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RESUMO 

 

 Este estudo, com base na abordagem da Educação Popular, reflete sobre as 

relações entre a Arte, a Espiritualidade e a Saúde a partir  das vivências e experimentações 

teóricas, visuais e corporais contempladas na disciplina Trabalho de Campo Supervisionado 

1A (TCS1A), que acontece no primeiro semestre do curso de medicina da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Parte-se da ideia de que as formas convencionais tanto de ensino 

quanto das práticas em saúde possuem raízes que abafam, negligenciam e subvalorizam as 

dimensões sutis e invisíveis do ser humano. As artes e as espiritualidades poderiam contribuir 

para a construção da integralidade do cuidado e para a formação profissional e cidadã, na 

perspectiva que estas agregam a emoção, a intuição e a sensibilidade. 

A abordagem da  Educação Popular, por sua vez, abraça tais questões ao potencializar a 

construção coletiva do cuidado, com construção compartilhada de saberes. Como objetivo 

central buscou-se compreender a influência da experiência em um grupo da disciplina TCS1A 

do curso de medicina da UFF, nos campos de artes e espiritualidades, na formação de 

estudantes de medicina, através da identificação, relato e reflexão sobre as vivências e 

percepções produzidas nos encontros sobre o tema. Considera-se estas reflexões importantes 

por possibilitarem, ao acrescentarem as vertentes artísticas e espirituais na formação 

universitária, espaços pedagógicos que valorizem e apoiem o percurso pessoal dos educandos, 

bem como seus processos de autoconhecimento e construção de sua rede de saberes.  

 

 Palavras-chave: educação popular, arte, espiritualidade, formação em saúde. 
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 ABSTRACT  

 

This study, based on the Popular Education approach, reflects about the relationships 

between Art, Spirituality and Health from the experiences, theoretical, visual and corporal 

experiences contemplated in the discipline Trabalho de Campo Supervisionado 1A (TCS1A), 

which happens in the first semester of the medical course of the Universidade Federal 

Fluminense (UFF). It starts from the idea that conventional forms of teaching and health 

practices have roots that stifle, neglect and undervalue the subtle and invisible dimensions of 

the human being. The arts and spiritualities could contribute to the construction of the 

integrality of care and to the professional and citizen formation, in the perspective that these 

add emotion, intuition and sensitivity. The Popular Education approach, in turn, embraces 

such issues by leveraging the collective construction of care, with shared construction of 

knowledge. The central objective was to understand the influence of the experience in a group 

of TCS1A discipline of the medical course of the UFF, in the fields of arts and spiritualities, 

in the training of medical students, through the identification, reporting and reflection on the 

experiences and perceptions produced in the meetings on the subject. These reflections are 

considered important because, by adding the artistic and spiritual aspects in the university 

formation, pedagogical spaces that value and support the personal course of the students, as 

well as their processes of self-knowledge and construction of their network of knowledge. 

 

 Key-words: popular education, art, spirituality, health education. 
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1. Ensaio para um Concerto 

  

 Busco em Derrida
1
 uma argumentação propositiva para o desenvolvimento 

epistemológico que será apresentado em minha construção dissertativa. Precisamos refletir 

para quem, por que e com quem escrevemos, compartilhando essa estrada. 

 Gostaria de dar luz ao conhecimento empírico e performático, muitas vezes engessado 

pela formalidade de uma escrita acadêmica, que anseia representar a realidade, rastro do signo 

de origem, que já não consiste mais no mesmo, alterando-se nesse rastro. Este processo tal 

qual uma gestação culmina em um parto, mas por ser conduzido por um coletivo e não apenas 

por meu corpo, meu gerir, torna-se menos parto, menos luz e menos ser, representando o 

rastro em centelha ou uma lamparina. 

 O rompimento de uma linha histórica marcada por uma sociedade patriarcal, 

fragmentadora, racionalista e colonizadora do conhecimento mostra-se cada vez mais 

importante na modernidade. O percurso acadêmico, por muitas vezes, doloroso para muitos e 

árduo assim como foi para mim, fizeram-me refletir sobre quanta preciosidade é descartada na 

busca da dita objetividade e imparcialidade. 

