de 

manter o sentido original das declarações.  
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4º CAPÍTULO: RESULTADO DA ANÁLISE 

DOS DOCUMENTOS QUE SUBSIDIARAM A 

PESQUISA 

 

 

 

      

 

 

Certeza  

De tudo, ficaram três coisas: 

 

A certeza de que estamos 

sempre começando.  

 

A certeza de que precisamos 

continuar. 

 

A certeza de que seremos 

interrompidos antes de 

terminar. 

 

Portanto devemos: 

 

Fazer da interrupção um 

caminho novo.  

 

Da queda um passo de dança. 

 

Do medo, uma escada. 

 

Do sonho, uma ponte. 

 

Da procura, um encontro.  

 

 

 

 

               Fernando Pessoa.           
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4.1 MARCOS LEGAIS DAS REFORMAS EDUCATIVAS NO 

BRASIL E SEUS IMPACTOS NA ESCOLA MÉDICA 

 

 
                  
 
              

     “Liberdade é obediência às leis que a 
pessoa estabeleceu para   si própria”.    

                                                                                                          
   

                                                                            Jean-Jacques Rousseau 

 

 

  Em 1961, o Brasil, para adequar o ensino às transformações mundiais e 

nacionais, advindas do processo de urbanização e industrialização, procurou organizar-

se criando sua primeira LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

Seguindo os caminhos da América do Norte, procurava, em cada uma das LDBs, se 

aproximar do paradigma de ensino norte-americano: currículo disciplinar dividido em 

curso básico e profissional, com ensino tecnicista, centrado no professor.  

 Foram instituídas, até o presente, três LDBs,tendo, cada uma delas, 

peculiaridades novas e avançadas para cada época: 

 

 

4.1.1 A Primeira Lei de Diretrizes e Bases – LDB Lei 4.024 

 

A Lei n° 4.024, de 20/12/1961, teve como premissa maior a liberdade de 

ensino; assegurou igualdade entre estabelecimentos de ensino públicos e particulares 

"legalmente autorizados". Essa lei possibilitou que a iniciativa privada surgisse na 

educação superior, teve-se, como avanço, uma pequena flexibilização dos currículos e 

uma tênue descentralização (ROMANELLI 1998). Em 1960, instalou-se o Conselho 

Federal de Educação e, em setembro do mesmo ano, foi aprovado o Plano Nacional de 

Educação para 1962/1970. Era meta desse plano, para o ensino superior, a “expansão da 

matrícula até a inclusão, pelo menos, da metade dos que terminassem o curso colegial”. 

Uma inovação desse plano foi a obrigatoriedade da educação física para alunos 

de todas as IES, algumas escolas, inclusive de medicina, tiveram que se adequar à nova 

http://www.ronaud.com/frases-pensamentos-citacoes-de/jean-jacques-rousseau
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4024/61 - art. 22 - com a 

redação dada pelo Decreto-lei nº 705, de 25.07.65, e a Lei nº 5664, de 21.06.71) que 

determina a obrigatoriedade da prática de educação física em todos os níveis e graus de 

escolarização, com predominância esportiva no ensino superior, podendo ser 

dispensados dessa prática os cursos noturnos. 

 

 

4.1.2 A Segunda Lei de Diretrizes e Bases – LDB nº 5692/71 e a Reforma 

Universitária- Lei nº 5.540  

 

 No final de 1968, em plena ditadura militar, instaurada em 1964, o Congresso 

Nacional aprovou a Reforma Universitária, pela Lei n° 5.540, de 28/11/68, fixando 

normas de organização e funcionamento do ensino superior. O presidente da República 

estabeleceu o Ato Institucional n° 5, de 13/12/68, e editou o Decreto-lei nº 464, de 

11/2/1969, estabelecendo "normas complementares à Lei nº 5.540". É então instituída 

uma nova LDB para o ensino superior revogando os dispositivos da Lei nº 4.024, de 

1961, sobre esse nível de ensino. Apesar do período de exceção, tivemos alguns avanços 

na 2ª LDB: 

 autonomia das universidades:didático-científica, disciplinar, administrativa 

e financeira (Art.3º); 

 unificação das universidades públicas ou privadas (Art. 11); 

 direito a voz/voto de representantes oriundos de outras atividades, categorias 

ou órgãos distintos. Reconhecimento da representação estudantil (Art. 14); 

 unificação do vestibular na mesma instituição (Art. 21. Parágrafo Único); 

 extinção da cátedra e da sua vitaliciedade (Art. 33 inciso 3º); 

 ensino indissociável da pesquisa e criação da extensão como instrumento 

provocando a integração ensino-comunidade e proporcionando a melhoria das 

condições de vida (Art.40);  

 reconhecimento da CAPES e do Conselho Nacional de Pesquisa como 

órgãos de promoção de programas de aperfeiçoamento. Institui a pós-graduação, 

gerando massa crítica (Art. 36).  
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Na opinião de Weber (1999), essa reforma, apesar do contexto, modernizou a 

educação superior brasileira. A autora em relação ao tema, assim, se expressa: 

Poderíamos dizer que até a institucionalização da pós-graduação, que 

ocorreu em meados dos anos 70, salvo exceções [...], o ensino superior 

brasileiro teve como principal tarefa o ensino e a preparação 
profissional em áreas relacionadas à burocracia e à saúde [...], 

conforme demonstrou Cunha nos seus textos sobre a Universidade 

Temporã. 
 

 

Em contrapartida, essa reforma veio implantar e consolidar a reforma Flexner, 

unificando o ciclo básico e o profissionalizante, modificando a dinâmica interna dos 

currículos e dando condições para a expansão das universidades particulares. 

A Reforma Universitária modificou a estrutura dos cursos superiores no País. 

Mas as mudanças consideraram apenas aspectos internos à própria instituição 

educacional, não levando em conta os objetivos finais do curso de graduação. No curso 

médico, não contemplou a prática médica e as necessidades de saúde da população. 

Consequentemente, não tomou em conta a estreita relação entre o aparelho formador e o 

utilizador de recursos humanos, deixando intactos os fatores que condicionam o aluno e 

o docente a uma prática individual e a um enfoque curativo dos problemas de saúde. 

Persistiram as dicotomias: básico-profissional; teoria–prática; psíquico–orgânico; 

indivíduo-sociedade.  

Alguns desses fatores influenciaram o fluxo de médicos residentes que foram 

se especializar nos Estados Unidos nos anos 60, do século passado, impactando 

profunda e decisivamente o desenvolvimento da medicina moderna no Brasil. Segundo 

Ferreira (1999a), “pode ser entendido como a verdadeira extensão de Flexner à América 

Latina”.   

 Essa forma de ensinar perdurou, sem alteração, até a década de 1970, quando 

surgiram movimentos contra-hegemônicos que se indispuseram com a lógica imposta 

aos cursos até então e com a prática estimulada na área da saúde. Esses movimentos se 

unificaram e passaram a ser intitulado Movimento Sanitário (DA ROS, 2005).  
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4.1.3 A Terceira Lei de Diretrizes e Bases – LDB nº 93941/96 

 

Em 1996, o Ministério da Educação, sob a gestão do Prof. Paulo Renato Souza, 

trabalhou com a intenção de instituir uma nova LDB. O senador Darcy Ribeiro assumiu 

a relatoria da matéria e apresentou um substitutivo contemplando sugestões do MEC e 

de outras fontes interessadas no desenvolvimento da educação.  

A nova LDB inovou em todos os níveis da educação, constituindo-se em uma 

verdadeira reforma em relação à legislação vigente em 1996. Segundo Ramal (1997), 

são suas principais características: 

•  Art.2º diversidade dos cursos de nível superior: sequenciais, de graduação e de 

pós-graduação, extensão e outros, todos assinalados no projeto pedagógico; 

•  abertura para implantação de IES públicas ou privadas "com variados graus de 

abrangência ou especialização; 

•  revoga o modelo departamental, obrigatório para as universidades;  

•  institui o provão, descredenciando IES, desativa cursos, estabelece prazos para 

reorganização sob pena de fechamento "após prazos para saneamento de deficiências"; 

•  estabelece pré-requisitos para o credenciamento de universidades; 

• unifica as atribuições de autonomia universitária para outras IES "que 

comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa"; 

•  restringe e certifica o conhecimento adquirido na educação profissional ou no 

trabalho, "para prosseguimento ou conclusão de estudos", e possibilita educação a 

distância; 

A Lei nº 9.394, de 1996, recepcionou duas leis anteriores: Lei nº 9.131, de 24 

de novembro de 1995, que altera dispositivos da Lei nº 4.024, de 1961, e cria o 

Conselho Nacional de Educação, em substituição ao Conselho Federal de Educação, e 

estabelece avaliações periódicas das IES e dos cursos superiores, incluindo os exames 

nacionais de cursos (Provão); e a Lei nº 9.192, de 21 de dezembro de 1995, que 

estabelece normas para o processo de escolha dos dirigentes das IES públicas e das 

particulares. Outras leis foram editadas, após 1996, para  alterar ou complementar a Lei 

9.394. 
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As LDBs vêm acelerando o surgimento de novas universidades. As escolas 

médicas tiveram um grande crescimento na oferta de vagas e surgiram novas 

instituições a cada nova Lei.  Conforme pesquisa ABEM, temos os seguintes quadros: 

 

TABELA 1 -  DAS ESCOLAS MÉDICAS BRASILEIRAS CRIADAS NESTE 

SÉCULO XXI 

 

ANO Federais Estaduais  Municipais Privadas Total 

2000 2 1 0 3 6 

2001 0 3 0 4 7 

2002 2 2 1 6 11 

2003 0 1 0 7 8 

2004 1 1 0 11 13 

2005 0 0 0 10 10 

2006 0 0 0 6 6 

2007 3 0 0 9 12 

2008 0 0 0 2 2 

Total 8 8 1 58 75 

% 10,66% 10,66% 1,33% 77,33% 100% 

Fonte: www.escolasmedicas.com.br   fev/08 

 Total de Escolas Médicas 
em atividade no Brasil 

175 

Total de vagas oferecidas 
para o primeiro ano 

17315 

 Nº de escolas % 

Privada  102 58.29  

Federal  44 25.14  

Estadual  24 13.71  

Municipal  5 2.86  

  175 100 

  

    http://www.escolasmedicas.com.br/novas.php, 25/05/2009 

 

 Diante da proliferação das escolas médicas, já se propõe um exame de 

habilitação para qualificar as escolas. Essa aferição consistiria em discutir soluções para 

o problema grave das escolas médicas não qualificadas. Amaral (2007) acha necessário 

ressaltar o contexto das políticas educacionais que permitem a abertura e o 
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funcionamento desses cursos de medicina e das deficiências das políticas de saúde que, 

segundo o autor, são responsáveis pela falta de planejamento administrativo e pela 

distribuição desigual de médicos no País.  

 Ainda é preciso registrar a omissão da LDB em relação à formação 

pedagógica do professor universitário, confirmada nos diversos momentos de discussão 

(SAVIANI, 1998, p. 144); observa-se que, na proposta inicial do então senador Darcy 

Ribeiro, a preocupação com a formação pedagógica dos professores universitários era 

contemplada: 

  art. 74 – A preparação para o exercício do magistério superior se faz, 
em nível de pós-graduação,em programas de mestrado e doutorado, 

acompanhados da respectiva formação didático-pedagógica, inclusive 

de modo a capacitar o uso das modernas tecnologias do ensino. 

 

 

            Esse “salto qualitativo”, em um processo reducionista e retroativo, suprimiu do 

texto final da LDB, para atender às pressões feitas por diversos setores da sociedade 

cujos interesses podem ser contrariados com a exigência de maior capacitação docente, 

a necessidade de formação pedagógica do professor universitário, permanecendo na 

redação o que se segue: “Art. 66 - A preparação para o exercício do magistério superior 

far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado”. 

 

 

4.1.4 O Advento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médico, de 

2001 

 

O Ministério de Educação e Cultura (MEC), que, desde 1998, vinha realizando 

avaliação dos cursos de medicina por meio da realização de provas e da verificação das 

condições de ensino oferecidas pelas faculdades, resolve, em 200l, através do Conselho 

Nacional de Educação, instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação de Medicina, conforme o art. 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei nº 9.131, de 25 de 

novembro de 1995, e com fundamento no Parecer CNE/CES 1.133, de 7 de agosto de 

2001, Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo senhor ministro da Educação, 

em 1º de outubro de 2001, e publicado no DOU nº 215, de 09.11.2001. 
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Essas DCNs vieram para responder às demandas de 60 e 70 do século passado, 

consolidadas no SUS e na CF 88, referentes à saúde, num esforço conjunto entre os 

Ministérios da Educação e da Saúde. O Art. 3º das DCNs, já citado na página 10, traz as 

indicações do perfil ideal para o novo médico, como novas habilidades e competências. 

Apresentam como recomendações no Art. 4º: A formação do médico tem por objetivo 

dotar o profissional dos conhecimentos adquiridos para o exercício das seguintes 

competências e habilidades gerais: I - Atenção à saúde; II - Tomada de decisões; III- 

Comunicação IV – Liderança; V - Administração e gerenciamento; VI - Educação 

permanente.  

Estruturam seus princípios a partir de uma ampla rede de atenção básica, o 

SUS, sugerem relacionar-se com serviços de outros graus de complexidade, exigem 

profissionais com formação que compreendam a integralidade dos cuidados 

demandados pela população e que incluam novas tecnologias. Essas tecnologias, muitas 

vezes chamadas de “simples”, são também muito complexas e são denominadas, por 

alguns autores, de “tecnologias leves”; essas tecnologias são produzidas no trabalho 

vivo, em ato, condensam em si as relações de interação e subjetividade, possibilitando 

produzir acolhimento, vínculo, responsabilização e autonomização (MERHY et al. 

1997).  

Essas tecnologias, para os autores, são como as tecnologias da interação, dos 

sentidos: audição, olhar, tato. Elas provocam a aprendizagem das habilidades e atitudes, 

de forma natural, quando o contato entre o futuro médico e o paciente se estabelece 

como rotina durante todo o curso. 

Essas habilidades e competências foram postas no Projeto Pedagógico da FCM-

UPE para serem consideradas em todos os módulos, aprofundando sua complexidade 

em cada período. 

 Com esses encaminhamentos, espera-se que os alunos tenham, ao longo do 

curso, desenvolvido a habilidade da comunicação, as atitudes concernentes aos bons 

hábitos e que resgatem a relação médico-paciente. Que sejam capazes de cumprir suas 

tarefas com cordialidade e compromisso, incluindo a construção e apontamentos dos 

documentos, como prontuários, de forma organizada e legível.  
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Esses conhecimentos são repassados nos módulos à medida que os alunos 

entram em contato com os cenários de prática. Por ser uma profissão que está em 

permanente aprofundamento do conhecimento tecnológico, com descobertas científicas 

ligadas à saúde e à cura, as DCNs recomendam ao aluno cursar uma língua estrangeira. 

A FCM-UPE ainda não oferece essa oportunidade aos seus alunos. 

            É também das DCNs a recomendação de preparar os alunos para entenderem a 

lógica de planejamento e administração dos Serviços de Saúde do SUS. Segundo o Art. 

4:  

V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar 
aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto 

da força de trabalho quanto dos recursos físicos e materiais e de 

informação, da mesma forma que devem estar aptos a ser 
empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de 

saúde;  

 

 

Os conteúdos de alguns módulos tratam das questões direcionadas para a 

gestão dos Serviços de Saúde. Isso se explica porque a FCM-UPE entende que o 

profissional da medicina precisa estar preparado para assumir gestão e participar de 

eventos em que se pleiteiam políticas públicas. As DCNs, no seu Art. 5º, traz como 

objetivos as habilidades específicas: 

Parágrafo Único: com base nestas competências, a formação do                        

médico deverá contemplar o sistema de saúde vigente no país, a 

atenção integral da saúde num sistema regionalizado e  hierarquizado 

de referência e contrarreferência e o trabalho em equipe.  
 

 

E no seu Art. 6º :  
 

Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em  Medicina 

devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do 
cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade 

epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das 

ações do cuidar em medicina, listando todos aqueles que compõem o 
conhecimento específico da cura/prevenção/recuperação. 

 

Esses artigos espelham os propósitos da WFMW; das declarações de Veneza e 

Edimburgo, aqui já relatadas. 

Assim, na tentativa de aproximação com as DCNs (2001), a FCM-UPE deu 

ênfase à multidisciplinaridade e à interdisciplinaridade, procurando uma formação mais 
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generalista, humanística e ética, desenvolvendo um senso crítico e de responsabilidade 

social no aluno, para formar um profissional mais reflexivo e mais holístico. 

Foi essencial uma nova opção pedagógica dos seus professores, para cumprir 

com a demanda e a totalidade do novo currículo, procurando atender o Artigo 4º da 

organização do curso: “ utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do 

aluno na construção do conhecimento e a integração entre os conteúdos, além de 

estimular a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência”; 

Essa pedagogia procurada pela FCM-UPE tem como parâmetro uma pedagogia 

progressista que “...se caracteriza por um processo de busca de transformação social 

[...] torna-se necessária uma educação que propicie uma prática pedagógica crítica, 

reflexiva e transformadora” (BEHRENS, 2005 p. 72). 

 Essa forma de atuar traz o sentido pedagógico mais voltado para a “nova 

sociologia da educação”,  o compartilhamento dos saberes, dando ênfase aos trabalhos 

em grupos, às resoluções de problemas, à descompartimentalização das disciplinas, ao 

estudo concentrado em temas mais afins que não necessariamente correspondem às 

tradicionais disciplinas.  

  Optou, assim, por um currículo que, como o inglês, se define como uma 

abordagem global dos fenômenos educativos, “uma maneira de pensar a educação que 

consiste em privilegiar a questão dos conteúdos e a forma como estes conteúdos se 

organizam no curso” FORQUIM (1993).  

Nessa intenção, organizou-se em eixos temáticos, abraçando o construtivismo, 

com o ensino indutivo, o humanismo, com conteúdos relacionados com as questões da 

natureza humana: ética, estética, compromisso social, harmonia entre corpo e mente, 

etc.  

Os eixos se subdividem em módulos, os quais selecionam e oferecem os temas 

mais condizentes com cada estágio do aprendizado procurando, ao mesmo tempo, 

procuram fazedo que se inter-relacionem. Esses eixos, segundo a definição dos 

estudantes da FCM-UPE, em entrevista a Araújo (2002, p.54), são: 

 ....lógicas bem definidas sobre as quais se estrutura o   processo de 

formação, entendendo que estes possuem um fator de exposição 

predominante e que se constituem de várias partes menores (os 

módulos). Cada eixo tem características que o distinguem dos outros, 
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que o tornam bastante diferente, contudo é a interação entre estes 
eixos que garante o produto final do processo de formação. 

 

A luta pela transformação da educação médica da FCM-UPE é apenas uma 

luta por um currículo que forme médicos mais adequados para a dura competição no 

mercado de trabalho, ou mesmo médicos mais humanos. Trata-se de uma resposta a 

uma necessidade essencial da população brasileira, que é a tentativa de formar 

profissionais que tenham outra compreensão da saúde, uma nova dimensão da prática 

médica, muito mais alargada, atendendo ao que recomendam as DCNs de 2001. E que 

esses médicos sejam efetivamente atores sociais comprometidos com a construção do 

SUS, importante espaço de disputa por uma nova sociedade com outra lógica e outros 

valores.  

Tanto os eixos, quanto os módulos procuram oferecer aos alunos, nos seus 

objetivos, a compreensão da urgência e necessidade de se aperfeiçoar com novas 

competências, habilidades e atitudes. Não tão somente, como explicita o PPP, para 

contemplar as DCNs e fortalecer o SUS, mas para que se possa convencê-lo de que uma 

boa formação tem que ser capaz de dar conta da demanda da sociedade.  

 Para isso, o egresso da FCM-UPE terá desenvolvido durante o curso as 

habilidades gerais e específicas: conduzir uma anamnese; realização do exame clínico; 

comunicação médico-paciente; realizar procedimentos básicos e, assim, cumprir com o 

Art.3º dos Conteúdos Curriculares. 

 Além das habilidades, deverá, durante todo o curso, desenvolver ou fortalecer 

atitudes que, segundo Miller (1967, p.286), são como “uma disposição pessoal comum 

aos indivíduos, mas possuída em graus diferentes, a qual os impele a reagir a objetos, 

situações ou proposições em moldes que podem ser chamados de favoráveis ou 

desfavoráveis”. 

Para Edler (2005), Moura (2004), Miller (1967), é preciso desenvolver as 

atitudes, que estão ligadas a valores. Essas atitudes são transmitidas para os alunos no 

dia a dia nas enfermarias, no tratar com os pacientes, com as equipes de saúde e com os 

próprios colegas. Começam, inclusive, com a imitação dos professores por eles mais 

admirados: de suas posturas, trejeitos e comportamentos.  
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Pode-se inferir que atitudes e habitus, para o curso médico, são, como a 

coragem de enfrentar desafios, lidar com a morte, oriundos desse treinamento diário, 

incorporados durante todo o curso. Nessa aprendizagem, percebe-se a ação do currículo 

oculto formando o profissional. 

     Em relação a conteúdos programáticos, as DCNs recomendam um elenco de 

conteúdos pertinentes para a consecução da formação de um médico, que deve 

contemplar: todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, 

integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das 

ações do cuidar em medicina.  

 Esses conteúdos denominados de “conteúdos essenciais”, o artigo 6º procura 

relacioná-los: aos aspectos comuns da compreensão do processo saúde-doença do 

cidadão, da família e da comunidade (itens II e III); aos aspectos específicos da 

graduação em medicina: conhecimento de bases moleculares e celulares de processos 

normais e alterados, propedêutica médica; diagnóstico, prognóstico e conduta 

terapêutica nas doenças; promoção da saúde e fisiologia nas fases de vida, processo de 

morte e atividades físicas relacionadas ao meio social e ambiental (itens I, IV, V e VI). 

 Esses conteúdos foram recomendados pelo PPP na composição dos eixos e, 

posteriormente, encaminhados às coordenações dos módulos, para enquadrá-los nos 

seus programas conforme a complexidade. 

             As DCNs são um avanço no que se refere à metodologia e até mesmo às 

recomendações teóricas, quando se trata especificamente dos temas ligados às ciências 

médicas, mas são ainda incipientes quanto aos temas de humanização e às grandes 

temáticas geradoras da interdisciplinaridade. Esses grandes temas, provavelmente, iriam 

não apenas possibilitar o currículo integrado, como também incentivar e clarear os 

professores e alunos na composição de temas, outros estruturantes que surgiriam na 

rotina das aulas teóricas e práticas. Os processos complexos de mudança na educação 

médica e a dinâmica das atividades acadêmicas, propostas pelas várias metodologias 

ativas, conformam um “desenho estrutural” da prática de ensino, desconhecido por parte 

do professorado, incidindo sobre a reflexão e as concepções docentes acerca do seu 

papel no processo de construção do conhecimento. Essas reflexões sobre as antigas 
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certezas, metas e convicções fundamentadas provocam dúvidas, angústias, temores e 

contradições conceituais, mas nem por isso podem ser consideradas retrocessos.  

              Assim, as DCNs põem em discussão antigas certezas e justificativas, 

evidenciando o grande avanço esperado: proporcionar ao docente a efetiva assimilação 

de teorias capazes de funcionar como referencial de concepções ou diretrizes para o 

trabalho pedagógico e estimular um tratamento crítico desse plano de ideias para a 

transposição para suas atividades didáticas. 

   Essa mudança de pensamento provoca ainda uma demanda salutar por novos 

conhecimentos que irão, aos poucos, reconstruindo a autonomia e a sustentabilidade na 

nova forma de conduzir as aulas. Infere-se que um projeto de formação permanente 

capaz de enfrentar esses desafios possa possibilitar, aos docentes, uma postura mais 

crível no PPP e, consequentemente, a um maior aperfeiçoamento da formação do 

aluno. 
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4.2 A ORGANIZAÇÃO NA FCM-UPE ANTES DAS DIRETRIZES 

CURRICULARES DE 2001 

 

           “O grande caminho não tem portas, milhares de 
caminhos levam a ele. Quando atravessamos esse umbral sem 
portas, caminhamos livremente entre o céu e a terra”. 

                                                                                                               Mamon (sábio Zen)
 

 
 
 
 
 
    

 Apresenta-se nesse item, a conjuntura do curso médico da FCM-UPE, antes e 

após instituição das DCNs, de 2001, quando a instituição assumiu juntamente com seus 

alunos e docentes, o compromisso de doravante modificar toda a sua estrutura 

pedagógica e político-administrativa. 

  O curso era dividido em três ciclos: básico, funcionando no Instituto de 

Ciências Biológicas-ICB, profissionalizante e especialização, oferecida pela FCM-UPE. 

  De estrutura departamental, possuía quatro Departamentos: Medicina Clínica, 

Medicina Cirúrgica, Materno-Infantil, Medicina Social. O ensino era tradicional, 

tecnicista, vertical e hospitalocêntrico; não fugia à regra das demais universidades do 

país com currículo regimental e normatizador, em que o programa de cada disciplina, 

sob a forma de plano de ensino, era analisado pelo departamento respectivo, por 

proposta anual do professor regente da disciplina e submetido à aprovação do Conselho 

Departamental. 

Os Departamentos, segundo seu Regimento, são a “menor fração da estrutura da 

Faculdade para todos os efeitos de organização administrativa, didático-científica [...] 

constituídos de disciplinas afins”.  No seu §1º explica:  

Cada disciplina terá um Professor Regente a quem compete coordenar 

a elaboração de planos de ensino e pesquisa da disciplina [...] e zelar 

pelo seu fiel cumprimento, assim como apresentar relatórios [...] da 
disciplina (p.8).  

 

Até o ano de 2008, a Faculdade de Ciências Médicas formou mais de 7.000 

médicos (SPPP-FCM-UPE), que receberam conhecimentos técnicos e científicos, 

fundamentos éticos e humanísticos nos ambulatórios e enfermarias dos hospitais 
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próprios da UPE e da rede SUS - Casa de Saúde Santa Águeda, Hospital Universitário 

Osvaldo Cruz; Maternidade Monteiro de Morais, Centro Integrado de Saúde Amaury de 

Medeiros, PROCAPE - e na comunidade, através do Programa de Saúde da Família 

(PSF).  

O seu quadro de docentes/discentes totalizava 218 professores, entre 

permanentes e flutuantes, para 605 alunos. Quanto ao quadro de professores 

permanentes, este se compunha de 199 professores, dos quais 35 com o curso de 

doutorado (18%) e 65 com o curso de mestrado (33%); os demais se distribuem entre 

graduados especializados, residência médica e livre-docência. Oferecia 28 disciplinas 

divididas em obrigatórias e eletivas.  

O currículo antigo da FCM-UPE, conceituado, na explicação de Silva (2009), 

como tecnicista e tradicional, era parte integrante do Regimento da Universidade de 

Pernambuco. Apresentava as linhas de recomendação pedagógico-metodológica 

baseada na exposição docente, em aulas teóricas, em treinamento no hospital e no 

laboratório, em normas rígidas de avaliação do conhecimento (punitiva) e em relação à 

conduta do aluno. Ou seja, o currículo se configurava, como diz Hist (1968, apud 

FORQUIM, 1993, p.23): “um programa de atividades dos professores e dos alunos, 

concebido de maneira  que os alunos alcancem, na medida do possível, certos fins ou 

certos objetivos educativos”. 

Era um currículo influenciado pelo paradigma cartesiano. Segundo Capra 

(2006), esse paradigma impactou o ensino das escolas médicas ocidentais caracterizado 

como biomédico, um modelo usado para distingui-lo do modelo médico chinês.  Essa 

afinidade com a biologia contribuiu para que as atitudes médicas, em relação à saúde e à 

doença, tivessem um olhar mecanicista próprio do modelo pedagógico tradicional 

oferecido. Esse modelo pedagógico, tradicional e tecnicista, é fundamentado no 

positivismo, em que o racional, a eficiência, a eficácia e a produtividade são a única 

meta pretendida. A busca pela quantidade se sobrepõe à qualidade (CAPRA, 2002). 

 No final do século XIX e no começo do século XX, o pensamento social era 

enormemente influenciado pelo positivismo, doutrina formulada pelo filósofo social 

Augusto Conte. Entre os princípios dessa doutrina, podemos mencionar: a ideia de que 

as ciências sociais devem procurar conhecer as leis gerais do comportamento humano, a 
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ênfase na quantificação e a rejeição de todas as explicações baseadas em fenômenos 

subjetivos.  

 Saviani (1985, p. 16) explica que a pedagogia tecnicista procurou “ planejar a 

educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar as 

interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência”. Seguindo 

rigidamente os preceitos de Descartes, a educação médica foi se fragmentando, 

separando o corpo da mente, dicotomizando o ensino que, atrelado à sofisticação 

tecnológica, separa cada vez mais o profissional médico do paciente. 

Esse documento, elaborado sem quaisquer participações representativas dos 

agentes interessados, era pouco conhecido. Não se incentivavam acessos a ele, e só era 

lembrado quando se queria esclarecer uma dúvida de ordem, na maioria das vezes 

burocrática ou punitiva. 

 

 

4.2.1 A Organização Administrativa na FCM-UPE e a Contínua Busca pela 

“Imagem Objetivo” para a Construção de um Novo Perfil de Médico 

 

             O currículo da FCM-UPE, traz como objetivo a formação das competências, 

habilidades e atitudes do seu aluno, desde o primeiro período, aumentando a 

complexidade à medida que adentra no curso. Na SPPP(2006, p.20), afirma que: 

O Curso de Graduação da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade de Pernambuco [...], baseado nas novas Diretrizes 

Curriculares contidas na Resolução CNE/CES nº4, de 7 de novembro 

de 2001, pretende formar o médico generalista, com visão humanista, 
crítica e reflexiva, capacitado a atuar com princípios éticos, no 

processo saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na 
perspectiva da integralidade da assistência, com responsabilidade 

social, compromisso com a cidadania.  

 

    

 A aprovação da Lei do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição 

Federal de 1988, assegurando legalmente os princípios: integralidade das ações, 

equilíbrio do conhecimento geral/especializado, determinação social do processo saúde-

doença, trabalho interdisciplinar, uso de tecnologia adequada e inclusão de práticas de 
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medicinas ditas alternativas, fortalece, na FCM-UPE e nas escolas médicas do Brasil, o 

movimento de mudança curricular. 

  Em 1993, o Governo Federal colocou em prática o Programa de Saúde da 

Família, que garante, além dos pressupostos do SUS, o trabalho comunitário, a 

territorialização da prática de saúde, a resolubilidade no nível de atenção primária de 

saúde (APS) e a educação em saúde. 

 Em 1999, a FCM já insere seus alunos do primeiro período nos PSFs, para a 

prática na APS, fundamentando teoricamente com conteúdos da sociologia e da 

antropologia. 

 A mudança também impactou a pós-graduação, agora com novos cursos de 

especialização: cardiologia, citopatologia, epidemiologia, gastroenterologia, 

gerontologia, mastologia, oncologia pediátrica, otorrinolaringologia, pneumologia, 

saúde da família, residência multiprofissional em saúde coletiva, vigilância sobre saúde 

e sanitária, medicina do esporte.  

 Desde a década de 80 do século passado, a FCM oferece os programas de 

residência médica, atualmente 14, abrangendo medicina preventiva e social, obstetrícia-

ginecologia, pediatria, clínica médica, cirurgia geral, urologia, doenças infecciosas-

parasitárias, dermatologia, cardiologia, cirurgia cardio-torácica, oncologia pediátrica, 

mastologia, medicina intensiva (UTI) e medicina de saúde da família e comunidade. Em 

2006 foi iniciado o programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade. 

   Na pós-graduação stricto sensu, oferece os seguintes cursos de mestrado: 

tocoginecologia, recomendado pela CAPES até 2006 (25004018004P5), ciências da 

saúde e vigilância sobre saúde (mestrado profissional), ambos já reconhecidos pela 

CAPES (processos nº 25004018009P7 e 25004018007P4, respectivamente). 

 Teve renovação do reconhecimento do curso pelo conselheiro Antônio 

Inocêncio Lima, processo nº 097/2005 homologado pela portaria nº 7171/2008, de                                                                                            

10/10/2008, publicada no DOE de 11/10/2008. Parecer CEE/PE nº 75/2008-CES,       

aprovado pelo plenário em 09/09/2008. 

  A UPE aprovou, em outubro do ano de 2009, seu atual Regimento. Ele traz a 

mudança do regime departamental e passa a desenvolver sua gestão através das 
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Coordenações, Comissões e Câmaras. As Câmaras serão formadas por professores e 

terão como missão assegurar a operacionalização do PPP da FCM-UPE, conforme 

Parágrafo único do Art. 23, página 7: 

Art. 23. O corpo docente da Graduação comporá o Pleno de Curso de 

 acordo com o art. 55 do Estatuto e art.13 do Regimento Geral da UPE. 

 

Parágrafo Único: o Pleno de Curso, conforme faculta o art. 55 do 
 Estatuto da UPE, se organizará em Câmaras Técnicas de Gestão de 

 Módulos e de Apoio Técnico à Graduação, para assegurar a 

 operacionalização do Projeto Pedagógico do Curso Médico. 
 

 

          

                      O novo Regimento também assegura os objetivos do PPP e os explicita no 

capítulo i - do currículo e programas: 
Art. 68. O currículo do curso de Graduação em Medicina da FCM, de 

acordo com seu Projeto Político-Pedagógico, formado por um 

conjunto de disciplinas, abrangendo diferentes campos de 
conhecimentos, agrupados em módulos interdisciplinares, segundo 

critérios de precedência lógica e correção didática e pelo estágio 

curricular. 
 

 

 Esse Regimento foi elaborado para atender a todas as unidades pertencentes à 

Universidade de Pernambuco; sendo assim, a FCM-UPE, através do Pleno do Curso, 

vem tentando adequar o Regimento à estrutura do seu currículo naquilo que lhe é 

peculiar. 

        Uma nova estruturação administrativa compreende uma forma mais 

democrática de gestão. Concentrando-se em núcleos multiprofissionais de interesses e 

Câmaras Setoriais, vai se remodelando na busca da integração entre as disciplinas. 

 O currículo da FCM-UPE tem, agora, outro formato, como demonstrado 

abaixo. Esse formato, ao contrário do anterior, apresentado pelos alunos para o PPP, foi 

apresentado para conhecimento, sem o crivo dos alunos e professores, sob a alegação de 

que, dessa forma, teria uma melhor visibilidade.  
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FIGURA 3 - ESTRUTURA CURRICULAR ATUAL DA FCM-UPE      
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Legenda: Módulos Implantados =  Módulos em Implantação P =  Período  

                                                          Fonte: Projeto Político-Pedagógico ( 2004, p.24) 

    

      

   Este gráfico demonstra a intenção de modificar a pedagogia de ensino para 

uma pedagogia que permita a plena adequação ao formato do perfil do egresso com as 

novas habilidades e competências delineadas nas Diretrizes Curriculares do Curso 

Médico. Um currículo integrado teoria/prática/serviço trazendo esses eixos como linhas 

norteadoras que perpassam por todo o curso. Os eixos teórico-demonstrativo, prático-

construtivista e desenvolvimento humanístico têm, cada um, seus módulos que variam 

em decorrência do período em que estão inseridos, cujos conteúdos aumentam 

gradativamente o grau de complexidade. No total, são 26 módulos temáticos para todo o 

curso. 

