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Nossa inserção na linha de pesquisa EnsinaSUS resultou, em grande parte, da 
experiência acumulada junto ao currículo de Medicina da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), tanto na sua formulação quanto na sua implementação, ao longo dos 
últimos doze anos.  

Este artigo é fruto de nossas reflexões sobre a experiência no Laboratório 
Universitário de Planejamento em Saúde (LUPA-Saúde), do Departamento de 
Planejamento em Saúde do Instituto de Saúde da Comunidade, onde, em parceria com o 
LAPPIS, refletimos acerca da integralidade e atuamos conjuntamente nos debates sobre 
os caminhos a serem trilhados pelo LAPPIS.  

Como resultado desse debate, constituiu-se a linha de pesquisa EnsinaSUS, na 
qual contávamos com pesquisas concluídas e em andamento, sobre a temática da 
formação médica, assim como a prática cotidiana no curso de Medicina da UFF e em 
outros cursos de graduação da área da saúde – Enfermagem, Nutrição e Odontologia. 

Diferentemente da maior parte dos docentes envolvidos na formação de médicos 
na UFF, ao longo dos anos o Departamento de Planejamento em Saúde (docentes, 
residentes, estudantes e monitores) tem-se pautado pela reflexão na ação. Entretanto, 
imersos no cotidiano de nosso fazer acadêmico-institucional, em alguns momentos 
tivemos dificuldades de sistematizar a reflexão. A pesquisa se apresentou como um 
momento rico de incentivo para uma nova reflexão sobre a implementação do currículo e 
de suas propostas de inovação. 

Muitos têm sido os momentos nos quais compartilhamos nossa experiência com 
docentes, estudantes, gestores, trabalhadores e representantes dos espaços de controle 
social envolvidos em propostas e experiências de mudanças na formação de profissionais 
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de saúde. Ainda que esses momentos venham permitindo retroalimentar nossa prática, 
nossa experiência no EnsinaSUS tem sido um processo extremamente denso e intenso, 
que nos permite ter um novo olhar sobre as possibilidades, limites e desafios do currículo 
em ato. O presente capítulo pretende, então, apresentar a primeira sistematização de 
nossa reflexão. 

 

Da proposta à ação: o currículo de Medicina da UFF em ato 
Na análise da experiência de formação médica da UFF, destacamos elementos do 

contexto político nacional, local e regional de emergência e desenvolvimento da proposta, 
assim como as estratégias de implementação. 

No final da década de 1970, o descontentamento de parte dos docentes e 
estudantes de Medicina da UFF em relação ao processo de formação dos médicos na 
instituição motivou a criação de um grupo de trabalho que elaborou um documento 
preliminar sobre mudanças no currículo de Medicina. Entretanto, esse processo sofreu 
descontinuidade até 1983, quando foi retomado. Tal descontinuidade teria sido fruto da 
mudança de gestores no espaço da universidade e dos serviços de saúde (KOIFMAN, 
2001). Ressaltamos a inserção desse processo no movimento de redemocratização da 
sociedade brasileira, que permeou inclusive as transformações nas instituições 
universitárias e de saúde. Em relação ao campo da saúde, destaca-se a articulação do 
Movimento Sanitário, envolvendo trabalhadores dos serviços de saúde, das universidades 
e movimentos sociais. 

Em Niterói podemos destacar, como elementos históricos que viabilizaram a 
proposta do novo currículo de Medicina da UFF, o Movimento Sanitário de Niterói e a 
constituição do Projeto Niterói – expressão municipal das ações integradas de saúde 
(1982), tendo sido ativa a participação da UFF em sua comissão executiva local. 

No que se refere à articulação ensino-serviço-comunidade, desde o início da 
década de 1970 havia uma inserção pontual de professores e estudantes de Medicina em 
diferentes unidades de saúde de Niterói, desenvolvendo práticas de ensino e extensão. A 
partir de 1983, um conjunto de professores começou a se concentrar na zona norte da 
cidade. Essa regionalização pode ser considerada o embrião do que viria a ser a inserção 
mais orgânica de docentes da UFF no Distrito Sanitário Norte de Niterói, já no processo 
de municipalização, incluindo os espaços de gestão (1989). Houve ampliação do trabalho, 
para além do então Departamento de Saúde da Comunidade (SAIPPA-OLIVEIRA; 
KOIFMAN; MARINS, 2004), incluindo outros departamentos, como os departamentos de 
Medicina Clínica e Materno-Infantil. No próprio documento preliminar, formulado no início 
da década de 1970, já se percebia a integração entre a discussão da formação e o 
desenvolvimento da rede de serviços. 