 Acredito ser necessário romper com o paradigma da legitimidade dos textos fincada 

nesta objetividade. Apresentamos na academia o controle de poder no qual somos oprimidos 

diariamente, considerando a língua como um sistema que valoriza mais a forma e minimiza o 

conteúdo.  

 Lembrando, assim, as palavras de Vasconcelos em um de seus textos do blog e livro 

Estórias da Rua que foi balsa: 

  

O amor fortalece o compromisso com a superação de situações de sofrimento e 

injustiça. Enquanto referência para a ação política, pedagógica e de cuidado, o amor 

amplia o respeito à autonomia de pessoas e de grupos sociais em situação de 

iniquidade, por criar laços de ternura, acolhimento e compromisso que antecedem às 

explicações e argumentações (VASCONCELOS, 2016, p. 77). 

 

 Por que, então, não colocarmos em prática esse amor dentro das escritas acadêmicas? 

 Assim, proponho uma construção textual baseada nos movimentos musicais, tendo em 

vista meu imenso carinho pela música desde muito jovem, com raízes no ensino de piano 

erudito. 

                                                 
1
 Jacques Derrida, filósofo, nascido na Argélia em 1930, colônia francesa na época de seu nascimento. 

Contemporâneo ao pós-estruturalismo francês, porém não contido em grupos específicos. É conhecido pelo 

trabalho de desconstrução epistemológica e pensador da diferença, o diferencial e irredutível. Pensamento 

amplamente desenvolvido através do termo francês utilizado em seus estudos: différance. 
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 A música transcende o som. É passível de tocar almas, tornar clara angústias ou 

mesmo colorir momentos de alegria. Ela transborda harmonias, contextualiza gestos e 

sentimentos omissos em palavras. O som permite um adentrar profundo por entre a matéria; 

não há barreiras físicas. Mutável em cada linha de escrita, é muito utilizado como expressão 

de movimento, sentimentos e história. No passado, quando não havia som em filmes, era a 

música que preenchia as lacunas de compreensão e expressão, até hoje com fundamental 

papel no envolvimento e sensações produzidas na arte cinematográfica. Mesmo sua ausência 

produz singular significado. Quem nunca sentiu o poder do silêncio? Ou o abraçar de uma 

bela melodia? Ou ainda, a ressaca de sentimentos em alvoroçada orquestra? 

 Seguindo esta reflexão, ao invés da divisão em tópicos formais, trouxe a tona os 

movimentos constituintes de uma belíssima obra musical: o concerto. 

 Os concertos são obras orquestradas compostas por diversos movimentos, estruturados 

de acordo com o período e intenção expressa em cada momento. Estes movimentos são 

caracterizados por sua velocidade/tempo: andante, allegro, largo, presto etc. 

 Proponho compor um texto-concerto inspirado nas Bachianas de Heitor Villa-Lobos, 

compositor por mim admirado. Villa-Lobos uniu harmoniosamente o material folclórico 

brasileiro às estruturas pré-clássicas no estilo de Bach. Apresentou, em algumas obras, 

instrumentos solos e coro. Em meio a duas guerras mundiais, compôs suas nove Bachianas 

neoclássicas.  Em seus títulos, os movimentos apresentam duas nomenclaturas, fazendo 

referência às formas barrocas e ao caráter nacional, seresteiro, sertanejo. 

 Nesse texto-concerto, apresento como instrumento solista o tema central, a educação 

popular em saúde, que conversa com as temáticas artes e espiritualidades nos movimentos que 

formam essa obra "musical", nos processos de formação de profissionais médicos. 

 Esse texto-concerto visa desbravar campos ocultos e apresentar para além de uma 

dissertação, uma construção epistemológica singular, feminina, sensível e com impacto, assim 

como em algum momento desbravaram Ruth Behar e Deborah Gordon ao caminharem pela 

visão feminista da etnografia
2
. 