     Esse novo formato foi apresentado na SPPP (2006 pg. 18). Diferentemente do 

anterior, o formato do primeiro currículo proposto traça o currículos em três linhas 

paralelas, indo na contramão da iniciativa de tentativas de integração entre eixos e 

módulos. 
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      A FCM procurou construir um currículo integrado com o objetivo maior de 

aproximar, unir a teoria à pratica. Procurou efetivar, no dia a dia das aulas, uma rotina 

em que se vê o resultado de cada ação para construção de um currículo integrado 

(DAVINI 2005 p.31). Para isso, procurou seguir os seguintes passos, praticando: uma 

efetiva integração entre ensino e prática profissional; a real integração entre prática e 

teoria e o imediato teste da prática; um avanço na construção de teorias a partir do 

anterior; a busca de soluções específicas e originais para diferentes situações; a 

integração ensino-trabalho-comunidade, implicando uma imediata contribuição para 

esta última; a integração professor–aluno na investigação e busca de esclarecimentos e 

propostas; a adaptação a cada realidade local e aos padrões culturais próprios  de  uma 

determinada estrutura social (Ibidem). 

 Essa proposta, apesar de ter sido pensada para atender às necessidades de 

formação de pessoal dos níveis médio e técnico, se torna perfeitamente viável em 

qualquer nível de ensino, e a FCM-UPE investiu nesta opção epistemológica para 

conseguir de seus alunos uma formação mais próxima à realidade brasileira. 

 

 

FIGURA 4 - ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DA FCM-UPE, 

2010
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 De acordo com o RI (2010), o CGA é o colegiado superior da estrutura da 

FCM; subordinado ao Conselho Universitário-CONSUN, ao Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CEPE e ao Reitor, delibera, normatiza e orienta assuntos 

acadêmicos, disciplinares, administrativos e patrimoniais, conf. Art. 48 do Estatuto da 

UPE (p.10). 

               Art. 7º A FCM terá um Diretor e um Vice-Diretor, com atribuições definidas 

no art. 50 da UPE, eleitos entre os seus professores efetivos da carreira do Magistério 

Superior da UPE, lotados na FCM, em atividade docente por período mínimo de 12 

(doze) meses anteriores ao pleito através do voto direto e secreto, obedecidos os 

princípios da proporcionalidade e da paridade da comunidade acadêmica, para um 

mandato de 04 (quatro) anos, permitida, apenas, uma única reeleição imediata. 

              As Coordenadorias Setoriais, em número de seis, são exercidas pelos 

professores titulares com 40h semanais e têm como função:  

 coordenar a concepção e proposição da Política Educacional da FCM, 

viabilizando o seu cumprimento; 

    acompanhar e participar das discussões acerca do ensino médico no âmbito 

da UPE; 

    representar a FCM nos fóruns de graduação médica nacionais e 

internacionais; 

 coordenar a revisão periódica e sistemática do Projeto Político-Pedagógico 

da FCM, propondo desdobramentos e adequações do curso médico; 

 participar da avaliação do quadro docente e propor ao CGA ações para sua 

capacitação e/ou ampliação; 

 exercer supervisão nas atividades do Coordenador de Curso; 

 manter atualizados e disponíveis os indicadores de avaliação acadêmica da 

FCM. 

 

              A Coordenadoria de Pós-Graduação e Pesquisa assegura e promove a qualidade 

dos programas, dos cursos e da produção científica; preserva a indissociabilidade das 

ações de ensino, pesquisa e extensão; promove a integração dos programas e cursos de 

pós-graduação com as Unidades de Educação e Saúde da UPE e outras instituições de 
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ensino e saúde conveniadas; oferece orientação para a elaboração de propostas de 

projeto segundo as regras dos editais e prepara as prestações de contas. 

             A Coordenadoria de Extensão e Cultura assegura a execução do Projeto 

Institucional e dos Programas de Extensão e Cultura da Faculdade de Ciências Médicas 

de forma integrada com as ações de ensino e pesquisa. 

               A Coordenadoria de Planejamento tem como funções: coordenar a elaboração 

do Plano de Trabalho da FCM e acompanhar sua execução; desenvolver e garantir ações 

voltadas para a efetivação do processo de planejamento estratégico da Unidade; elaborar 

o Plano Anual e Plurianual, e outros instrumentos relativos à programação a orçamentos 

e outros similares, todos inerentes às atividades meio e fim da Universidade; coordenar 

os trabalhos da Comissão Setorial Própria de Avaliação, de outros processos de 

avaliações internos e externos, propondo, para apreciação do CGA, os ajustes que se 

fizerem necessários; coordenar estudos de políticas públicas, pesquisa e 

desenvolvimento de interesse da FCM, entre outras funções. 

              A Coordenadoria Administrativa e Financeira compete, de acordo com o Art. 

60 do Estatuto da UPE, assegurar eficiência à administração e à execução financeira. 

            A Coordenadoria de Apoios Acadêmicos assegura a eficiência das ações e da 

gestão da vida acadêmica da FCM, além de propor ações que promovam a qualidade do 

curso, atividades de extensão e a produção científica. 

 Todas essas coordenadorias se encontram em plena atividade. Nesse ano de 

2010 houve eleição para Diretor e Vice-Diretor, tendo sido reeleitos os gestores atuais. 

Contudo, sente-se o clima próprio de todas as demandas pós-eleitorais. Aguardam-se 

modificações nas coordenadorias em nível de gestão. 

 

 

 

4.2.2 Perfil Atual dos Professores Da FCM-UPE quanto à Titulação e ao Gênero 

 

 O quadro atual de docentes da FCM-UPE é composto de 174 professores, 

sendo: 69 doutores, 61 mestres, 41 especialistas, 01 pós- doctor e apenas 3 com a 

graduação de origem, conforme gráfico abaixo:        
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GRÁFICO 1- QUADRO DE TITULAÇÃO DOS DOCENTES DO 

QUADRO PERMANENTE DA FCM-UPE EM 2010. 

 

 

                

GRÁFICO 2 - PERFIL ATUAL DOS PROFESSORES QUANTO AO GÊNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 A FCM-UPE, como se vê, é predominantemente masculina. E essa soberania, 

que impacta a gestão, começa a se atenuar; pela primeira vez, em 2006, elegeu para o 

cargo de Vice-Diretor uma mulher. Esse acontecimento vem incentivando o sexo 

feminino a participar da disputa pela gestão, a exemplo do último pleito, em 2010, 

quando uma mulher disputou o cargo máximo da gestão.  

              Se o gênero é um elemento característico de relações sociais, fundamentado nas 

diferenças percebidas, figura primeira de sentido das relações de poder, não se nota 
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nenhuma ação que denote a diferença entre os sexos. A diferença que se pode observar 

aparece tão somente na quantidade de professores do sexo masculino; mas, quanto aos 

cargos burocráticos, por exemplo, não existe nenhuma posição, tomada pela gestão, que 

se possa conceituar de sexista. Reconhece-se que, nas relações de poder entre os sexos, 

a categoria gênero apresenta a dimensão social da desigualdade sexual com base na 

neutralização e biologicização dos sexos (SCOTT, 1991).  
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4.3 A DINÂMICA DE IMPLANTAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

                
           “ O saber se aprende com os mestres e os 
livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os 

humildes.”   
                                 
                                                       Cora Carolina 

 

  

 Em sequencia, se apresentará a análise dos documentos oficias oriundos do 

processo de reforma.  

 

4.3.1 As Reuniões Pedagógicas (RPs) 

                        

             A partir de 1997, intensificaram-se as RPs, uma a cada semestre letivo, sendo 

direcionadas exclusivamente para divulgação dos trabalhos do NUDEM e apresentação 

de outras experiências exitosas em outras escolas médicas. É um momento privilegiado 

de discussão e reflexão acerca da proposta pedagógica gestada pelo NUDEM. São a 

base para consolidação da mudança pedagógica, da correção de rumos para a mudança. 

Nessas reuniões, oportuniza-se o pensar nas questões éticas e políticas do currículo, 

pactuar missão e estratégias para cumpri-la; orientar e/ou reorientar processos 

pedagógicos e de gestão, de forma a garantir a formação de profissionais competentes 

do ponto de vista científico e identificados com as necessidades de saúde da população, 

promovendo, sempre que solicitados cursos de aperfeiçoamento entre professores, 

gestores e alunos. 

             Com a intenção de promover condições de operacionalização ao que se vinha 

propondo até então, como a inserção precoce dos alunos nos Serviços de Saúde, a FCM-

UPE participou do Polo de Capacitação em Saúde da Família de Pernambuco 

acreditando que só investindo em novos cenários de prática conseguiria com mais 

competência o seu intento. 

             O Departamento de medicina social assumiu essa tarefa desde o princípio do 

movimento, condicionando sempre a necessidade de integração ensino/serviço como 

fundamental para atingir os objetivos do novo currículo. Na reunião pedagógica de 
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05.12.2001 de número 9, às 10h45, na sala da Congregação da FCM-UPE, foi 

apresentado o novo currículo aprovado pela CRC. 

             Os presentes, professores e alunos, tomaram conhecimento do currículo e 

imediatamente começaram a se engajar nos módulos, para uma reformulação na 

apresentação dos conteúdos, numa tentativa de integração e interdisciplinaridade.   

              Os professores agora passaram a conviver com dois currículos concomitantes, 

o que vinha sendo trabalhado até o final do curso, para os alunos ingressos no semestre 

em curso. 

 

 

4.3.2 O Núcleo de Desenvolvimento do Ensino Médico (NUDEM) 

 

             O NUDEM foi constituído em 1999 para dar condições de encaminhamento à 

realização da reforma curricular (SAMPAIO 2003). Teve seu Regimento aprovado em 

21.06.2001 pelo Conselho Departamental. É composto de 10 Artigos, sendo o primeiro 

e o segundo artigos dedicados à exposição da sua identidade como documento 

fomentador de prática democrática e compromisso com a transformação curricular, as 

DCNs e o SUS, conforme Artigos expostos na página 26.  Para consecução dos seus 

objetivos, organizou assim, sua composição: 

O NUDEM será composto por um Coordenador Executivo, um 

Coordenador Técnico, uma Secretária, Membros Fundadores, 

Membros Efetivos e Eméritos. Os Coordenadores Executivo e 
Técnico e a Secretária serão escolhidos em comum acordo pelos 

Diretores da FCM e ICB. [...]. A Secretaria será, sempre que possível, 

exercida pela chefia da DATEP. [...] Os Membros Efetivos serão 

todos os Profissionais de nível superior e Preceptores da FCM e ICB e 
estudantes matriculados no Curso Médico das duas Instituições. 

 

 

 Durante os três anos de trabalho, manteve como pauta permanente, nas 

reuniões ordinárias semanais, a discussão da reforma do currículo do curso médico da 

FCM.   

              Orientavam as discussões os resultados das avaliações procedidas pela 

Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM), a 

experiência em projetos de Integração Docente-Assistenciais (IDA), financiados pela 
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Fundação Kellog e, atualmente, pela Rede UNIDA, e os termos do Relatório Geral da 

Avaliação do Ensino Médico no Brasil. Todas essas fontes fortaleciam a percepção da 

necessidade da reforma curricular para atender às recomendações mundiais em relação 

ao ensino médico.  A difusão das discussões e das experiências obtidas nesses eventos 

foi socializada em congressos e seminários de outros estados, tornando-se fundamental 

para a troca de experiências e a sensibilização dos corpos docente e discente da FCM-

UPE para a efetivação das mudanças no modelo pedagógico até então oferecido. 

 Proporcionou, em agosto de 1999, a seus membros e professores, capacitação 

específica com professores de outras instituições especializados em ensino médico, para 

introduzir conceitos, como currículo e planejamento, formação pedagógica, inovações 

metodológicas, práticas avaliativas e didáticas, construindo o que Souza (2007) chama 

de prática pedagógica. Atuou até a criação da Comissão de Reforma Curricular, que deu 

prosseguimento aos trabalhos da construção e implantação do currículo. 

 O NUDEM teve a incumbência de construir uma mentalidade político- 

pedagógica junto aos professores e, ao mesmo tempo, provocou uma reflexão sobre os 

temas pedagógicos e a necessidade de mudança e a função docente em medicina. 

 

 

4.3.3 A Comissão de Reforma Curricular (CRC) 

 

              Após várias reuniões, fóruns de debates e seminários, na RP 2001.2 foi dado ao 

NUDEM o aval para constituir oficialmente uma Comissão que trataria da elaboração e 

implantação da Reforma Curricular. Posteriormente, em acalorado debate, chegou-se à 

conclusão de que essa Comissão seria composta de professores da FCM, professores do 

ICB que tinham regência no curso, dos administrativos das duas unidades e de 

representação dos alunos de medicina. Tal determinação tinha como objetivo 

contemplar as duas intituições envolvidas no curso, como também integrar os 

professores do ICB nas rotinas da FCM-UPE.  

 Muitos professores do ICB, além da FCM, ministravam aulas em outros cursos 

da UPE, e seu relacionamento com a FCM limitava-se às aulas e às reuniões 

pedagógicas. Era da compreensão da FCM que essa aproximação não facilitaria a 
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extinção do curso básico, como também proporcionaria a ampliação do quadro de 

professores para atender à nova demanda do currículo. Posteriormente, muitos 

professores do ICB foram escolhidos para coordenar os módulos iniciais do curso. Com 

esse entendimento, formou-se o seguinte quadro de representantes: 

 

 

QUADRO 4  -  FUNÇÃO DOS REPRESENTANTES NA  COMISSÃO DE 

REFORMA CURRICULAR 

 

N.R
7
      FUNÇÃO DA COMISSÃO DE REFORMA 

CURRICULAR  

 02     Professores Coordenadores (as) Executivos(as): o Vice-Diretor da FCM e  

          o Vice     

        Diretor do ICB e dois suplentes. 

   01     Professor Coordenador (a), Técnico(a), mais um suplente. 

 01     Secretário (a), um suplente. 

 04     Professores representantes dos Departamentos da FCM, mais quatro  

          suplentes. 

 04     Professores representantes dos Departamentos do ICB, mais quatro   

          suplentes. 

 04     Administrativos: 02 da FCM e 02 do ICB, mais quatro suplentes. 

 04     Representantes dos alunos da FCM-UPE, mais quatro suplentes. 

       

 Perfazendo um total de 20 membros efetivos e 20 suplentes, esses 

componentes foram escolhidos pela plenária da RP 2002.l. Seriam responsabilidade da 

CRC a elaboração e implementação do novo currículo; teria reuniões semanais para 

analisar os encaminhamentos e dificuldades de operacionalização e implantação do 

novo currículo. Estabeleceram-se quoruns mínimos para realizar reuniões; essa 

normatização foi elaborada pelo coordenador técnico. Esse quorum foi analisado e 

aprovado na reunião da CRC n º 29, de 18/09/02, após a implantação curricular, e era 

assim constituído: 

a) Quorum de 2/3 dos membros da Comissão: proposta de modificação 

curricular; proposta de dissolução da CRC; proposta de regimento da CRC; proposta de 

modificação da normatização dos GGs; proposta de modificação da CRC 

 
7 Número de Representantes 
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b) Quorum de maioria absoluta (50% + 1 dos membros da CRC) para: 

aprovação dos programas dos módulos propostos pelos GGs; aprovação de membros 

dos GGs, não pertencentes à UPE; aprovação do sistema de avaliação dos alunos; 

aprovação de planejamento de cursos ou outros eventos referentes à Reforma Curricular 

c) Quorum de maioria simples entre presentes à reunião para: aprovação do 

calendário escolar; aprovação do programa das reuniões pedagógicas; aprovação da 

execução da realização de cursos de capacitação de professores e preceptores, já 

aprovados no quorum II; aprovação do programa dos seminários de avaliação; 

aprovação dos professores convidados para participação os eventos. 

                             

 Observa-se que das 15 reuniões realizadas, apenas 6, contavam com a presença 

de todos os representantes dos membros docentes. Quando se trata da representação 

estudantil, reconhecemos a responsabilidade e o interesse dos alunos pelo tema. Em 

todas as reuniões sempre havia, sempre, outros alunos presentes, além da representação.  

Na reunião de nº 02, de 04/10/2001, esses mesmos alunos apresentaram e aprovaram 

uma proposta de currículo contando com a presença, na CRC, de apenas 15 dos seus 20 

membros, sendo: 02 coordenadores, 01 representante técnico, 01 secretária, 06 

representantes docentes, 01 representante administrativo e 04 representantes discentes. 

A contribuição discente foi de 36% da totalidade de votos.  

 Mas, quando se considera apenas o número de representantes docentes, 

compareceram 06 essa contribuição cresce para 75%. Abaixo, representação da 

participação dos membros da CRC nas reuniões desde seu inicio até a implantação do 

currículo em 02.2002.1. Para ilustrar, apresenta-se uma tabela com todas as reuniões da 

CRC durante o processo de criação e implantação do currículo. 
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TABELA 2  DEMONSTRATIVO DE MEMBROS DA CRC E FREQUÊNCIA ÀS 

REUNIÕES. 

            RC     Professores        Administrativos        Alunos        Totais   

 

           

 

     

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

  

     Essa constatação de que a grande maioria dos professores não tomou 

conhecimento antecipadamente do modelo de mudança, construído pelos alunos e aceito 

pela CRC, explica, grosso modo, a rejeição que ainda é vista na instituição? Pode-se 

inferir que sim. Apesar de terem sido representados na organização do currículo - e 

esses representantes foram escolhidos democraticamente -, coube aos chefes de 

departamentos essa incumbência. Por outro lado, pode-se pensar que deveria, essa 

representação, ter sido escolhida, exclusivamente, para esse fim e após uma ampla 

divulgação, como no caso dos alunos. 

        Nesta RP estavam presentes 64 professores da FCM-UPE, 14 professores do 

ICB e 10 acadêmicos para aprovação desse modelo curricular. Isso em relação ao 

número total de 199 professores da FCM-UPE, na época, segundo ARAÚJO (2002 

p.27). Apenas 32% da totalidade de docentes da FCM-UPE tomaram conhecimento 

dessa formatação curricular, apesar da intensa divulgação, pois foram enviadas cartas 

individuais aos professores, devidamente protocoladas na entrega. No mês anterior, foi 

1º 12 01                      04    17 

2º 09 02 04   15 

3º 10 04 04   18 

4º 10 02 03   15 

5º 12 02 04   18 

6º 12 03 04   19 

7º 11 00 03   14 

8º 12 02 04   18 

9º 12 02 04   18 

10º 07 01 04   12 

11º 10 01 03   14 

12º 06 01 01   08 

13º 10 02 04   16 

14º 12 00 11   23 

15º 09 01 04   14 
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colocado lembrete no contracheque, afixaram-se cartazes de divulgação no campus e 

faixas em pontos estratégicos dizendo dia e hora da referida reunião. 

 

 

4.3.4 O Projeto Político-Pedagógico: Relação e Formação dos Eixos e Respectivos 

Módulos e suas Temáticas Segundo o PPP 

 

 Implantado em 2002, o PPP apresenta na sua formação os Eixos e Módulos 

que foram pensados e elaborados coletivamente nas reuniões da Comissão de Reforma 

Curricular e na RP de nº 5º, de 07.11.2001. A ênfase foi dada, no eixo das humanidades, 

à promoção da saúde e à prevenção. Constitui-se de grupos gestores de Módulos, os 

quais são os responsáveis pelo conteúdo programático de cada módulo que era 

submetido à Comissão de Reforma Curricular. Atualmente apresentam-no à Câmara de 

Gestão dos módulos para aprovação ou emendas. 

 Para a formação dos referidos Grupos Gestores dos módulos, foram escolhidos 

seus representantes legais, coordenadores e vice, representante dos alunos, para, só 

depois, começarem as negociações e a montagem. Essas negociações entre as 

representações dos docentes e discentes era um embate de várias reuniões para que se 

chegasse a um consenso sobre a composição do ementário do módulo; disciplinas agora 

desdobradas em conteúdos iam se organizando por grau de complexidade e, aos poucos, 

ocupando toda a carga horária equivalente.  

 A intenção de entrecruzar os conteúdos, interligar módulos e eixos, de forma a 

compor uma rede de conhecimento em que a integração seria o “foco” do currículo, foi, 

uma constante em suas reuniões. Para conseguir seus objetivos, traçou como metas:  

 garantir a manutenção da qualidade do ensino fazendo uma parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Recife, assegurando os cenários de prática 

e distribuindo seus alunos conforme o grau de complexidade ; 

 manter a atualização curricular, contemplando as mudanças do processo 

ensino-aprendizagem, acompanhando o que propôs o Projeto CINAEM, que prioriza as 

necessidades de saúde da população, reconhece o docente como facilitador e o aluno 

como sujeito, sempre em processo ensino-aprendizagem;  
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 incentivara a aprendizagem ativa dos alunos, o desenvolvimento das suas 

competências e das habilidades, para adquirirem uma visão mais crítica e integradora da 

realidade e das condições de saúde da população, com a busca da educação permanente 

e continuada; 

  incrementar a pesquisa e a extensão, aplicando-as à rotina escolar, 

concentrando-as nos problemas da comunidade, principalmente aquelas assistidas pelo 

SUS, e também ao desenvolvimento do processo educativo. 

 

            Todas essas preocupações encontram-se registradas nas atas da 14º RCRC de 

20.02.2002; da 34º RCRC de112002; e da 46º RCRC  de 18.12.200344. 

              Mesmo com todas essas ações, a FCM-UPE ainda precisa se aprimorar mais no 

que se refere às práticas, ampliando-as a todos os módulos, como também às questões 

de referência e contrarreferencia. 

             Uma outra questão diz respeito ao acesso dos alunos à média complexidade; em 

princípio, a CRC se limitou, basicamente, a implantar a Atenção Básica, até por ser a 

novidade do currículo, deixando a Atenção Secundária e Terciária sem grandes 

modificações. Com o advento das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), 

implantadas pelo Estado, doravante essa inserção pode ser aperfeiçoada e ampliada. 

             A CRC foi um grande avanço da FCM-UPE, em relação a um ensaio de 

integração entre a comunidade escolar, na construção do PPP. Todas as reuniões foram 

devidamente divulgadas e abertas a todos os interessados do público interno, faltando 

nas reuniões e até na composição da CRC, o representante dos Serviços de Saúde, em 

que os alunos seriam inseridos para realização das práticas. Pode-se inferir que essa 

vagância do processo provocou e provoca os desencontros entre o planejado pelos 

módulos e a execução das aulas práticas. 

             Pode-se concluir, entretanto, que a CRC cumpriu com seu objetivo, que era 

implantar o currículo sob a égide das DCNs e do SUS. 

               Nota-se, pelo formato do PPP apresentado pelos alunos e aprovado, a tentativa 

de a Comissão de Reforma oferecer uma proposta pedagógica de currículo integrado 

em que os módulos de cada eixo se inter-relacionem. Em contrapartida, entre os eixos 

não existem, ainda, as possibilidades de se intercruzarem. Essa foi uma tentativa de 
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espelhar as recomendações tanto das Diretrizes de 2001 quanto das do SUS. Em anexo, 

enconta-se o formato do primeiro currículo proposto pelos alunos e acatado pela CRC. 

 Esse formato de currículo, modular e por eixos de conhecimento, foi 

apresentado, como já se falou acima, pelos alunos. Apresenta-se com uma visibilidade 

integradora, mas nota-se a ausência dos grandes temas integradores. 

 

 

4.3.5 Composição do Eixo Teórico-Demonstrativo (ETD) e seus Respectivos 

Módulos 

 

 O ETD é constituído pelos módulos: Morfofuncional I, com os temas 

referentes a citologia, genética, anatomia, histologia, embriologia, bioquímica, biofísica, 

fisiologia e semiologia, organizados por sistemas e módulos doenças I e morfofuncional 

II: com a integração de processos patológicos gerais, microbiologia, parasitologia, 

imunologia, anatomia patológica, oncologia e doenças infecciosas e parasitárias. Abaixo 

apresentamos os módulos das Práticas Médicas (PM)  

 

QUADRO 5 - DOS CONTEÚDOS DOS MÓDULOS DE PRÁTICA MÉDICA 

PM    Módulos 

I         Acidentes, violências e lesões autoinfligidas 

II        Doenças sistêmicas não infecciosas 

III       Doenças do aparelho gênito-urinário 

IV       Perinatologia 

V        Doenças do aparelho digestivo 

VI        Doenças do tórax e vasos 

VII       Doenças sistêmicas infecciosas 

VIII      Doenças do sangue e neuropsiquiatria 

 

  

 O 5º período tinha a PM concentradas no Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), no Hospital da Restauração (HR), no Corpo de Bombeiros (CB), no 

Hospital de Queimados e no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM).   

             Esse eixo, Teórico-Demonstrativo, mostrou-se o mais resistente à mudança. 

Observa-se que, dos oito módulos das PMs, seis trazem na sua denominação o termo 
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“doenças”; isso, para um currículo que optou pela promoção, é um retrocesso em 

relação às DCNs. Esse eixo, a partir do 5º período, corresponde, no currículo anterior, 

ao ciclo profissional. Dos seus professores, poucos participavam das reuniões da CRC e 

das pedagógicas. Para esses professores, o ETD é o lócus de concentração das 

disciplinas que mais personificavam o saber necessário para ser um bom médico. São as 

disciplinas das iniciais das “Ciências Médicas”.  

 Em depoimento a Araujo (2002, p.34), na época da implantação do currículo, 

quando foi perguntado a um professor do 9º período por que ele não participava das 

reuniões pedagógicas e como ele estava se preparando para a reforma, assim respondeu: 

 

.  ...o aluno não pode sair da faculdade como um  médico generalista. 

Não existe mercado para médico generalista. Ele deve se qualificar 
como um especialista para ter sucesso profissional. Só depois, 

então, se ele resolver, poderá fazer uma pós-graduação em Saúde 

Pública. 

  

 Esse depoimento mostrava a resistência e a inversão da nova lógica pleiteada 

pela reforma. Esses professores, na sua maioria, se colocam apenas como profissionais 

médicos que estão preparando futuros outros profissionais para o mercado. Segundo  

eles, esses alunos devem estar preparados com o maior acervo de conhecimentos 

possível para conseguirem ser aprovados na especialização escolhida e poderem ter 

sucesso no mundo do trabalho (BELTRÃO, 2000). Esse eixo tem 2.611 horas, mais de 

46% do total da carga horária até o 8º período. 

 O ETD pode ser considerado um eixo híbrido somativo. Encontram-se, nos 

seus módulos iniciais, ações pontuais de integração e de práticas pedagógicas baseadas 

em abordagens ativas como a problematização de conteúdos. Mas, na maioria, os 

módulos são tecnicistas e de caráter bem tylorista, em que os professores se preocupam, 

apenas, com o planejamento, a execução e têm a avaliação como única medida do 

conhecimento. 
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4.3.6 O Eixo Prático-Construtivista (EPC) 

 

 

 O EPC é composto pelos módulos: Atenção Primária à Saúde I (APS I), 

Atenção Primária à Saúde II (APSII), Serviços I (SI), Serviços II (SII) e Discussões 

Clínicas (DC) I, II, III e IV. 

O APS I abrange o estudo das Políticas de Saúde e Ecologia no contexto dos 

determinantes sociais de saúde, da promoção da saúde e prevenção da doença no 

individuo/família/comunidade. Inicia uma aproximação com os princípios de 

planejamento de saúde, gestão e organização dos serviços de atendimento e sistemas de 

informações em saúde da rede SUS e seus marcos legais. Introduz o conceito de saúde-

doença-cuidado e educação em saúde. Nos serviços, tem oportunidade de treinar os 

processos de interação com o paciente, com a equipe, com preenchimento dos 

prontuários e direitos do usuário.  

              O APS II envolve semiologia, crescimento e desenvolvimento, pré-natal, 

integração com a comunidade, trabalho da equipe de saúde e aspectos sociológicos da 

comunidade. São objetos de discussão pelos estudantes: a epidemiologia, a promoção da 

saúde e a prevenção das doenças. A ênfase é no indivíduo sadio e nos processos de 

manutenção da normalidade: diagnóstico da situação pessoal e ambiental, atividades 

como puericultura e pré-natal de baixo risco, detenção de situações de agravos 

potenciais, inquérito epidemiológico e iniciação à pesquisa cientifica. 

 O SI prepara o aluno para as principais responsabilidades das equipes de saúde 

em relação aos problemas prioritários; articula os conhecimentos das ciências básicas 

com a clínica e a epidemiologia; classifica fatores de risco e cuidado no 

acompanhamento tanto individual quanto coletivo. acompanhamento de consultas, 

identificação dos fatores de risco de transtorno mental e cegueira, conhecimento da 

prevenção das doenças mais prevalentes, como tuberculose, doenças diarreicas, 

respiratórias, hipertensão, diabetes, etc. 

 S II concentra suas práticas nas policlínicas. Conhece o papel da média 

complexidade do SUS e o planejamento da UBS. 
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             Os Módulos de Discussão Clínica I, II, III e IV trabalham: a) com auto-

aprendizagem, autoconsciência, reflexão sobre sua própria competência, consciência 

emocional, autoconfiança, auto-regulação, auto-cuidado, auto-controle, adaptação a 

mudança, administração de tempo para si mesmo, motivação, direcionamento de 

objetivos, responsabilidade, iniciativa, escolha da carreira; e (b) com a formação em 

atitudes: compreensão dos princípios éticos, padrões éticos, responsabilidade legal, 

direito humano, respeito pelos colegas, medicina em sociedade multicultural, 

consciência dos problemas psicossociais, consciência sobre assuntos econômicos, 

aceitação da responsabilidade de contribuir com o avanço da medicina, atitude 

apropriada em relação às instituições profissionais e de serviços de saúde  

            O Eixo Prático-Construtivista foi pensado e construído com a intenção de 

provocar, principalmente, uma mudança na prática pedagógica. Para isso, foram 

oferecidos vários cursos para preparação dos professores: Didática Médica, Pedagogia 

Médica, Ensino Baseado em Evidência, Aprender a Aprender, entre outros. 

              Esses cursos eram oferecidos a todos os professores, para que, de posse de 

novos conhecimentos pedagógicos, encaminhassem sua prática de uma forma que se 

coadunasse com as indicações do currículo. As teorias mais recomendadas nas reuniões 

eram as construtivistas, holísticas, freireanas. Seus pensadores eram, na grande maioria, 

professores do departamento de medicina social. Esses profissionais têm uma trajetória 

de luta pelo direito à saúde para todos e pela a Reforma Sanitária; oferecem cursos nas 

comunidades, participam de eventos como Conferências Municipais, Estaduais e 

Nacionais de Saúde, Congressos de Saúde em que eram e são requisitadas e criticadas 

as políticas públicas para atender o setor. 

              Esse eixo é multiprofissional: médicos, enfermeiros, biólogo, serviço social 

com põem o seu quadro docente, o que dá um caráter completamente novo ao campo de 

trabalho. 
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4.3.7 Eixo Desenvolvimento Humanístico (EDH) 

 

              É composto pelo Módulo Trabalho Médico e Compromisso Social (TMCS): 

este módulo reflete sobre o papel social do médico, seus direitos e deveres, mercado de 

trabalho e a bioética. Participam deste Módulo representantes do Conselho Regional de 

Medicina, do Sindicato dos Médicos, conselhos e sociedades de outros profissionais da 

área de saúde, gestores do SUS e outras representações da sociedade civil.  

 O Módulo Identidade Médica e Formação Profissional (IMFP) incorpora o 

apoio psicopedagógico aos estudantes da área de saúde, tendo como conteúdos temas 

ligados à formação da identidade pessoal e profissional, às expectativas profissionais e 

pessoais, às implicações do convívio com a dor, a morte e sua repercussão sobre a 

pessoa do cuidador,  

 Os Módulos Ciclos de Vida (CV) abordam aspectos ligados à infância, à 

adolescência e à terceira idade, principalmente do ponto de vista nutricional, da higiene 

mental e da prevenção de agravos externos. 

             Os Módulos Atenção Global ao Doente I, II, III e IV (AGD I, II, III e IV) 

envolvem temas da multiprofissionalidade, éticos e legais. O EDH tem como principal 

meta o resgate das virtudes humanas: relacionamento com o paciente, com os colegas de 

profissões diferentes que compõem a equipe médica, a solidariedade, a compaixão, os 

preceitos éticos, a compreensão e o respeito à cultura, o olhar voltado para o paciente, o 

ouvir, o sentir. Esse posicionamento ou diretriz do eixo foi acordada em reuniões da 

CRCR, entre os professores e alunos para construção do seu objetivo. Também esse 

eixo tem um diferencial: é composto por profissionais de outras profissões, como 

sociólogos, filósofos e médicos, com mestrado e doutorado em antropologia.  

              A carga horária do eixo é de 576 horas do primeiro ao 8º período, ou seja, do 

primeiro ao 4º ano do curso. 

               A FCM-UPE, quando optou por um currículo integrado, tanto no que diz 

respeito à teória/prática quanto à própria formação do profissional humano, considerou 

as DCNs (2001, p.1)  no seu Art. 03:  

Art. 3º O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do 
formando egresso/profissional o médico, com formação generalista, 

humanista, crítica e (...) capacitado a atuar, pautado em princípios 

éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de 
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atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação  da 

saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 

promotor da saúde integral do ser humano. 
 

 

             Para se construir um currículo dessa natureza, integrado, que pode ser 

classificado como globalizante, Anastasiou e Alves (2003,p.52) argumentam que é 

preciso ter “como centro os alunos e suas necessidades educacionais [...] superam a 

fragmentação disciplinar e propõe a articulação dos conteúdos curriculares” . A 

integração desejada pela FCM-UPE não se restringe apenas ao curso, mas se expande à 

comunidade externa da Instituição, ao SUS e a outros programas que atendem à área da 

saúde. Essa maneira de educar está em consonância com a Teoria do Autocuidado, de 

Orem (1999), a qual trabalha o ser humano, a saúde e a sociedade para a prática de 

atividades iniciadas e executadas pelos indivíduos em seu próprio benefício.  

               A vida não é vista em um sentido singular, mas como uma gama de processos 

ligados entre si, que envolvem os homens em todos os seus estágios para a manutenção 

da saúde. Os papéis do profissional da saúde e do paciente se completam em uma 

conotação de que a verdade totalitária do processo saúde-doença não está dividida entre 

as partes (GEORGE, 2000). 

 Este eixo está permeado de módulos que trazem nos seus programas conteúdos 

éticos pertinentes à situação profissional do médico e à vida do cidadão, além do  

combate ao preconceito, a quaisquer tipos de discriminação ética, religiosa ou sexual, 

tentando resgatar a formação Paideia (CAMPOS, 2007). 

 Encontra-se, também, uma vertente foucaultiana, tendo nos moldes iniciais a 

sua maior expressão, apesar de Foucault entender o ensino, principalmente, na fase 

base/elementar que procura impor ao aluno noções, valores da sociedade a que pertence, 

a fim de instituir indivíduos socialmente úteis (FOUCAULT, 1985). A escola médica 

também traz a mesma preocupação, mas comungando com o discurso, que sustentava as 

ciências naturais e humanas desde o iluminismo, de que este ser, o homem, estava 

sempre submetido às ações da natureza e aprendendo com ela, apesar de Foucault 

(1986) negue essa possibilidade, porque, para ele, há apenas sujeitos que variam de uma 

época para outra ou de um lugar para outro, dependendo de suas interações. No que 
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tange a relação da escola com o homem, também o módulo não se coaduna com 

Foucault que acreditava na escola anarquista, ou seja, sem punições, sem 

constrangimentos. Ainda persistem no módulo práticas, avaliações e normas que 

enquadram o aluno no modelo anterior ao novo currículo.  

O pensamento de Foucault (1998) é uma grande contribuição para a formação 

do estudante de medicina. Foucault realizou uma análise arqueológica da medicina 

clínica moderna, no livro “O Nascimento da Clínica”, explicando racionalmente o seu 

nascimento, suas rupturas e consequente superioridade científica, sua evolução 

conceitual e epistemológica. Explana, inclusive, a sua condição atual, sua cientificidade 

e afastamento da filosofia, teoria especulativa característica da Idade Clássica, ganhando 

a objetividade que sustenta modernamente sua eficácia e originalidade MACHADO 

(1999). 