Ainda sobre a inter-relação entre a reflexão crítica e a reformulação dos serviços de 
saúde e da formação, destacamos a ocupação de espaços de gestão por parte de 
docentes da UFF, sendo a expressão pioneira a gestão, na Secretaria Municipal de 
Saúde, do professor Hugo Coelho Barbosa Tomassini (1979) e sua atuação mais 
orgânica na gestão do Distrito Sanitário Norte, durante a municipalização, quando vários 
docentes e residentes ocuparam chefias nas unidades, na própria direção do distrito e no 
Conselho Municipal de Saúde (1989 a 1995). 

Esse processo local se articulou nacionalmente à proposição da Rede de 
Integração Docente Assistencial (IDA) e, mais tarde, recebeu incentivos financeiros por 
atividades extramuros – IAV-INAMPS (MARSIGLIA, 1995; SILVA JR. et al, 1996; 
KOIFMAN, 2001). 
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Vários projetos de articulação ensino-serviço foram então desenvolvidos. Buscou-
se conhecer as necessidades de saúde das comunidades e assessorar tecnicamente 
suas demandas ao poder público. Para a universidade, em especial nos cursos de 
formação de profissionais de saúde, a articulação era vista como uma oportunidade de 
ampliar os cenários de prática docente, aproximando-se da realidade dos serviços e das 
populações (SILVA JR. et al., 1996).  

Pires e Marins (2004, p. 38) destacam que: 
“a interseção das ações, ora originadas na área acadêmica e, em outros 
momentos, na do serviço, em resposta à evolução técnico-científica ou aos 
movimentos sociais [...] tem evidenciado um processo permanente de 
construção de teias que se articulam nos seus diversos ‘nós’”. 

A partir dessas diversas iniciativas, foram geradas ações práticas que permitiram 
avançar na implementação do SUS em Niterói, valorizando a territorialização, a adscrição 
da clientela, a vinculação profissional/população, a hierarquização, a visão intersetorial, a 
promoção e prevenção à saúde e o controle social. Esse processo tem requerido e 
fomentado a mudança da formação profissional, para construir uma nova lógica de 
atenção à saúde. Todos esses elementos podem ser considerados fundamentais no que 
se refere aos aspectos ideológicos, teórico-conceituais e metodológicos que nortearam a 
construção da proposta do currículo pleno de Medicina da UFF, assim como sua 
implementação. 

A construção da proposta foi finalizada em 1992 e implantada em 1994. Com o 
novo modelo, buscou-se um perfil profissional capaz de atuar, não exclusivamente, em 
programas de atenção primária à saúde (PIRES e MARINS, 2004). O modelo curricular foi 
estruturado: 

“na integração entre a informação científica e o treinamento de habilidades 
práticas, em níveis crescentes de complexidade, além de envolver o aluno 
no processo de produção do saber, objetivando sua formação crítica no 
que se refere aos movimentos determinantes das linhas de produção 
tecnocientífica” (PIRES e MARINS, 2004, p. 39). 

Silva Jr. et al. (1996) destacam ainda, como algumas das estratégias: a 
sensibilização do corpo docente, que resultou na aprovação, em todos os colegiados da 
universidade, da discussão com o poder público municipal – secretarias municipais de 
Saúde e de Ciência e Tecnologia –, culminando na assinatura de um instrumento formal 
de convênio viabilizando o suporte da rede de saúde ao desenvolvimento das atividades 
do currículo; a constituição de espaços de gestão colegiada do novo currículo, com 
representação da Fundação Municipal de Saúde, Faculdade de Medicina, Instituto de 
Saúde da Comunidade e Coordenação do Curso de Medicina; e a criação da Comissão 
Coordenadora dos Programas Prático-Conceitual (PPC) e Teórico-Demonstrativo (PTD), 
envolvendo docentes de diversos departamentos, estudantes e profissionais da Fundação 
Municipal de Saúde. E, como reconhecimento da importância da parceria 
interinstitucional, a nova proposta curricular do curso de Medicina foi apresentada e 
aprovada no Conselho Municipal de Saúde (KOIFMAN, 1998). 