 Reforçando o potencial dessa proposição, retomo Derrida para colocar-me em sua 

différance; não como opositora subversiva das concepções acadêmicas até aqui 

implementadas, mas como um indivíduo reflexivo desconstrutor, dentro de um contexto 

histórico e um espaço epistemológico que propiciam e, ousaria dizer, demandam posturas 

libertadoras para exploração de sua alteridade na dicotomia entre subjetivo e objetivo. 

                                                 
2
 Behar, R.; Gordon, D.A. (eds.). Women writing culture. Berkeley: University of California, 1995. 
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 Os percursos pessoais são traços marcantes na abordagem teórica e vivencial deste 

estudo. A compreensão do meio, natural e profundo, no qual somos imersos se dá pela 

reflexão sobre o ser, princípios da vida e construção social. Impossível não se afetar com os 

processos de ensino. A vida é a própria arte de ensinar e por que não o seria o universo 

acadêmico? 

 Indivisível relação ocorre entre o mundo e o homem, que é passível de afetos na 

dialética entre o que há em si e no outro. Sentidos são aflorados no processo de encontro, 

físico e mental. À partir de então, o processo de criação, intuição e expansão ocorre. 

 Meu percurso pessoal caminhou de mãos dadas com a educação. Com pais 

educadores, profissionais e mestres dos seus filhos, fui tomada por profundo encantamento 

pela educação libertadora de Paulo Freire. Como um pássaro encantado, asas me foram dadas. 

Mergulhei-me nas letras, páginas, livros e demais materiais formadores de vasta biblioteca 

presente nas estantes da casa de meus pais em Ribeirão Preto, interior paulista, minha cidade 

natal. A literatura e as estórias da minha época de menina, liberavam em mim tamanha 

imaginação, formando a sonhadora de hoje. Com profundo apaixonar, vislumbrava 

precocemente a dança de educando/educador. Os discursos paternos e fraternos baseavam-se 

na liberdade e no reconhecimento dos diversos mundos, intrínsecos e extrínsecos a minha 

alma.  

 Com sutil olhar, meus pais apoiavam minha dedicação aos estudos, mas também 

deram-me as chaves para minha inserção na arte e contra-hegemonia estudantil, crítica a 

lógica de um ensino autoritário e depositor de conhecimentos. Durante o caminhar escolar, 

voltava-me ao interesse de um ensino através dos princípios norteadores da vida.  

 Neste berço familiar, a arte pulsava ardentemente. Ao som de Chico Buarque, as 

canções de ninar eram reflexivas; de Caetano, a Gal Costa, Tom Jobim e Toquinho, os 

almoços dominicais tinham interessantes (confesso, por assim dizer, intrigantes) sons e versos 

de constante (re)construção da menina/mulher que ali se moldava. Pelo trilhar houve 

dedicações e carinho ao teatro, à música e aos movimentos estudantis. Além destes, a 

apreciação das flores cultivadas por minha avó paterna, seus versos em prosa, seus 

medicamentos de plantas desconhecidas por mim e as estórias de estranho delinear da minha 

avó materna com seu singular cheiro adocicado, que eclodiram no reconhecimento dos 
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múltiplos saberes e encantamento pelo simples, pelo cuidado e pelas trocas. Ainda não 

compreendia que tudo isso já era um despertar para a educação popular. 

 Na contramão destas experiências, as instituições de ensino têm formado indivíduos de 

maneira engessada, conceituada por Paulo Freire, como educação bancária
3
. Precisamos de 

ferramentas para quebra dos difíceis paradigmas instaurados na educação, principalmente no 

que concerne à formação em saúde. Procura-se a ampliação do cuidado com valorização do 

indivíduo em sua totalidade, mas menosprezam suas percepções e reflexões, desvalorizando a 

cultura e seus saberes. 

 Importante valorizarmos a formação humana proveniente do contato cultural, dos 

laços familiares, das histórias, das crenças, da natureza e dos diversos meios aos quais 

estamos todos nós rodeados. A formação é múltipla e constrói-se por diversos sentidos.   