Esses conteúdos, para alguns alunos, irão fortalecer aquilo que já foi plantado 

desde a infância. Afinal, como o próprio Foucault (1998, p.13) declara: “De que valeria 

a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos e não, de 

certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho daquele que conhece?”. 

Então a prática não pode ater-se à leitura descontextualizada do mundo, ao 

contrário, vincula o homem nessa busca consciente de ser, estar e agir no mundo num 

processo que se faz único e dinâmico, melhor dizendo, é apropriar-se da prática, dando 

sentido à teoria. Sobre essa conceituação assim se expressa Freire (1983, p. 43): "[...] a 

práxis, porém, é ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo". 

O eixo também se reconhece no voluntariado e na ação solidária, no trabalho 

em equipe, na compreensão do sofrimento e nas formas de articulação do indivíduo com 

sua comunidade. Isso exige dos seus alunos e professores a responsabilidade para com o 

meio ambiente. Investem no conhecimento sobre o que consomem, como os produtos 

são preparados, sobre as formas do alimento e suas qualidades, os direitos do cidadão 

em relação aos acessos à cidadania. Assim contribui para que, aos poucos, o próprio 

mercado vá descobrindo que formação humana é, também, qualificação profissional. 

             A carga horária de todo o curso, sem o internato, é de 5.573 horas; esse eixo 

contribui com menos de 11%. Se, se considerar o internato, essa contribuição baixa para 

menos de 6%. 



159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sobre os Eixos, pode-se acrescentar que, após a análise das DCNs, em relação 

aos conteúdos recomendados, encontrou-se a seguinte situação de distribuição e como 

são oferecidos pelos módulos: 

 

QUADRO 6  -  ANÁLISE DOS CONTEÚDOS RECOMENDADOS PELAS DCNs 

Recomendações das DCNs                   O que oferecem       Situação de Ensino  

                                                               os Eixos                 dos Módulos 

 

  

Conhecimento das bases moleculares e 

celulares dos processos normais e alterados, 

da estrutura e função dos tecidos, órgãos, 

sistemas e aparelhos, aplicados aos 

problemas de sua prática e na forma como o 

médico os utiliza. 

TD PM III – Nas aulas teóricas 

 DC II – Nas aulas teóricas 

Compreensão dos determinantes sociais, 

culturais, comportamentais,psicológicos, 

ecológicos, éticos e legais, nos níveis 

individual e coletivo, do processo saúde-

doença. 

PC 

DH 

APS I - Nas aulas teóricas 

 SI - Nas aulas teóricas   

Abordagem do processo saúde-doença do 

indivíduo e da população em seus múltiplos 

aspectos de determinação, ocorrência e 

intervenção 

PC,  

DH, 

TD 

APS I - Nas aulas teóricas e 

práticas 

PM III - Nas aulas teóricas e 

práticas 

 SI - Nas aulas teóricas e 

práticas 

 DC II - Nas aulas teóricas 

 CV I - Nas aulas teóricas 

Compreensão e domínio da propedêutica 

médica – capacidade de realizar história 

clínica, exame físico, conhecimento 

fisiopatológico dos sinais e sintomas; 

capacidade reflexiva e compreensão ética, 

psicológica e humanística da relação 

médico-paciente. 

TD 

PC 

DH 

DC II - Nas aulas teóricas 

PM III - Nas aulas teóricas e 

práticas 

SI - Nas aulas teóricas 

Diagnóstico, prognóstico e conduta 

terapêutica nas doenças que acometem o ser 

humano em todas as fases do ciclo 

biológico, considerando-se os critérios da 

prevalência, letalidade, potencial de 

prevenção e importância pedagógica. 

TD 

PC 

 

PM III- Nas aulas teóricas 

C V I - Nas aulas teóricas 
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 A análise do quadro acima mostra que as DCNs vêm sendo contempladas; 

quando se referem aos conteúdos recomendados, os módulos os contemplam 

plenamente na abordagem, mas, em relação à forma de construir o conhecimento 

integrado é tímida e limitam-se a alguns módulos. 

 O Eixo TD domina os conteúdos específicos das ciências biológicas e das 

ciências médicas, sem se interligar com o Eixo Humanístico. 

 Do mesmo modo, os Eixos PC e DH limitam-se aos conteúdos das ciências 

sociais, sem ligação com o TD. Salvo em algumas ocasiões, nas práticas, os Eixos se 

entrecruzam, como, por exemplo, nas Discussões Clínicas (DCS). 

 Pode-se inferir que, apesar da intencionalidade do currículo, não se ver 

cumprir sequencias lógicas de integralidade que possibilite a transição de um 

pensamento simples para outro complexo em todas as suas dimensões: na social, na 

interpessoal, na pessoal e na profissional, utilizando para isso critérios de seleção de 

conteúdos (Zabala 1999, p. 58 e 67) e Santomé (1998, p.45; 64-67). 

 

 

4.3.8  Os Grupos Gestores dos Módulos  

 

 Sua definição, conforme a Normatização dos Grupos Gestores, aprovada em 

Ata datada de 04.07.2002 pelo Conselho Departamental da FCM-UPE, é: “[...] órgãos 

executivos da Comissão de Reforma Curricular – CRC destinados a operacionalizar as 

propostas de modificação do Curso Médico da UPE aprovadas pelos seus órgãos 

colegiados”. 

Os objetivos dos Grupos Gestores (GGs) do módulo têm como propósito a 

discussão de todo o eixo com a intenção de estabelecer a integração entre si, os módulos 

e entre os eixos. Cada Grupo Gestor traça o perfil atual do módulo. Dessa maneira, 

estabelece um programa coordenado para toda a programação das aulas e, assim, não só 

aumenta a sua eficiência, como evita as superposições dos assuntos e cria redes entre si.  

              Segundo Araújo (2002), apesar de interessante e democrática essa, 

Normatização falha em alguns aspectos: 
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 nem todos os GGs do eixo, na época, estavam formados, logo nem todos os 

GGs tiveram sua representatividade na discussão; 

 a análise longitudinal do eixo não fornece a uniformidade pretendida do 

Curso, nem evita eventuais superposições de conteúdos. Além de uma discussão 

longitudinal do eixo, deveria haver uma transversal entre todos os eixos, a fim de 

atingirem os objetivos propostos;  

 os GGs de cada eixo não têm uma visão global do currículo e seguramente 

terão uma tendência natural a superestimarem a importância de seu eixo, além de 

estarem impossibilitados de evitar redundâncias, por não conhecerem as 

peculiaridades dos outros eixos. Os coordenadores e demais representantes dos GGs 

dos módulos foram escolhidos entre os pares. 

 

           Foi acordado que o local da discussão sobre a uniformização do Curso, não 

apenas horizontal, mas também vertical, seria a Comissão de Reforma Curricular. 

Somente essa comissão é que teria uma visão global do assunto. Deu-se na época, 

apesar das falhas encontradas, prioridade à operacionalização do currículo, deixando 

seu aperfeiçoamento para uma segunda etapa, ou fazendo-o simultaneamente, mas 

conferindo prioridade à sua implantação. Em sequência, apresenta-se a representação 

da Síntese dos GGs: 
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  QUADRO 7-  SÍNTESE DA COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS GESTORES 

 

  

 Esse quadro apresenta a preocupação da FCM-UPE em garantir autonomia e 

incentivo aos gestores em relação à administração do módulo e aos conteúdos, à 

avaliação e às pedagogias. E, aos alunos, garante uma participação ativa em todo o 

processo de ensino aprendizagem. Nota-se que as reuniões para construção dos 

programas e ementas com os representantes, dos módulos, se escasseiam e também já 

não acontece o rodízio recomendado entre os coordenadores conforme o Art. IV), da 

CRC, referente a  seleção dos membros e duração dos mandatos: “ a CRC aprovará os 

professores que comporão os GGs, ouvidas as respectivas disciplinas. Cada mandato 

terá a duração de 2 anos letivos, podendo haver recondução” Anexo 4. 

                                     

Composição 

1 titular e um suplente de cada disciplina envolvida nas  atividades 

do módulo; 2 estudantes e respectivos suplentes. Um estudante 

cursando o módulo e o outro já deverá tê-lo cursado. No módulo 

com nove ou mais disciplinas terá 1/3 do total de participantes;  

Responsabilidade 

dos Membros: 

Elaborar o conteúdo do módulo em conformidade com as DCNs; 

redigir o programa do Módulo, definir professores responsáveis, 

objetivos gerais e específicos, verificação de aprendizagem em 

conformidade com as diretrizes apontadas pela CRC; submeter a 

proposta do Módulo à CRC, 30 dias antes do início do semestre, 

para aprovação, realizando votação, na ausência de consenso, 

cabendo direito de voto a cada titular, ou seu suplente; apresentar 

relatórios dos trabalhos dos GGs sempre que  solicitados pela CRC 

Atribuições dos 

Professores 

Integrantes 

Participar das reuniões do GG com direito a voto; responsabilizar-

se pelas atribuições definidas; elaborar ou coletar, junto com 

professores de sua disciplina o material didático  necessário ao 

bom  desenvolvimento do Módulo colaborando na definição do 

objetivo geral e dos  específicos, no cronograma  e  metodologia de  

cada  aula, colaborar na construção da metodologia de verificação 

de aprendizagem, bem como na  elaboração de seus instrumentos; 

promover  reuniões em sua disciplina  sobre  a  elaboração e 

condução do    Módulo. 

Atribuições dos 

Estudantes 

Integrantes do 

GG 

Participar das reuniões do GG, colaborando com todos os itens 

relacionados acima para os professores, exceto na elaboração dos 

instrumentos de avaliação; representar os estudantes no GG, 

discutir com os demais estudantes as propostas e promover 

reuniões discentes para discussão e avaliação dos módulos; votar 

as decisões do GG. 
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4.3.9 Situação dos Módulos Segundo as Recomendações do Art. 12 das DCNS de 

2001, Conforme o Eixo 

 

Segundo a SPPP (2006, p.18), o currículo se divide em 4 partes constituintes: 

a 1ª parte compreende o 1º e o 2º períodos, dedicados à Promoção à Saúde I e II; na 

segunda parte, compreendendo o 3º e o 4º períodos, os alunos iniciam os conhecimentos 

sobre agressão e defesa I e II; a 3ª parte, do 5º ao 8º períodos, é dedicada ao 

Atendimento Global ao Doente de I a IV; e, por último, vem o Internato, composto 

pelos 9º, 10º 11º e 12º períodos. 

              O currículo da FCM-UPE, conforme a SPPP (2006, p.14), foi delineado “nos 

três domínios cognitivos (Bloom,1956, 1964 apud SPPP 2006 p.14), ou seja, o 

conhecimento, as habilidades e as atitudes”, expressos nos eixos: teórico-demonstrativo, 

prático construtivista e desenvolvimento humanístico, “como recomendam as diretrizes 

curriculares”.  Essas teorias se expressam no currículo em ação, adequando-se às mais 

variadas situações de ensino: aulas expositivas, mesas-redondas, problematização.  

Na página 24 da SPPP assim se expressa a FCM: “ o melhor modelo a ser 

seguido talvez fosse uma mistura das abordagens reducionistas/tecnicista e 

humanística”. Esse discurso é uma inclinação pelo modelo utilizado nas escolas de 

McMaster, Maastricht, University of New México e Harvard, que é o currículo baseado 

em problemas. Para entender se houve recuos e avanços em relação às DCNs, foram 

considerados como aspectos relevantes para atender as propostas de mudança das 

diretrizes curriculares nacionais dos cursos de Medicina: o Art. 3º Perfil do formando; 

Art. 4º Competências e habilidades gerais; Art. 5 Competências e habilidades 

específicas; Art. 5 Parágrafo Único: Formação para o SUS; Art. 6º Conteúdos 

essenciais; Art. 7º Estágio curricular supervisionado; Art. 8º Projeto Político-

Pedagógico e processo de ensino. Para cada aspecto foram estabelecidos três níveis de 

aproximação com as DCNs, sendo considerado primeiro nível: não atende as DCN, eixo 

tradicional; segundo nível: eixo com algumas inovações compatíveis com as DCN; e 

terceiro nível, eixo muito próximo das DCN. Chegou-se a seguinte conclusão: 
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 Em relação ao perfil do formando –Art. 3º:  

 
O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do formando 

egresso/profissional o médico, com formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no 
processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na 

perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 

promotor da saúde integral do ser humano. 

 

TD :  não atende as DCNs, eixo tradicional. Prevalece a formação biológica, 

voltada à assistência; 

DH: eixo com algumas inovações compatíveis com as DCNs, busca equilíbrio 

entre o biológico e o social; 

PC: eixo muito próximo das DCNs. Tende a preparar o profissional 

generalista, apto a atuar em todos os níveis de atenção. 

 

 Em relação às competências e habilidades gerais. Art. 4º  

A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes 
competências e habilidades gerais: atenção à saúde, tomada de 

decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento, 

educação permanente. 

 

TD: eixo com algumas inovações compatíveis com as DCNs contempla 

aspectos tomada de decisões; comunicação; liderança; 

 

DH: eixo com algumas inovações compatíveis com as DCNs contempla 

aspectos de até quatro competências e habilidades gerais; atenção à saúde; tomada de 

decisões; comunicação; liderança; 

 

PC: eixo muito próximo das DCNs contempla aspectos de cinco a seis 

competências e habilidades gerais; atenção à saúde; tomada de decisões; comunicação; 

liderança; administração e gerenciamento, 

 

 Em relação as Competências e habilidades Específicas, Art.5º: relaciona 22 

competências e habilidades como específicas: atuação em todos os níveis de atenção à 

saúde; atuação multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar; reconhecimento da 

saúde como direito; garantia da integralidade da assistência; profissão articulada ao 

contexto social; conhecimento de métodos e técnicas de investigação científica; como 

específicos da medicina foram relacionados: promoção de estilos de vida saudáveis de 
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clientes e comunidade, atuação como agente de transformação social; comunicação 

adequada com colegas de trabalho, pacientes e familiares; anamnese e história clínica; 

domínio de ciências básicas, biopsicossocial-ambiental e raciocínio crítico na 

interpretação de dados; diagnóstico e tratamento das principais doenças do ser humano; 

valorização do método clínico entre os recursos propedêuticos; medicina baseada em 

evidências; cuidado da própria saúde física e mental; visão do papel social do médico e 

disposição para atividades políticas e de planejamento de saúde. 

TD: eixo muito próximo das DCNs contempla: anamnese e história clínica; 

domínio de ciências básicas, biopsicossocial-ambiental e raciocínio crítico na 

interpretação de dados; diagnóstico e tratamento das principais doenças do ser humano; 

valorização do método clínico entre os recursos propedêuticos; medicina baseada em 

evidências; cuidado da própria saúde física e mental; 

DH: eixo muito próximo das DCNs contempla: atuação multiprofissional, 

interdisciplinar e transdisciplinar; reconhecimento da saúde como direito; garantia da 

integralidade da assistência; profissão articulada ao contexto social; cuidado da própria 

saúde física e mental; atuação como agente de transformação social; 

PC: eixo muito próximo das DCNs contempla: conhecimento de métodos e 

técnicas de investigação científica; como específicos da medicina; promoção de estilos 

de vida saudáveis  de clientes e comunidade, atuação como agente de transformação 

social; comunicação adequada com colegas de trabalho, pacientes e familiares; 

 Formação para o SUS – apontada no parágrafo único do artigo 5º:  

Com base nestas competências, a formação do médico deverá 

contemplar o sistema de saúde vigente no país, a atenção integral da 

saúde num sistema regionalizado e hierarquizado de referência e 
contra-referência e o trabalho em equipe. 

 

TD:  eixo com algumas inovações compatíveis com as DCNs 

DH: eixo com algumas inovações compatíveis com as DCNs atende 

parcialmente 

PC: eixo com algumas inovações compatíveis com as DCNs atende 

parcialmente 
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  Conteúdos essenciais – o Art. 6º relaciona os conteúdos essenciais ao 

curso de graduação em Medicina: a compreensão do processo saúde-doença do cidadão, 

da família e da comunidade (itens II e III); Aspectos específicos da graduação em 

Medicina: conhecimento de bases moleculares e celulares de processos normais e 

alterados, propedêutica médica; diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas 

doenças; promoção da saúde e fisiologia nas fases de vida, processo de morte, 

atividades físicas, e relacionadas ao meio social e ambiental (itens I, IV, V e VI) no 

DCN da Medicina. 

TD: eixo muito próximo das DCNs atende completamente em relação aos 

conteúdos específicos;conhecimento de bases moleculares e celulares de processos 

normais e alterados, propedêutica médica; diagnóstico, prognóstico e conduta 

terapêutica nas doenças; 

DH: eixo com algumas inovações compatíveis com as DCNs atende 

parcialmente as DCN oferece conteúdos da fisiologia nas fases de vida, processo de 

morte;  

PC: eixo muito próximo das DCNs oferece os conteúdos: compreensão do 

processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, promoção da saúde 

 Estágio curricular supervisionado – o Art. 7º 
o estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço deve incluir 

aspectos essenciais nas áreas de clínica médica, cirurgia, ginecologia-

obstetrícia, pediatria e saúde coletiva, com atividades no primeiro, 

segundo e terceiro níveis de atenção em cada área. as atividades 
devem ser eminentemente práticas (a carga horária teórica não poderá 

ser superior a 20% do total por estágio). 

 
 

Internato: muito próximo das DCNs corresponde plenamente em vários 

cenários de práticas 

 Projeto Político-Pedagógico e processo de ensino:  
 

o Curso de Graduação em Medicina deve ter um projeto pedagógico, 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da 

aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do 
processo ensino-aprendizagem. Este projeto pedagógico deverá buscar 

a formação integral e adequada do estudante por meio de uma 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. 
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Em relação a metodologia e organização: 

TD: eixo com algumas inovações compatíveis com as DCNs atende 

parcialmente as DCNs 04 módulos com metodologias centrado no professor; 04 

direcionado ao aluno. A avaliação tem predominância somativa; 

DH: eixo com algumas inovações compatíveis com as DCNs atende 

parcialmente as DCN 02 módulos com metodologias, centrado no professor e 

direcionado ao aluno. Avaliação com predominância formativa. 

PC: eixo muito próximo das DCNs módulos com metodologia direcionado ao 

aluno. Avaliação com predominância formativa.  

PPP: muito próximo das DCNs elaborado por um colegiado de professores e 

alunos. Consultoria externa mínima; ausência de articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão e de atividades complementares. 

Como se pode observar, os eixos estão aquém das DCNs, comprovando, mais 

uma vez, a desintegração. Sugerem-se uma relação essencialmente dialética entre o 

compreender a importância do conhecimento e a execução de teorias sobre a ativação de 

processos de mudança na formação superior de médicos, como estimulam as DCNs, e 

sua efetiva aplicação à rotina pedagógica, possibilitando uma reflexão problematizadora 

sobre sua prática.  

 Por não haver fórmulas ideais e preestabelecidas, só a formação continuada de 

professores pode possibilitar e sustentar a construção de uma prática pedagógica 

atualizada, crítica, coerente e cada vez mais ajustada às necessidades dos alunos e da 

população.. 

             Pode-se, também, comprovar, pelos documentos e entrevistas, que os 

coordenadores dos módulos adotam pedagogias progressistas - são os dos eixos EDH e 

EPC-, pois, no ETD, as metodologias tradicionais são predominantes, com algumas 

inserções de metodologias direcionadas para o aluno. Essas pedagogias acontecem mais 

nos módulos em que predominam as ciências humanas e sociais, mesmo quando os 

professores são profissionais médicos.  

             São raros os módulos do ETD que procuram mesclar as suas aulas com 

pedagogias progressistas. No máximo oferecem mesas-redondas, seminários e discussão 

de casos clínicos. Mas são, na maioria, casos elaborados/desenvolvidos pelos próprios 
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professores, sem que haja uma discussão mais próxima da realidade. Ou seja, 

exploração de casos encontrados e acompanhados, pelos alunos, na comunidade e até no 

próprio hospital, dependendo da complexidade, dando a esses casos, a conotação 

holística. 

              Trabalhar com holismo significa, segundo Cardoso (1995p. 38), “conversão 

para valores, como: simplicidade, harmonia, integridade, completude, dignidade, 

sacralidade, beleza, universalidade, pureza, amor, comunhão, generosidade, respeito, 

abertura”. Esse modo de trabalho e construção de conhecimentos requer não apenas 

habilidade do professor e do aluno, como também dispor de tempo para selecionar 

material adequado no dia a dia das aulas e da avaliação paralela.  

 Freire (2002), também demonstra como é possível trabalhar a realidade do 

aluno. Pode-se inferir que quaisquer alunos estarão aptos para a construção do 

conhecimento de forma coletiva, holística e problematizada. 

             Alguns professores procuram trazer, através de filmes, resenhas e discussão 

oral, relatos das práticas. Procuram fundamentar, com leituras teóricas de autores, a área 

da saúde. 

             Os alunos são inseridos, como já foi relatado acima, a  partir do primeiro 

período, nas comunidades onde são assentados os PSFs e as policlínicas; depois, à 

medida que vão adentrando no curso e aumentando a complexidade,vão sendo 

inseridos, como já foi visto, nos hospitais. 

               O SPPP (2006, p.17) apresenta os cenários oferecidos para as aulas “teóricas”: 

salas de aula; laboratórios; CETEM – Centro Tecnológico de Ensino Médico 

(laboratório-morfofuncional e de habilidades médicas); biblioteca e PAPEAV – 

Programa de Ensino e Pesquisa em emergências, acidentes e violências. 

Numa análise intramódulo dos eixos foram considerados do EPC, o APS I do 

primeiro período e SI do terceiro período; do EDH foram considerados o CV  do quarto 

período, e  AGD I quinto período e do ETD foram considerados o PM III do sexto 

período, e DCII do sexto  período. 

Na análise dos módulos, procurou-se verificar como cada um deles respondia 

às recomendações das DCNs em relação: 

   às necessidades da população;  
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 às metodologias ativas empregadas;  

   às dimensões éticas;  

 às formas de integração e a interdisciplinaridade;  

 à realização da inserção precoce, dos alunos nos serviços de saúde;  

 os cenários de prática disponíveis; 

 à integração entre alunos, usuários e profissionais dos serviços e qual a 

ênfase dada, no programa do módulo, ao SUS. 

Com esse propósito, construiram-se, a partir da ementa dos módulos 

selecionados, os quadros abaixo, para uma melhor visualização e análise. 

Chegou-se aos seguintes resultados: 

 

 

 

QUADRO 08 - ANÁLISE DO MÓDULO, ATENÇÃO  PRIMARIA Á SAÚDE I (APSI) – 

EIXO PRÁTICO CONSTRUTIVISTA (EPC), DO PRIMEIRO PERÍODO 
 

  O que Recomendam as DCNs                   O que Oferece o Módulo 

 

Eixo do desenvolvimento 

curricular centrado nas 

necessidades de saúde da 

população 

Conhecimento do contexto de vida dos pacientes 

através do reconhecimento do território e domicílio 

das famílias.  

Metodologias Ativas Problematização, Complexidade e o Holismo, painéis 

de discussão, portfólios e, exposição de pôster de 

todo o conhecimento trabalhado durante o período. 

Dimensões éticas  Análises dos prontuários das famílias; As 

informações são trabalhadas em paralelo com as 

cartas da Declaração dos Direitos Humanos, Alma 

Ata, Declaração da Terra. 

Integração/Interdisciplinaridade Parte da prática para a teoria; equipe de tutores e 

preceptores multiprofissionais. Os temas discutidos 

acompanham as necessidades das aulas práticas no 

território. 

Inserção Precoce nos Serviços Aulas práticas na UBS 

Utilização de Diferentes 

Cenários 

As aulas práticas acontecem na USF  

Interação entre alunos, usuários 

e profissionais dos serviços. 

Trabalha diretamente com a equipe do PSF e ASAs 

Ênfase no SUS Ênfase na APS e no Conhecimento das Leis 8080 e 

8142  
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QUADRO 09 - DE ANÁLISE DO MÓDULO SERVIÇO I (S I) – DO EIXO 

PRÁTICO-CONSTRUTIVISTA (EPC), DO SEGUNDO PERÍODO 

              

   O módulo APS I dedica-se à observação do território, à promoção da saúde, 

ao diagnóstico sócioambiental e sanitário. Constroi uma anamnese das famílias e faz, ao 

final do período, uma intervenção na área, em forma de uma ação educativa sobre um 

tema escolhido pelos alunos, juntamente com a ESF. São discutidos os temas: Ambiente 

e Saúde, Território e Saúde, Determinação Social da Doença, Atenção Primária, SUS, 

Direitos Humanos, Direitos do Paciente, etc. A promoção da saúde é prioridade nos seus 

objetivos. 

 O módulo Serviços I introduz os temas gestão e organização de serviços, dando 

ênfase à situação concreta vivenciada pela ESF. Trabalha a importância da prevenção 

do câncer de colo de útero e das doenças prevalentes no âmbito da atenção básica, 

como: doenças diarreicas, respiratórias, hipertensão, diabetes, obesidade, tuberculose 

hansen, etc...Restringe-se mais a discussão de temas das doenças instaladas, trabalhando 

a prevenção. 

 Esses dois módulos estão em perfeita sintonia com as DCNs pela sua 

organização, atuação dentro do território do DS e dentro da USF e pelos temas 

abordados. Procuram inserir as bases filosóficas da ética médica, a bioética, as 

responsabilidades médicas, os direitos humanos, a autonomia médica. São temas que 

O que Recomendam as DCNs                   O que Oferece o Módulo 

 

Eixo do desenvolvimento 

curricular centrado nas 

necessidades  de saúde da 

população 

Reconhecimento e cadastramento das doenças 

prevalentes 

Metodologias Ativas Problematização 

Dimensões Éticas  Discussão dos agravos encontrados nas famílias é feita 

com os tutores  

Integração/Interdisciplinaridade Prática é feita no território, dentro da USF com a ESF 

Inserção Precoce nos Serviços A partir do segundo ano 

Utilização de Diferentes 

Cenários 

USF e discussão de casos 

Interação entre alunos, usuários 

e profissionais dos serviços. 

ESF e usuários 

Ênfase no SUS Introdução à gestão e organização de serviços de saúde  
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fundamentam o profissional médico nas suas tarefas cotidianas, que aproximam e fazem 

valer os direitos humanos nos encaminhamentos posteriores à anamnese, porque 

entendem que “não se pode certamente criar uma ciência unitária do que é o humano, 

pois ela dissolveria a multiplicidade complexa do que é ser humano” (MORIN, 2005 

p.48).  

 Seguindo a metodologia do APS1, os alunos vão a campo com roteiros que são 

preenchidos com suas observações transcrevendo-as para o Diário de Campo 

(portfólio). Com essas observações, constroem um Blog para, no final do período, ser 

discutido em classe. A parte teórica é apresentada pelos alunos em forma de painel, 

fundamentada pela bibliografia recomendada e consulta à INTERNET.  

 Os profissionais da ESF são convocados no início de cada período para 

conhecer o planejamento, discuti-lo e sugerir alterações. 

 O professor é o elemento facilitador que acompanha, junto à ESF e na FCM, 

todo o processo de “ensinagem” (ANASTASIOU, 2007). Para o SUS, é de relevante 

importância a entrada dos profissionais de saúde no território, desde o início da 

formação, para que possam conhecer não só as doenças prevalentes, como também os 

Determinantes Sociais de Saúde-DSS, que são as condições sociais em que as pessoas 

vivem e trabalham e que irão contribuir para o adoecimento (PAIM 1997).  

 As DCNs, a esse respeito, assim se pronunciam: “II - compreensão dos 

determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e 

legais, nos níveis individuais e coletivos, do processo saúde-doença” (2001, p.3). A 

avaliação é processual, nos dois módulos, e são adotadas várias formas, desde portfólios 

a avaliação dissertativa. 

 Ambos os módulos têm em comum a metodologia e as práticas na comunidade. 

Trabalham com a problematização a partir dos determinantes sociais de saúde e doença 

e dos eventos de saúde encontrados no território. 

 Mas, em relação à interação entre eles, trabalham isoladamente, apesar de 

ambos estarem inseridos no mesmo território de prática. 

 O S1 discute as doenças prevalentes, mas são eventos encontrados a partir da 

sua própria inserção e não uma continuidade do que foi encontrado, no primeiro 
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período, pelo APS1. Mesmo sendo ambos do mesmo eixo, desenvolvendo suas aulas 

práticas no mesmo território, seus planejamentos são díspares e feitos isoladamente. 

 O SI também não traz para sua rotina pedagógica os preceptores dos serviços: 

ASAs, ACSs, enfermeiros e médicos, que, apesar de comporem o quadro de formadores 

dos alunos, não participam do planejamento do módulo. 

 Mas, assim como o APS I, o SI procura fazer uma análise sistêmica com os 

instrumentos legais e equipamentos sociais à disposição dos professores, para 

executarem suas aulas integrando teoria e prática na comunidade, pois tem-se como 

pressuposto que não se podem compreender os processos sociais isoladamente 

(ALVES-MAZZOTTI & GEWANDSZNAJDER, 2002). 

 Eixo Desenvolvimento Humanístico, módulos Ciclo de Vida, no 4º período, e 

Atenção Global ao Doente 1, no 5º período. 

 

QUADRO 10 - ANÁLISE DO MÓDULO CICLO DE VIDA (CV) -  DO EIXO 

DESENVOLVIMENTO HUMANÍSTICO (EDH) DO QUARTO PERÍODO. 

  

 
 

 

 

 

 

 

O que Recomendam as DCNs                   O que Oferece o Módulo 

 

Eixo do desenvolvimento 

curricular centrado nas 

necessidades de saúde da 

população 

Noções gerais de psicologia médica e dos aspectos 

biopsicossociais das diversas etapas do ciclo vital. 

Metodologias Ativas Não especifica 

Dimensões Éticas  Trabalha a linha do cuidado de si e do outro 

Integração/Interdisciplinaridade Temas abrangendo áreas da psicologia; clínica 

Inserção Precoce nos Serviços Não trabalha a parte prática 

Utilização de Diferentes 

Cenários 

Não especifica 

Interação entre alunos, usuários 

e profissionais dos serviços. 

Não oferece esses conhecimentos. O módulo é 

totalmente teórico. 

 Ênfase no SUS Na parte teórica 
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QUADRO 11 - ANÁLISE DO MÓDULO ATENÇÃO GLOBAL AO DOENTE I 

(AGDI) – DO  

EIXO DSESENVOLVIMENTO HUMANÍSTICO (EDH); QUITO PERÍODO. 

           

 Esses módulos não apresentam todos os elementos constitutivos registrados 

nos seus programas, nem os classificam conforme recomendação do Art. 12 das DCNs. 

          Oferecem aos alunos noções gerais de psicologia médica e dos aspectos 

biopsicossociais das diversas etapas da vida, temas importantes para fundamentar uma 

formação ampla, considerando corpo/mente unidades e as relações sociais 

determinantes de uma vida saudável. Utilizam como ferramentas pedagógicas: 

dramatização; roda de conversa; apresentação dialogada; medicina baseada em 

evidência; portfólio. São metodologias empregadas em sala de aula nos encontros com 

os alunos. 

 

O que Recomenda as DCNs                   O que Oferece o Módulo 

Eixo do desenvolvimento 

curricular centrado nas 

necessidades saúde da 

população 

Proporciona ao estudante uma visão global da relação 

médico-paciente, aborda aspectos psíquicos, éticos e 

legais, produzindo a conscientização da necessidade 

constante de humanização da atividade médica. 

Metodologia s Ativas Aulas expositivas; mesas-redondas, seminários 

Dimensões Éticas  Estudo sobre aspectos éticos e legais do atendimento 

emergencial e das formas de atendimento à infância e 

ao idoso; código de ética médica e do estudante. 

Limites éticos da perícia médica. 

Integração 

/Interdisciplinaridade 

Não faz a parte prática. 

Inserção Precoce nos 

Serviços 

Limita-se a visitas 

Utilização de Diferentes 

Cenários 

Visitas ao Núcleo de apoio á criança com câncer 

(NACC); à Associação dos portadores de doença de 

chagas (APDC), ao Central de transplantes, ao Centro 

Eulâmpio Cordeiro, a Associação dos doentes 

terminais (CADOTER), a Associação dos pacientes 

crônicos renais transplantados de PE (ASPARPE),e ao 

Amigos do Peito. 

Interação entre alunos, 

usuários e profissionais dos 

serviços. 

Não especifica como 

Ênfase no SUS Na parte teórica 
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A inserção dos alunos nos serviços de saúde limita-se a visitas pontuais, 

contudo sem inserções significativas. São módulos essencialmente teóricos que 

oferecem uma visão muito reducionista em relação à determinação da doença-saúde-

cuidado. As discussões giram em torno de eventos referentes à dor, à morte, à saúde 

mental. As instituições visitadas não oferecem uma visão integral do doente em relação 

ao seu contexto familiar, ambiental, social e econômico.  

      Estimulam a observação, a crítica e a solidariedade, mas não têm a inserção 

nos serviços como prática. Quando se deslocam para outro cenário, fora da sala de aula, 

se comportam, conforme afirma Scherer (2005), como “visitantes”, ou seja, vão aos 

ambientes de aprendizagem, alunos e educadores, com a intenção de visitar. A 

participação dos alunos limita-se apenas a observar o que está ou estava acontecendo, 

sem se co-responsabilizar ou se comprometer com o ambiente, com o outro ou com a 

produção coletiva. 

      Alguns deles até chegam a colaborar, de uma forma particular e isolada, mas, 

sem chegar a cooperar como grupo, com a intenção de aprender, pois são parte (sentido 

estático, momentâneo), algumas vezes, do ambiente, não estão sendo parte do ambiente 

continuamente, eles não adotam o lugar como ambiente de aprendizagem, não se sentem 

partícipes, pois são visitantes. 

      A necessidade de preparar os futuros profissionais, diante das mudanças 

constantes da sociedade, principalmente nas relações sociais entre os jovens e demais 

setores das atividades humanas, se torna cada vez mais evidente, pois essas mudanças 

são capazes de provocar embates teóricos e ideológicos, os quais fomentam os 

processos de formação humana como um todo. Incluem-se aqui as concepções de vida 

e a relação professor x aluno. Nesse contexto da pós-modernidade, em que se vivenciam 

a instabilidade, a complexidade e a intersubjetividade, questiona-se quais atributos 

(competências, saberes, habilidades e atitudes) devem estar presentes na prática 

pedagógica do professor ante a formação de profissionais (alunos) que são desafiados a 

adotar o paradigma sistêmico na sua prática (BEHRENS e OLIARI 2007). 
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QUADRO  12 -  ANÁLISE DO MÓDULO PRÁTICA MÉDICA  III (PMIII) – DO 

EIXO TEÓRICO DEMONSTRATIVO(ETD); SEXTO PERÍODO 

 

 

QUADRO 13 - ANÁLISE DO MÓDULO PM II (PM VIII) – DO EIXO TEÓRICO 

DEMONSTRATIVO (ETD); OITAVO PERÍODO 

  

 Os módulos do eixo Teórico-Demonstrativo limitam-se basicamente à 

apresentação da ementa, deixando de especificar etapas importantes para o 

entendimento da execução das aulas e do planejamento do período, mostrando uma 

 

O que Recomendam as DCNs                   O que Oferece o Módulo 

Eixo do desenvolvimento 

curricular centrado nas 

necessidades saúde da 

população 

Não especificado no programa do módulo 

Metodologias Ativas Predominância tradicional, com aulas teóricas 

expositivas. 

Dimensões Éticas  Não especifica na programação 

Integração/Interdisciplinaridade Não existe integração, predominam as disciplinas. 

Inserção Precoce nos Serviços Não há. Limita-se ao hospital e ao laboratório 

Utilização de Diferentes 

Cenários 

Não especifica 

Interação entre alunos, usuários 

e profissionais dos serviços. 

Não apresenta 

Ênfase no SUS Não priorizam trabalham com ATB básica. 