Entretanto, a mesma autora destaca que “em entrevista feita com professores e 
responsáveis pela implementação do currículo, percebe-se que não houve consenso de 
todos os departamentos da Faculdade de Medicina quanto à implementação do mesmo” 
(KOIFMAN, 2001, p. 64). Tal dissenso foi expresso, inclusive, no posicionamento 
contrário, por parte do Departamento de Medicina Clínica, na votação no colegiado do 
curso de Medicina.  
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A proposta curricular 
Desde sua formulação, o novo currículo vem expressando uma ligação intrínseca 

com o ideário da Reforma Sanitária, antecipando mudanças ocorridas posteriormente em 
diversos cursos da área de saúde e a própria formulação das diretrizes curriculares para o 
curso de Medicina nas duas últimas décadas. O currículo aprovado em 1992, partindo de 
uma crítica explícita ao modelo de formação inspirado no conteúdo do Relatório Flexner, 
expressa elementos de uma distinta visão de mundo – de saúde, educação e sociedade. 

Essa reforma curricular procurou privilegiar a inserção dos alunos, logo no início, 
na rede hierarquizada de serviços e práticas comunitárias. Ampliou, ainda, a participação 
dos estudantes nas atividades práticas – como foi o caso do internato, que aumentou sua 
duração para o período de dois anos. 

O novo currículo procura dar concretude às seguintes concepções (UFF, 1992): 

 Fase 1 (1º e 2º períodos): dimensões biológica, psíquica, social, cultural e 
política que constroem o ser humano, o cidadão e seu projeto de vida, saúde 
e trabalho. 

 Fase 2 (3º e 4º períodos): a vivência do ser humano e do cidadão no 
processo saúde-doença, os mecanismos de respostas individuais e coletivas 
para o sofrer, o adoecer e o morrer. 

 Fase 3 (5º e 6º períodos): a transformação do processo saúde-doença em 
objeto de prática, a constituição do processo de trabalho como resposta aos 
agravos mais freqüentes no âmbito da atenção em primeiro nível. 

 Fase 4 (7º e 8º períodos): a transformação do processo saúde-doença em 
objeto de prática, a constituição do processo de trabalho como resposta aos 
agravos mais freqüentes no âmbito da atenção em segundo e terceiro 
níveis; 

 Fase 5 e 6 (9º, 10º, 11º e 12º períodos): a prática profissional, tendo como 
base o internato nas áreas básicas (internato obrigatório: clínica médica, 
pediatria, obstetrícia-ginecologia, cirurgia geral e psiquiatria) e áreas de 
escolha do formando (internato eletivo). 

Em resposta ao distanciamento entre básico e profissional, o novo currículo integra 
saberes e práticas em uma nova conformação das disciplinas. Quanto à dicotomia entre 
teoria e prática, ao excesso de conteúdo teórico e ao contato tardio dos estudantes com a 
realidade, responde com uma organização curricular em quatro grandes eixos – o PPC, o 
PTD, o Internato e a Iniciação Científica. Os dois primeiros atravessam os quatro 
primeiros anos, o Internato desenvolve-se nos dois últimos anos e o Programa de 
Iniciação Científica percorre todo o curso. 

As cargas horárias dos programas Teórico-Demonstrativo e Prático-Conceitual vão-
se invertendo progressivamente durante os quatro primeiros anos, como mostra a figura a 
seguir:  
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Figura1 – Modelo Curricular do Curso de Medicina da UFF 

Modelo Curricular
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Fonte: Currículo Pleno do Curso de Medicina da UFF (UFF, 1992). 

 
No PPC destaca-se como inovação a disciplina Trabalho de Campo 

Supervisionado (TCS), desenvolvida ao longo dos quatro primeiros anos. Ocupa cerca de 
20% da carga horária em campos de prática diversificados, junto aos movimentos sociais 
e nos diferentes níveis de complexidade tecnológica da rede pública de saúde de Niterói – 
unidades básicas de saúde (UBS), módulos do Programa Médico de Família, policlínicas 
comunitárias e especializadas.  