 Tais afirmações se fizeram mais presentes no decorrer de meus estudos. Cursei a 

graduação em fisioterapia, carreira baseada em conceitos físicos e mecânicos, que, apesar de 

preocupar-se com a vida e a saúde, debruça-se em doenças, afecções físicas e, ao meu ver, 

produz uma fragmentação drástica do indivíduo.  

 As inquietações permaneciam. "Questionativa" e buscadora, percorri esta formação 

ainda na busca de "ser mais", com as inquietações de um indivíduo em busca de sentido ao 

fazer e voz em sua produção. Não me bastava estar ali com o intuito de absorver e reproduzir 

protocolos. Era preciso compreender mais sobre a vida, ao passo que compreenderia mais 

sobre mim mesma.   

 Através desse caminhar, encontrei na Saúde Coletiva amparo. Percebia que as buscas 

seriam permanentes, mas ali havia a possibilidade de um clarão de ideias, aguçar de 

percepções sobre a prática do cuidado. O ensino poderia ser mais leve e recíproco. 

 Nesse universo, vi-me envolvida na saúde familiar dos indivíduos e no vínculo 

comunitário. Proveniente da tal formação mecanicista, fortemente marcada pelo caráter 

curativo, extrapolava as práticas reabilitadoras da fisioterapia na Saúde da Família. Desde a 

saída do casulo estudantil para o mercado terapêutico, mantive-me envolvida por uma forma 

mais ampla de cuidado. Iniciada com a Residência Multiprofissional, seguida por enorme 

carinho no trabalho no Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) no cuidado de uma 

população favelada da cidade do Rio de Janeiro. 

                                                 
3
 Educação bancária: expressão utilizada por Paulo Freire para descrever a educação elitizada, caracterizada pela 

submissão, autoritarismo, opressão e fragmentação do ensino. Essa proposta apresenta um caráter alienante, com 

reprodução da consciência ingênua e acrítica (FREIRE, 2016). 
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 No emaranhado de afetos que o percurso pessoal e a vida profissional trouxeram-me, a 

possibilidade de aprofundar-me em minha formação acadêmica como mestranda em Saúde 

Coletiva foi engrandecedora. Nesse meio, pude dialogar com a educação em práxis como 

estagiária docente no encontro com a disciplina de Trabalho de Campo Supervisionado 1 

(TCS 1), do curso de medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF). Atuar nos campos 

das artes e espiritualidades brindou minha necessidade de busca das sutilezas dos encontros 

entre saberes e a subjetividade dos indivíduos em processo formativo como compartilhadores 

de sensibilidades singulares e transformadores da hegemonia cientificista. 
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2. Prelúdio - Adágio 

  

 As notas iniciais representam inquietações e ruídos do que o despertar da subjetivação 

nos processos formativos podem produzir nos futuros profissionais de saúde. Adentrar no 

campo da espiritualidade e das artes como ferramentas de conhecimento é uma busca de 

apresentar as sutilezas dos encontros e suas afetações. 

 Esse Prelúdio representa o longo percurso do instrumento solista, com caráter 

recitativo, em Adágio. Entrelaçado ao grave da orquestra como um todo. Desenvolve-se o 

movimento entre o diálogo harmonioso do solo e conjunto orquestral, com reminiscências ao 

tema inicial, seguida de solo e coda final. 

 Com semelhante arranjo, esse texto-concerto discorrerá em seu primeiro movimento 

com sutil melodia da educação popular em saúde nos processos de formação de profissionais 

médicos. Assim, apresentará o espaço/partitura onde pôde-se desenvolver com base nas 

reflexões teóricas. 

 A formação na área da saúde apresenta-se enraizada nas formas convencionais tanto 

de ensino quanto de prática em saúde. Estas raízes são de um ensino hegemônico, 

compartimentado e opressor, que abafa, negligencia e subvaloriza as dimensões sutis e 

invisíveis do ser humano. O educando obriga-se a absorver conteúdos sem tocar seu percurso 

pessoal e cultural. Com seus saberes aprisionados, torna-se acrítico e incapaz de 

transformação (FREIRE, 2016). 