O que Recomenda as DCN               O que Oferece o Módulo 

Eixo do desenvolvimento 

curricular centrado nas 

necessidades de saúde da 

população 

Não especificado no programa do módulo 

Metodologias Ativas Predominância do  tradicional, com aulas teóricas 

expositivas. 

Dimensões Éticas  Não especifica na programação 

Integração/Interdisciplinaridade Não existe integração entre os conteúdos, 

predominam as disciplinas. 

Inserção Precoce nos Serviços Não há. Limita-se ao hospital e ao laboratório 

Utilização de Diferentes Cenários Não especifica 

Interação entre alunos, usuários e 

profissionais dos serviços. 

Não especifica 

Ênfase no SUS Não prioriza as patologias encontradas na atenção 

básica. 
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percepção pedagógica voltada para o hospital, onde educadores optam pela “segurança” 

desse modelo que hierarquiza o adoecimento segundo critérios biologisistas  que não 

levam em conta as necessidades da população (CECCIN E FERLA, 2009).  

             Os programas não trazem com clareza as partes constitutivas recomendadas 

pelas DCNs, como: os objetivos buscando a necessidade da população; as metodologias 

aplicadas buscando desenvolver perfil teórico-crítico e articulação teoria prática; as 

dimensões éticas não ficam claras; busca pela integralidade e intersetorialidade; 

utilização de diferentes cenários, integração multiprofissional e ênfase no SUS, dando a 

entender que foram preenchidos de forma aligeirada e/ou sem muita convicção da 

devida importância.Apesar de a FCM-UPE oferecer um bom laboratório de habilidades, 

informática e biblioteca, não se registram na estrutura do módulo incentivos para a 

utilização e/ou vivência desses recursos pelos alunos. 

 Em alguns módulos, não obstante, encontram-se interessantes alternativas de 

ensino, mas não existe um padrão por parte dos professores para montagem dos 

programas mesmo com formatação distribuída pela coordenação de graduação, os 

professores preenchem apenas, na maioria, os conteúdos programáticos e tipos de 

atividade. 

 Mostram, assim, um alheamento quanto ao aspecto da organização do 

planejamento, o que dificulta o acompanhamento, por parte dos órgãos competentes da 

instituição, e a análise feita neste trabalho. 

              O ensino é centrado no domínio cognitivo e no professor, apresenta alguma 

forma de avaliação interativa, mas, na predominância, somativa. Nota-se que o 

programa do módulo foi construído por um grupo específico de professores, sem a 

presença de profissionais dos serviços; assim, a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão é incipiente e não há oferta de tipo algum de atividade complementar. 

 Essa falta aparente de interesse nas questões pedagógicas advém da tradicional 

crença na autosuficiência referenciada aos médicos e ainda faz parte da tradição de que 

o médico detém o conhecimento científico sobre os agravos de saúde que lhe dão o 

poder da cura. Isso, para muitos alunos e professores, seria o suficiente para a realização 

de uma boa aula. Esses médicos que ainda tratam seus pacientes como objetos amorfos, 

quando professores, continuam repassando suas formas de agir e pensar 
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automaticamente e, às vezes, de forma inconsciente para os alunos. Ainda se encontra 

médico que permanece tratando o paciente mais como objeto de intervenção médica do 

que como um cidadão autônomo, com recursos terapêuticos, orgânicos, capazes de 

desenvolver processos de adoecimento quanto de cura (Almeida, 1999). 

 Esses módulos, como demonstram os dados, carecem de uma atenção especial 

no que se refere às práticas pedagógicas: planejamento, metodologias, avaliação, etc... 

 Em síntese, não existe um padrão de apresentação da programação dos 

módulos, o que dificulta a análise. 

 

 

4.3.10 Estágio Curricular (Internato) Oferecido pelo Currículo  

 

 A partir de 1950, iniciaram-se programas destinados à prática pré-profissional 

supervisionada como complemento ao conteúdo predominantemente teórico das fases 

anteriores. Mas só em 1969 foi efetivamente oficializado, quando se normatizou a 

obrigatoriedade de um período prático com características especiais no final da 

formação acadêmica dos cursos de graduação em medicina. 

 Para o MEC (2002), o internato ou estágio curricular é o "último ciclo do curso 

de graduação em Medicina, livre de disciplinas acadêmicas, durante o qual o estudante 

deve receber treinamento intensivo, contínuo, sob supervisão docente, em instituição de 

saúde vinculada, ou não, à escola médica". Garcia (1992) caracteriza o internato como 

uma etapa de transição entre a condição de aluno e a de médico.  

 Sendo parte integrante e obrigatória do currículo de graduação, que tem por 

finalidade o treinamento em serviço, para sedimentar os conhecimentos adquiridos 

durante o curso médico, é dirigido para atividades eminentemente práticas.  

  O estágio tem uma carga horária de 4415 horas, realizado em rodízios em 

clínica médica, cirurgia, pediatria, tocoginecologia, medicina social, emergências e um 

rodízio opcional em área escolhida pelo aluno. 

 Estes ocorrem em Hospitais Universitários e na Rede Pública de Saúde 

(unidades hospitalares, serviços especializados e rede básica de saúde).  
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 No internato, 15% da carga horária de cada rodízio são reservados às 

atividades teóricas de aprendizado ativo, problematização e avaliação. O interno deverá 

ainda participar do Ambiente Virtual do Interno (AVI) e da avaliação formativa em 

ambiente de ensino a distância, com problematização para descoberta das aprendizagens 

perdidas e recuperação destas, além da produção de um portfólio eletrônico. 

 É, também, a oportunidade de os alunos voltarem aos serviços da Atenção 

Básica para, agora já como formandos, contribuírem, de forma mais efetiva, com a 

população que os acolheu no início do curso. 

 Esse retorno é bastante esperado pelos alunos não porque irão rever as UBS 

que passaram do primeiro ao quarto períodos, mas porque acreditam que, para eles, essa 

volta tem um significado, que é a avaliação e consolidação de tudo o que aprenderam 

até então. 

              No internato, os alunos se concentram nos plantões, assessorados por 

profissionais que nem sempre são professores de medicina, mas que preenchem 

requisitos traçados pela instituição para que possam prestar esse serviço. Os médicos 

que desenvolvem as atividades de preceptoria em muitos hospitais da rede de serviços, 

na maioria o fazem de forma voluntária e, às vezes, sem nunca terem tido experiência 

pedagógica. Não recebem qualquer aporte especial em seu processo de atualização, em 

sua capacitação pedagógica e tampouco estão familiarizados com a dinâmica das 

unidades não hospitalares (FEUERWERKER, 1998). 

 Existe um imperativo de construção de conhecimentos sobre novas propostas 

de Internato Médico que venham a favorecer a formação profissional ética, crítica e 

reflexiva, com capacidade de atender às necessidades da população e que seja partícipe 

da formação desse aluno. 

 Nas reuniões pedagógicas, não se registra a presença desses profissionais, salvo 

daqueles que acumulam as duas funções: preceptor de internato e professor da 

instituição. A FCM-UPE ainda não atende plenamente a essa demanda. 

 O internato teve um ajustamento, no sentido da ampliação, a partir da 

implantação do currículo, passando para dois anos. Mas não sofreu grandes mudanças 

em relação ao que se propôs na época da construção do PPP; entre muitas coisas 
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pensadas, estava a intenção de ampliação, também, em relação a novos cenários de 

prática.  

 Com o tempo avançando, observa-se uma urgência em estruturar o internato 

incluindo a média complexidade, agora já presente na rede municipal.  

 No momento, ele encontra-se estacionado no ponto em que foi formatado para 

atender à necessidade de sua adequação ao novo currículo, conforme representado em 

sequência: 

 

 

QUADRO 14 - FORMATO ATUAL DO INTERNATO DA FCM-UPE 
  

 

 Essa carga horária é a mínima, contando os meses como tendo 04 semanas, e 

será adequada ao número de dias de cada mês (28,29,30 ou 31 dias)-OBS: os estágios 

curriculares compreendem o internato que é cumprido  nas  áreas  de   pediatria, clínica 

médica, cirurgia geral e  tocoginecologia, com a carga horária de 60 horas semanais, o 

que, em 02(dois) anos, (intervalo  de  01(hum) mês de  férias),  totaliza 4416 horas. O 

estágio especial pode ser em qualquer área ou na especialidade escolhida pelo aluno. 

 O internato apresenta-se em sistema de rodízio, e a cada final de etapa 

Área de Estágio Período Plantão Semanal 

12h 

Carga horária 

(Plantão+Estágio) 

 Clínica médica 
12 semanas  12  plantões 672   horas 

 Clínica pediátrica 12 semanas 12  plantões 672   horas 

Cínica 

obstétrica/ginecológica 

12 semanas  12  plantões 672   horas 

 Clínica cirúrgica 12 semanas  12  plantões 672   horas 

Emergência/uti 12 semanas 12  plantões 672   horas 

MPS 12 semanas  - 528  horas 

Especial 12 semanas  - 528  horas 

Carga horária total mínima 4416 HORAS 
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submete-se a uma avaliação com seus tutores. Observou-se que o internato é tratado 

como algo separado da graduação. 

 

 

4.3.11 A avaliação da Aprendizagem  

 

          Foram discutidas várias formas de avaliação nas Reuniões da Comissão de 

Reforma Curricular – RCRC. Após exaustivos debates, foi sugerida, na RP 2002.2, uma 

proposta para uma aferição do conhecimento que considerasse: cognição com uma 

prova semestral valendo 40% da nota final; habilidades com uma avaliação a cada 

tarefa, a média das aferições valendo 30% da nota e formativa com uma avaliação em 

cada serviço ou unidade valeria 30% da nota final 

  Ficou a critério de cada módulo definir sua própria avaliação. As DCNs, de 

2001 assim orienta as avaliações no seu Art. 13, § 1º : 

As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, 

habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como 
referência as Diretrizes Curriculares.E,no § 2º: O Curso de Graduação 

em Medicina deverá utilizar metodologias e critérios para 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do 

próprio curso, em consonância com o sistema de avaliação e a 
dinâmica curricular definidos pela IES à qual pertence (p.4). 

 

 Na SPPP (2006 p. 16), encontram-se as várias formas de avaliação do 

desempenho; tanto para o aluno de graduação quanto para o interno, são 

correspondentes às avaliações do conhecimento teórico, das habilidades e atitudes. 

  A avaliação formativa, durante cada módulo, tem como pressuposto a correção 

gradual do conhecimento e das habilidades e atitudes. Compõe-se de autoavaliação, 

avaliação dos pares, do tutor e do aluno pelo tutor. 

  A avaliação progressiva, uma vez ao ano, para todos os alunos, tem como 

premissa avaliar a formação do desenvolvimento do perfil do aluno, em cada série, e do 

programa do curso.  

 Portfólio é o instrumento de avaliação dos registros dos saberes e da construção 

do pensamento do aluno, aproxima-se de uma avaliação mediadora HOFFMANN 

(1993). 
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A avaliação da FCM-UPE é aplicada em forma de PIs (provas integradas), 

sendo em número de quatro; nela se daria um peso sete para as PIs, e as outras 

avaliações (das disciplinas) teriam peso três. (RCRC – Reunião da Comissão de 

Reforma Curricular de 11.09.2003).  

Sabe-se que, em uma avaliação mediadora, o diálogo e o acompanhamento do 

aluno são quase individuais; então, como seria a operacionalização, considerando o 

número de alunos, espaço,cenários e outros entraves a que está submetida uma 

Instituição? Esse impasse, ainda se faz presente na FCM-UPE e, é motivo de frustração, 

tanto para os professores quanto para os alunos que compreendem a função da avaliação 

como  analisar as competências pedidas,verificar as lacunas e fornecer recomendações 

sobre como preenchê-las. 

               Encontra-se registrada, essa desarticulação da avaliação com relação ao 

currículo proposto na RP de 24/09/2003, na fala do diretor: “A avaliação continua 

centrada no professor e precisa se transformar”. 

 A avaliação é, sem dúvida, uma ferramenta de grande valia quando 

interpretada pelo seu mestre e aluno como uma demonstração de conhecimentos 

dominados ou a dominar pelos mesmos. Saul (1994, p.61-68) explica que, “na ação 

escolar, a avaliação incide sobre ações ou sobre objetos específicos - no caso, o 

aproveitamento do aluno ou nosso plano de ação". Pois, com a avaliação, se avaliam 

automaticamente o aluno e o professor, mesmo sem a pretensão deste último. 

 Em 2006.2, nos dias 03 e 04 de outubro, foi realizada a reunião pedagógica 

com o tema “Avaliação, uma das Faces da Docência”, tinha como objetivo analisar 

como o modelo de avaliação instituído a partir da reforma curricular, definido como PIs, 

(provas integradas), vem se consolidando, na prática, em todos os períodos do curso 

médico. Distribuiu-se um questionário entre 31 participantes (alunos e professores) com 

perguntas sobre o tema. A 6ª pergunta do questionário se referia à dificuldade mais 

frequente, expressa pelos professores, para participar da PI; as respostas que mais 

apareceram, foram: “consideram não ter tempo suficiente para realizar esta atividade 

(operacional) e resistência ao processo de adaptação a esta proposta de avaliação 

(ideológico)”. 
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Essa oficina realizada demonstra que a FCM-UPE vem se preocupando com a 

questão avaliação e que os professores são cientes das suas fragilidades, as quais 

permanecem, para alguns, até os momentos atuais. 

 

4.3.12 Documento “Por Que Mudar?” 

 

 O documento “Por Que mudar?” foi elaborado em 2007, ou seja, cinco anos 

após a implantação do currículo. Construído por uma assessoria externa, retrata 

momentos da história médica mundial que impactaram as escolas do Brasil e as 

impulsionaram para as mudanças.  

 Consta de 54 páginas, esta dividido em três partes e contém uma bibliografia. 

Na primeira parte, da página 9 a 22, relata motivos da FCM-UPE para optar pela 

mudança do currículo, chamando-o de “Razões e marcos históricos para 

implementação de um currículo inovador”. Como mostra o título, esta parte descreve 

os acontecimentos mais impactantes ocorridos na história médica mundial. 

 A segunda parte, da página 25 à 38, discorre sobre as transformações médicas 

no Brasil, apresentando, em forma de relato, as datas das ações das entidades 

envolvidas, como  CINAEM, PROUNI, MEC, DCN, PROMED, Pró-Saúde, ações estas 

que contribuíram efetivamente para a mudança da FCM-UPE. 

 Conclui com a apresentação das experiências, a partir do projeto PROMED, 

sua execução, como também a do PRO-SAÙDE (p. 41 a 48). 

   Em síntese, o documento limita-se a descrever fatos recentes e de natureza 

legal. Não traz as impressões dos alunos e docentes, na época da mudança, até porque 

foi construído, como dito acima, após a implantação do currículo e elaborado por um 

agente externo e ausente ao processo. 
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4.3.13 Regulamento Interno da FCM-UPE 

 

Em abril de 2010, a FCM-UPE lançou um livreto de 58 páginas, denominado 

“Regulamento Interno”. Este livreto, parte do Regimento da Universidade de 

Pernambuco, traz as competências administrativas e legais. No § 3º do Art. 1º assim se 

coloca: 

O currículo da graduação da FCM é estruturado tendo por base os 

três domínios cognitivos – conhecimento, habilidade e atitude, 

visando à integração dos conteúdos disciplinares (p.9). 
 

 

Confirma, assim, a opção do PPP para construção do currículo. Esse livreto 

foi colocado à disposição de todos: professores, alunos, administrativos, para 

conhecimento e sugestões a serem apresentadas no prazo de 180 dias, quanto será 

revisto e entrará em vigor. 

É composto de 125 artigos, o 68º, destinado ao currículo, contém, dois §. O 

primeiro assim se pronuncia:  

O currículo do curso de Graduação em medicina da FCM, de acordo 

com seu Projeto Político-Pedagógico, é formado por um conjunto de 

disciplinas, abrangendo diferentes campos de conhecimentos, 
agrupados em módulos interdisciplinares, segundo critérios de 

procedência lógica e correlação didática, e pelo estágio curricular 

(p.35).  
 

     

O segundo § trata apenas da durabilidade do curso. Observa-se, aqui, a 

ausência de referência aos eixos como diretrizes do curso, limitando-se à menção dos 

módulos como construtores do curso. Encontram-se, por todo o documento, menções ao 

PPP, ao currículo e às Normas, como se fossem artefatos separados, adotando um 

conceito de currículo como programa apenas, distanciando-se do conceito de SILVA 

(2009). 

 

 

4.4 O QUE MOSTRAM OS DOCUMENTOS 

 

Em relação aos módulos, pela análise dos documentos, a impressão é de que os 

conteúdos que compõem os módulos do EDH poderiam ser ampliados no que se refere 
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aos conteúdos da ética, do conhecimento da mente, do ambiente e do espiritual, pois 

estamos rotineiramente nos confrontando com situações complexas, nas quais se 

misturam o social, o institucional e o pessoal (CIFALI, 2001). O módulo TMCS, o 

História da Medicina e os de APS, apesar de serem, ainda, módulos muito teóricos, se 

aproximam de uma formação holística; os demais primam pela clínica e/ou, pelo 

interesse específico da formação.  

A ampliação dos conteúdos ou a priorização de conteúdos, como os exercícios 

físicos de contração e relaxamento; os cuidados com a respiração e alimentação 

adequadas; o desenvolvimento das múltiplas sensações, das atitudes e da atenção; 

trabalhos que desenvolvam a paciência e a satisfação, a atenção e a dedicação são 

aconselhados como práticas holísticas que poderão integrar todas as dimensões da 

pessoa (CARDOSO,1995). De acordo com os documentos não há atualmente 

participação desses conteúdos. Assim, os conteúdos relacionados às ciências sociais, 

filosofia e demografia, que foram incorporados pelas DCNs de 2001, praticamente 

desapareceram do restante dos módulos. 

Esse fato acentua ainda mais a predominância dos conteúdos voltados para a 

pesquisa clínica. Alguns módulos, dos três eixos, estão sempre revendo e reorganizando 

seus conteúdos. Essa fase de organização dos conteúdos poderia se caracterizar por 

mudanças em relação às décadas anteriores; com o predomínio dos aspectos 

instrumentais e um enfoque mais dirigido às especializações, poderia desenvolver uma 

educação clínica (CIFALI, 2001) priorizando conteúdos que desenvolvessem o corpo, o 

intelecto, o sentimento e o espírito. De acordo com os documentos, a formação 

acadêmica dos docentes – a maioria com mestrado e doutorado – teve pouca influência 

direta nas mudanças pedagógicas.  

A diminuição desses conteúdos nos programas dos cursos de pós-graduação 

pode justificar essa forma de fazer pedagógico, em que o professor trabalha com os 

saberes adquiridos na experiência (TARDIF, 2000) A aplicação cada vez mais intensa 

do instrumental na área clínica afasta cada vez mais os alunos, por entenderem que os 

módulos do ETD. São o que realmente irá formá-los para o trabalho. Os docentes atuais,  

como será apresentado adiante, mesmo admitindo que esse processo venha ocorrendo, 

afirmam que e a carga horária e estrutura física da FCM-UPE não proveem as condições 
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demandadas pelos módulos. A maioria reconhece o predomínio dos conteúdos voltados 

para o conhecimento e a aplicação do método epidemiológico às pesquisas clínicas e 

populacionais em relação aos conteúdos relacionados à formação humana.  

Em relação ao preenchimento do hiato, observado entre o quarto e o nono 

períodos e, particularmente, o eixo teórico-demonstrativo, existe a possibilidade de 

realização através de uma ponte entre o hospital universitário, os alunos e a 

comunidade. 

Há falta de um documento único, formal, do PPP, poia parte encontra-se no 

site da FCM-UPE, parte nos Documentos Síntese do Projeto Político-Pedagógico 

(2006), no documento “Por quê mudar?” (2007), na cartilha “O Ensino na Rede de 

Saúde Escola do Recife” (s/d) e no Regulamento Interno da FCM-UPE (2010), o que 

dificulta as consultas por parte dos interessados em compreender as políticas do novo 

currículo e a organização dos módulos 

Os conteúdos programáticos inseridos no novo currículo estão contemplados 

nos módulos analisados. Mas os documentos mostraram a ausência de linhas condutoras 

entre os módulos. Cada módulo apresenta temas interessantes e “permeáveis”, todavia 

falta o retomar no módulo seguinte. Os elementos constitutivos da integralidade estão 

presentes em alguns módulos; em outros, não estão especificados. Quanto às 

abordagens pedagógicas utilizadas para a formação das novas habilidades e atitudes 

recomendadas, várias são registradas e aplicadas, porém se mostraram, na maioria, 

inoperantes na integração. È expressiva a demanda na formação continuada dos 

professores. A falta de uma formatação única para todos, dificulta a análise e avaliação 

dos planejamentos pela Comissão de Avaliação.  

Ainda em relação as abordagens pedagógicas e o PPP e as DCNs sugerem as 

abordagens progressistas. Observa-se  entretanto  que existe uma tendência a “unificar” 

os módulos, em torno das competências. Mas não se encontra especificado nos 

documentos, que tipo de competência; podendo acarretar conflitos naqueles módulos de 

predomínio tecnicista, principalmente do Eixo Teórico Demonstrativo. 

Os documentos mostraram ainda sincronia entre os conteúdos específicos do 

currículo as DCNs e o SUS. 
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5º CAPÍTULO:  RESULTADOS DAS ANÁLISES 

DAS ENTREVISTAS 

Pedra de Sísifo 
 
Sísifo sobe a encosta e do seu rosto 
verte o suor de seu esforço. 
Rolando a pedra sempre para cima 
imagina um término para sua sina. 
Sísifo, não sabes por ventura que 
habitas um inferno de procura? 
Pensas no fardo que te coube por  
destino: levar a pedra, tua vida, ao 
alto do cimo. Não te conformas de 
ser a vida pedra que o tempo todo se  
promete e não se entrega e nem se 
completa mesmo que tanto se 
prometa nem se explica por mais 
intensa a busca aflita. 
Labutas nesta faina noite e dia 
enquanto alheio desta luta o tempo 
fia uma túnica que lhe serve de 
mortalha. Inútil querer vencer esta 
batalha. 
Só te resta rolar a pedra pela escarpa 
esperando a resposta que te escapa. 
O teu trabalho é desígnio de Destino 
e Destino é o nome que dás ao 
mistério. 
Destino para ti é o que não tem 
caminho, além de todos, entre 
deuses, um deus sozinho. 
É a palavra para o que não se 
explica, onde toda palavra nada 
explicita e o que ali não termina 
com certeza dali germina. 
Sísifo sobe a encosta e a vida segue 
igual, vida de um ponto de vista 
mais geral igual em tudo a tudo que 
virá. 
Ser Sísifo é este hábito de labuta 
de quem sabe o que no topo se dará. 
Sempre a metódica busca de 
prosseguir e resignar-se, de não 
atingir e enfrentar impasses. 
Sísifo me respondas: a pedra te 
justifica? Esta caminhada para o 
cimo nos explica? Mal de Sísifo não 
é eterno. Chega a morte e o leva ao 
termo. Mas por mais que a morte 
insista vem a vida e já se infiltra. 
A vida se renova em cada fruto 
e assim se propaga a eterna luta. 
A vida na vida se inaugura 
e Sísifo, és eterno, pois, nalgum 
ventre outro Sísifo agora se 
encasula. A mesma pedra, o mesmo 
olhar a frente o Sísifo menino 
presencia. E se não fosse a luta, esta 
criança, o que faria? 
                           Mitologia grega 
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5.1 AS ENTREVISTA ABERTAS: ANÁLISE DO DISCURSO DO SUJEITO 

COLETIVO: SÍNTESE DO DSC DOS PROFESSORES 

 

 
 

 “A resposta certa, não importa nada: o essencial é que 

as perguntas estejam certas”.  

                                        Mario Quintana (Caderno H)  

 

 

 Quando ao reconhecimento dos conteúdos programáticos inseridos no novo 

currículo e os elementos constitutivos da sua integralidade. Apêndice 4. 

 

IDEIA CENTRAL A: Os módulos e os eixos do currículo estão desintegrados; a 

integração depende do professor e está limitada a ações individuais. 

 

DSC: A 
O que falta para o currículo [...] é a integração dos módulos e dos 
eixos que ainda continuam, para mim, bem separados. Deve-se, às 

vezes, aos nossos vícios de trabalhar em caixinhas. Acho que nós, 

professores, não fomos formados nessa complexidade que se quer 
formar e, enquanto a gente não se transformar..., a gente  tem 

dificuldades na integração, tanto na questão entre os eixos 

propriamente como, também, dentro dos eixos. Não é só no teórico-

demonstrativo que a gente não percebe essa integração; a gente 
percebe que, nos outros eixos também.., não há a intensa integração. 

Na realidade, eu nem sei se a gente vai chegar a atingir essa 

integração. De fato a gente tem experiências bem interessantes de 
integração, mas não em todos os momentos. Mas o que percebo é que 

os eixos trabalham muito isoladamente... e seria importante que eles 

se aproximassem. Acho que a gente tá trabalhando meio separado, ou 
seja, cada um faz o seu papel mais ou menos, o que fazia sem 

valorizar a importância de um e de outro como um processo formador. 

A gente não conseguiu dentro do eixo prático-construtivista se juntar 

para integrar, quanto mais com os outros cursos. É complexo o 
processo, e a mudança tá na cabeça das pessoas. O currículo da gente 

tem um desenho de integralidade; interdisciplinaridade não está 

porque depende do professor. Eu acho essa falta de integração entre os 
módulos e entre os eixos, só que, como eu sou uma pessoa otimista... 

Em relação aos três eixos, na forma em que o currículo foi concebido, 

eles de fato propiciariam a integração, mas, da forma como ele vem 
sendo executado, não, tem sido uma dificuldade muito grande. Entre o 

que foi idealizado e o que foi realizado, houve um retrocesso. Nas 

pedagogias, por exemplo, no meu módulo, eu dizia há pouco que não 

há uma verdadeira integração, mas há uma articulação boa; a gente se 
entende razoavelmente bem, sendo que a integração propriamente não 

há.       
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            O DSC, formado a partir das entrevistas transcritas sobre a integralidade dos 

módulos e seus elementos constitutivos, é unânime: todos os professores não acreditam 

na total integração do currículo quando se referem à integração entre módulos e eixos, 

mas reconhecem integração intramódulo, em alguns módulos, em relação à 

teoria/prática. Principalmente nos módulos correspondentes ao eixo prático-

construtivista, nos períodos iniciais do curso. Observa-se que existe, para alguns 

professores, dificuldade em compreender, construir e operacionalizar um currículo 

integrado.  

 Alguns professores sugerem que a integração depende quase exclusivamente 

do professor e dos cenários onde são desenvolvidas as aulas. Alegam que a integração, 

muitas vezes, fica impossível quando se tem uma prática educativa junto à teórica, na 

mesma turma, em um mesmo dia, e cada uma acontece em um cenário diferente.  

 É importante compreender a permeabilidade, o entrelaçamento entre as 

disciplinas e suas inconclusões quando isoladas. A aceitação dessas características é o  

reconhecimento da interdisciplinaridade. Reconhecer essas interdependências favorece a 

compreensão do fenômeno educativo, mas isso só não é o bastante para se ter um 

currículo integrado. Uma decisão tomada isoladamente causará um efeito colateral nas 

outras dimensões, tanto nas de caráter pedagógico quanto nas administrativas 

(SANTOMÉ 1998). As DCNs, de 2001, no seu Art. 4º, recomendam: “promover a 

integração e a interdisciplinaridade em coerência com o eixo de desenvolvimento 

curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, psicológicas, sociais e 

ambientais”. O currículo da FCM-UPE foi construído ao longo de quatro anos, de 2002 

a 2006, convivendo concomitantemente com dois cursos até a sua completa 

implantação. Neste ínterim, os alunos avaliaram o curso em toda a sua composição, 

apresentando, nas RPs, suas críticas e sugestões, com a garantia de aprimoramento pela 

CRC, em busca da integração.  

Foram feitas várias ações para responder à demanda apresentada a cada 

semestre: convênio com o município da cidade do Recife, para construção da Rede de 

Saúde Escola do Recife, uma forma de garantir a inserção dos alunos precocemente nos 

serviços, laboratório de telemedicina, incrementação da biblioteca, laboratório de 

habilidades, etc.                        
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Apesar de o currículo apresentar todas as recomendações das DCNs e de ter 

oferecido aos seus professores várias experiências pedagógicas, ainda não houve uma 

oferta suficientemente eficaz, de educação continuada, explorando temas pedagógicos 

progressistas, como interdisciplinaridade, holismo, integralidade.  

               A interdisciplinaridade, entendida como esforço que busca a visão global, 

como superação do pensar cartesiano, simplificador e fragmentador da realidade, como 

forma de conduzir a amplidão das concepções de ensino, das interseções entre o saber e 

a prática, é condição para se ter um currículo integrado, mas, até a atualidade, a FCM-

UPE não ofereceu aos seus professores acesso a essas abordagens. 

A falta de conhecimento do fazer pedagógico, da técnica, é uma das 

reclamações mais ouvidas por parte dos professores. A compreensão de que o 

conhecimento do fazer pedagógico viabilizará a busca da integração curricular e a 

esperança de que a FCM-UPE venha a oferecer essa formação são uma prerrogativa 

que muitos compreendem como importante para a construção de uma pedagogia mais 

apropriada e a consequente integração.  

Nota-se em alguns depoimentos a inquietação dos professores com o tema e a 

compreensão de que a instrumentalização pedagógica, material didático previamente 

preparado, pode facilitar a integração.   

Essa opção por uma ferramenta pedagógica previamente preparada não só 

limita, como, também, com ela, perde-se a oportunidade da construção da “práxis” 

(FREIRE, 2002) tão debatida e recomendada nas reuniões da CRC, quando da 

preparação do PPP. A esse respeito, um professor assim se pronunciou:  

 

S 5 : Essa integração pode ser feita, mas ela nem sempre ocorre na 
realidade. A gente tem experiências bem interessantes de integração, 

mas não em todos os momentos não. Porque, se a gente tivesse uma 

proposta de construir um... não uma apostila, mas um material 

didático para dar primeiro para o morfofuncional I, depois para o 
morfofuncional  II,  isso facilitaria bastante o nosso trabalho; mas, 

assim, até os próprios estudantes têm essa dificuldade, porque eles vão 

estudando em livros que tratam só de anatomia, que tratam só de 
histologia, então isso faz com que haja essa não integração de 

conteúdo. 

 
 

 Para Anastasiou (2007), o processo de mudança exige suporte nos níveis 

técnicos das perspectivas cultural, política e pós-moderna. Recomenda que, quando a 
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instituição ainda não oferece condições aos professores para adquirirem esses 

conhecimentos, uma alternativa seria reunirem-se em Oficinas Pedagógicas “que 

possibilitassem a um grupo de docentes estudar e trabalhar o tema/problema, sob a 

orientação de um especialista, aliando teoria e prática” (p.79).  

 Essa iniciativa não só possibilitaria a socialização dos conhecimentos gerais 

dos professores, como também  fortaleceria laços afetivos entre eles. A falta de estrutura 

física da FCM-UPE - salas equipadas e disponíveis, biblioteca com material pedagógico 

especifico para cada área - contribui para esse desinteresse pelo estudo coletivo. 

Principalmente quando se sabe da responsabilidade institucional em relação ao processo 

de Educação Continuada garantido pela LDB n.º 9394/96. 

 A integração dos conteúdos repercute no nexo com a prática, e a melhor forma 

de conseguir isso é construindo na práxis, a cada dia, os instrumentos necessários para a 

aprendizagem, nunca através de manuais prontos.  

 Sobre isso, Zabala (2002) apresenta várias abordagens que podem ser 

adaptadas a qualquer realidade e nível de ensino. Por ex: o enfoque globalizador 

(p.140), que é a análise das relações e a forma de vincular os diferentes conteúdos de 

aprendizagem, em que o fator motivador e a situação da realidade são explorados 

conjuntamente, em integração, para construção do conhecimento, obedecendo, sempre 

aos conhecimentos prévios dos alunos.   

              Ao longo da história, os conhecimentos foram alocados em disciplinas, em uma 

lógica da organização curricular. O enfoque globalizador quebra esse hábito, oferecendo 

estratégias de ensino de integração interdisciplinar, como a organização dos conteúdos, 

espaço em que o professor atua como ponto-chave. Zabala (1999, p.165) dá pista de 

uma prática holística cujo enfoque atende à necessidade de relacionar os objetivos de 

ensino ao conteúdo propriamente dito, coadunando-os com o currículo da FCM, sem 

que seja preciso, necessariamente, seguir à risca um determinado método: 

...o mais importante não é levar a cabo uma organização de conteúdos 

onforme um ou outro modelo. O debate não consiste em seguir ao pé 
da letra um método globalizado ou se inclinar por um modelo 

disciplinar. [...] Se isso é realmente assim, a resposta será a opção de 

organizar os conteúdos a fim de nos assegurar ao máximo, através de 

um enfoque globalizador, que as aprendizagens sejam as mais 
significativas possíveis para que [...] ajudem a se formar [...] cidadãos 

competentes para compreender a sociedade em que vivem e participar 

nela construtivamente. 
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 Essa atitude do professor com seus alunos possibilita uma visão 

transdisciplinar, a partir de um ensino significativo que se vai, aos poucos, ampliando e 

aprofundando complexamente para (re)construir conceitos, procedimentos e atitudes 

(Ibidem). Para isso, é preciso que professores e alunos, conjuntamente, reinventem o 

conhecimento a partir dos conteúdos selecionados, organizados e trabalhados e, assim, 

construam um novo saber com base em suas próprias concepções, mas sempre na 

perspectiva crítica do diálogo. A seguir, um exemplo de uma situação pedagógica 

conforme o pensamento de Zabala. 

 

Quadro 15 - ESQUEMA DAS FASES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA A 

PARTIR DE UMA VISÃO CONSTRUTIVISTA ZABALA, (2002 P. 140) 

1ª Fase de 

Motivação 

MOTIVAÇÃO 

2ª Apresentação 

do objeto de 

estudo 

SITUAÇÃO DA REALIDADE 

3ª Análise e 

explicação  

das questões 

Questão A    Questão B   Questão C  Questão D Questão E   Questão F 

4ª Delimitação do 

objeto  

do  estudo 

                  

                  Questão B                    Questão D Questão E  

5ª Identificação 

dos Instrumentos 

 

Instrumento B               Instrumento D                     Instrumento E 

6ª Utilização do 

saberdisciplinar 

 

Processo específico de construção do conhecimento 

7ª Conclusões, 

generalizações e 

integração 

Conclusão                        Conclusão                         Conclusão                 

8ª Visão global e 

ampliada 

                                                     

 

SITUAÇÃO DA REALIDADE INICIAL AMPLIADA 
 

  

 Colocando de outro modo, pode-se adaptar o esquema para uma aula, em que a 

promoção da saúde seja o objetivo. 

Questão A Questão C    

                 Questão F 
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5.2 Em relação às dificuldades na aplicação das novas abordagens pedagógicas 

utilizadas para a formação das novas habilidades e atitudes recomendadas – 

APÊNDICE 5. 

  

IDÉIA CENTRAL A:  As pedagogias ativas são trabalhadas, mas, as aulas expositivas 

e as pedagogias tradicional, também são utilizadas. 

 

DSC: A  

Já existia uma proposta de trabalho voltado para a questão do 

dia a dia do exercício mesmo profissional, então a gente trabalha 

casos clínicos, a gente trabalha em cima de situações-problema, 

a gente faz questões nesse sentido, mas isso não quer dizer que a 

gente não faça questões tradicionais, não. Os conteúdos são 

trabalhados como aulas expositivas, casos clínicos, mesas-

redondas, a gente tem também aulas práticas de laboratório em 

que a gente tem que dar a base. O aluno não pode não ter a base, 

ele tem que saber, ter conhecimento, que é necessário para ele 

entender as situações que vai enfrentar... A gente já tinha essa 

preocupação de trazer o conhecimento mais para a realidade do 

trabalho num módulo que assumiu metodologia ativa no 

primeiro período, o que, na realidade, a gente sempre fez. 