Pires e Marins (2004) relatam que 70% dos serviços de saúde do município de 
Niterói estavam articulados como campo de treinamento, do qual participavam cerca de 
600 alunos de Medicina. A inovação, nesse caso, não pretende se restringir apenas à 
diversificação de cenários, contrapondo-se à centralidade do hospital universitário, 
característica da formação dos médicos na UFF até então. Pretende, sobretudo, 
transformar a partir da adoção de uma abordagem didático-pedagógica diferenciada, com 
base na reflexão sobre a ação, introduzindo conteúdos que permitam compreender o 
processo saúde-doença-cuidado em suas dimensões psicológica, cultural, social, política 
e econômica. 

No PTD, a integração dos aspectos teóricos e práticos, excessivamente 
fragmentados até então, visualiza-se na nova conformação das disciplinas, como 
Medicina Integral do Adulto e do Idoso e Medicina Integral da Saúde e da Criança. 

 

Dificuldades e obstáculos: permanência e/ou superação? A 
continuidade da disputa de projetos 

Segundo Silva Junior et al. (1996), passados alguns anos da implementação do 
currículo, foi possível identificar problemas – por exemplo, a oposição de setores da 
Faculdade de Medicina, que criam obstáculos para o pleno desenvolvimento da proposta. 
Segundo os mesmos autores, também havia, à época, resistência dos trabalhadores de 
saúde à presença de estudantes e preceptores nas unidades de saúde, em grande parte 
por causa de experiências anteriores com a universidade, que utilizavam os serviços sem 
retorno ou parceria efetiva. As resistências ao novo modelo de formação vêm 
perpassando os vários espaços do currículo, sendo expressas de diferentes formas. 

Como dificuldades para a inserção dos alunos na rede de serviços, temos o 
número reduzido de docentes interessados em participar do TCS, devido ao 
deslocamento físico e à deficiência na formação docente e dos demais profissionais para 
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atuar segundo os novos métodos de ensino-aprendizagem e referenciais de modos de 
produção em saúde, como a integralidade e a interdisciplinaridade (KOIFMAN, 1998; 
SILVA JUNIOR et al. 1996). Assim, a resistência foi em parte justificada, na época da 
implantação, pela inexperiência e falta de formação para os elementos inovadores.  

Também se relata que, se por um lado o contato com a multiprofissionalidade 
durante o curso constitui vantagem e riqueza, os diferentes perfis de atuação dos 
preceptores que participam do TCS podem ser percebidos como dificultadores de uma 
melhor integração com a unidade de saúde e movimento social local, por levarem a uma 
grande variedade de experiências de diferentes grupos de alunos (UFF, 2002). 

No campo do conhecimento, a desarticulação entre os saberes estruturados e as 
vivências dos alunos em campo evidencia a dificuldade de integração entre ensino e 
serviço, e é percebida por alunos e docentes. Mesmo na área da Saúde Coletiva, 
segundo alguns docentes, existem poucos conteúdos adequados ao ensino da 
graduação. No espaço do Programa Teórico-Demonstrativo, a integração proposta das 
disciplinas nem sempre se efetiva na prática. 

Ademais, a operacionalização da inserção dos alunos nos serviços passa por 
constantes avanços e retrocessos, pela dificuldade de se associar as lógicas dos órgãos 
formadores à dos prestadores de serviços, e as constantes mudanças políticas fazem dos 
serviços de saúde um campo de permanente negociação e articulação que por vezes 
dificultam os objetivos da aprendizagem (UFF, 2002). Também existem relatos de 
manifestação de profissionais da rede de serviço que se sentem “desconfortáveis” com a 
presença dos alunos, mas as razões desse desconforto ainda precisam ser investigadas. 

A resposta dos setores comprometidos com a transformação foi ocupar os espaços 
não assumidos pelos outros departamentos, sendo que hoje cerca de 80% da carga 
horária de preceptoria de TCS I e II está sob responsabilidade de um dos departamentos 
do Instituto de Saúde da Comunidade. Todo o trabalho desenvolvido pelas duas 
coordenações de TCS tem sido no sentido de agregar os diversos departamentos, tanto 
do instituto quanto os outros setores envolvidos na formação dos estudantes de Medicina. 

Um importante instrumento de acompanhamento e avaliação do processo seria a 
Comissão do Programa Prático-Conceitual, que reuniria representação dos docentes, 
estudantes e serviços de saúde, mas cujo funcionamento foi interrompido. A comissão 
permitiria, dentre outras questões, vocalizar as demandas dos estudantes, nem sempre 
expressas formalmente pelos mesmos junto ao colegiado de curso e aos departamentos e 
professores. 