 À luz de uma formação que visa o compartilhamento de saberes, trocas e percursos 

libertadores, tracei uma perspectiva de educação popular, trajeto freiriano de olhar para o 

oprimido do saber, da reflexão, do conhecimento empírico. 

 Compreendo que o processo pedagógico precisa disparar ações de subjetivação 

formando sujeitos para além da lógica biomédica, com uma visão humana dos fatores 

envolvidos na saúde (FRANCO, 2007). 

 Considero, a partir de Vasconcelos (2006), que refletir sobre a espiritualidade e sua 

influência na vida das pessoas, bem como o despertar causado pelo contato com a arte, é de 

relevância singular no campo da Saúde Coletiva, tendo em vista os processos de mudança nos 

currículos das instituições de ensino superior que passaram a valorizar a formação 

humanizada dos futuros profissionais, com compreensão de seu contexto sociocultural e 

valorização da alteridade dos indivíduos na construção de sua identidade profissional 

(KOIFMAN, 2010). 
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  A linguagem do eu profundo catalisada pela arte e a espiritualidade torna-se um 

instrumento para participar dos processos de saúde e adoecimento. Podendo ser capaz de 

instaurar reflexões críticas na de formação de profissionais de saúde. 

 Contemplando tal cognoscitividade, buscamos compreender a sutileza do contato 

espiritual e artístico em futuros profissionais de saúde. Como cenário do estudo, utilizamos o 

espaço rico de formação dos alunos de medicina da UFF, em disciplina fomentada por 

professores e técnicos do Instituto de Saúde Coletiva (ISC). 

 

2.1 Trabalho de Campo Supervisionado 1A 

  

 O campo deste estudo situa-se no processo em que o educando, academicamente 

nominado estudante do primeiro período de medicina, mergulha dentro do espaço de ensino 

da graduação e busca compreender os conteúdos, coletar informações e absorver saberes que 

acredita estarem fora de si, provenientes de livros, professores e demais meios aos quais 

estarão envoltos por longos períodos de aprendizagem. 

 Neste processo, a disciplina Trabalho de Campo Supervisionado (TCS1A) busca 

desconstruir a formação hierarquizada quando propõe temas disparadores para discussão de 

questões de saúde e cultura nos primeiros períodos da formação do estudante de medicina. 

 Essa proposta de disciplina se construiu a partir de múltiplas mãos e saberes através da 

reformulação curricular implantada em 1994 na UFF. Pretendia-se que os estudantes tivessem 

uma formação mais humana desde seu ingresso na universidade. O contato com o outro e 

consigo mesmo dentro de uma sociedade passa pela relação, troca e o voo. O voo que 

necessita de sua vontade e asas para alçar longe o percurso, mas quando em conjunto, o 

bando, passarada, passaredo, passarinhada, revoada ou viveiro, seja lá qual nome queira-se 

dar a esse revoar e entrelaçar de asas, não de aves, mas sim de humanos, pode criar percursos 

criativos e intuitivos. O importante é perceber que essas relações podem auxiliar na formação 

de indivíduos para além dos horizontes da clínica, do corpo, da doença. 

 As disciplinas, entretanto, nem sempre apresentam o novo para todos, podem sim, 

aproximar os voos experimentados fora da universidade para a construção de um sentido deste 

novo-velho em um espaço em que isto é normalmente negado ou abafado. Possibilitam o 

desvendar de novos voos, ressignificando o voo já vivido-voado, pode fortalecer, afirmar ou 

até desconstruí-lo. 

 Dessa maneira, os docentes do ISC da UFF fomentam a disciplina TCS nos primeiros 

semestres do curso de medicina. A disciplina percorre na busca de diferentes cenários de 
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ensino-aprendizagem, com o desafio de ampliar o olhar dos estudantes nas questões que 

envolvem o processo saúde-doença. Os estudantes são levados a campos de vivência, 

experiências de cuidado e de contato com outros profissionais e espaços de saúde e cultura. 