Quando você discute casos clínicos, você faz metodologia ativa, 

só que não tinha esse nome, não tinha os passos...,tudo isso. E a 

outra coisa é o outro módulo que eu dou, quer dizer, tá na minha 

gestão... E, do eixo humanístico, eu trabalho esses aspectos, e 

trabalho de forma antiga. 

 

             O pensamento dos professores se divide em dois DSCs: um, acredita que 

cumpre com a solicitação do currículo, no que se refere às abordagens pedagógicas, 

mesmo quando oferece metodologias tradicionais, ao considerar o “dia a dia” dos 

pacientes em suas aulas. Outros reconhecem a inabilidade para tratar das novas 

metodologias recomendadas pelas DCNs, justificada pela ausência dessas abordagens na 

formação docente. Inclusive, creditam a essa ausência de conhecimento pedagógico o 

reflexo na falta de integração do currículo.  

              A didática, para o professor universitário, é um processo de maturação política 

que só aos poucos e com muita consciência irá fazê-lo compreender que a aquisição 

desse conhecimento e sua aplicabilidade não só facilitarão como também resolverão 

muitos problemas que se apresentam na sua prática. Viabilizará o entendimento da sua 
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resistência e/ou falta de disponibilidade, quando se deixa aprisionar por velhas 

metodologias, as quais atendem a questões meramente burocráticas e de conveniência 

próprias. 

  Essas pedagogias tradicionais emperram o deslanchar da construção de uma 

nova, coerente com o currículo estabelecido em 2002, que o levará a compreender e 

trabalhar com seus alunos, como parceiro e partícipe dos conhecimentos promovidos a 

cada dia. Essas metodologias tradicionais muito contribuíram no passado, porém não 

atendem à demanda imposta pelas novas regras e padrões estabelecidos pela sociedade.  

 

Ideia Central B: Modelo de formação docente não viabiliza a aplicação das 

pedagogias ativas. As pedagogias ativas demandam uma carga horária maior e melhor 

infraestrutura. 

 

DSC B: 
Acho que têm uma dificuldade de entendimento metodológico porque 

passaram a vida toda com aula expositiva e, ai, fazer uma proposta de 

mudança para uma metodologia de problematização em que a gente 
veja questões mais complexas, é difícil... Em relação às abordagens 

pedagógicas, recomendadas pelo currículo, acho que a gente deveria 

ter mais qualificação para isso a gente... na realidade, a prática do 

docente tem muito a ver com..., ela tem muito a ver com o que o 
próprio docente  faz, não há um treinamento. A faculdade não tem 

ainda uma estrutura para dar suporte, dentro dessa ideia..., dessa 

integralidade.Dificuldades na estrutura, não a estrutura física do 
prédio, nós temos. Aparelhagem mais moderna, eu noto que está 

sendo reposta, mas implicam em questões administrativas, outras, 

administrativas e econômicas, embora as estruturas físicas sejam 
adequadas. 

 

 

 Esse DSC mostra as dificuldades de parte dos professores em lidar com as 

novas pedagogias. Reconhecem, também, a limitação de um curso que sempre primou 

pela técnica e que sempre foi motivo de satisfação para seus representantes. Com a 

mudança do currículo e as suas novas exigências, esses mesmos mestres não se negam 

a cumprir esse novo desafio de se colocar como facilitadores da aprendizagem e adotar 

as metodologias progressistas recomendadas pelo currículo. Suas queixas vão além do 

conhecimento pedagógico. Sentem que precisam mudar a postura pedagógica, 
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reivindicar melhores condições de trabalho, como salas de aula, laboratórios atualizados 

e, principalmente, educação permanente. 

              As DCNs não são alheias a essas ocorrências, procuram incentivar os 

professores a ir à busca de novas qualificações e apontam a educação permanente como 

condição para se atualizarem e cumprirem seus compromissos com a docência, como 

demonstram no seu Art. 4º, p V: 

    

Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de 

aprender continuamente, tanto na sua formação quanto na sua 

prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem aprender a 
aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação...  

 

  

 Também para Pimenta e Anastasiou (2002), os professores devem ser capazes 

de: promover um aprendizado cognitivo profundo; assumir compromissos com a 

aprendizagem profissional contínua; aprender a ensinar de modo diferente daquele 

como foram ensinados por seus antigos mestres; trabalhar e aprender com seus pares 

(em grupos); desenvolver a capacidade de mudar, ousar e pesquisar; construir, nas 

universidades, organizações de aprendizagem.  

 Essa construção do próprio conhecimento perpassa por todas as condições 

oferecidas pela instituição, como: capacitações, oficinas, estímulos à participação em 

congressos. Tem mais a ver com a demanda que o profissional irá encontrar, com sua 

intima relação com a profissão e com sua opção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Quanto as mudanças provocadas na aquisição de novas competências, atitudes e 

habilidades dos novos médicos egressos – APÊNDICE 6  

 

 Tivemos, aqui, também, a composição de dois DSCs: alguns professores 

fizeram uma declaração em que apontam certo relativismo, mas esses mesmos 

professores, em nenhum momento, se colocam como descrentes no currículo como 

formador das atitudes pretendidas. Então, pode-se afirmar que os dois DSCs 

reconhecem o currículo atual da FCM-UPE como fomentador de mudanças qualitativas 

nas atitudes, competências e habilidades médicas, como exposto em sequência: 

 

 

IDÉIA CENTRAL A: As mudanças provocaram a valorização da Atenção Primária à 

Saúde, os alunos estão chegando mais competitivos ao mercado de trabalho, bem mais 

competitivos tanto na visão humanística quanto na visão teórica. Houve avanços, em 

relação ao currículo antigo, nas atitudes e habilidades. 

 

 

DSC A 

DSC: A – Eu...a experiência do sétimo período foi muito boa porque 

vi que a gente também discutia  essas questões a partir de casos 

clínicos ...não queria ver qual a medicação ...eu via assim: qual a hora 

em que o paciente tomou banho? 05 horas da manhã? Será que alguém 
gosta de tomar banho às 05 horas da manhã? Tomar banho frio? Então 

discutia com ele essa questão... Assim... ,pelo cuidado..., eu acho que 

esse ponto é mais cuidado do que simplesmente tá... a gente é bem 

orgulhoso disso. Eu acho que os estudantes têm chegado ao internato 
com atitude diferente... Se a gente for pensar que esses estudantes, 

nossos, estão passando nos concursos, estão ocupando essas vagas, 

eles devem estar fazendo o papel deles lá dentro de uma maneira 
melhor... De uma maneira diferente, acho que a gente tá fazendo o 

melhor. Eu acho que só houve ganho com o currículo novo; não 

tenho nenhuma dúvida disso. Estamos formando os profissionais com 
uma visão humanística, uma visão prática, e uma visão teórica dentro 

deste conjunto formando melhor o profissional. A minha impressão é 

de que o aluno sai com mais instrumentos pra pensar e poder atuar do 

que o aluno que era formado no modelo antigo. Eu acho que a gente 
cresceu do ponto de vista das atenções. Eu não tenho dúvida de que é 

melhor. Eu tô levantando os dez últimos anos, há quatro anos os três 

primeiros lugares são da UPE na residência médica da Federal. Ele tá 
percebendo que ele não é onipotente, nem Deus, e isso é importante, 

porque ele não resolve nada sozinho, ele precisa de retaguarda, e isso 
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ai a gente tá conseguindo também. A gente tem certos depoimentos, 
eles próprios contam... Quando eles saem da gente... vão avançando, 

estão conseguindo  reagir a determinados comportamentos que eles 

veem na prática, tipo assim...o professor dizer:  é pra examinar aquele 

paciente de todo jeito, e os alunos dizerem assim: não, ele está 
dormindo, já foi muito examinado hoje, vamos respeitar o sono dele... 

Antigamente os alunos manuseavam uma peça como se fosse um 

pedaço de carne e, hoje em dia, eles têm uma visão nítida da 
importância, do fator psicossocial, psicoemocional que, está inserido 

ali naquela peça que foi de uma pessoa que precisou de assistência 

médica do SUS, que faleceu, veio a óbito, e nisso há uma modificação 
de perfil nitidamente no aluno nesse currículo médico. 

 

  

 

IDÉIA CENTRAL B: As mudanças provocaram são relativas. Existe uma certa 

mudança nas atitudes e habilidades. Mas o curso básico é frágil. 

 

DSC B 
Eu acho isso relativo porque depende do próprio indivíduo. Tem 

pessoas que são mais propícias a isso, tem outras que são menos. São 

as características que têm a ver com a história de vida, a questão da 
educação, como a família percebe essas coisas isso ai é bem relativo. 

...É exceção o estudante com característica de cuidador independente 

do currículo por causa da mídia... Enfim, por causa da globalização 

de tudo, da própria criação. As habilidades, as atitudes e as 
competências estão sendo contempladas não como nós desejávamos, 

mas elas estão acontecendo. Em relação às competências, habilidades 

e atitudes..., talvez haja  ganho nesse sentido... , não ainda de uma 
maneira total,... global..., que se pudesse dizer mudou 

completamente...Isso aí não existe, mas a gente sente já uma  certa 

mudança. Em relação às atitudes, é variável, e a gente sente ai... eu 
acho que há uma falha grande, desde a entrada desses meninos no 

curso médico. O curso médico é um curso extremamente difícil, 

complexo, então a gente observa que tem alunos que são totalmente 

despreparados, têm um certo comportamento em classe, a gente fica 
até temendo, se ele não tiver uma mudança de comportamento..., já 

que ele tá chegando ao término do curso, então a gente fica com medo 

da postura dele como médico ..., depois de formado. Eu acho falha em 
anatomia. É tanto que, quando dou enfoque numa patologia, eu dou 

enfoque desde anatomia, depois histologia, enfocando as questões 

fisiopatológicas, para entrar na anatomia patológica, porque, se entrar 

diretamente em anatomia patológica, eles se perdem. Eu acho grande a 
fragilidade do curso básico. 

 

 A compreensão das atitudes, pelos professore, como algo que faz parte do 

caráter do indivíduo não os isenta, entretanto, de reconhecer a escola como formadora 
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de habitus e atitudes coerentes com a nossa estética social (mundo ocidental). Isso se 

pode observar quando a escola procura desenvolver uma “atitude interdisciplinar”, nos 

moldes do pensamento do conceito de  FAZENDA (2003, p.75): 

É uma atitude ante alternativas para conhecer mais e melhor; 

atitude de espera ante os atos não consumados, atitude de 

reciprocidade que impele à troca, que impele ao diálogo, ao 

diálogo com os pares idênticos, com pares anônimos ou consigo 
mesmo, atitude de humildade ante a limitação do próprio saber, 

atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos 

saberes; atitude de desafio, desafio em redimensionar o velho; 
atitude de envolvimento e comprometimento com os projetos e 

com as pessoas neles envolvidas; atitude, pois, de compromisso em 

construir sempre da melhor forma possível; atitude de 
responsabilidade, mas, sobretudo, de alegria, de revelação, de 

encontro, enfim, de vida. 

 

 

            A escolha de tal estilo pedagógico é observada nos conteúdos da ética, da 

bioética, da estética, do ambiente, do social, enfim, das tarefas e opções apresentadas 

pelos módulos dos eixos DH e PC, como a inserção precoce nos serviços, para assegurar 

uma vivência mais próxima dos pacientes e que favorece um estímulo à reflexão do 

aluno. 

 A esse respeito, a compreensão da importância dos eixos DH e PC, e dos 

conteúdos das humanidades presentes nos seus módulos, prioritária para a construção de 

um novo médico, para atingir o perfil traçado pelas DCNs de 2001 e pelo PPP, foi 

verbalizada em uma entrevista quando o professor se coloca apontando as fragilidades 

do currículo: 

 S:8   eu acho que o eixo desenvolvimento humanístico ainda é pouco 

valorizado, entre aspas; dentro da grade curricular como um todo, você pensa 

a formação tecnicista com o teórico-demonstrativo, não é? ...Com as 
disciplinas antigas, você tem mais de 400 horas, vai para o prático-

construtivista, você dá mais de 200 horas..., ai você vai para o 

desenvolvimento humanista e tem setenta e cinco horas, quer dizer que 

puxa..., não é verdade? (maio de 2010). 

 

 

 Esse depoimento também reflete a sensibilidade e o entendimento do professor 

em relação a esse eixo no que tange ao que deve e como deve ser apresentado. Mostra a 

impotência dos módulos, em não poder atender plenamente aos seus objetivos. 
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5.4.4 Sobre a congruência entre a reforma curricular e o proposto pelas DCNs e pelo 

SUS.  – APÊNDICE 7.  

 

              As expressões-chave conformaram dois Discursos do Sujeito Coletivo. No 

primeiro DSC, os professores compreendem que o currículo está em consonância com 

as DCNs e o SUS, mas elege o professor como aquele que faz cumprir eficazmente os 

desígnios do PPP. 

 

IDÉIA CENTRAL A: O currículo novo prepara o profissional para as necessidades da 

população, muda a formação do médico para o exercício da prática médica e atende às 

DCNs e ao SUS. 

 

DSC: A 

 Eu acho que ele aponta para ser algo mais adequado que o 

currículo antigo no que diz respeito a dar uma resposta às 

necessidades da população.  É um currículo mais prático e tem 

um embasamento teórico interessante. Com todos os problemas 

que tem, ainda é muito melhor para a formação do médico do 

que o currículo anterior; eu o acho muito bom... , muito bacana. 

Quando da implantação ,eu achei que foi uma coisa ousada estar 

fazendo uma mudança na forma da formação do médico, e 

muito envolvente também. Era uma necessidade que a gente 

sentia de preparar o estudante de medicina para o exercício da 

prática médica com uma visão que todos nós gostaríamos de ter 

tido ou com que gostaríamos de ter sidos preparados. Inclusive, 

o currículo da forma como foi trabalhado pensando os três 

eixos, ele veio para inovar, ele sai do foco da doença, sai da 

especialidade, e essa é a proposta desse currículo. Propõe-se a 

dar uma visão mais generalista e a formar médicos mais 

generalistas; acrescenta uma dimensão ao ensino médico que 

não era muito abordada no currículo antigo e que os médicos 

desenvolviam mais por conta de percursos pessoais e 

identificação por outras vertentes que não fossem só o 

conhecimento tecnicista, que era o que o currículo antigo 

preconizava. Eu sou uma devotada e confiante nesse plano de 

reforma. Muitos pontos foram muito bem projetados, muito bem 
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elaborados, muito bem discutidos em vários encontros 

pedagógicos. Realmente, os médicos que se engajaram no 

programa souberam o que precisava ser mudado. Eu somente 

me sinto assim muito feliz em estar aqui respondendo isso a 

você porque eu sou uma das apologistas, e confiante, né? 

 

 Observa-se, nesse discurso, que os professores acreditavam na urgência da 

mudança curricular e confiavam na equipe que conduziu a reforma. O advento do SUS 

veio despertar nesses profissionais o quão distantes se encontravam das reais 

necessidades de atenção da população. Mesmo reconhecendo os problemas decorrentes, 

acreditam que os alunos estão tendo uma melhor formação.  Nesse sentindo, 

reconhecem que o currículo está em consenso com as DCNs 200l. 

 

Ideia Central B: Acho que existem dois currículos paralelos, mas é um processo. A 

forma de implantação do currículo foi cartorial, mas estamos cumprindo as DCNs, 

acanhadamente. 

 

DSC B   

 

 

 Acho que existem dois currículos paralelos. Apesar de, no 

papel, todos os períodos já estarem no currículo novo, na 

prática, pelo que eu percebo do discurso dos alunos, alguns 

professores ainda não se adaptaram bem ao currículo novo. Eu 

acho que é um processo que vem crescendo bastante, mas que 

precisa de afinamento melhor de conteúdo. Mas, principalmente, 

a forma foi cartorial porque a cabeça de quem estava 

conduzindo não tinha essa concepção, e o processo de gestão, 

não se conseguiu brigar... Agora, não... se criou um ambiente 

que fortalecesse algum processo de mudança; fortaleceram as 

disciplinas, cadê os módulos? Eu acho que o problema é o 

professor. Qualquer que seja o currículo, seja ele tradicional, 

usando metodologia de transição do conhecimento, usando 

aquela metodologia bem flexineriana, com especialidade bem 

compartimentalizada ele não era bom e iria estar ruim, porque o 

professor precisa entender a função dele como docente. Não é 

exigida dos professores de medicina e de nenhuma área de 

bacharelado competência pedagógica, então há uma dificuldade 

em entender... Há uma coisa histórica, eu não gosto dessa 

palavra, mas é sempre referida assim, que basta você dar sua 
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aula e ir embora, você cumpriu sua obrigação de professor. Se a 

gente tá cumprindo as Diretrizes? Eu acho que a gente tentou, 

mas, acanhadamente..., tudo acanhadamente..., e olhe que nos 

somos “top” de linha, porque, quando a gente vai falar da nossa 

prática, todo mundo se deslumbra. 
 

 

            Esse DSC B expõe plenamente a importância do currículo, mas relega a sua 

ineficiência, a falta de interesse e formação do professor. Demonstra, apesar de a 

implantação do currículo ter sido em 2002, que ainda se encontram professores com 

outra forma de pensar, por não se acharam contemplados na elaboração do projeto 

pedagógico.      

          Esses professores são resistentes à mudança, mantendo-se, na melhor das 

hipóteses, neutros no processo. Por não terem sido, ainda, convencidos da viabilidade da 

reforma, fazem parte de um grupo refratário a qualquer mudança contrária a sua lógica. 

A esse respeito GOODSON (2008) afirma que modelos tradicionais de currículo, que 

porventura tenham passado por mudanças, quando não levam em conta projetos 

pessoais, não investem em recursos humanos, mexem com a autaestima dos professores, 

e isso faz com que a mudança, muitas vezes, seja mais simbólica que substantiva.  

Nesse debate, Morin (2005 p.22) contribui com a seguinte afirmativa: 

Toda reforma desse tipo suscita um paradoxo: não se pode reformar a 

instituição (as estruturas universitárias) sem a reforma anterior das 

mentes; mas não é possível reformar as mentes sem antes reformar a 

instituição. Eis uma impossibilidade lógica, mas é justamente desse 
tipo de impossibilidade lógica que a vida zomba. 

 

 
 

            Como a FCM-UPE conseguirá atender a toda a comunidade escolar? O próprio 

Morin (2002, p.16).) acena com a salutar convivência dos contrários na desordem que 

sempre está presente nas transformações da sociedade; para ele, a conservação é estéril 

se dogmática, fixa e rígida. Cabe à FCM-UPE oferecer alternativas de convívio, 

procurando estar sempre atenta ao que Goodson (2008, p.56) chama de “micropolitica” 

da mudança, presente nos “jardins secretos da escola”. 
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O QUE MOSTRAM OS DISCURSOS DOS SUJEITOS 

 

 As análises feitas ao longo da pesquisa expuseram duas situações: uma 

referente aos professores e suas expectativas em relação ao currículo proposto pela 

FCM-UPE; a outra, aos procedimentos – da instituição - para alcançar seu objetivo 

maior, que é um médico mais humanizado, criativo, crítico e competente.  

 Segundo, os professores, em relação a prática docente a FCM-UPE promoveu 

vários seminários capacitando seus professores e representação discente, com 

professores especialistas em Didática e Pedagogia Médica.   

 Alguns desses professores participaram efetivamente dos movimentos de 

reorganização do ensino médico, tanto na esfera nacional, MS e MEC, na construção 

das DCNs e Reforma Sanitária Brasileira, quanto na esfera internacional, OPAS e OMS.  

 Às lacunas pedagógicas da formação do professor de medicina, que, de certa 

forma, foi considerado um dos obstáculos para a aceitação do currículo desde a sua 

construção inicial, foram enfrentados através de encaminhamentos específicos a cada 

emergência demandada pelos professores e alunos.  

 A FCM sempre entendeu essa dificuldade pedagógica de seus professores, 

coadunando-se com as impressões de Sacristán (2006 p. 173) quanto se refere a 

conhecimento e prática de ensino por diferentes profissionais: “um médico que atua 

dentro da medicina chamada científica tem maior grau de dependência do conhecimento 

do que um professor, por exemplo, e, portanto, menor autonomia pessoal na hora de 

“inventar” a atuação profissional”.  

 O autor complementa seu pensamento dizendo que “ambos realizam práticas 

mais “criativas” do que um mecânico neste mesmo sentido, já que o “bom 

funcionamento” de um motor está mais definido e governado de forma mais precisa 

pelo conhecimento técnico correspondente do que pode estar o conceito de “boa saúde” 

ou de “bom ensino” . 

 Vários docentes atribuem a diminuição desses aspectos às dificuldades de 

articulação nos Programas dos Eixos, que não permitem um momento de integração 

entre eles, com os serviços da rede básica de saúde e com outras disciplinas da 

faculdade.  
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 Pode-se inferir que a construção do currículo oficial, feito no modelo modular 

em três eixos, formados separadamente, contribuiu para a resistência dos professores, 

muito mais pela complexidade abraçada, pelo currículo, do que pela falta de interesse e 

compreensão da necessária modificação curricular e que se a construção do currículo, 

tivesse sido elaborada a partir de um único eixo, Prático Construtivista, onde fosse ao 

longo do curso, aumentando a complexidade dos eixos teórico demonstrativo e 

humanístico, a partir do que fosse encontrado na atenção básica, teria talvez a 

integração dos conteúdos.  

 Quando os professores reclamam da ausência de uma avaliação mais 

convincente das competências, incluindo atitudes, habilidades e competências, além dos 

aspectos cognitivos, priorizando avaliação punitiva, eles entendem que isso se 

estabelece por falta de formação continuada do professor. 

               Observa-se, também, que, para alguns professores, a mudança foi engendrada 

em águas superficiais, “nas ondas e espumas”, por isso esse currículo se mostra sem 

sustentabilidade. Em relação às novas diretrizes do Regulamento Interno, alguns 

professores colocam que seria interessante que a Câmara de Avaliação dos módulos, 

além dos membros internos, possuísse membros externos, com formação pedagógica, 

para o aperfeiçoamento pedagógico e consequente fortalecimento do currículo.  

 Considerando o tempo de implantação e a formação dos professores, podem-

se entender as explicações de Perrenoud, (1999, p.86): 

 Nem as políticas, nem os sistemas evoluem muito rapidamente; por isso, é 

preciso buscar o tempo necessário para mudança das atitudes, das representações e das 

identidades. 

 

 Raramente se muda tudo sozinho, pois é muito mais fecundo participar de 

um processo coletivo no âmbito de uma equipe ou no estabelecimento de uma rede. 

 

 Nenhum sistema muda sem ambivalência internas das maiorias dos 

autores, nem sem conflitos entre eles sobre o fundo, a estratégia e os resultados. 

 Não se muda com base no medo e no sofrimento, tampouco na indiferença.  
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 Toda reforma apóia-se em um estado de processo de profissionalização do 

ofício docente e pode contribuir para esse processo ou, ao contrário, levá-lo a regredir, 

conforme a atitude dos reformadores. 

 

Ainda se encontram professores e alunos falando do básico e do profissional 

como se fossem dois currículos e não sequência de um mesmo curso, como se observa 

no discurso da S:10: 

a gente filtra o que o aluno absorveu durante todo o curso médico, e 

eu noto que há uma falha em anatomia; é tanto que, quando enfoco 
uma patologia eu dou enfoque desde anatomia, depois histologia 

enfoca as questões fisiopatológicas, para entrar na anatomia 

patológica, porque, se entrar diretamente em anatomia patológica eles 
se perdem. Eu acho grande a fragilidade do curso básico;  

 

 

 Sobre o currículo a expressão dos professores é que não há integração e que é 

uma grande dificuldade atingir esse objetivo.  

 Os professores apontaram a deficiência na estruturação física, para a 

composição de turmas menores, a falta de tempo dos profissionais juntamente com a 

falta da formação especifica como fatores de impedimento para integração. 

 Quanto ao EPC, pode-se considerar que existe uma integração intramódulo e 

com correspondência positiva nas recomendações das DCNs em relação à metodologia e 

à integração teórico/prática. São módulos com os conteúdos programáticos estruturados, 

com clareza nos objetivos.  

 Pode-se comprovar a intenção da interdiciplinaridade no EPC em alguns 

módulos, a exemplo do APS I (primeiro período) e SI (terceiro período).  

 A diferença em relação ao ETD, no que se propõe em relação aos outros eixos, 

tratando apenas do que chama disciplinas específicas do conhecimento da profissão, 

funcionando como se fosse o “carro-chefe” do curso, distancia os outros eixos que 

acreditam e tratam na/da integralidade do sujeito, DH, e na/da sua competência para 

conduzir seu próprio aprendizado, PC. Esse comportamento isolado se reflete na 

avaliação chamada de Provas Integradas (PIs). A esse respeito, assim se coloca um 

professor S 8: “são apenas aglomerados de questões em uma única prova”. 
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 A explicação para esse depoimento é a falta de planejamento coletivo para 

formular as questões das PIs. Enquanto o currículo orienta para uma avaliação 

condizente com suas pretensões de ser integrado, mais a avaliação permanece 

desintegrada, nos moldes da avaliação tradicional, como o registrando nesse 

depoimento: 

S: 7 ...eu gostaria de que a faculdade investisse um pouco na 

capacitação em relação à questão avaliação. Eu acho que nós 
precisamos nos debruçar sobre esse tema e tentar, de certa forma, 

melhorar em muito o nosso processo de avaliação. Fala-se muito em 

integração, por exemplo nos testes, as questões serem integradas, a 
meu ver não há integração, há uma melhor articulação (maio de 2010). 

 

 

 Outro inibidor da integração é a forma como são distribuídos os professores 

nos respectivos eixos. Os professores do ETD não ministram em outros eixos, salvo 

algumas raras exceções do EPC e DH, que circulam em mais de um eixo, mas essa 

inserção não passa de um módulo. Quando interpelados a esse respeito, obtém-se o 

seguinte pronunciamento: 

 S : 3....até seria interessante se a gente pudesse dar uma passada nos 
outros eixos ...a questão é que o teórico-demonstrativo é mais 

específico ...Que nós do teórico demonstrativo possamos ir para os 

outros eixos, eu acho mais tranquila, mas que, as outras pessoas 

possam vir para o nosso, eu acho mais complicado. É uma questão de 
conteúdo, não é? Conteúdo é importante. Ele tem que saber conteúdo, 

tem que saber o que tão fazendo. 

 

   

 Naturalmente, percebe-se nesse discurso que a aceitação e o conhecimento da 

questão da interdisciplinaridade, da integralidade e da complexidade são questionáveis 

e, ao mesmo tempo, compreensíveis quando se trata de uma mudança paradigmática. A 

grande maioria dos profissionais da FCM-UPE foi preparada para exercer a profissão 

médica e não de docente; teve, na sua formação, um currículo tradicional e tecnicista. 

             Mudar um paradigma não é, entretanto, substituir a lógica clássica. Como diz 

Morin (1999, p.36), devemos “enfraquecê-la”, se quisermos compreender processos 

complexos. Pensamos que seria extremamente criativo se atingíssemos um pensamento 

dialógico entre a lógica clássica e uma outra lógica capaz de captar “[...] o que está 

tecido em conjunto, de religar, rejuntar  [...]”, esse é o sentido do paradigma da 

complexidade, se faz urgente compreender para se trabalhar interdiciplinarmente. 
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              O mesmo autor trabalhando as relações entre o conhecimento, a educação e a 

complexidade do mundo contemporâneo, coloca que:  

para articular e organizar os conhecimentos e, assim, reconhecer e 

conhecer os problemas do mundo é necessária a reforma do 

pensamento. Entretanto, essa reforma é paradigmática e, não, 

programática: é a questão fundamental da educação, já que se refere à 
nossa aptidão para organizar o conhecimento. A esse problema 

universal confronta-se a educação do futuro, pois existe inadequação 

cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os saberes 
desunidos, divididos, compartimentados e, de outro, as realidades ou 

problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais, globais e planetários (MORIN, 
2005 p. 35). 

 

 

             A inserção de novos tutores e dos professores do antigo ciclo básico no ciclo 

profissional, e vice-versa, foi outro direcionamento necessário para suprir as demandas 

da nova carga horária do novo currículo, e esse redirecionamento de professores era 

realizado a cada reunião dos grupos gestores dos módulos. 

 Quanto às novas atitudes, habitus e competências, na compreensão dos 

professores, os alunos do currículo atual comportam-se de forma diferenciada no 

internato, onde vivenciam os conhecimentos adquiridos dos três eixos em práticas, nos 

serviços, como doutorandos. Esses alunos reconhecem no paciente não apenas a doença, 

como era o padrão da formação anterior, mas um ser humano complexo, mostrando 

como os conceitos de humanização, transdisciplinaridade e fragmentação foram 

facilmente incorporados e amplamente discutidos nos eixos humanístico e 

construtivista. Também foi enfatizada a importância do conhecimento científico 

adquirido no eixo teórico-demonstrativo, além de que o difícil é romper com as regras 

da formação positivista e tradicional da medicina para atuar de uma forma mais 

complexa. 

 Tornou-se possível verificar, em vários momentos das análises das entrevistas 

dos professores, o impacto positivo na formação do aluno, conforme S 6: 

 

na parte do profissional do curso, avanços foram conseguidos; os 

alunos têm um contato mais precoce com o paciente, e isso facilita o 
momento em que ele está de fato na parte profissional do curso. Os 

professores que acompanham os alunos no primeiro período e que têm 

a oportunidade de trabalhar com eles no quinto, sexto, sétimo e oitavo 
notam esse avanço, notam que os alunos chegam ao final dos 
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períodos, mais próximos ao final, com uma capacidade de raciocínio 
melhor, com uma capacidade de chegar mais próximo ao doente, não 

é? E isso tem sido um grande avanço, que antes não acontecia.  

 

 

 Com esse depoimento, pode-se inferir que os alunos apresentam, agora, uma 

compreensão mais ampla do processo saúde-doença, considerando o paciente em toda a 

sua complexidade. Esses alunos percebem que, para atuar com humanidade, é preciso 

reconhecer o humano como ser complexo, tornar-se apto a situar-se no mundo em sua 

própria terra, sua história, sua sociedade. Não basta enunciar a necessidade de se 

contextualizar o ensino para esses acadêmicos e de religar seus saberes, é preciso 

colocar tudo isso em prática, o que provavelmente será possível através da disciplina 

Sociologia da Saúde, dentro desta visão transdisciplinar (MORIN 2002). 

 Mas, apesar dessas integrações acima citadas, os professores consideram que o 

currículo se encontra a quém da integração e que é preciso fortificar as parcerias para a 

viabilização, e sustentabilidade, apesar da FCM-UPE ter construído parcerias com a 

Secretaria de Saúde da cidade do Recife e do Estado de Pernambuco, para 

operacionalizar as aulas práticas dos alunos.  

 Essas parcerias tendem a se expandir, agora, com a instalação das Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAS), oferecendo serviços de média complexidade. A queixa 

relativa ao  número de alunos nos serviços de saúde oferecidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde da cidade do Recife, em média 10 alunos por USF, começou a ser 

revista com a ampliação de novas USFs. A Secretaria alega que, além dos alunos de 

medicina e enfermagem da FCM-UPE, recebe também, nas suas unidades de saúde, 

alunos de outras IES, gerando desconforto para a ESF e a população assistida. Hoje 

tem-se a situação seguinte: 
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Quadro -16 INSERÇÃO, DOS ALUNOS, NAS AULAS PRÁTICAS 

  

  

 Como se pode observar, a FCM-UPE, para dar sustentabilidade à reforma, 

muniu-se de várias alternativas de cenário. Todas essas parcerias foram construídas pela 

CRC ao longo do processo inicial da reforma. Atualmente, esse encargo passou para a 

Comissão de Gestão do Curso, conforme Regulamento Interno (2010 p.19). 

 Para os professores o EDH se apresenta aquém das expectativas, apesar de 

reconhecerem impactos positivos na formação. Na intenção de melhor compreender o 

pensamento dos professores, em referencia as habilidades e atitudes, ampliou-se a 

análise, (por todo o eixo e não apenas nos dois módulos propostos); essa ampliação foi 

respaldada pela teoria da complexidade (MORIN, 2002 p.18) sobre o método: “como 

atividade pensante do sujeito vivente, não-abstrato. Um sujeito capaz de aprender, 

inventar e criar “em” e “durante” o seu caminho”. Procurou-se, em cada objetivos geral 

e específico de cada módulo, encontrar as palavras ética, bioética, humanização, para 

poder classificar os conteúdos do eixo como pertinentes e suficientes para a formação – 

seu  cumprimento vocacional. Encontraram-se nas análises dos módulos - nos objetivos 

- direcionamentos para a reflexão dos princípios de humanização e bioética, como se 

pode observar a seguir: 

 

 

 

 

Pré Hospitalar SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Serviços 

do Grupamento do Corpo de Bombeiros 

ATP DS 1, 2, 3 

28 PSFs com 56 ESFs 

Secundária 

 

 

 

 

Atenção terciária     

Serviços de emergência e urgência: Hospital da Restauração 

(trauma), Unidade de Pediatria Helena Moura e Policlínica Barros 

Lima 

Serviços de emergência e urgência e ambulatórios de 

especialidades nos hospitais:  HUOC, PROCAPE, Getúlio Vargas, 

Restauração, Barão de Lucena, Otávio de Freitas e Agamenon 

Magalhães. 

 

Hospitais: CISAM, HR, HEMOPE, Agamenon Magalhães, Getúlio 

Vargas, Barão de Lucena e Otávio de Freitas. 
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Quadro - 17 ANÁLISE QUANTO AO TEMAS BIOÉTICA, HUMANIZAÇÃO E 

ÉTICA ABORDADOS PELO EDH 

 

Módulo                     Objetivo                                                                                Períodos 

  

 As palavras humanização, ética, bioética aparecem em todos os objetivos dos 

módulos citados. Os módulos AGD II e IV trazem o mesmo objetivo; a composição dos 

temas abordados e o grau de complexidade são diferentes. 

 Segundo o depoimento S: 8  

Eu acho que o grande ganho é a inserção das humanidades, e 

que vem mostrar, requisitar um preparo dos estudantes na 

relação interpessoal, quer dizer, ela deixa de ser uma relação 

mediada só pela tecnologia e passa a ser uma relação mediada 

pelo interesse pelo  outro , pela relação humanística, pela 

bioética, pelo interesse no bem estar do paciente, então isso é 

fundamental e foi um ganho imenso [....]. Trabalho basicamente 

HM Identificar e discutir as implicações decorrentes do avanço da Ciência 

e Tecnologia na Medicina contemporânea e sua posterior repercussão 

no desenvolvimento científico e, em particular, na bioética. 

I 

TMCS Compreender a responsabilidade compartilhada do trinômio 

profissional, paciente, rede de apoio na 

promoção/manutenção/recuperação da saúde integral, dentro de uma 

prática mais humanizada, visando resgatar atributos como cuidados e 

acolhimento na atenção integral ao paciente. 

Desenvolver os fundamentos da bioética e refletir sobre o 

comportamento e as atitudes éticas na prática do ensino e na atividade 

profissional. 

Reconhecer os direitos e deveres trabalhistas de sua categoria 

profissional, resguardando uma postura ética em defesa do ensino e 

da prática médica digna. 

II 

AGD I Proporcionar ao estudante uma visão global da relação médico-

paciente abordando aspectos psíquicos, éticos e legais, produzindo a 

conscientização da necessidade constante de humanização da 

atividade médica. 