Essa comissão também se reveste de extrema importância, na medida em que 
daria continuidade ao processo de integração entre ensino e serviço na implementação do 
currículo, processo esse vivenciado à época da formulação e implantação. Hoje o 
processo de integração se dá a partir da negociação, em cada campo de prática, entre 
preceptores, trabalhadores do serviço de saúde e estudantes, envolvendo, em alguns 
casos, usuários do serviço.  

Cabe ressaltar que o processo de redemocratização teve impactos diferenciados 
no setor saúde e no setor educação. Ainda que haja espaços formais de representação 
dos estudantes nos colegiados gestores da universidade (unidade, curso, centro e 
superiores), sua participação ainda é tênue e pouco efetiva. A experiência da Medicina na 
UFF tem mostrado a baixa capacidade de vocalização dos estudantes nesses espaços, 
sobretudo naqueles de maior proximidade com os docentes responsáveis por sua 
formação específica. Em parte, podemos supor que a falta de participação se deva à 
influência da relação de poder historicamente existente entre estudantes e professores, 
dentro e fora de sala, no sentido de inibir a liberdade de expressão crítica.  
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Todos esses pontos de estrangulamento na implementação cotidiana da proposta 
nos remetem à discussão de Koifman (2001) sobre a existência de diversos coletivos de 
pensamento. Utilizando-se do referencial de Fleck, a autora afirma: 

“[...] a dificuldade de diálogo entre os departamentos da Faculdade de 
Medicina [e] o fato de esses departamentos representarem especialidades 
médicas, que constituem diferentes ‘coletivos de pensamento’, com 
distintos ‘estilos de pensamento’. As concepções de Medicina e os 
objetivos da formação médica parecem ter diferenças para cada uma das 
áreas, o que prejudica o diálogo” (KOIFMAN, 2001, p. 64). 

Sobre as possibilidades de mudança, Da Rós (2004) destaca que há três níveis de 
dificuldades – estruturais externas, estruturais internas e conjunturais. No que se refere à 
formação médica, destaca-se a existência de dois grandes blocos ideológicos – um 
adepto à mudança e outro à não-mudança. Admitindo matizes internos a esses dois 
blocos, o autor enumera algumas características de ambos. O bloco representativo da 
mudança teria como características: 

“Movimento pela Reforma Sanitária; verdade como processo / 
provisoriedade; valorização da pesquisa qualitativa; valorização da 
psicologia e do cultural; valorização da atuação multiprofissional e 
interdisciplinar; valorização da pessoa como um todo; permeabilidade / 
humildade; flexibilidade; pensamento crítico-político; centro de saúde / 
comunidade; inclui promoção da saúde; educação como relação sujeito-
sujeito, na relação médico-paciente; flexibilidade para outras 
racionalidades médicas; valorização da saúde pública” (DA RÓS, 2004, p. 
239). 

Características opostas a essas seriam próprias do “bloco da não-mudança”. 
Agregam-se a essas diferenças as referentes às perspectivas educacionais ou didático-
pedagógicas. Nesse sentido, o “bloco da não-mudança” não trabalharia com a perspectiva 
de reconhecimento do estudante enquanto sujeito do processo de aprendizagem e teria 
dificuldade para trabalhar numa perspectiva crítico-reflexiva. E ainda destaca o autor: 

“quando for professor [o médico do ‘bloco da não-mudança’ ], vai fazer 
uma suave coerção para que os alunos tenham os mesmos rituais de 
iniciação e falem a mesma linguagem e reproduzam o estilo de 
pensamento, e que construam muros para não entrarem outras idéias 
alienígenas. E entende que, para ser bom professor, basta aprofundar o 
conhecimento técnico da especialidade e despejar esse conteúdo no 
recipiente vazio, que é a cabeça do aluno” (DA RÓS, 2004, p. 239). 