 A ementa do TCS1A, nomenclatura da disciplina obrigatória no primeiro semestre do 

curso de medicina, apresenta na síntese da sua proposta: "caracterização qualitativa e 

quantitativa - ambiental, populacional e biopsicossocial - dos cenários, nos níveis local, 

regional e federal. Políticas Públicas de Saúde. Diversidade Humana. Subjetividade. 

Tecnologias leves e criação de vínculo (Anexo 1). 

 O TCS1A apresenta diversos cenários (temas) que dialogam com a saúde e cultura 

para o desenvolvimento das suas propostas e vivências dos estudantes: trabalho, saúde mental, 

infâncias, maternidade, masculinidades, HIV/AIDS e artes e espiritualidades. 

 O tema Artes e Espiritualidades em Saúde entrou na disciplina com a saída de um 

docente e convite ao professor Júlio Wong Un de retornar ao TCS1A. Este tema 

experienciado ao longo da vida de Júlio, pessoal e profissional, foi instigar e ousar em meio 

acadêmico. A proposta, inicialmente experimental, causou receio em diversos outros 

docentes. Quais os limites da abordagem da espiritualidade na saúde? Como não 

confundirmos a espiritualidade com religiões e assim excluirmos ou constrangermos alunos 

com seus dogmas? Qual o embasamento científico desta perspectiva na formação em saúde? 

Como vivenciar a arte com um olhar para os processos de saúde-doença nos momentos inicias 

de formação? Estes e diversos outros questionamentos foram feitos. Muitos, ousaria dizer, 

quase em plenitude, foram respondidos aos docentes e a nós mesmos ao longo da disciplina. 

 Em meio a este mar de questionamentos e enfrentamentos, fui convidada por Júlio a 

acompanhá-lo na disciplina. Seria um longo semestre de construções compartilhadas, entre 

nós e esse primeiro contato dos jovens, como dizia Júlio, com o meio acadêmico da medicina.  

 Este processo de vivência com os jovens ocorreu no decorrer do segundo semestre de 

2016 (turma 2016-2) e prolongou-se com uma segunda turma no primeiro semestre de 2017 

(turma 2017-1). 

 Ousou, ousamos, lançar tal tema acreditando que as artes e as espiritualidades 

poderiam aguçar sentidos, despertar sonhos, ideais e, acima de tudo, formar médicos mais 

intuitivos. Humano no que concerne o ser sensível ao mundo e ao outro, empático às histórias, 

vivências, sentimentos e capaz de, para além da intervenção biomédica, praticar o cuidado do 

bem, da simplicidade e do afeto.   

 Este interessante percurso foi um caminhar de minha parte junto aos processos de 

ensino. O vislumbre na docência estava tão próximo e quis entregar-me tal qual uma 
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andorinha em imenso azul celeste. Andorinha, pássaro migratório, mas fiel ao seu ninho. Em 

todo sentido pleno que possui, através das mitologias Grega, histórias chinesas e Mali de ave 

que simboliza a esperança, a boa sorte, o amor, a fertilidade, a luz, a ressurreição, a pureza, a 

primavera, a metamorfose e a renovação. Este caminhar foi muito maior que uma simples 

observação participante tal qual a metodologia quer nomear. Tomo como premissa a 

etnografia trazida por Ruth Behar (1995) mulher sensível ao seu mundo e imersão dedicada 

aos processos de contato com o outro, com o olhar feminino e coragem em trazer ao lápis e 

papel a alteridade dos encantos singulares aos encontros, muitas vezes invisíveis aos olhos. A 

etnografia transborda esse olhar, sutil, amplo, relacional, significativo e processual. 

 Ruth Behar e Dorrine Kondo em Women Writing and Culture (1995) trazem a 

importância da escrita autêntica e sensível com o "escrever nossa face" numa abordagem que 

apresenta grupos para além de seus estereótipos e representações culturais, mas sim como 

poderosa ferramenta de afirmação e reconhecimento. Olhar o outro, conviver e relatar sobre 

este torna-se um processo de introspecção e autorreflexão, um mergulhar em si. 