 V 

AGD II Proporcionar ao estudante uma visão global da relação médico-

paciente, abordando aspectos éticos, multidisciplinares e 

multiprofissionais, participantes da atenção integral ao doente, 

produzindo a conscientização da necessidade constante de 

humanização da atividade médico.                                                                                         

VI 

 

AGD 

IV 

Proporcionar ao estudante uma visão global da relação médico-

paciente abordando aspectos éticos, multidisciplinares e 

multiprofissionais, participantes da atenção integral ao doente, 

produzindo a conscientização da necessidade constante de 

humanização da atividade médica. 

VIII 
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com ética médica, bioética, com humanização da saúde, com 

morte [...], coisas que na técnica foram muito pouco abordadas 

na formação antiga, não tiveram oportunidade para isso. 

  

  

 Observa-se, entretanto, que a ênfase na humanização, na ética e na bioética é 

pontual, e não interagem com a prática, nem entre os próprios módulos do eixo, nem 

entre os eixos. 

 As DCNs colocam como prioridade o desenvolvimento das tecnologias leves 

em saúde. Estas estão relacionadas às habilidades relacionais de comunicação, 

responsabilização e capacidade de criar vínculos entre as equipes e a população. E isso 

não se vê nos programas dos referidos módulos. 

 Segundo Perrenoud e al (2001, p.104): 

o procedimento clínico não pertence a uma só disciplina, nem a um 
terreno específico; é uma abordagem que visa a mudança, atém-se à 

singularidade, não tem medo de risco e da complexidade e co-produz 

um sentido do que se passa. Ela se caracteriza por: um envolvimento 
necessário; um trabalho a justa distância; uma inexorável demanda; 

um encontro intersubjetivo entre os seres nos que não estão na mesma 

posição; a complexidade da criatura viva e a mistura inevitável do 

psíquico e do social. 

 

 

 Enfim, os módulos não trabalham a realidade concreta; isso significa que não 

humaniza, mas que, para humanizar, é preciso, antes de tudo, sair daquele hábito 

cultivado por uma formação tradicional tecnicista. Formação realizada para que os 

alunos não se conformem, mas, meramente, se adaptem e não se conscientizem para 

assumir uma posição de resistência diante do existente e, por meio da práxis autêntica, 

busquem alternativas de superação com vistas à transformação (FREIRE, 2005). 

            Em relação à integração dos conteúdos, para os professores, a priorização dos 

conteúdos visa apenas alcançar o objetivo de cada eixo. Isso também é identificado nas 

atas da CRC. As reuniões dos gestores são feitas separadamente, módulo a módulo; 

algumas poucas vezes aconteceram reuniões com todos os módulos do eixo, como em 

2003, conforme ata nº 46 de 16/10/2003, quando se reuniram, por eixo, os módulos para 

discutir ementários, operacionalização, dificuldades e sugestões. Nessa ocasião 

poderam-se observar as congruências entre os módulos e fazer alterações pertinentes, 
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mas, apenas intra-eixo. A escolha dos conteúdos foi discutida entre os professores e 

alunos dos módulos do eixo em questão. Seria dada a importância devida, inclusive em 

relação à carga horária, a cada conteúdo para a formação. Mas, nunca foram registradas 

reuniões entre os grupos gestores dos três eixos.com a mesma finalidade. 

 Apesar de serem os mesmos alunos em todos os eixos e de alguns professores 

participarem em mais de um eixo, não houve a discussão intereixo como declarou uma 

professora coordenadora do eixo prático-construtivista, na ocasião: “se perdeu a 

oportunidade de discutir os eixos; o que se está fazendo, responde aos anseios e é o que 

se pode fazer (avaliar). Deve haver mais reuniões para se pensar nisso. Com uma 

condução clara. Com coordenação de todos os eixos e um fórum de gestores [...] todos”. 

 Com essa declaração, entende-se que os alunos estariam prontos para receber 

além do específico de cada eixo e módulo. E em que dimensão eles realmente estão 

modificando, aos poucos, suas atitudes e habilidades profissionais com os conteúdos 

contemplados nos módulos do eixo DH.  

 Observou-se que os professores dos Módulos História da Medicina, Identidade 

Médica, Trabalho Médico contemplam conteúdos das Ciências Sociais contribuindo na 

reflexão do processo saúde-doença, embora esse tema tenha relevância e ocupe muitas 

discussões. Esses conteúdos, das ciências sociais, levam o aluno a um maior 

entendimento da historicidade da medicina, da organização da prática médica, do 

trabalho e da profissão como uma das questões de maior importância. 

 Esses conhecimentos provocam transformações sobre as intervenções políticas, 

sociais e educacionais, ou seja, os múltiplos processos sociais que são de interesse da 

sociedade como um todo e das questões profissionais, pois as questões de saúde na 

sociedade também são sociais, políticas, mobilizam problemas culturais, religiosos e 

envolvem outros campos da saúde.  

 Portanto não descarta o ensino da Sociologia e da Antropologia associado a 

programas de atenção comunitária, de ordem primária, sem desfigurar sua 

especificidade, pois ele trará aportes importantes à compreensão do significado dos 

problemas coletivos e individuais de saúde de grupos e segmentos sociais. 

 Ainda em relação ao ensino das virtudes humanas, com a mesma ênfase do 

ensino da técnica para o profissional médico, pode-se pensar: qual a diferença entre a 
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profissão de médico e as outras profissões? Podemos inferir que, para todas as 

profissões, igualmente, o ensino da técnica e o valor da ética são extremamente 

relevantes para uma formação estruturada. Mas, assim como o professor, o médico lida 

diretamente com o humano. O professor com a função e responsabilidade de passar os 

ensinamentos estruturantes para um desenvolvimento intelectual, ético, crítico e 

estético. 

               Em contrapartida, o médico, além dessas incumbências, lida com a 

preservação da vida, com a conservação, recuperação e reabilitação da saúde, com a 

contínua tarefa de afastar do outro o “risco de vida”. Isso faz com que esse profissional 

adquira “poder” e respeito, delegados por todos aqueles que, de algum modo, se 

sentiram dependentes das suas ações em alguma época das suas vidas. Oriundo da 

tradição hipocrática, muitos médicos ainda assumem um modelo sacerdotal, ou seja, 

uma postura paternalista para com seus pacientes. 

              Diferentemente desse modelo sacerdotal, a bioética, palavra surgida na década 

de 70 do século passado, responde a uma demanda que exige uma nova forma de 

interação médico-paciente, médico-sociedade, uma nova cultura. Pode-se inferir, 

inclusive, que essa é a demanda das DCN de 2001 e do SUS. 

 Em relação às competências transformar através de metodologias mais 

modernas os alunos em profissionais mais reflexivos e críticos, os professores 

reconhecem que é possível. Principalmente os professores dos eixos PC e DH. Mas se 

encontram também professores do TD que reconhecem nos alunos posturas mais 

responsáveis em relação ao currículo do paradigma anterior. Com se pode ver no 

depoimento da S 3: 

...  mas eu tenho certeza do que foi discutido durante o curso. Foi 

apresentado para a discussão um currículo diferente do currículo 
segundo o qual me formei. O estudante, o médico, o jovem estudante 

de medicina não pode deixar de dizer que se discutem hoje bons 

assuntos, pontos dentro do currículo que antes não eram tocados, ou 
por vergonha, ou por desconhecimento, ou por medo ou até porque os 

professores deviam enfrentar dilemas éticos [...] consequentemente se 

evitava tocar nesses assuntos. Eu tenho a expectativa, eu tenho um 

otimismo muito grande de estar formando bons profissionais. 
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 Sobre esse tema, Morin (2001) mostra a diferença entre “cabeças bem cheias e 

cabeças bem feitas” quando discorre sobre a inutilidade do saber acumulado, do saber 

sem sentido. Para Santomé (2000, p.21):  

o que mais incomodava na escola era a falta de sentido das coisas que 

aprendíamos. A pergunta que mais se formula ainda hoje é “para que 
serve isso?” E a resposta que se tem sempre é que se precisa saber 

para o ano seguinte, para o outro curso, para a prova, para o diploma, 

numa rotina de cerimônias que dependem umas das outras para que 

possamos ir em frente, mas que nada têm a ver com nossas vidas.  

 

 A opção epistemológica construtivista foi construída em conformidade com 

seus representantes legais: diretores, coordenadores de módulos, representação de 

alunos, etc. A gestão entende que esse caminho é o mais pertinente para atender às 

necessidades reais da população. Essa teoria é representada nas pedagogias adotadas 

pelos módulos dos eixos PC e DH, fundamentando-se nos teóricos construtivistas 

citados como bem se observa na análise dos módulos. Esses módulos utilizam-se da 

problematização para cumprir seus objetivos. A esse respeito, temos o seguinte 

depoimento:  

S 6:  os  alunos vão para a prática, vai para dentro do contexto 

do usuário da família, vão para dentro da comunidade, já que 

todo o meu enfoque é na atenção básica  [...] e eles voltam para 

a sala de aula para fazer revisão através do método da 

problematização. Eles levantam casos clínicos, levantam 

situação problema, eles voltam para a sala de aula e, na sala de 

aula, a gente vai conversando [...] Eu acho assim... que é 

impressionante a diferença. No meu tempo de faculdade, que já faz 
bastante tempo..,.era tudo dissociado, a gente começava com o básico 

na faculdade e a gente não tinha contato com o paciente, era sempre só 

teoria, teoria...Pagava semiologia no terceiro ano; em compensação, 
terapêutica, só via no quinto ano, então a gente só via em nível 

individual, cada doença, e cada doença compartimentalizada; cada 

semestre via um pedacinho daquela doença que lhe cabia, 
farmacologia, a gente via no segundo período e terapêutica, lá no 

quinto, então,  assim, a gente saia completamente fragmentado e com 

o enfoque nas especialidades. 

 

                Ainda sobre a integração do currículo, conforme os depoimentos dos 

professores demonstram, foi inexpressivo o número de professores para trabalhar um 

currículo com um paradigma totalmente diferenciado. Tem-se o registro de que, em 
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11.08.1999, o Prof. Dr. Nildo Alves Batista ofereceu um curso de formação continuada 

para professores da FCM-UPE sob o tema: “Refletindo Sobre o Ensino de Graduação 

em medicina: dimensões da prática docente”. Tinha como agenda, entre outros debates, 

prática docente em medicina: dos saberes docentes aos determinantes do processo 

ensino aprendizagem; currículo e planejamento; concepções de ensinar e aprender; as 

metodologias educacionais: por que? e para quê? Inovações metodológicas: 

relembrando nossas interações e práticas avaliativas no cotidiano pedagógico. 

Entretanto, comprovou-se que a maioria dos entrevistados reclama da ausência de 

capacitação na área. Quando se perguntou sobre as dificuldades encontradas com as 

novas metodologias, ouviu-se a seguinte colocação:  

S 2 : é  muito importante investir em qualificação... ,mas investir em 

qualificação de uma maneira mais geral,...não assim ...As vezes a 
gente percebe que há grupos, pessoas que são mais relevadas para 

essas...esses treinamentos, que isso, às vezes, cria uma certa 

insatisfação com os docentes que não são contemplados...,então era 

para ser uma ação conjunta pra todos e não assim...fulano vai fazer tal 
curso em tal lugar, beltrano depois vai...,não sei o quê ...,fica uma 

coisa muito pontual. As vezes a gente nem sempre entende os critérios 

que foram utilizados para esse ou praquele docente. 

 

 Existe, também, uma colocação interessante sobre capacitação docente: ata 46º 

de 16/10/2003. Os professores, segundo o coordenador técnico da CRC, não aprovaram 

o curso oferecido. Eles gostariam de algo mais prático. Houve uma sugestão de 

conversar com o professor para modificar o curso que estava bastante teórico. 

Aparentemente é um contrassenso. Professores reclamam da falta de qualificação 

pedagógica para o novo currículo, mas, ao mesmo tempo, tendem a desejar um curso 

mais pragmático. 

              Após a análise e das entrevistas, comprovou-se que os professores acreditam 

que não é possível o aluno aprender plenamente sem uma prática construtivista. Nos 

protocolos, encontrou-se a seguinte afirmação: “ A aprendizagem passiva é tão ineficaz 

para ensinar os princípios do comportamento humano quanto para ensinar as bases do 

conhecimento biológico e médico” (SPPP, 2006 p. 24). 

              As respostas encontradas demonstram, também, o avanço da FCM-UPE para 

construção do novo perfil profissional proposto e o avanço qualitativo na formação do 
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aluno. O enfrentamento das divergências, própria das administrações democráticas, tem 

possibilitado avanços em relação aos professores e alunos resistentes. A necessidade de 

novo conhecimento pedagógico, para atender às diretrizes, são perfeitamente 

compreendidas pelos professores que já se colocam à disposição da gestão para 

empreender, formação continuada, específica na pedagogia. 

Vários docentes atribuem a diminuição desses aspectos às dificuldades de 

articulação nos Programas dos Eixos, que não permitem um momento de integração 

entre eles com os serviços da rede básica de saúde e com outras disciplinas e da 

Faculdade.  

Pode-se inferir que a construção do currículo oficial, feito no modelo modular 

em três eixos, formados separadamente, contribuiu para a resistência dos professores, 

muito mais pela complexidade abraçada pelo currículo do que pela falta de interesse e 

compreensão da necessária modificação curricular; se a construção do currículo tivesse 

sido elaborada a partir de um único eixo, prático-construtivista, e fosse, ao longo do 

curso, aumentando a complexidade dos eixos teórico-demonstrativo e humanístico, a 

partir do que fosse encontrado na atenção básica, teria, talvez, a integração dos 

conteúdos.  

Quando os professores reclamam da ausência de uma avaliação mais 

convincente das competências, incluindo atitudes, habilidades e competências, além dos 

aspectos cognitivos, priorizando avaliação punitiva eles entendem que isso se estabelece 

por falta de formação continuada do professor. 

Observa-se, também, que, para alguns professores, a mudança foi engendrada 

em águas superficiais, “nas ondas e espumas”, por isso esse currículo se mostra sem 

sustentabilidade. Em relação às novas diretrizes do Regulamento Interno, alguns 

professores colocam que seria interessante que a Câmara de Avaliação dos módulos, 

além dos membros internos, possuísse membros externos, com formação pedagógica, 

para o aperfeiçoamento pedagógico e consequente fortalecimento do currículo.  

               A desintegração do currículo é apontada como uma deficiência e justificam a 

estruturação física, a falta de tempo dos profissionais juntamente com a falta da 

formação especifica como fatores de impedimento para integração. 
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               É apontado o EPC, como um eixo onde existe uma integração intramódulo e 

com correspondência positiva nas recomendações das DCNs em relação à metodologia e 

à integração teórico/prática. 

              Pode-se comprovar a intenção da interdiciplinaridade, no EPC em alguns 

módulos, a exemplo do APS I (primeiro período) e SI (terceiro período). A diferença, 

em relação ao ETD, no que se propõe em relação aos outros eixos, tratando apenas do 

que chama disciplinas específicas do conhecimento da profissão, funcionando como se 

fosse o “carro-chefe” do curso, distancia os outros eixos que acreditam e tratam na 

integralidade do sujeito, DH, e na/da sua competência para conduzir seu próprio 

aprendizado, PC. Esse comportamento isolado se reflete na avaliação chamada de 

Provas Integradas (PIs). A esse respeito tem-se a seguinte colocação S: 8, “são apenas 

aglomerados de questões em uma única prova”. 

 A explicação, para esse depoimento é a falta de planejamento coletivo para 

formular as questões das PIs. Enquanto o currículo orienta para uma avaliação 

condizente com suas pretensões de ser integrado, mais a avaliação permanece 

desintegrada, nos moldes da avaliação tradicional, como o registrando nesse 

depoimento: 

S: 7 ...eu gostaria de que a faculdade investisse um pouco na 

capacitação em relação à questão avaliação. Eu acho que nós 

precisamos nos debruçar sobre esse tema e tentar, de certa 

forma, melhorar em muito o nosso processo de avaliação. Fala-

se muito em integração, por exemplo, nos testes, nos testes as 

questões serem integradas, a meu ver não há integração há uma 

melhor articulação (maio de 2010). 

 

 

                Outro inibidor da integração é a forma como são distribuídos os professores 

nos respectivos eixos. Os professores do ETD não ministram em outros eixos, salvo 

algumas raras exceções do EPC e DH, que circulam em mais de um eixo, mas essa 

inserção não passa de um módulo. Quando interpelados a esse respeito, obtém-se o 

seguinte pronunciamento: 

 S : 3....até seria interessante se a gente pudesse dar uma passada 

nos outros eixos ...a questão é que o teórico-demonstrativo é 

mais específico ...Que nós do teórico-demonstrativo possamos ir 

para os outros eixos, eu acho mais tranquilo, mas que as outras 

pessoas possam vir para o nosso, eu acho mais complicado. É 
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uma questão de conteúdo, não é? Conteúdo é importante. Ele 

tem que saber conteúdo, tem que saber o que tão fazendo. 

   

 

 Naturalmente, percebe-se nesse discurso que a aceitação e o conhecimento da 

questão da interdisciplinaridade, da integralidade e da complexidade são questionáveis 

e, ao mesmo tempo, compreensíveis quando se trata de uma mudança paradigmática. A 

grande maioria dos profissionais da FCM-UPE foi preparada para exercer a profissão 

médica e não de docente; teve, na sua formação, um currículo tradicional e tecnicista. 

             Mudar um paradigma não é, entretanto, substituir a lógica clássica. Como diz 

Morin (1999, p.36), devemos “enfraquecê-la”, se quisermos compreender processos 

complexos. Pensamos que seria extremamente criativo se atingíssemos um pensamento 

dialógico entre a lógica clássica e uma outra lógica capaz de captar “[...] o que está 

tecido em conjunto, de religar, rejuntar  [...]”, esse é o sentido do paradigma da 

complexidade e se faz urgente compreender para se trabalhar interdiciplinarmente. 

              O mesmo autor, trabalhando as relações entre o conhecimento, a educação e a 

complexidade do mundo contemporâneo, coloca que: 

 para articular e organizar os conhecimentos e assim reconhecer e 

conhecer os problemas do mundo é necessária a reforma do 
pensamento. Entretanto, esta reforma é paradigmática e, não, 

programática: é a questão fundamental da educação, já que se refere à 

nossa aptidão para organizar o conhecimento. A esse problema 
universal confronta-se a educação do futuro, pois existe inadequação 

cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os saberes 

desunidos, divididos, compartimentados e, de outro, as realidades ou 
problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais, globais e planetário (MORIN, 

2004 p. 35-36) 

 

 

 

PARA ONDE OS DADOS APONTAM 

 

            Os dados apontam que os professores não só compreendem como também 

entendem, que era preciso mudar o currículo da FCM-UPE e que aquele modelo de 

médico essencialmente especialista já não atende às demandas da população. 
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            Indicam, também, que mesmo os professores resistentes compreendem que 

novas tecnologias pedagógicas são essenciais para a formação do novo perfil traçado 

em 2002. E que só com a educação continuada podem preencher as lacunas da 

formação acadêmica por eles abraçada. 

             Entendem a importância da especialidade, mas, que esta, não pode vir em 

detrimento das necessidades explicitadas no SUS e nas DCN. 

             Demonstram a falta de um documento formal em que esteja exposto todo o 

currículo: plano pedagógico, normatização, ideologia, etc. Compreende-se que a falta 

do referido documento deve-se às várias transformações que o currículo implantado 

vem sofrendo desde 2002. Atualmente, o PPP aguarda a avaliação dos módulos pelas 

câmaras competentes para, finalmente seguir para impressão.  

 Os dados mostram que a FCM adotou o currículo como processo, conceito de 

Forquim (1993), sendo, por isso, compreensível que ele nunca esteja “acabado”; mas 

isso não inviabiliza que o mesmo possa ser colocado à disposição de todos (professor, 

aluno), em uma versão preliminar, para que, através dele, todos possam se organizar.   

 Apontam outra fragilidade que diz respeito à própria organização dos 

programas dos módulos, suas partes constitutivas. Isso aparentemente não repercute no 

alcance do objetivo final do currículo, que são a integralidade dos conteúdos, o respeito 

à complexidade, a aceitação do SUS como condutor da formação profissional, mas 

pode demonstrar o estranhamento da prática pedagógica (SOUZA 2007).  

 Ficam explicitas, e mais uma vez se registram, nos DSCs e nos documentos, a 

incompletude da formação, a preocupação dos professores quanto à necessidade de 

uma melhor preparação pedagógica. Eles entendem que os conhecimentos dos 

conteúdos e da experiência já não dão conta da demanda. Consideram as capacitações 

oferecidas no período da reforma insuficientes para atender a todos.  

 Observou-se um movimento pós-implantação do currículo na formação 

específica dos docentes. Esse fato coincide com a instituição do Plano de Cargo e 

Carreira promovido pelo Estado, o que dificulta classificá-lo, com o impacto provocado 

pelo novo currículo. Conforme a tabela abaixo, a situação docente, hoje, assim se 

apresenta: 
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TABELA 3 - MOVIMENTO NA FORMAÇÃO DOCENTE, APÓS 

IMPLANTAÇÃO DO CURRICULO 

  

  

 Em 2002, o quadro de professores ativos da FCM-UPE correspondia a 199. Em 

2010, constam em atividade, apenas 174 professores. Essa diferença justifica-se pelo 

número de aposentadorias, licenças e falecimentos ocorridos.  

 Esse movimento de formação continuada é importante para o professor, 

independente da intencionalidade, mas continua a deixá-lo vulnerável nas questões 

pedagógicas, pelos motivos já discutidos nesta pesquisa.  

 Um dado interessante é reconhecer que os professores da FCM-UPE são 

altamente capacitados nas suas áreas de excelência, mas sem preparo ideal para o 

pedagógico; amparados pela legislação vigente, vão, como acreditam, “construindo” o 

conhecimento de forma ativa, porém, com a antiga percepção da escola tradicional 

tecnicista (SILVA, 2009) em que o aluno como é sujeito passivo e sem conhecimentos 

prévios pertinentes.  

             A esse respeito, Pimenta e Anastasiou (2002, p. 190-196), numa análise recente 

e comparativa, observam que a formação oferecida aos pós-graduandos persiste a 

separá-los de qualquer discussão sobre o pedagógico, desconsiderando, inclusive, que 

os elementos-chave do processo de pesquisa (sujeitos envolvidos, tempo, conhecimento, 

resultados e métodos) não são imperativos à atividade de ensinar.  

               A ausência de conteúdos dessa ordem qualifica cada vez mais profissionais 

dentro de sua formação de origem e/ou da profissão adotada, transformando-os em 

especialistas reconhecidos, mas não necessariamente aptos a serem professores de 

profissão (TARDIFF, 2000).  A construção de uma formação pertinente para o ensino 

depende exclusivamente deles próprios. É a qualidade de sua relação com os saberes 

constituídos, com os saberes da experiência, da alteridade que irá se refletir na sua 

              Titulação       2002 2010 

   
Doutorado   35   69 

Mestrado   65   60 

Outros   99   45 

Totais Ativos  199 174 
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rotina pedagógica (Ibidem). Pimenta e Anastasiou (2002, p. 190-196) elaboraram uma 

síntese das características dos elementos constituintes de cada atividade, apresentado a  

 seguir: 

 

 

QUADRO 18 - ELEMENTOS CONSTITUINTES DAS ATIVIDADES DE 

PESQUISA E ENSINO SEGUNDO PIMENTA E ANASTASIOU (2002, P. 190-

196) 
 

 

 Pesquisa  Ensino 

Sujeitos 

Envolvidos 

Em geral o trabalho é realizado 

individualmente; pode haver momentos de 

trabalho em grupo, mas o pós-graduando, em 
geral, trabalha apenas ligado a seu orientador. 

O professor está 

constantemente envolvido 

com outros sujeitos: seus 
pares institucionais (chefias 

e colegas docentes), alunos, 

comunidade, etc. 

 

 Tempo Habitualmente é previsto em blocos, conforme 
o projeto, e comporta alterações justificadas, 

submetendo-se essa forma, a certa 

flexibilidade. 

O processo de ensino, em 
geral, tem de se adequar ao 

período letivo, não havendo 

flexibilidade, constituindo-

se um permanente desafio à 
adequação temporal dos 

cronogramas curriculares 

 Resultados 
obtidos 

Os resultados dizem respeitoaos 
conhecimentos gerados sobre o tema proposto 

após o término da pesquisa, que podem levar à 

confirmação da teoria existente ou à revisão 

total ou parcial do referencialcientífico 
existente. 

O ensino deve proporcionar 
novas elaborações e novas 

sínteses aos professores e 

aos alunos, ampliando a 

herança cultural e 
propiciando ao aluno uma 

apreensão qualitativamente 

superior dos quadros 
teóricos e da própria 

realidade. 

 Conhecimentos Os conhecimentos constituem-se em sínteses 

provisórias geradoras de novas propostas de 
trabalho. 

Trata-se, em geral, do 

trabalho com o 
conhecimento já existente e 

sistematizado, a ser 

“apropriado” pelo aluno 
sob a orientação do 

professor. 

 Método É definido ao se propor o problema, tendo em 

vista a estreita relação entre o objeto, o campo 
do conhecimento e a metodologia a ser 
trabalhada. 

 

Depende, inicialmente, da 

visão de ciência, de 
conhecimento e de saber 

escolar do professor. 
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As autoras demonstram, neste quadro, que a pesquisa exige conhecimentos, 

habilidades, maturidade intelectual e disponibilidades do professor, mas não lhe dá 

garantia de eficiência pedagógica. Principalmente quando se trata do ensino de 

graduação, em que os alunos ainda não estão preparados para acompanhar pari passu o 

professor.  

 Assim, as autoras concluem que não seja difícil compreender por que os 

programas de pós-graduação estão aquém das necessidades do professor e que a 

melhoria na qualidade docente, como a pesquisa e a produção de conhecimentos, 

objetivos da pós-graduação, prepara-os, apenas, para a pesquisa, em detrimento do 

acrescentamento de características necessárias para o desenvolvimento do ensino. Isso 

não justifica a ausência da pesquisa na especialidade do professor, pois, para o bom 

exercício da docência universitária, o professor tem de se manter atualizado e 

participante no processo de construção do conhecimento, não se podendo, por isso, 

dispensar essa intensa interação. Pela convivência com a pesquisa, mas também pela 

vivência dela, o professor poderá apreender e aprender os processos de produção de 

conhecimento, que, em última análise, o habilitam à atividade de ensinar quando lhe dão 

acesso não somente aos produtos, mas aos processos de aquisição do conhecimento. 

             Os módulos do eixo desenvolvimento humanístico se encontram em nível 

intermediário. Preocupam-se, com a origem do aluno, estilo de vida e comprometimento 

vocacional, encaminhando-o, quando necessário, para atendimento diferencializado. 

 O ETD é o eixo que apresenta a maior dificuldade de integração e aceitação do 

novo currículo. Talvez por compor as disciplinas ditas do profissional, e por esses 

docentes, em grande maioria serem profissionais que alcançaram um relativo sucesso 

nas carreiras abraçadas, não sentirem necessidades de mudanças. 

 Em alguns professores da FCM-UPE, do EPC, é notória essa forma de olhar e 

pensar o mundo. Muitos desses docentes agem sem a consciência de que naturalmente 

estão olhando o mundo sob o olhar da concepção holística, integrada, ecopedagógica. 

Interessante é que o currículo elaborado pela FCM-UPE tem uma conotação 

essencialmente ecopedagógica, pois solicita: 
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 reflexão sobre a realidade, ou seja, busca o desvelamento de elementos 

opressores para acessar a verdade que está encoberta através da apropriação crítica da 

mesma. 

 uma busca pela ação transformadora dessa realidade que é um caminho para a 

emancipação do sujeito.  

 educação como um ato essencialmente político, pois possibilita ao/a 

educando/a a compreensão de seu papel no mundo e de sua inserção na história, e tendo 

como ponto de partida temas relacionados ao contexto do/a educando/a e a compreensão 

inicial que tem do problema. 

 Estabelece, também, um processo dialógico entre educador(a) e educando(a), 

entre ambos e a realidade (paciente x profissional da saúde, alunos x equipe do PSF e 

dos serviços de média e alta complexidade). 

 Proporciona a manutenção do diálogo que visa à ampliação da compreensão 

inicial e a intervenção na realidade.  

  

 Esse é um movimento da ecopedagogia que vem se difundindo entre as escolas 

progressistas. Morin (1996) nos ajuda a ampliar a interpretação desse movimento 

quando diz que a ideia de conhecimento em rede é aberta, fluida e sempre disposta a se 

reorganizar. Quer dizer, o cotidiano das escolas tem uma dinâmica própria, aberta às 

possibilidades e configurações das sociedades. 

            Se a FCM-UPE escolhe para os cenários educativos a realidade sócioeconomica-

ambiental das comunidades onde os PSFs estão inseridos, é importante frisar que,  

justamente pelo fato de a cotidianidade ser o locus da mediação pedagógica para a 

ecopedagogia, os diversos espaços educativos também são por ela valorizados. Não se 

trata, portanto, de uma pedagogia escolar, ainda que compreenda a escola como 

articuladora dos demais espaços educativos. Mas se adequa perfeitamente a um ensino 

problematizador coerente com a modernidade e com o proposto pelo currículo da 

FCM-UPE. Essas formas de ensinar têm semelhanças com atitudes de alguns módulos, 

principalmente os do Eixo Construtivista e Humanístico.  

 A integração ensino médico-serviços de saúde se mostra uma crescente  

aproximação entre ambos, possivelmente muito em função do processo de discussão, 
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mas ainda representa uma minoria de casos e são bastante pontuais nos módulos. 

Mesmo quando acontece, é na lógica da utilização dos serviços como simples locais 

substitutos dos hospitais para a aprendizagem dos alunos, e menos na adoção de novas 

estratégias ou práticas de ensino, já que, na maioria do pensar docente, ainda tem como 

referência o mesmo antigo modelo biomédico, centrado no docente e na transferência de 

saberes. 

  Isso demonstra, para alguns, que existe uma afinidade entre o que preconizam 

o currículo oficial, o aplicado e o currículo em ação. Essas ações, mesmo que isoladas, 

de certa forma, podem incentivar o eixo teórico-demonstrativo a seguir a mesma trilha. 

             Ao se aproximar de teóricos interacionistas na construção do PPP e adotar os 

valores preconizados por Delors (1998, p.p 89-102), contemplando nos seus eixos os 

saberes, investiu, como apresenta a CRC, nos encaminhamentos para as divulgações e 

compreensão das filosofias das teorias curriculares adotadas. A participação de 

professores, alunos e administrativos na construção, entretanto, não deu a 

sustentabilidade pretendida. A flutuação dos alunos (passam seis anos no curso) dilui, 

com o tempo, essa memória, que atrelada à desintegração do currículo, faz com que 

muitos alunos, por não compreenderem essa filosofia, se coadunem com os professores 

resistentes.  

             Por fim o currículo da FCM-UPE, utilizando a visão de Silva (2009), apresenta 

características das três teorias da educação: tradicional, no ETD e seus módulos; como 

crítico, nos módulos do EPC e EDH, e até pós-crítico, em alguns módulos do EDH; mas 

ainda não em conformidade com currículo integrado, segundo Zabala (2002), Fazenda 

(2003), Santomé (1998), Morin (2002), Davini (2005), sendo, portanto, um currículo 

multirreferenciado, híbrido, somativo.  

  Para se transformar em um currículo integrado, a escola precisa trabalhar 

além das “mentes” dos seus professores, investir em todo o seu quadro profissional e na 

própria gestão. Gadotti (2000), quando ressalta a importância da re-estruturação do 

gerenciamento político-administrativo, financeiro e pedagógico dos sistemas de ensino 

atuais, recomenda uma descentralização democrática e a instauração de relações 

pautadas na dialogicidade, situação sempre buscada pela FCM-UPE. 
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TECENDO AS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

tantos relatos...tantas perguntas... 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Travessia 
 
 

 
Há um tempo em que é preciso  

abandonar as roupas usadas,  

que já tem a forma do nosso 

corpo, e esquecer os nossos 

caminhos, que nos levam 

sempre aos mesmos lugares.  

É o tempo da travessia:  

e, se não ousarmos fazê-la, 

teremos ficado,  

para sempre, à margem de nós 

mesmos. 

Fernando Pessoa  

 

 

 

http://www.vitalves.com/search/label/Fernando%20Pessoa
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 

 Cumpre agora, tecer alguns comentários acerca desses resultados, bem como 

ressaltar os avanços e lacunas deste estudo. Foi intenção desta pesquisa analisar  a 

reforma curricular na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco 

(FCM-UPE), no período 2002 a 2010. 

Para se chegar aos resultados, discutiram-se no campo teórico as relações entre 

entendimento de currículo, formação e as perspectivas teórico-metodológicas pelas 

quais se deve nortear o professor no contexto da educação de hoje. A apropriação do 

conhecimento das políticas públicas da saúde e da educação foi, também, importante 

para a execução dessa pesquisa. 

Esse referencial fundamentou o trabalho de campo, ou seja, um recorte 

diagnóstico da realidade institucional, para entender as opções pedagógicas e 

epistemológicas, a construção das políticas educacionais representadas pelas DCNs o 

currículo da FCM-UPE e as pedagogias progressistas recomendadas para a formação 

do novo médico. A incursão empírica, conduzida por teóricos contemporâneos 

possibilitou levantar resultados que indicam processos e práticas a serem 

potencializados, melhorados ou revisados para que se alcance a finalidade da educação 

pleiteada, em termos de formação da consciência integradora dos professores e alunos. 

Os discursos refletiram que os processos de formação inicial e continuada, do 

médico/professor poderão propiciar as condições necessárias para a compreensão e 

aplicação das DCNs e o PPP da FCM-UPE. A esse respeito, reitera–se que, embora as 

políticas públicas educacionais que circulam, atualmente, no país tenham procurado 

viabilizar o que se propõe, aquilo a que inversamente se assiste é uma dicotomia entre 

discurso e prática.  

As práticas de ensinar e aprender não estão dissociadas do contexto das DCNs 

e da cultura escolar já produzida e que, de certa forma, encaminha parte desse processo 

– seja pelos materiais pedagógico-didáticos, como livros, laboratórios, bibliotecas, etc., 

seja pela forma de se conduzir o trabalho orientado por um projeto político-pedagógico, 

tanto tradicional quanto inovador.  
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 Voltando ao proposto pelo currículo, do ponto de vista da intenção e de acordo 

com as documentações referentes ao currículo oficial aprovado em 2002.1, ele está 

parcialmente em sintonia com as DCNs. Observa-se uma dicotomia entre o ideal e o 

real, entre o currículo oficial e o currículo em ação. A complexidade do currículo 

planejado pela escola, em três eixos, provoca uma crise de identidade, contribuindo para 

que o currículo planejado por seus professores em cada módulo e o currículo 

finalmente exercido em sala de aula não dialoguem. Com isso, pode-se deduzir que o 

currículo oculto, além de denso, perpetua a visão hegemônica (estudar para 

especialização) tão combatida pelo currículo atual. 

 A construção da identidade de cada módulo, suas partes constitutivas, se 

configura de forma difusa e induz quem o lê a inferir: o módulo se encontra ainda sem 

um objetivo definido no que se refere a um devir, se confirmando essa diferença entre o 

que se propôs e o que realmente se aplica.  

               O currículo da FCM-UPE mantém uma flexibilidade salutar no que se refere à 

organização dos programas de cada módulo. Mas sofre várias críticas até quanto à 

interação entre módulos do mesmo eixo e à integração dos módulos entre eixos. Não se 

encontra, na sua estrutura, uma linha condutora intermodular e intereixo.  Cada módulo 

apresenta-se como se fossem currículos fechados, cada um no seu eixo, sem a atuação 

da interdiciplinariedade intramódulo, entre os módulos do mesmo eixo e entre os 

módulos dos outros eixos, como pretendido pelo PPP. 

  Essas dificuldades denotam o distanciamento da integração, do 

desconhecimento de como trabalhar a integralidade e a interdisciplinaridade como 

recomendado.  