Dialogando um pouco com o autor, ressaltamos a questão de que a disputa pela 
hegemonia pressupõe que o grupo não-hegemônico se apresente para tal. E mais, 
admitindo que esses blocos não são uniformes e que há diferenciações internas ao grupo 
e em cada indivíduo, a disputa passa pela identificação das contradições internas e o 
trabalho dialético, no sentido de ganhar novos adeptos à proposta de mudança (entre 
estudantes, docentes e trabalhadores do serviço de saúde). Sendo assim, precisamos 
refletir sobre a necessidade de ampliar o número de adeptos às propostas de mudança, 
inclusive entre aqueles que pré-julgamos como “não-mudancistas” ou “resistentes”. Não 
cabe também situar os “pró-mudança” e os “contramudança” como pertencentes a um ou 
outro departamento, instituto, faculdade ou grupo envolvido na formação médica. Grande 
seria o equívoco em situarmos as perspectivas de mudança somente entre os “da Saúde 
Coletiva”. Essa tem sido a tentativa, ao compormos o grupo de preceptores de TCS I e II 
com docentes de diferentes departamentos e institutos e faculdades. 
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Da Rós (2004), partindo da premissa de que a ideologia está baseada nas 
condições materiais de existência, indica que dentre os caminhos para a mudança está o 
“mercado de trabalho”, ressaltando a estratégia de Saúde da Família como potente 
indutor de mudanças na formação. Sobre isso, caberia refletir sobre a relação entre o 
currículo de Medicina da UFF e as mudanças no modelo assistencial de Niterói – onde os 
estudantes estão inseridos – ocorridas desde sua implantação, em 1994. 

Mesmo considerando que houve forte inter-relação entre serviços de saúde, 
universidade e comunidade no período de formulação e nos primeiros anos de 
implementação do currículo, podemos afirmar também que, em anos mais recentes, 
houve diminuição dessa articulação. Sobre a relação entre o Programa Médico de Família 
de Niterói, em particular, a formação médica na UFF e seu potencial interrogador para 
ambos os espaços, ainda temos muito que refletir e agir. Há, na atualidade, iniciativas de 
alguns preceptores no sentido de desenvolver o TCS II em unidades do PMF, inovando, 
inclusive, ao desenvolver as atividades de formação multiprofissional: envolvendo 
preceptores e alunos dos cursos de Medicina, Nutrição e Odontologia (MARCH et al., 
2005). 

Sendo assim, frente às dificuldades, sua superação se mostra não só necessária 
como possível. 

 

Avançando na superação dos obstáculos e na inovação 
No que tange à superação de dificuldades, os espaços onde há maior potencial 

inovador e onde também há, conseqüentemente, maior resistência, têm recebido especial 
atenção, por parte dos “defensores da formação atual”. É o caso das disciplinas TCS I e 
II, que, por serem atividades desenvolvidas em grupos de 10 a 12 alunos, constroem 
vivências em espaços como movimentos sociais, organizações não-governamentais e nas 
unidades do SUS.  

Sobre essa questão, como potencial inovador do currículo atual, destaca-se a 
vivência, por parte dos estudantes, em espaços de controle social do SUS, no âmbito dos 
conselhos municipais ou locais de saúde, assim como espaços onde se pratique uma 
atenção à saúde centrada nas necessidades dos usuários, imersa na alteridade, com 
escuta qualificada das demandas dos usuários e responsabilização por parte da rede de 
saúde e dos profissionais de saúde. A reflexão sobre essa vivência pode potencializar a 
participação mais ativa dos estudantes nos espaços da universidade, tensionando no 
sentido de exigir que os professores escutem suas demandas, dentro e fora de sala de 
aula e, conseqüentemente, uma formação mais centrada não só nas necessidades da 
sociedade, mas dos próprios estudantes. Entretanto, ainda é necessário avançar na 
utilização de outros espaços criativos de discussão que envolvam todos os sujeitos, 
sobretudo gestores, trabalhadores e usuários do SUS.  

Ainda sobre o trabalho de campo supervisionado, destacamos seu potencial no que 
se refere à vivência do aluno na construção das linhas de cuidado (MAGALHÃES JR.; 
FRANCO, 2003; TRAESEL; FRANCO, 2004), já que os mesmos experimentam os 
diferentes níveis de complexidade da rede pública de saúde de Niterói, superando a 
lógica centrada no hospital.  