 Quanto à sequência lógica das práticas entre os períodos, existe um hiato muito 

grande entre o 4º período e o 9º em relação aos territórios dos DSs, cenário de prática do 

EPC. Do 5º ao 8º períodos, os alunos afastam-se das comunidades e concentram no 

hospital a sua aprendizagem, só retornando às comunidades como doutorandos, para 

interagir com a equipe de saúde da família nos serviços do DS. 

 Esse distanciamento, tanto dos alunos quanto dos professores, intensifica o 

sentimento de alheamento dos professores resistentes ao currículo, comprometendo 
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mais ainda o processo de integração, fortalecendo a dualidade básico/profissional 

repudiada pelo currículo e recomendada pelas DCNs. 

A cultura da escola, na concretude das circunstâncias encontradas no momento 

da pesquisa, reflete-se nas evidências encontradas ao longo deste estudo, principalmente 

ao considerar-se a dependência do docente em relação às antigas pedagogias, como a da 

transmissão, para conduzir os processos de ensino e aprendizagem dos alunos na 

construção do conhecimento, aliando essa prática escolar ao livro didático 

(particularmente o ETD), ao hospital, aos casos elaborados pelos professores, 

caracterizando o encaminhamento de uma construção da aprendizagem escolar ainda 

predominantemente reprodutivista. 

 No entanto, junto a essas características da cultura escolar, há outras sendo 

produzidas, na e com a escola, pelos sujeitos em processo de escolarização, os alunos e 

por alguns professores, mediadores desse processo. Nesse sentido, foram identificados, 

em todos os eixos, processos que possibilitam, com base nas práticas de ensinar e 

aprender, a construção de um saber ampliado do processo saúde/doença/cuidado em 

busca da formação de uma consciência mais humanizada.  

 No conjunto das possibilidades encontradas, pode-se apontar, nessa conexão, 

alguns indicadores a partir: a) do entendimento, pelo professor,  dos pressupostos 

teórico-metodológicos que orientam o seu trabalho; b) das intencionalidades e da 

importância da humanização e da interdisciplinaridade como forma de busca constante 

de integração curricular; c) do encaminhamento pedagógico-didático das práticas de 

ensinar e aprender na inserção dos alunos na comunidade; e d) do significado atribuído 

pelos professores aos conceitos de temas holísticos como componentes essenciais à 

formação. 

Por isso, acredita-se que só após uma nova geração de médicos, formados pelo 

currículo assentado nas DCNs/2001, poderá formar professores de medicina críticos, 

que já potencializaram a crítica ao conhecimento moderno e aos valores predominantes 

nas sociedades que vivem e, por isso, podem contribuir para que esse novo 

conhecimento sobreviva, com visão diferenciada, proporcionando aos seus alunos uma 

nova visão de médico compatível com os anseios da sociedade e com os ideais firmados 
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pelo currículo implantado, dando sustentabilidade, definitivamente, ao paradigma 

emergente. Assim, em relação aos objetivos específicos, interpretou-se: 

 Em relação ao reconhecimento dos conteúdos programáticos inseridos no novo 

currículo e os elementos constitutivos de sua integralidade: quanto aos conteúdos 

oferecidos em alguns módulos, possibilitam ao aluno conhecer o mundo, a partir de sua 

realidade de vida, sob o foco das relações homem-natureza, homem-homem e, nesse 

contexto, destacando a dimensão ambiental da educação e a humanização. Sobre a 

integração do currículo, ficou claro na visão dos professores e na análise documental 

que ele precisa ser mais trabalhado no que se refere ao técnico-metodológico, 

principalmente nas questões da interdisciplinaridade, complexidade. Porém mostrou, 

também, a disponibilidade dos professores para abraçarem esse desafio. 

 Quanto a Identificação das abordagens pedagógicas utilizadas para a formação 

das novas habilidades e atitudes recomendadas: o docente traz uma visão relacional e 

dinâmica de ambiente e saúde, nas e entre as diferentes escalas, tendo como base 

conceitos e princípios fundamentais (espaço, território, meio ambiente e saúde, doença e 

determinação social, conexidade). Para conseguir esse intento, os professores trabalham 

com várias pedagogias, desde a tradicional tecnicista e as ativas. Mas nota-se a 

predominância da pedagogia tradicional tecnicista, confundindo-se algumas vezes, essas 

pedagogias como ativas.  

 Em relação ao conhecimento das mudanças provocadas na aquisição de novas 

competências e atitudes recomendadas pelo currículo observou-se, nos documentos e 

nos depoimentos dos professores, com um ensino simplesmente descritivo, o enfoque 

dado ao campo científico pelo eixo teórico-demonstrativo; em contraposição, as 

correntes construtivista e humanística, dos eixos prático-construtivista e 

desenvolvimento humanístico, que acreditam na influência do homem sobre o meio, 

transformando-o e sendo por ele transformado, trouxeram progressos na aquisição das 

novas atitudes, competências e habilidades numa perspectiva de avanço para além dessa 

corrente na pedagogia progressista, na medida em que esta traz as relações homem-

natureza na direção da problematizarão social, com foco no meio ambiente. Isso, de 

certa forma, minimiza a ausência do eixo teórico-demonstrativo, porém não o isenta da 

responsabilidade de dar sua contribuição. 
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 Quanto a identificar se a Reforma Curricular da FCM-UPE está em 

conformidade com as propostas das DCNs do curso médico podemos inferir que: as 

relações que o docente estabelece entre o ensino médico, atualmente, mostram o 

significado das DCNs no processo educativo e no processo saúde-doença-cuidado, 

necessários às comunidades brasileiras, sem, entretanto, desconsiderar a apreensão da 

espacialidade pelo aluno, sob os pontos de vista global e local. 

 Em relação aos conceitos, temas e princípios da perspectiva relacional, 

considerando a reflexão a partir das lógicas das DCNs  e da realidade proporcionada no 

currículo em ação, vivenciados pelos alunos (aspectos divergentes do currículo 

anterior), verificou-se a possibilidade de uma formação na direção de um novo agir dos 

alunos do currículo implantado no que diz respeito a um entendimento sobre o que seja 

o doente, como pessoa humana, considerando seu contexto, seus saberes, suas angústias 

idiossincrasias e religiosidade. Ou, ainda, o que possa representar para aquele cidadão 

que se coloca sob seus cuidados. Esse conhecimento ampliado de entendimento de 

mundo e cidadania, pelos alunos, demonstra a comunhão do novo currículo com as 

DCNs. Nesse sentido, percebe-se o aluno como agente de mudança, a partir do enfoque 

de conteúdos relacionados a situações reais vivenciadas nos cenários de prática e 

observadas pelos docentes nos rodízios de estágios do internato. 

 Pode-se concluir que a reforma curricular,da FCM-UPE atende, como se 

propôs, em alguns módulos, às DCNs no que se refere ao caráter da estrutura curricular 

que busca articular teoria e prática, mas esbarra em desafios observados a partir da 

documentação e de entrevistas. Fica claro, também, nos documentos e nas entrevistas, 

que o currículo, apesar de ter sofrido, ao longo dos anos, ajustes, ainda não se encontra 

em pleno funcionamento, como foi proposto pelo PPP. 

 Com relação ao processo de construção da reforma curricular na FCM-UPE, no 

período estudado: 

 a FCM-UPE fez uma importante mobilização para encontrar caminhos que 

viabilizassem o cumprimento das DCNs;  

 apesar de sofrer, ainda, restrições, por parte dos seus professores, ao 

currículo, mostra avanços em relação a impactos na formação do aluno e na do 

professor; em relação à necessidade de integração com as equipes de saúde dos serviços, 
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expõe a necessidade da formação continuada, por parte dos professores, mas ainda não 

oportuniza essa formação; 

 faltam aos módulos grandes temas integradores intramodulo e intermódulos; 

 demonstra, através dos novos conteúdos abordados, uma forma de trabalhar 

conforme às recomendações das DCNs, mas não avança na humanização em todos os 

módulos e eixos.  

Em relação às (análise do contexto nacional): 

 elas são reducionistas quando não especificam, claramente, os temas 

humanísticos a que se referem;  

 não estimulam a inserção da equipe de saúde dos serviços no planejamento do 

PPP; 

 tratam o internato como etapa independente da graduação;  

 avançam em relação às normatizações anteriores quando enfatizam a 

humanização, a inserção precoce nos serviços e a necessidade de preparar o profissional 

para estar apto a exercer suas funções no SUS; 

 reconhecem e estimulam a importância da construção coletiva do PPP; 

 incentivam a formação continuada dos professores e profissionais de saúde. 

 

 Os resultados revelaram, também, que a FCM-UPE está vivendo uma transição 

paradigmática: de um lado, o paradigma hegemônico, cartesiano, que ainda permanece 

atuante, atraente e resistente, quando alunos e professores, defensores do antigo 

currículo, se reúnem e se subdividem cada vez mais em “ligas
8
” para estudar e 

aprofundar as disciplinas que conduzem às especialidades, fora dos muros da escola, 

dando testemunho da desconfiança epistemológica sugerida pelo novo currículo; e por 

outro lado, professores que acreditam e insistem no caminho da complexidade, do 

holismo e da interdisciplinaridade como a forma ideal para se enfrentar o mundo 

contemporâneo. 

 Os dois paradigmas citados acima convivem em dialética. A esse respeito, 

reiteramos que, embora as políticas públicas educacionais que circulam atualmente no 

 
8 Ligas são grupos de estudos especiais organizadas por alunos, a partir do 5º período, para 

aprofundamento de novos conhecimentos clínicos e cirúrgicos. São ministradas por professores e 

preceptores. São extracurriculares e a participação, do aluno, é espontânea FCM-UPE (2009).   
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País tenham procurado viabilizar o que propõem, o que inversamente se assiste a uma 

dicotomia entre discurso e prática. 

              Observou-se, também, o sentimento de melancolia demonstrado por alguns 

professores que acreditaram na reforma e que se veem solitariamente defendendo a 

proposta.  

 Considerando ainda inicial e elementar o esforço em mostrar as mudanças 

provocadas na aquisição de novas competências, atitudes e habilidades dos médicos e 

egressos e  aquilatar se a reforma curricular da FCM-UPE está em conformidade com as 

propostas das DCNs para o curso médico, de 200l, pode-se inferir que, na sua totalidade, 

o currículo da FCM-UPE pode ser considerado um currículo em transição, com alguns 

módulos integrados à prática e professores interessados em contribuir com a integração. 

 Acrescenta-se, ainda, que fazer pesquisa é estar preparado para o novo e que, 

ao final de cada pesquisa, pode-se deparar, ou não, com o que se procurou ou, ainda, 

com algo que poderá aguçar no pesquisador a necessidade de outras buscas. A 

comprovação de um currículo paralelo na FCM-UPE faz pensar em opções 

epistemológicas e pedagógicas dos caminhos desses professores e alunos para a busca 

do conhecimento.  

 Esses conhecimentos estão sendo priorizados em detrimento do currículo e 

dos alunos em relação à integração e às relações alunos x professores que não aceitam 

essa ação paralela.  E, ainda, as avaliações feitas a partir do que priorizam os currículos 

tradicionais. 

 Registra-se, também, que acompanhar atividades pedagógicas para uma melhor 

compreensão das metodologias aplicadas, apesar de não estar nos objetivos, seria, de 

certa forma, importante numa outra pesquisa.  Essa possibilidade ajudaria a encontrar 

uma importante resposta para a evolução do currículo; saber como os Serviços de 

Saúde avaliam esses novos profissionais egressos da FCM-UPE. 

 Apesar dos nossos limites de interpretação, reconhecemos que nossa ousadia 

representa um avanço na construção do conhecimento. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

Consolo de um progresso 

desesperado. 

 

Nosso tempo dá a impressão de 

um 

Estado interino; as antigas 

concepções do mundo, a 

santigas culturas ainda existe 

parcialmente, mas não são 

ainda seguras e  habituais, e, 

portanto, não possuem coesão e 

coerência. É como se tudo se 

tornasse caótico, o antigo se 

perdesse, o novo nada valesse e 

ficasse cada vez mais frágil. 

Mas, assim ocorre com o 

soldado que aprende a marchar: 

por algum tempo ele é inseguro 

e mais desajeitado do que antes, 

porque seus músculos são 

movidos ora pelo velho sistema 

ora pelo novo, e nenhum deles 

pode declarar vitória; nós 

vacilamos, mas é preciso não se 

inquietar por causa disso, e não 

abandonar as novas aquisições. 

Além disso,  não podemos mais 

voltar ao antigo, já queimamos 

o barco; só nos resta ser 

corajosos, aconteça o que 

acontecer. – Apenas andemos, 

apenas saiamos do lugar! 

Talvez nossos gestos apareçam 

um dia como progresso; se não, 

que nos digam as palavras de 

Frederico, o grande, a titulo de 

consolo: Ah, mon cher  Sulzer, 

vous ne connaissez pas assez 

cette race maudite, à laquelle 

nous appartenons[Ah, meu caro 

Sulzer, você não conhece o 

bastante essa raça maldita à 

qual pertencemos]. 

 
                                           
                                    Nietzsche 
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ALGUMAS RECOMENDAÇÕES 

 

 

 Aqui se propõe apontar, apenas, algumas possibilidades práticas de mudanças 

que possam contribuir com uma formação médica, com a atuação técnico-pedagógica 

dos professores e, principalmente com a consolidação do currículo: 

 Voltando a Zabala (1999), citado na página 191, pode-se sugerir a seguinte 

proposta de integração sobre o estudo do território e suas implicações para a saúde, no 

módulo APSI: 

Fase 1 : da Motivação : os alunos, subdivididos em grupos, vão a um território 

do Distrito Sanitário conhecer o ambiente e o tipo de vida social, econômica, cultural 

daquela comunidade adscrita a uma Unidade de Saúde da Família (USF) e, junto às 

Agentes Comunitárias de Saúde, catalogam as doenças mais prevalentes do território 

visitado.Ou, se for o caso, consultaram seus diários do primeiro período. 

Fase 2 : da Apresentação do objeto de estudo: cada grupo expõem na sala de 

aula as doenças mais prevalentes que chamaram a atenção deles. 

Fase 3 : Análise e explicações das questões: cada grupo de alunos explica para 

o grande grupo a patologia escolhida e o que mais chamou a atenção em relação ao 

território estudado, que, a juízo do grupo, impactou a saúde das pessoas afetadas. 

Fase 4: da Delimitação do estudo: os alunos, em conjunto com os professores, 

após organizarem um elenco das patologias apresentadas, junto aos seus devidos 

contextos, delimitam as que serão estudadas, considerando sua causalidade e o grau de 

complexidade. 

Fase 5 : da Escolha dos Instrumentos: composição de uma bibliografia para o 

entendimento das doenças, estilo de vida e direitos daquela população afetada. Como 

estudar esses eventos? Quais as literaturas recomendadas? 

Fase 6 : Leitura dos textos escolhidos, construção de resenhas, resumos, 

painéis, seminários e debates para esclarecer dúvidas e enriquecer o tema. 

Fase 7 : Das conclusões, generalizações e Integração:Apresentação para o 

grande grupo das conclusões: painéis, pôsteres... 

Fase  8 : da Visão Global ampliada: autoavaliação, críticas e sugestões. 
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 Nesta sequência de atividades foram contemplados vários critérios para atingir a 

integralidade e a interdisciplinaridade. 

 O APS I trabalha com o conteúdo ambiente e, dentro desse conteúdo, o tema 

território e suas implicações para a saúde. Esse tema é de grande permeabilidade e 

poderia ser mais bem trabalhado junto ao SI, nos temas doenças prevalentes, partindo 

do que viram no APS I, ou seja, daquilo que já é significativo para o aluno. 

 Para que a mudança realmente aconteça, é preciso buscar uma nova maneira de 

encaminhamento educativo. Para isso, seria preciso que a maioria dos professores 

tivessem se apropriado, na época da mudança, de uma nova postura, um novo pensar, ou 

seja, como diz Gadotti (2000, p.82), possuíssem:  

um olhar global, uma nova maneira de ser/estar no mundo, um jeito de 

pensar a partir da vida cotidiana, que busca sentido em cada momento, 

em cada ato, que pensa a prática em cada instante de nossas vidas, 

evitando a burocratização do olhar e do pensamento. 

 

 

 Não poderia a FCM oferecer aos seus docentes o conhecimento também dessas 

alternativas pedagógicas? A pedagógica da demanda também pode contribuir com o 

currículo da FCM, oferecendo como estratégia de ação as Chaves Pedagógicas de 

Gutiérrez  e Priedo (1984). 

              A pedagogia da demanda pode ser considerada como orientadora da prática 

ecopedagógica. Mas pode, também, ser aplicada a quaisquer práticas pedagógicas 

transformadoras. Como detalhamento desta proposta, apresentamos as sugestões de 

chaves pedagógicas: 

• faz-se caminho ao andar: os caminhos devem ser construídos a partir de um 

fazer cotidiano e permanente; 

• caminhar com sentido: dar sentido ao que fazemos, impregnar de sentido as 

práticas da vida cotidiana e compreender o sem-sentido de muitas outras práticas; 

•caminhar em atitude de aprendizagem: desencadear processos pedagógicos 

abertos, dinâmicos, criativos, em que seus protagonistas estejam em atitude de 

aprendizagem permanente; 

• caminhar em diálogo com o entorno: a interlocução é tida como essência do 

ato educativo. Por interlocução, os autores compreendem “a capacidade de chegar ao 
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outro, de abrir-se ao meio, de percorrer caminhos de compreensão e expressão, de 

promover processos e de facilitar aprendizagens abertas” (ibidem, pág. 62); 

• no caminhar a intuição é prioritária: os sentimentos, a emotividade e a 

imaginação são considerados fundamento da relação entre os seres humanos e a 

natureza na perspectiva da Ecopedagogia; 

• caminhar como processo produtivo: é ressaltada a importância de resultados 

concretos para retroalimentar o processo educativo em construção. Trata-se de elaborar 

uma memória do processo de aprendizagem, a partir de registro escrito, gráfico, 

audiovisual do que se aprende a cada dia. Um registro que desempenhe o papel não de 

tarefas a serem cumpridas, mas como processo de busca de apreender a cotidianidade; 

• caminhar re-criando o mundo: em que se exercitam a expressão criadora e a 

comunicação que, para os autores, geram compromisso, iniciativa, desinibição, 

autoestima; 

• caminhar avaliando o processo: propõe-se um sistema de avaliação que 

permita integrar processos e produtos, em que se busque identificar: a apropriação de 

conteúdos, o desenvolvimento e mudança de atitudes, o desenvolvimento da 

criatividade, a capacidade de relacionar-se e expressar-se, a consecução de produtos que 

evidenciem o desenvolvimento pessoal. 

 

 

 É preciso mesclar o ETD com professores sensíveis a essas metodologias para 

acompanhar o planejamento e a regência das aulas teóricas e práticas, para os 

professores desprovidos dessas estratégias/ferramentas terem a oportunidade de viver 

uma nova e salutar experiência. Ou, até por que não? ampliar uma experiência que vem 

dando resultados, em um dos módulos do próprio ETD, que é o Aprender a Aprender, 

em que os alunos partem dos conhecimentos prévios sobre o conteúdo solicitado pelo 

professor e vão, a partir do diálogo, ampliando e aprofundando o conhecimento.  

 Oferecer aos professores qualificação pedagógica para complementar a sua 

formação e, conseqüentemente, produzir bons resultados no seu fazer pedagógico 

cotidiano. 
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 Através de objetivos pré-estabelecidos pela Gestão dos Módulos, iria suprindo, 

ao longo do percurso, as demandas encontradas. Segundo Pimenta e Anastasiou (2005, 

p.110), 

um processo de preparação pedagógica deve estabelecer objetivos, 

etapas, encaminhamentos, ao longo do tempo preestabelecido, em 

relação aos problemas diagnosticados e transformados em metas. Não 

se trata de um resultado informativo, a ser resolvido, numa palestra de 
algumas horas. 

 

 

 Pode-se também: 

 desenvolver ações voltadas à infraestrutura física e ao acervo bibliográfico 

específico da pedagogia para os professores, com o objetivo de implantar uma política  

da prática  docente com o conforto necessário para o planejamento de suas aulas; 

 viabilizar uma política de educação continuada aos professores, não apenas 

nas áreas médicas, mas também na docência, além do mestrado e doutorado; 

 incentivar os projetos de extensão e projetos de pesquisa em educação em 

saúde; 

 incentivar a participação dos professores nos Congressos, Conferências e 

Simpósios de Educação, para promoção de troca de experiência e atualização didática e 

metodológica; 

 promover encontros interinstitucionais, proporcionando espaços de 

interação e troca de experiências, fora e dentro do ambiente de trabalho, de todos os 

eixos, para troca de experiências das práticas profissionais aplicadas ao ofício docente. 

Com o olhar aguçado para, por meio de dispositivos clínico-éticos de formação, suprir 

esse profissional de ferramentas da análise da sua práxis em uma situação profissional, 

propiciaria, com a socialização dos conhecimentos, que se auto-analisasse;.  

 promover encontros entre os professores com pós-graduação e experiência 

na formação humanística, que estão vinculados apenas aos eixos humanísticos; esses 

profissionais podem, através dessa socialização, se reportar a um conjunto de situações, 

de eventos e de experiências ancoradas na dinâmica psíquica própria, que compreende o 

processo de interação social entre si e seu contexto, a leitura que faz da situação, as 

decisões que toma e as percepções que tem sobre os efeitos e implicações das decisões 
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tomadas, equipará-las aos seus pares, socializando a própria experiência e adquirindo 

outras que irão enriquecer o seu fazer pedagógico (CIFALI, 2001); 

 persistir nas capacitações, nos encontros, no incentivo às “autoavaliações” 

dos módulos, para definir prioridades nas demandas e, assim, se tornarem eficientes; 

seria importante, para a FCM, alcançar a capacitação total dos seus professores.  Até um 

passado recente, acreditava-se que “quem soubesse fazer, saberia automaticamente 

ensinar”, não havendo preocupações mais profundas com a necessidade do preparo 

pedagógico do professor universitário (MASETTO, 1998, p. 11); 

  incentivar a construção de um núcleo pedagógico, um fórum de discussão 

permanente, no sentido de uma maior atuação na comunidade acadêmica, com o intuito 

de assessorá-la e instrumentá-la pedagogicamente e promover a participação 

multiprofissional e multidisciplinar. 

 Oferecer curso eletivo de educação para o ensino, a fim de possibilitar ao 

futuro  médico habilidade para, se assim o desejar, ser professor; 

 incorporar ao planejamento dos módulos o preceptor do serviço, para 

participar efetivamente da formação do aluno;  

  incorporar, na avaliação do aluno, a nota da preceptoria, visto que a mesma 

é    parte  fundamental da formação; 

 incorporar, nos editais para ampliação do quadro docente, exigência de 

curso de especialização ou equivalente para o ensino. 

 

Enfim, como diz Nietzsche, 

                                           

   

       “uma profissão é a espinha dorsal da vida” 
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QUEM FAZ A HISTÓRIA 
 
Quem construiu a Tebas das sete 
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Nos livros constam os nomes dos reis. 
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E a Babilônia tantas vezes destruída 
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Em que casas da Lima radiante de 
ouro 
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Para onde foram os pedreiros  
Na noite em que ficou pronta a 
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A grande Roma está cheia de arcos do 
triunfo. 
Quem os levantou? 
Sobre quem triunfaram os Césares? 
A decantada Bizâncio só tinha 
palácios 
Para seus habitantes? 
Mesmo na legendária Atlântida, 
Na noite em que o mar a engoliu, 
Os que se afogavam gritaram por seus 
escravos. 
O jovem Alexandre conquistou a 
Índia. 
Ele sozinho? 
César bateu os gauleses, 
Não tinha pelo menos um cozinheiro 
consigo? 
Felipe de Espanha chorou quando 
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Ninguém mais chorou? 
Frederico II venceu a Guerra dos Sete 
Anos. 
Quem venceu além dele? 
Uma vitória a cada página. 
Quem cozinhava os banquetes da 
vitória? 

Um grande homem a cada dez anos. 
Quem pagava as despesas? 

Tantos relatos. 
Tantas perguntas. 
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Mãos Que Oferecem Rosas 
 
 
Fica sempre, um pouco de perfume 

nas mãos que oferece rosas, 

nas mãos que sabem ser generosas. 

Dar um pouco que se tem ao que 

tem menos ainda, 

enriquece o doador, faz sua alma 

ainda mais linda. 

Fica sempre, um pouco de perfume 

nas mãos que oferece rosas, 

nas mãos que sabem ser generosas 

Dar ao próximo alegria, parece 

coisa tão singela, 

aos olhos de Deus porém, é das 

artes a mais bela. 

Fica sempre, um pouco de perfume 

nas mãos que oferece rosas, 

nas mãos que sabem ser generosas. 

                                                                   
                                                 
Gospel 
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APENDICE 1 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

 
Estamos realizando uma pesquisa, com os professores construtores do currículo 

implantado em 2002 e que permanecem na docência e/ou gestão da mesma. A nossa intenção, 

em linhas gerais, é sabermos o grau de satisfação em relação ao currículo e a própria formação 
do novo médico.  

 

  
Para isso estamos: 

 

 Analisando Documento como: PPP, Programação dos Módulos (com 

amostragem de cada eixo), Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médico; Regimento da FCM entre outros. 

 Realizando uma entrevista aberta com os docentes que foram membros 

do NUDEM e Comissão de Reforma Curricular, que ainda hoje fazem 
parte da FCM como professores ou na gestão. 

 

Essa pesquisa está sendo desenvolvida, no Programa de Pós-Graduação da 
Universidade de Pernambuco-UFPE no mestrado acadêmico do Centro de Educação. Sob a 

orientação da Professora Doutora Maria da Conceição Carrilho de Aguiar. Gostaríamos de saber 

se é possível obter sua opinião em relação ao currículo implantado por esta FCM em 2002 e 

aos seus egressos.  Tendo em vista que Vossa Senhoria foi um(a) das participantes, membro 
efetivo do NUDEM, CRC e continua ainda em atividades docente nesta FCM, gostrámos de 

saber: 

 
1. Em relação a mudança curricular: quais os mecanismos/ferramentas utilizadas em 

aula para contribuir para construção do novo médico traçado no projeto político 

pedagógico?  

 
2. Em relação aos conhecimentos adquiridos durante a formação prática e teórica 

como as habilidades, competências e atitudes gerais estão sendo, 

incorporadas/acionadas nos módulos?  
 

3. Em quais das habilidades gerais, atitudes e competência esse novo médico se 

diferencia dos anteriores ao atual currículo? 
 

4. Quais os impactos sofridos pelo currículo, a partir da sua implantação que 

sobremaneira fragilizaram e/ou fortaleceram o PPP da FCM-UPE? 

 
Desde já obrigada! 

 

Recife,        de                        de 2010 
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APENDICE 2 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

O Senhor(a) está sendo convidado(a) para participar, na condição de entrevistado da 
pesquisa  CURRÍCULO MÉDICO:  O QUE DIZ O PROFESSOR DA FACULDADE DE 

CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-FCM-UPE, SOBRE O 

CURRÍCULO IMPLANTADO EM 2002, E OS IMPACTOS NA FORMAÇÃO DO NOVO 
MÉDICO desenvolvida por Marise Helena de Araújo, que constitui-se um projeto de sua 

dissertação de mestrado, realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco. Estabeleço objetivo principal deste estudo Analisar a 
reforma curricular, na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco (FCM-

UPE), implantada no período de 2002 a 2007. Para tanto, integra a metodologia seguida, a 

realização de entrevistas para obtenção de respostas às perguntas possibilitadoras da realização 

desta pesquisa. 
As informações obtidas serão confidenciais e será garantido o sigilo de sua 

participação e o conhecimento dos resultados, obtidos após a conclusão desta, podendo recursar-

se, ou a qualquer momento, retirar seu consentimento, o que não trará nenhum constrangimento 
à pesquisadora ou à Instituição vinculada à pesquisa. Espera-se, assim, otimizar o 

conhecimento, a divulgação e a difusão das soluções inovadoras às realidades específicas na 

FCM-UPE, contribuindo no propósito da qualificação dos diversos setores da vida desta 
população. Este termo deverá ser assinado em duas vias, disponibilizando uma cópia para o 

interessado e outra para a pesquisadora. 

Atenciosamente, 

Marise Helena de Araújo 
 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

referida pesquisa e declaro minha concordância em participar. 
 

 

Ass._______________________________________ 

 
CPF_______________________________________ 
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APENDICE 3 

 

 LISTA DOCUMENTOS ANALISADOS : 

 

01. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONIS PARA O ENSINO DA MEDICINA 

02. LIVRO DE ATAS DAS REUNIÕES PEDAGÓGICAS 

03. REGIMENTO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO PARA O ENSICO  

      MÉDICO 

 

04. SÍNTESE DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

05. NORMATIZAÇÃO DOS GRUPOS GESTORES 

06.  DOCUMENTO POR QUE MUDAR? 

07. REGULAMENTI INTERNO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA       

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO  (2010) 

 

08 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
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APENDICE 4 

 

CONSTRUÇÃO DO DSC SOBRE A INTEGRAÇÃO DO CURRÍCULO 

 As E-Ch, dos Sujeitos, colhidas nas entrevistas                             Idéia  Central 

S:1  

Eu vejo que ainda é um processo no meio do caminho e talvez falte 
uma melhor integração entre os módulos. A impressão que tenho é que 

o eixo humanístico ele tá um pouco apartado dos outros dois eixos...eu 

fico pensando ...ele deveria ser um eixo ou se ele deveria ser uma 
política permanente e transversal de todo o currículo. 

 

O que falta para o currículo deslanchar é a integração dos módulos e 

dos eixos que ainda continuam, para mim, bem separados. Deve-se, às 
vezes, aos nossos vícios (rs...rs) de trabalhar em caixinhas. Acho que, 

nós professores, não fomos formados nessa complexidade que se quer 

formar e enquanto  não se transformar dificilmente vamos transformar 
os estudantes nessa proposta teórica que nós queremos. 

 

Os módulos e os 
eixos, do 

currículo, estão 

desintegrados 

S: 2 

Integração é bem relativa, você... A gente tem dificuldades na 

integração tanto na questão entre os eixos propriamente, como também 
dentro dos eixos, não é só no teórico demonstrativo que a gente não 

percebe essa integração é funcionando agente percebe-nos outros 

eixos...mesmo nos outros eixos também...não há a intensa integração. 
Na realidade eu nem sei se agente vai chegar a atingir essa integração. 

 

Os eixos, do 

currículo, estão 
desintegrados 

S: 3 

...mas o a que tá faltando é integração e não correr separado como a 

gente... Talvez seja impressão minha mas acho que a gente tá 
trabalhando meio separado ou seja cada um faz o seu papel mais ou 

menos o que fazia sem valorizar a importância de um e de outro como 

um processo formador. 
 

E essa integração ela pode ser feita, mas ela nem sempre ocorre na 

realidade agente tem experiência bem interessantes de integração, mas, 

não em todos os momentos. Acho que sim principalmente pelo prático 
construtivista sabe? Tá fazendo a função de levar os meninos pra 

comunidade o cedo possível...Acho que eles deveriam ser mais 

integrados... Os eixos entre si deveriam ter mais discussões 
conjuntas...isso é uma ...a gente já pensou nisso, desde o início que 

agente percebeu quando agente se reunia para tentar fazer integração 

entre os eixos ...mais eu não tenho visto isso sair do papel não ou eu 
talvez tenha me afastado um pouco disso não sei. 

Mas, o que percebo é que os eixos trabalham muito isoladamente... Era 

importante que eles se aproximassem. 

 

Os eixos, do 

currículo, estão 
desintegrados 

S: 4 
 Mas, a gente não conseguiu dentro do eixo prático construtivista de 

juntar para integrar quanto mais com os outros cursos. É então é 

complexo o processo e a mudança tá na cabeça das pessoas. 
O Teórico demonstrativo é do biológico só e eu não trabalho com 

biológico eu trabalho com a saúde e a saúde não é só biologia, a gente 

podia até botar o pé lá, mas nunca a gente sentou para integrar. Não é 

isso? Não existe a integração. 

 
Os eixos, do 

currículo, estão 

desintegrados 
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S: 5  
Eu acho muito que a integração vai muito do professor que está à 

frente porque ele pode não estar integrado em termos dos assuntos 

como a gente pensa num modelo de currículo. 

 
Alguns professores a gente sabe que atuam  mais ativamente, fazem e 

sempre fizeram na realidade, agora bom porque é que o currículo da 

gente tem um desenho de integralidade interdisciplinaridade não esta 
porque depende do professor. 

 
O currículo não 

esta integrado, 

depende do 

professor 

S: 6  

Outra coisa que eu acho complicada nesse currículo é essa falta de 

integração entre os módulos e entre os eixos, só que como eu sou uma 
pessoa otimista eu tenho sempre que comparar-me não, não, não, eu 

não vou avaliar estanque tá ruim hoje tá, tá tem muita coisa pra 

melhorar 

 

Os módulos e os 

eixos, do 
currículo, estão 

desintegrados 

S: 7 

Módulos que nos tentamos integrar os três eixos do nosso currículo o 

eixo humanístico, o eixo teórico demonstrativo e o eixo prático 

construtivista, mas nos esbarramos em uma grande dificuldade que a 
dificuldade de tempo dos docentes para se reunirem e planejarem todas 

essas ações de forma conjunta porque na realidade são poucos 

professores que de fato abraçaram essa causa essa formulação e esses 
que abraçaram estão comprometidos em outras ações, esse tem sido o 

grande ponto de estrangulamento dos nossos alunos. 

Em relação aos três eixos na forma em que o currículo foi concebido 

eles de fato propiciariam a integração, mas da forma que ele vem 
sendo executado não, tem sido uma dificuldade muito grande. Entre o 

que foi idealizado e o que foi realizado, houve um retrocesso. Assim... 

Os docentes não abraçaram o currículo dessa forma. 

 

Os eixos, do 

currículo, estão 

desintegrados 

S: 8  

Eu vejo ações pontuais, interesses... Assim mais individuais, de grupos 

e de professores, mais do que uma cultura uma política mesmo 

institucionalizada. 

 

A integração 

limita-se a ações 

individuais 

S: 9 

Fala-se muito em integração por exemplo, nos testes, nos testes as 

questões serem integradas, a meu ver não há integração há uma melhor 
articulação. Nas pedagogias, por exemplo, no meu módulo, eu dizia a 

pouco que não há uma verdadeira integração mais há uma articulação 

boa, a gente se entende  razoavelmente bem, sendo que a integração 

propriamente não há. 

 

Não há integração, 

no currículo 

S: 10  

Há certa dificuldade em relação à integração em diferentes módulos 

como discussão clínica II há uma total desagregação, principalmente 
nos horários de teórico de anatomia patológica que são realizadas no 

CISAM quando deveria ser como a prática médica VII que centralizou 

os horários das quintas feira pela manhã para patologia, fato esse que 

poderia também ter sido feito pela discussão clínica II. Ele está 
integrado, mas tá dissociado em nível de local para da às aulas. 

 

 

Os módulos, do 

currículo, estão 
desintegrados 
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APENDICE 5 
 

CONSTRUÇÃO DO DSC SOBRE AS ABORDAGENS PEDAGÓGICAS UTILIZADAS 

PARA A FORMAÇÃO DAS NOVAS HABILIDADES E ATITUDES RECOMENDADAS 

 

 As E-Ch, dos Sujeitos, colhidas nas entrevistas:                                   Idéias Centrais 

      S: 1  

Acho que tem uma dificuldade de entendimento metodológico porque 

passaram a vida toda com aula expositiva e ai fazer uma proposta de 
mudança para uma metodologia de problematização que a gente veja 

questões mais complexas, é difícil... 

 
A metodologia de ensino acha que não tá unificada, não está vista 

como uma ponta do tripé fundamental para uma mudança curricular, 

talvez essa seja a maior necessidade agora um empenho de pegar a 
metodologia de ensino como a principal vertente de afinação entre os 

professos, os módulos e os eixos (...) a gente tem que ter uma 

competência metodológica muito grande para lidar com diferentes 

faixas com os diferentes valores de conhecimentos deles... 
 

 

Insegurança no 

conhecimento e 
aplicação das 

pedagogias ativas 

dificulta a prática 
docente 

S: 2. 

Ta dentro de um modelo de formação que a gente é baseado em livros 
é baseado nos livros textos e os livros textos trabalham conteúdos 

separados, você não tem um livro texto que tenha todo conteúdo... 

Você tem livro texto por área de conhecimento, disciplina, e também 

isso é maneira também da gente fazer a nossa formatação da nossa dia 
a dia em sala de aula, porque agente tem conteúdos que são 

trabalhados com visão de disciplinas (...) ...a gente sabe que a Atenção 

Primária tem suas dificuldades. 
  

Em relação às abordagens pedagógicas, recomendadas pelo currículo, 

acho que agende deveria ser mais qualificação para isso a gente... Na 

realidade a prática do docente tem muito haver com o...ele tem muito 
haver com o que o próprio docente faz, não há um treinamento 

 

Modelo de formação 
docente não viabiliza 

a aplicação das 

pedagogias ativas 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

S: 3 
Eu enumeraria dificuldade relacionada nos professores, (...) Nos 

professores é porque não é fácil para nos professores formados que 

tem um determinado relativo sucesso profissional, estabilidade no 
emprego e até algum reconhecimento por algum segmento 

profissional. Foi formado num  modelo, admitir esse modelo pode ser 

melhorado acredito que tenha como produto médicos melhores do que 

nós, melhores não de conhecimentos técnicos, mas melhores de 
conhecimento humanísticos no que diz respeito ao paciente e outros 

desdobramentos. 

 
Modelo de formação 

docente não viabiliza 

a aplicação das 
pedagogias ativas 

 

 

 
 

S: 4 
Se poucos se preocupam com a mudança metodológica, pedagógica 

que possibilite a construção de outro saber e de outra atitude proativa 

diante da realidade, se isso não ocorre. 

  

 
Modelo de formação 

docente não viabiliza 

a aplicação das 

pedagogias ativas 
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S: 5 
...O currículo da gente é muito bom ele só não tá funcionando como 

foi pensado. Por quê? Porque por um grupo de pessoas onde se você 

for analisar do nudem parte dele se aposentou ou saiu, as pessoas que 

ficam são as mesmas, incorporaram algumas, por obrigação por 
política pessoal enfim cada um teve seu motivo, mas na hora que é 

para fazer o que se precisa fazer para se ter o curso falta professor 

apesar destes 179 professores. Então qual é o problema do currículo? 
Resumo numa palavra é o docente... A gente precisa ter a preparação a 

nível nacional que já na escola para ser o professor da saúde do século 

XXI. 

 
Mas já foi um avanço, mas de todo o jeito não se considera a 

relevância do professor que trabalha na graduação ou do professor que 

trabalha na assistência ele é médico de um local porque ele é professor, 
mas ele não desenvolveu nem o lado didático dele nem o de 

pesquisador. Então a gente volta roda...roda e o foco têm que ser o 

desenvolvimento docente. 
 

...as pessoas estão se especializando em currículo médico, em 

integração, fizer integralidade, em fazer interdisciplinaridade não por 

acreditar que isso é uma coisa boa, mas porque isso é um novo 
mercado de trabalho para o professor de medicina ganhar mais 

dinheiro. 

 
Modelo de formação 

docente não viabiliza 

a aplicação das 

pedagogias ativas 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

S: 6  
Ha agora a gente vai trabalhar com a problematização, a gente vai 

trabalhar com essa nova metodologia e muitos profissionais não tem 

essa habilidade para dar problematização você chegar à sala de aula 

colocar um slide e blá, blá, blá, e ir embora é uma coisa você fazer 
toda uma proposta onde o aluno é o sujeito da aprendizagem que é ele 

que vai buscar que você é um mero facilitador da mais trabalho você 

tem que ta acompanhando aquele aluno, tem que tá sempre, sempre 
presente então essa falta de habilidade dos profissionais eu acho 

complicada 

 
Insegurança no 

conhecimento e 

aplicação das 

pedagogias ativas 
dificulta a prática 

docente 

S: 7 

O professor sentir que vai perder o poder de disciplina, inclusive 
perder o próprio poder de reprovação de ter o aluno na mão dele que 

no modelo modular esse poder centrado no professor ou na disciplina 

ele é diluído. Então esse ainda é o grande ponto de divergência de 
alguns professores de disciplina a outra questão eu acho que não 

conseguimos avançar é a questão de avaliação. 

 

Com relação às metodologias utilizadas realmente nos temos 
dificuldades porque a maioria, a grande maioria dos professores da 

nossa instituição eles não foram formados no modelo usando 

metodologias ativas, então é um desconhecido e todo desconhecido é 
temido, isso faz com que o professor se exponha mais, e o fato dele se 

expor utilizando essas metodologias ativas de certa forma tem 

dificultado o querer aprender sobre essas metodologias. 
 

 

 

Insegurança no 
conhecimento e 

aplicação das 

pedagogias ativas 
dificulta a prática 

docente 
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...é eu ainda tenho o privilégio, que eu considero trabalhar, não com 
essas áreas mais técnicas , mas exatamente com as questões mais 

humanísticas, então pra mim, para o módulo que eu estou, trabalho 

médico e compromisso social, eixo desenvolvimento humanístico, 

então acho que as profissão que tem, médico só tem dois, os outros são 
de ciências sociais, bioética, sociologia, então fica mais fácil ver com o 

olhar multidisciplinar, tanto que a própria distribuição da carga horária 

da...dos temas dentro da própria grade curricular da gente favorece 
muito isso. 

E8 

Bom... Até que ponto agente tá conseguindo fazer isso na 

prática...atores ainda que por não terem uma universidade que dispõe 
de muitas salas para se trabalhar com grupos menores que agente 

pudesse trabalhar com grupos menores, professores acreditando nessa 

proposta, professores que ainda não aderiram infelizmente, há uma 
resistência dos professores que não compreenderam a finalidade maior 

do médico que é lidar com todas as dimensões do ser humano: física, 

emocional, espiritual, independente até da sua própria crença. 

 

As pedagogias ativas 

demandam uma carga 
horária maior e 

melhor infraestrutura 

S: 9 

A faculdade não tem ainda uma estrutura para dar suporte, dentro 
dessa idéia... Dessa integralidade . Agente sente que tem certos 

módulos que funcionam melhor do que outros módulos e ai dependem 

muito dos próprios professores que compõem determinado módulo, 
que faz com que determinado módulo se integre mais dentro desse 

formado para chegar a essa realização desse conceito, dessa idéia e 

outros módulos que o professores se integram menos 

 

As pedagogias ativas 
demandam uma carga 

horária maior e 

melhor infraestrutura 

S: 10  
Dificuldades na estrutura, não a estrutura física do prédio, nós temos. 

Mas, aparelhagem mais moderna, eu noto que está sendo reposta, mas, 

implicam em questões administrativas outras administrativas e 
econômicas embora as estruturas físicas sejam adequadas 

 

 

 
As pedagogias ativas 

demandam uma carga 

horária maior e 
melhor estruturação 

de Rh 
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APENDICE 6 

 

CONSTRUÇÃO DO DSC SOBRE AS MUDANÇAS PROVOCADAS NA AQUISIÇÃO 

DE NOVAS COMPETÊNCIAS, ATITUDES E HABILIDADES DOS NOVOS MÉDICOS 

EGRESSOS 

 

 As E-Ch, dos Sujeitos, colhidas nas entrevistas                                         Idéias Centrais 

S: 1 

...O maior ganho desse currículo em relação ao outro pra mim é que os 

alunos...os estudantes estão mais familiarizados [...], talvez valorizando 

mais a atenção primária à saúde que é corresponde mais de 80% da 
demanda da população das necessidades de saúde. 

 

Acho que o fortalecimento da atenção primária. Os estudantes têm 
chegado ao internato, nos últimos tempos, desde que foi implantado o 

currículo tem chegado com atitude diferente... 

As mudanças 

provocaram a 

valorização da 

Atenção Primária à 

saúde. 

S: 2  

Se agente for pensar que esses estudantes nossos estão passando nos 
concursos, estão ocupando essas vagas eles devem estar fazendo o papel 

deles lá dentro de uma maneira melhor... De uma maneira diferente...eu 

sempre sou muito otimista, acho que a gente tá fazendo o melhor. Eu 
acho que só houve ganho com o currículo novo, não tenho nenhuma 

dúvida nisso. 

 
Sim, em dimensões maiores ou menores, ai...isso relativo porque 

depende do próprio individuo, tem...tem...tem pessoas que são mais 

propicias a isso tem outras que são menos são as características que tem 

haver com a história de vida, a questão da educação, como a família 
percebe essas coisas isso ai é bem relativo. 

 

Mas, eu tenho a impressão que o bom aluno no modelo atual além de ter 
que continuar buscando sua formação ele tem muito mais elementos 

para pensar de uma forma diferente uma visão do estudante, uma visão 

da doença, uma visão do meio ambiente onde ele tá inserido, onde a 
doença circula , tem sido bem melhor agora isso implica que o estudante 

tem que pensar se ele quiser pensar sobre a doença e ficar nesse nível 

ele consegue, se ele quiser pensar na doença e no doente, se ele quiser 

pensar na doença, no doente e no meio-ambiente isso vai fazer uma 
grande diferença. 

 

Os alunos estão 

chegando mais 

competitivos no 

mercado de 

trabalho 

E3 

Quando veio a possibilidade de mudar o currículo médico formando os 
profissionais com uma visão humanística uma visão prática, e uma visão 

teórica dentro deste conjunto formando o melhor o profissional tem a 

integração dessa reforma a minha impressão é quem o aluno que sai do 
currículo novo ele tem mais instrumentos pra pensar e poder atuar do 

que o aluno que era formado no modelo antigo. 

 

O aluno sai mais 

competitivo tanto 

na visão 

humanística, 

quanto na visão 

teórica 
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E 4  
...nos demos alguns passos? Demos com certeza o aluno tem a 

oportunidade de ir mais precocemente ao serviço, mas vai de forma 

errada, a gente ta fazendo sabe como? A gente não tem nem essa a. e. A 

gente não tem nem dois dias na semana que a gente dissesse 
assim...dedicado para ir para o serviço 

 

Avançamos em 

relação ao 

currículo antigo 

E 5  

...ah eu não tenho dúvida que é melhor eu to levantando os dez últimos 

anos, isso foi a partir de uma informação, existe o coordenador de 

residência médica em anestesia na Federal (...) há quatro anos, ele 
coordena a residência médica, e há quatro anos os três primeiros lugares 

são da UPE . 

 
...o acesso à informação que esses meninos têm é muito grande é muito 

amplo ele já ta diferente e o tratar? O tratar vem do mundo também. Eu 

não gosto de humanização porque não sou bicho. 
 

...é exceção o estudante com característica de cuidador independente do 

currículo por causa da mídia... Enfim por causa da globalização de 

tudo.,.da própria criação no meu tempo no colégio eu era exposta a ir 
ajudar um colégio que as freiras mantinham em nova descoberta fazia 

campanha de coisas, ia pra lá ajudava...adorava...os alunos de hoje não 

são assim . 

 

Competência 

profissional 

S: 6. 

...Eu já vejo grandes mudanças nas atitudes dos alunos...eu já percebi, 

tipo assim que quando esse currículo foi implantado havia uma enorme, 

enorme resistência por parte dos próprios alunos...ele está percebendo, o 
médico tá percebendo que ele não é onipotente nem o Deus é isso é 

importante porque ele não resolve nada sozinho ele precisa de 

retaguarda e isso ai a gente ta conseguindo também 

 

O currículo 

proporciona 

avanços nas 

atitudes e 

habilidades 

S: 7. 

.à parte do profissional do curso, avanços foram conseguidos, os alunos 

têm um contato mais precoce com o paciente e isso facilita o momento 

que ele está de fato na parte profissional do curso os professores que 
acompanham os alunos no primeiro período e que tem a oportunidade 

de trabalhar com ele no quinto, sexto, sétimo e oitavo notam esse 

avanço, notam que os alunos chegam ao final dos períodos mais 
próximos ao final com uma capacidade de raciocínio melhor, com uma 

capacidade de chegar mais próximo ao doente, não é? E isso tem sido 

um grande avanço que antes não acontecia. As habilidades, as atitudes e 

as competências estão sendo contempladas não como nós desejávamos, 
mas elas estão acontecendo 

 

O currículo 

proporcionou 

Avanços na parte 

profissional 

S: 8 

...o grande ganho é a inserção das humanidades e que vem mostrar, 
requisitar um preparo dos estudantes, na relação interpessoal, quer dizer, 

ela deixa de ser uma relação mediada só pela tecnologia e passa ser uma 

relação mediada pelo interesse pelo o outro pela relação humanística, 

pela bioética, pelo interesso do bem estar do paciente, então isso é 
fundamental e foi um ganho imenso...eu...a experiência do sétimo 

 

O currículo 

proporcionou 

avanços nas 

atitudes e 

habilidades 
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período foi muito boa porque vi que a gente também discutia essas 
questões a partir de casos clínicos ...não queria ver qual a medicação 

...eu via assim: qual a hora que o paciente tomou banho? 05 horas da 

manhã? Será que alguém gosta de tomar banho 05 horas da manhã? 

Tomar banho frio? Então discutia com ele essa questão... Assim... Pelo 
cuidado...eu acho esse ponto é mais cuidado do que simplesmente tá...O 

modulo da gente é a gente é bem orgulhoso disso, 

 

S: 9 

...A gente tem certos depoimentos eles próprios contam...quando eles 

saem da gente...vão avançando, estão conseguindo reagir a 

determinados comportamentos que eles veem na prática, tipo assim...o 
professor dizer é pra examinar aquele paciente de todo jeito e os alunos 

dizerem assim...não ele está dormindo, já foi muito examinado hoje e eu 

vou respeitar o sono dele... , por que antes a gente simplesmente 
obedecia, baixava a cabeça e usava, literalmente, usava aquela pessoa, 

que não era pessoa, era o paciente, como instrumento de aprendizado e 

descartada e hoje não.Mas, em certos aspectos houve mudanças e em 

outros aspectos ainda falta se completar, por exemplo, a criação dos 
eixos, particularmente o eixo humanístico, eixo do desenvolvimento 

humanístico. Em minha opinião foi à coisa assim, talvez mais 

importante desta reforma curricular. 
 

Em relação às competências, habilidades e atitudes... Talvez haja ganho 

nesse sentido...não ainda de uma maneira total...global...que se pudesse 
dizer mudou completamente...isso ai não existe mas agente sente já 

certa mudança 

 

Em relação às atitudes, é variável e agente sente ai ...eu acho que há 
uma falha grande, desde a entrada desses meninos no curso médico. O 

curso médico é um curso é extremamente difícil, complexo, 

extremamente complexo, por que... (telefone), então agente observa que 
tem alunos que são totalmente despreparados, tem certo comportamento 

em classe, agente fica até temendo, se ele não tiver uma mudança de 

comportamento...já que ele ta chegando ao término do curso, então 
agente fica com medo da postura dele como médico ...depois de 

formado 

 

...o eixo desenvolvimento humanístico ainda é pouco valorizado, entre 
aspas, dentro da grade como um todo curricular, você pensa a formação 

tecnicista com o prático... Com o teórico demonstrativo não é ...com as 

disciplinas antigas você tem mais de 400 horas, vai para o prático 
construtivista você dá mais de 200 horas...ai você vai para o 

desenvolvimento humanista e tem setenta e cinco horas quer dizer que 

puxa...não é verdade? 

 
 

 

 
 

 

 

As mudanças 

provocaram são 

relativas. Existe 

certa mudança nas 

atitudes e 

habilidades.  
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S: 10 
As atitudes... eles melhoraram muito em termos de atitude, mas, em 

termos de conhecimento de noções básicas...eu acho assim...muitas 

vezes eu eu ... A gente filtra o que o aluno absorveu durante todo o 

curso médico e eu noto que há uma falha em anatomia é tanto que 
quando dou enfoque numa patologia eu dou enfoque desde anatomia, 

depois histologia enfoca nas questões fisiopatológicas, para entrar na 

anatomia patológica, porque se entrar diretamente em anatomia 
patológica eles se perdem eu acho grande a fragilidade do curso básico 

 

Eu acho grandemente a humanização, antigamente os alunos 

manuseavam uma peça como se fosse um pedaço de carne e hoje em dia 
ele tem uma visão nítida da importância, do fator psicossocial, 

psicoemocional esta inserida ali naquela peça que foi de uma pessoa que 

precisou de assistência médica do SUS que faleceu, veio a óbito e isso 
há uma modificação de perfil nitidamente no aluno nesse currículo 

médico. 

 

 

Mas o curso básico 

é frágil. 
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APENDICE 7 

CONSTRUÇÃO DO DSC SOBRE A CONGRUÊNCIA ENTRE A REFORMA 

CURRICULAR E O PROPOSTO PELAS DCN E PELO SUS  

 

As E-Ch, dos Sujeitos, colhidas nas entrevistas:                                         Idéia Central 
 

S: 1 O currículo novo ele aponta para ser algo mais adequado que 

no currículo antigo no que diz respeito, a dar uma resposta às 
necessidades da população. 

Acho que existem dois currículos paralelos, apesar de que no papel, 
todos os períodos já estarem no currículo novo mais na prática, pelo 

que eu percebo do discurso dos alunos, não é uma coisa diretamente 

comigo, mas alguns professores que ainda não se adaptaram bem ao 

currículo novo...  

Mas eu acho que é um processo que vem crescendo bastante, mas, 

que precisa de afinamento melhor de conteúdo, mas, principalmente 
de forma é um currículo mais prático e tem um embasamento 

teórico interessante. O currículo novo com todos os problemas que 

tem ainda, ainda é muito melhor para a formação do médico do que 
o currículo anterior. 

Acho que existem 

dois currículos 

paralelos, mas é um 

processo 

S: 2  

A proposta do currículo, eu acho muito bom... Muito bacana quando 
da implantação eu achei que foi uma coisa ousada de ta fazendo uma 

mudança na forma da formação do médico, e muito envolvente 

também. 

O currículo muda a 

formação do médico 

S: 3 
Sim...eu acho que a reforma do currículo médico era uma 

necessidade que a gente sentia de preparar o estudante de medicina 

para o exercício da prática médica com uma visão que todos nós 
gostaríamos tido e ou ter sidos preparados 

Sim o currículo prepara 
o estudante para o 

exercício da prática 

médica. 

S: 4 

As intenções são ótimas, inclusive o currículo da forma que foi 
trabalhado pensando os três eixos que eu acho que tem um via 

grande do processo porque quando se fala nos três eixos se tenta 

trabalhar com o eixo prático construtivista, com o eixo humanista e 
com um eixo que se chama teórico demonstrativo. 

 

Foi cartorial porque a cabeça de quem estava conduzindo não tinha 
essa concepção e o processo de gestão não se conseguiu brigar, 

agora (...) Regimento e tudo mais não se criou um, ambiente que 

fortalecesse algum processo de mudança, (...) fortaleceram as 

disciplinas, cadê os módulos? Eu acho que a gente cresceu do ponto 
de vista das atenções. Se a gente ta cumprindo as Diretrizes? Eu acho 

que a gente tentou, mas, acanhadamente... Tudo acanhadamente... E 

olhe que nos somos top de linha, porque quando a gente vai falar da 
nossa prática tido mundo se deslumbra 

A forma de 

implantação do 

currículo foi cartorial, 

mas estamos 

cumprindo as DCNs, 

acanhadamente. 
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S: 6  
É eu acho que esse currículo ele veio para inovar ele sai do foco da 

doença, sai da especialidade e essa é a proposta desse currículo e 

ele... Propõe-se a dar uma visão mais generalista e a formar médicos 

mais generalistas. 

 

O Currículo é inovador 

propõe uma visão 

generalista 

S: 7  

Com relação ao atendimento das diretrizes do SUS acho que também 
a faculdade tem essa preocupação, tem procurado tá mais próximo 

possível da rede básica de saúde sempre tendo a visão que eles estão 

se formando médico generalista para atender a população carente, 

acho que é isso. 
  

 

Em relação ao SUS, o 
currículo está mais 

próximo. 

S: 8 

...Eu acredito muito nele enquanto currículo porque acho que ele 
acrescenta uma dimensão no ensino médico que não era muito 

abordada no currículo antigo e que os médicos desenvolviam mais 

por conta de percursos pessoais e identificação outras vertentes que 

não fosse só o conhecimento tecnicista que era o que o currículo 
antigo preconizava. ...currículo não esta preparado para responder a 

nova dimensão de saúde ele devia está preparado para isso como a 

OMS preconiza. 

 

Acho que existem 

dois currículos 

paralelos, mas é um 

processo.  

S: 9 

Eu acredito que essa reforma chegou a um ponto que era uma 
necessidade de fazer essa reforma porque modo antigo, metodologia 

antiga, das disciplinas isoladas sem integração chegou a um ponto 

que não tem mais muito sentido a existência, então veio à idéia dessa 

reforma curricular, no sentido de integrar o pensamento básico foi 
trazer a integração dentro das diversas áreas do conhecimento dentro 

do curso médico e só seria possível através de uma reforma. 

 

Era necessário essa 

reforma 

S: 10  

Eu sou uma devotada e confiante nesse plano de reforma, muitos 
pontos foi muito bem projetado, muito bem elaborado, muito bem 

discutido em vários encontros pedagógicos, realmente os médicos se 

engajaram no programa e soube o que precisava ser mudado eu 
somente me sinto assim muito feliz em estar aqui respondendo isso a 

você porque eu sou uma das apologistas e confiante 

 

O currículo foi bem 

projetado. 
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ANEXO 1 - A 

 

APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ÉTICA DO HUOC E PROCAPE 
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ANEXO 3 

REGIMENTO  

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDICO (NUDEM) 

 

 
Art. 1º DEFINIÇÃO: O NUDEM é um Núcleo de profissionais e estudantes universitários, 

envolvidos com o ensino médico e membros do corpo discente do ICB/FCM ligado às 

Diretorias da FCM e ICB, independente em suas propostas e decisões, que serão encaminhadas 
aos respectivos Conselhos Departamentais para apreciação e quando pertinente, aprovação. 

Poderá formar comissões sempre que for necessário para a realização de suas atividades. 

Art. 2º FINALIDADES: Contribuir para a melhoria do ensino médico na UPE através de 
capacitação pedagógica e didática dos docentes, aperfeiçoamento do sistema de avaliação dos 

alunos e do ensino, modernização do currículo e métodos pedagógicos adequando-os às 

necessidades da comunidade e da  integração FCM e ICB. 

Art. 3º COMPOSIÇÃO: O NUDEM será composto por um Coordenador Executivo, um 
Coordenador Técnico, uma Secretária, Membros Fundadores  Membros Efetivos e Eméritos . 

Os Coordenadores Executivo e Técnico e a Secretária, serão escolhidos em  comum acordo 

pelos Diretores da FCM e ICB. Em caso de desacordo, os nomes indicados pelos respectivos 
diretores, deverão ser submetidos a uma Assembléia e escolhidos por eleição onde poderão 

participar todos os membros do NUDEM em atividade. 

A Secretária será sempre que possível exercida pela chefia da DATEP. Na impossibilidade, será 
indicada pelo Coordenador Executivo e referendada pela Assembléia. 

Os Membros Fundadores, participantes da criação do NUDEM, após o congresso da ABEM em 

1998, terão os mesmos direitos e obrigações de todos os membros do NUDEM. 

Os Membros Efetivos serão todos os Profissionais de nível superior e Preceptores da FCM e 
ICB e estudantes matriculados no curso Médico das duas Instituições.  

Membros Eméritos são os Fundadores que não puderem continuar no NUDEM ou qualquer 

profissional pertencente ou não às duas Instituições,  que tenham prestado relevantes serviços à 
melhoria do ensino na FCM ou ICB. 

Todos os membros do NUDEM, para serem considerados em atividade terão que participar  de 

pelo menos 75% das Assembléias,  reavaliado a cada 6 meses ou quando necessário por 

Assembléia Extraordinária. 
§ Primeiro:  Os membros fundadores ficarão desobrigados de comparecerem ao percentual de 

reuniões acima referido, desde que apresentem motivo relevante. 

São considerados motivos relevantes: doença, afastamento para capacitação e   assunção de 
cargo administrativo que impeça seu comparecimento. 

§ Segundo: O D.A. poderá ser representado por diferentes estudantes para atingir o percentual 

de frequência  mínima (75%), exigida das Assembléias. 
Art. 4º Atribuições da Assembléia: 

1) Determinar a freqüência das Assembléias Ordinárias. 

Receber e referendar as justificativas de ausências apresentadas pelos membros Fundadores. 
Essas justificativas deverão ser referentes a um determinado período e não deverão ser 

utilizadas para justificar ausência a assembléias isoladas, com a finalidade de complementação 

do percentual exigido no artigo 3º. 

2) Sugerir e aprovar a composição das Comissões. 

3) Discutir, aprovar e sugerir modificações às propostas das Comissões ou de um membro 
isoladamente, desde que constem da agenda daquela Assembléia . Assuntos extra Pauta devem 

ter à aprovação de 100% da Assembléia. 

4) Aprovar a concessão do título de Membro Emérito. 
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5) Aprovar os pedidos de disponibilidade de carga horária para serem exercidas no NUDEM e 
encaminha-las às respectivas Disciplinas e Departamentos, para serem encaminhadas ao 

Conselho Departamental. 

6) Pedir vistas a um documento levado à discussão sem tempo suficiente para uma análise 

detalhada. Nesses casos o autor do pedido, deverá apresentar um relatório detalhado na 

Assembléia seguinte. 

7) As propostas aprovadas deverão ser encaminhadas ao Conselho Departamental para apreciação. 

8) Indicar o presidente da Assembléia, na ausência dos Coordenadores Executivo e Técnico. 
Art. 5º ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR EXECUTIVO: 

1) Convocar e presidir as Assembléias. 
2) Criar espaço para Fóruns de Debates e reuniões sobre o Ensino. 

3) Designar, ouvindo a Coordenadoria Técnica e referendada pela Assembléia, a composição de 

comissões específicas. 

4) Encaminhar à Assembléia, com parecer da Coordenadoria Técnica, os pedidos e 
encaminhamentos de disponibilidade de carga horária para serem exercidas no NUDEM. 

5) Assessorar junto a Coordenação Técnica, as Comissões criadas pelo NUDEM 

 Art. 6º ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR TÉCNICO: 

1) Elaborar, Encaminhar, Propor, Avaliar, Assessorar e Coordenar propostas técnico-pedagógicas. 

2) Propor a formação de Comissões específicas que serão compostas  por membros do NUDEM, e 
podendo ainda fazer parte qualquer profissional ou aluno considerado capaz de contribuir para 

os objetivos das mesmas.  

3) Substituir o Coordenador Executivo em seus impedimentos, nas Assembléias e em eventos 

dentro e fora da FCM. 

4) Propor cursos de atualização de pedagogia e didática. 

5) Solicitar aos coordenadores dos cursos de gaduação, o planejamento das disciplinas para 
análise, acompanhamento e sugestões inclusive para adaptação às novas diretrizes curriculares. 

Art. 7º ATRIBUIÇÕES DA SECRETÁRIA: 

1) Convocar os integrantes do NUDEM para as Assembléias. 

2) Preparar a Pauta e a Memória das Assembléias e encaminha-las aos participantes do NUDEM, 
com antecedência mínima de dois dias da data da Assembléia. 

3) Garantir a infra-estrutura das assembléias. 

4) Pesquisar material sobre ensino médico para avaliação pelo NUDEM. 

5) Estabelecer contato permanente com os membros do NUDEM, mantendo-os atualizados das 
novidades e encontros. 

6) Secretariar os cursos executados pelo NUDEM. 

7) Registrar a freqüência das Assembléias. 

8) Cuidar do acervo do NUDEM. 

9) Organizar o arquivo do NUDEM e manter um banco de dados atualizado, dos seus membros. 
Art. 8º ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS EFETIVOS E FUNDADORES 

1) Participar de comissões específicas, quando indicados pelo Coordenador Executivo ou pela 

Assembléia. 

2) Participar das conforme art. 3º Assembléia 

3) Apresentar relatório detalhado de participações em eventos dentro ou fora da FCM, a fim de 
instruir os demais membros. 

4) Apresentar sugestões e propostas para apreciação. 
Art. 9º REALIZAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS: 
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1) As Assembléias serão realizadas com qualquer número de participantes. 

2) O Coordenador Executivo proporá um calendário semestral das Assembléias. Este calendário só 
poderá ser modificado por uma Assembléia.  

3) As Assembléias Extraordinárias e as com conotação eleitoral serão realizadas com metade mais 

um dos membros efetivos, em primeira instância. Não havendo quorum será realizada uma 2ª 
instância meia hora depois, com qualquer número. 

4) Em qualquer circunstâncias será utilizado o critério de maioria simples para aprovação das 
propostas ou eleição dos Coordenadores. 

Art. 10º  DOS CASOS OMISSOS: 

Os casos omissos serão decididos pela Assembléia.  
Este Regimento entrará em vigor após aprovação pelo Conselho Departamental, devendo ser 

reavaliado a cada dois anos. 

 

Recife, 04 de maio de 2001. 
 

Obs.: Entrou em Pauta, para Reunião do Conselho Departamental desta FCM, em 18.05.2001, 

sendo distribuídas cópias para apreciação dos Conselheiros em 18.05.2001 e aprovado em 
21.06.200l, com as modificações, por unanimidade. 

 

Revogue-se às disposições em contrário. 
Recife, 21 de junho de 2001. 
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ANEXO 4 

 

NORMATIZAÇÃO DOS GRUPOS GESTORES 

 

I) Definição: Grupos Gestores (GGs) são órgãos executivos da Comissão de Reforma Curricular 
- CRC, destinados a operacionalizar as propostas de modificações do Currículo do Curso 

Médico da UPE  aprovadas pelos seus órgãos colegiado. 

 
II) Composição: Os Grupos Gestores serão compostos por: 

1) Representante(s) titular e um suplente de cada disciplina envolvida nas atividades do   

módulo; 
2)  dois estudantes e respectivos suplentes. Um estudante deverá estar obrigatoriamente 

cursando o módulo e o outro já deverá te-lo cursado e quando o módulo tiver nove ou mais 

disciplinas/conteúdos a proporção de participação estudantil será de 1/3 do total de participantes 

do módulo. 
3)   profissionais sugeridos pelos GGs e aprovados pela CRC  

4)   representante(s) dos funcionários do corpo técnico-administrativo quando     

      convidado(s) pela  CRC. 
 

III) Atribuições do Grupo Gestor 

1) Elaborar o conteúdo do módulo em conformidade com as diretrizes apontadas pela CRC, 
2) Redigir o programa do Módulo , inclusive definir os professores responsáveis.  

3) Definir os objetivos gerais e específicos do módulo e o processo de verificação de 

aprendizagem em conformidade com as diretrizes apontadas pela CRC; 

4) Submeter a proposta do Módulo à CRC, pelo menos 30 dias antes do início do semestre, 
para aprovação.  

5) Elaborar os objetivos específicos e a metodologia de cada aula 

6) Na ausência de consenso das deliberações, realizar votação, cabendo direito de voto a cada 
titular, ou na sua ausência a seu suplente,  

7)  Apresentar relatórios do andamento dos trabalhos do GGs sempre que solicitados pela CRC  

 

IV) Seleção dos membros e duração dos mandatos: 
a) Dos Professores:  

1) A CRC aprovará os professores que comporão os GGs, ouvidas as respectivas disciplinas. 

Cada mandato terá a duração de 2 anos letivos, podendo haver recondução. 
2) Dois professores da UPE participantes do GGs, serão eleitos respectivamente Coordenador e 

Vice-Coordenador de cada Grupo Gestor pelos  componentes do respectivo grupo e seus 

mandatos terão a duração de 1 ano, podendo haver  recondução. Cópia da ata da eleição 
deverá ser encaminhada à CRC 

3) A CRC convidará profissionais não pertencentes ao corpo docente da FCM/ICB para 

participarem dos GGs, quando necessário. 

 
b) Dos alunos:  

1) Um aluno e respectivo suplente deverá obrigatoriamente estar cursando o Módulo que esteja 

representando e será eleito pela turma a que pertencer. Seu mandato será de 1 semestre 
letivo. A cópia da ata da eleição deverá ser encaminhada à Comissão de Reforma curricular. 

2) Um aluno e respectivo suplente será indicado pelo DA e terá obrigatoriamente que ter 

passado pelo Módulo, exceto se Módulo ainda em implantação; seu mandato será de um 
semestre letivo sendo permitida recondução. O DA encaminhará a designação à CRC 

c) Dos Funcionários: 
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1) Um ou dois funcionários poderão ser indicados pela CRC para acompanhar os trabalhos do 
GG, tendo direito a voto. A duração do mandato será definido em cada caso pela CRC. 

V) Atribuições dos Coordenadores dos Grupos Gestores 

1)  Coordenar as reuniões do GG 

2) Votar nas decisões do GG, exercendo o “voto de Minerva” quando houver          
      empate 

3)  Fazer cumprir todas as atribuições  descritas no item III) Atribuições do GG 

 
VI) Atribuições dos Professores Integrantes do GG: 

1)  Participar das reuniões do GG com direito a voto  

2)  Responsabilizar-se pelas atribuições definidas pelo Grupo Gestor; 
3) Elaborar ou coletar junto com professores de sua disciplina o material didático    

      necessário ao bom desenvolvimento do Módulo. 

4)  Colaborar na definição do objetivo geral e específicos do Módulo  

5). Elaborar os objetivos geral e específico e o cronograma,  e  Metodologia de cada    
     aula ouvidas as Coordenações  de Curso 

6) Colaborar na construção da metodologia de verificação de aprendizagem bem   

     como na elaboração de seus instrumentos. 
7) Promover reuniões em sua disciplina sobre a elaboração e condução do                   

     Módulo. 

 
VII) Atribuições dos Estudantes Integrantes do GG: 

1) Participar das reuniões do GG, colaborando com todos os itens relacionados acima para os 

professores exceto na elaboração dos instrumentos de avaliação.  

2) Representar os estudantes no GG, discutir com os demais estudantes as propostas e 
promover reuniões discentes para discussão e avaliação dos módulos. 

3) Votar nas decisões do GG 

 
 VIII)   Da freqüência às Reuniões 

1) A ausência sem justificativa a mais de 2 reuniões consecutivas do Grupo Gestor, do titular e 

seu suplente, bem como  mais de 25% de faltas no semestre implicará na sua  substituição. 

Circunstâncias excepcionais deverão ser comunicadas previamente à CRC para aprovação. 
2) No caso acima, a CRC indicará o substituto, no caso de professores e funcionários e o DA 

no caso dos alunos.  

 
 IX)  Disposições Gerais e Transitórias: 

1) Esta Normatização só poderá ser alterada pela CRC através da votação de no mínimo 2/3 

dos membros desta Comissão; 
2) Os casos omissos deverão ser levados à Comissão de Reforma Curricular para deliberação e 

decisão. 

 

Esta Normatização entra em vigor na data da sua aprovação, dispensa as revogações em 
contrário. 

Recife,   04    de julho  de 2002. 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reunião Comissão de Reforma Curricular nº 2 de 05.12.2001 de número 9 às 

10:45 

Fluxograma de Conteúdos do Novo Currículo 

Instituto de Ciências Biológicas
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ANEXO 6 

 

SÍNTESE DO DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA E DA EDUCAÇÃO MÉDICA 

(ADAPTAÇÃO DE FACCHINI 1998) 