A vivência de práticas de cuidado também não se limita ao trabalho médico, assim 
como não se restringe ao campo da saúde. Busca-se ampliar tanto a compreensão dos 
problemas de saúde quanto das práticas e políticas necessárias para enfrentar os 
mesmos. Um dos grandes objetivos dessa disciplina é desenvolver habilidades e 
competências no campo das tecnologias leves, tais como a escuta: 
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“Quanto ao perfil desejado do profissional em formação, ressaltamos a 
importância de desenvolver ou estar abertos a desenvolver a habilidade de 
ouvir, condição básica para o surgimento de vínculos que permitam 
estabelecer a confiança necessária para que haja trocas de experiências 
pessoais que levem ao crescimento das pessoas envolvidas. Ouvir é 
acolher sem julgar; é, junto com o outro, construir o sentido daquilo que 
está sendo vivido” (SAIPPA-OLIVEIRA; KOIFMAN; PONTES, 2005, p. 
143). 

Essa habilidade é trabalhada em diversas dimensões, tanto na perspectiva de ouvir 
as opiniões diversas e divergentes de cada colega de turma, quanto de escutar o usuário 
sobre suas necessidades e problemas.  

Os alunos entram freqüentemente em contato com profissionais de diversas áreas, 
buscando um entendimento ampliado sobre determinada situação ou problema. Assim, 
procuramos romper algumas barreiras e preconceitos sobre outras profissões. O fato de o 
grupo de preceptores envolvidos com o TCS ser formado em diversas áreas (Ciências 
Sociais, Pedagogia, Medicina, Nutrição, Veterinária, Enfermagem, Psicologia e 
Odontologia) também colabora para romper com a centralidade do saber médico na 
formação desses alunos.  

Colocamos os alunos em contato com usuários fora do contexto dos serviços de 
saúde, num esforço de reconhecer esse sujeito na sua individualidade, autonomia e 
totalidade enquanto pessoa e cidadão. Procura-se valorizar, assim, a dimensão humana 
da relação entre profissional de saúde e usuário, de acolhimento, vínculo, escuta e 
diálogo.  

Realizamos também o esforço de sempre construir uma proposta de trabalho 
pactuada segundo as necessidades e interesses dos diversos atores envolvidos nessas 
vivências (acadêmicos, profissionais, usuários, movimentos sociais e serviços). Os alunos 
são desafiados a, no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, desenvolver 
produtos que sejam úteis para os serviços ou comunidade, construindo compromisso e 
responsabilidade profissional desde os primeiros períodos. 

Para que esse tipo de aprendizado seja possível, ressaltamos que algumas 
condições do processo de ensino-aprendizagem são favoráveis, como atividades em 
pequenos grupos, relação professor-aluno baseada no diálogo, avaliação processual, 
flexibilidade no desenvolvimento da disciplina, estímulo à participação e criatividade dos 
alunos, entre outras.  

O desenho do curso de Medicina da UFF possui elementos que potencializam a 
formação de um profissional médico não só com competência técnica mas, sobretudo, 
uma formação que ressuscite o rosto humano da sociedade para esses profissionais. 
Devemos, portanto, avançar em mais um dentre tantos processos locais que recuperam o 
rosto humano da sociedade – dos trabalhadores de saúde, dos estudantes e dos 
usuários. Torna-se fundamental, em tempos de avanço mundial da mercantilização da 
educação, da saúde e dos mais diversos espaços da vida humana, resistir às diversas 
formas de “coisificação” e desumanização. 

Em outros trabalhos já destacamos que, ao discutir a inovação na educação 
médica, devemos primeiramente manter o compromisso com a implementação dos 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e responsabilidade sanitária das instituições 
de ensino (SAIPPA-OLIVEIRA e KOIFMAN, 2004). A proposta curricular e o cotidiano de 
nosso trabalho têm-se baseado nesse princípio. E se pretendemos mudar efetivamente o 
perfil do profissional de saúde, a integração entre trabalho e ensino é fundamental para se 
construir um currículo integrado, que rompa com a estrutura tradicional. “O currículo 
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integrado é resultado de uma filosofia sociopolítica e de uma estratégia didática que tem 
como fundamento um ideal de sociedade a que se aspira” (SAIPPA-OLIVEIRA; 
KOIFMAN, 2004, p. 150).  

Ou seja, no currículo integrado a escolha e organização dos conteúdos visam a 
educar cidadãos autônomos, criativos, críticos e solidários. Para isso é necessário que os 
alunos compreendam os objetivos dos conteúdos e das atividades, e que estes 
extrapolem os campos tradicionais, sendo orientados segundo a realidade social e 
permitindo a compreensão da complexidade da mesma. No caso dos cursos médicos, 
entendemos que seja a realidade sócio-sanitária e os marcos institucionais do SUS. 
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