 

* 

 

 O traçar de caminhos fez-me construir junto a Júlio o que ali desenhava-se TCS1A, 

tema Artes e Espiritualidades em Saúde. Desde o preparo, que contava com oficinas e 

reuniões entre os preceptores dos diversos temas, com diálogos, trocas e possibilidades de 

campos cada vez mais importantes aos jovens, até contatos com nossas particulares vivências, 

peças com que formariam os blocos desse quebra-cabeça. As peças por nós seriam oferecidas, 

mas o resultado era individual, cada um teria a possibilidade de uma construção muito 

particular ao que absorveu, trocou e desenvolveu. 

 Vale ressaltar que o processo de planejamento da coordenação da disciplina foi 

fundamental para o trabalho articulado entre os diversos temas. No total são 7 temas do 

TCS1A e 8 do TCS1B. Cada tema conta com, pelo menos, um preceptor, professor do ISC e, 

em alguns temas, acompanhamento de aluno de pós-graduação em estágio docência, como era 

meu caso.  

 Tive a oportunidade de acompanhar a oficina realizada antes do primeiro semestre 

letivo de 2017. Tal oficina foi organizada por duas docentes para que ocorresse de maneira 

dialogal e reflexiva a organização da disciplina, campos e métodos de avaliação, não 

centralizando tais questões a sua coordenação.  



10 

 

 

 

 Nesta oficina houve, em momento inicial, uma discussão baseada em um texto sobre 

educação popular e esta prática nos processos formativos. Através das questões abordadas, 

refleti até que ponto todos sabemos como nos aproximarmos do saber do outro para uma 

construção coletiva e reconhecimento do potencial criativo e intuitivo dos educandos. Esta 

questão foi recorrente durante o processo aqui apresentado, juntamente com a busca desejada 

no percurso. 

 A partir da discussão do contrato pedagógico da disciplina TCS, alguns 

questionamentos foram lançados e reafirmados. O intuito do TCS é mostrar os caminhos do 

ser e fazer, proporcionando o chegar ao "profundo" dos estudantes, para que possam encontrar 

pontos de "luz", atendendo as exigências institucionais
4
. Luzes que afetam, embelezam e 

instigam, ao desvendar caminhos ocultos através dos encontros e reencontros, principalmente, 

o encontro em si, possibilitados pela disciplina. Como ponto de partida trouxeram à discussão 

a ética, responsabilidade, profissionalismo, saúde e cultura, e o apostar na relação afetiva e 

horizontal. 

 

* 

 

 A vivência inicial dos estudantes é realizada coletivamente com acolhida por todos os 

preceptores e divisão de grupos para cada tema do TCS1A. Em seu tema específico, os grupos 

de 10 a 12 integrantes são recebidos com apresentação inicial das vivências que podem ter 

dentro daquele tema.   

 Os campos de vivência ao longo da disciplina são selecionados de acordo com o tema 

e troca com os estudantes, podendo constar de visita institucional ou a um local de práticas, 

bem como encontro com profissionais ou indivíduos articulados a temática. A cada campo os 

estudantes devem produzir um relatório individual sobre a vivência, que é utilizado como 

instrumento de avaliação. 

 Além dos relatórios dos campos (devem ser entregues pelo menos 6 dentre todos os 

campos) os estudantes recebiam textos para aprofundamento nos temas e propostas do TCS. 

Dentre estes textos, 2 a 3 são selecionados para a produção de resenhas produzidas 

individualmente. 

 Para a avaliação do estudante na disciplina são utilizados, então, os relatórios das 

vivências, as resenhas dos textos fornecidos, a participação em aula e o trabalho final. Os 

                                                 
4
 Grifos trazidos a partir de debate na oficina com preceptores do TCS 1A e 1B 
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relatórios e resenhas são avaliados pelos preceptores considerando os seguintes critérios: 

prazo de entrega (até 15 dias após a vivência/disponibilização do texto, para devolução 

comentada ao estudante em, também, 15 dias após a entrega); coerência e clareza; 

identificação de ideias principais; diálogo com as ideias (pontos fortes e fracos, associação 

com outras leituras/campos/experiências prévias, contribuição do texto/campo para a reflexão 

do estudante sobre o tema); formato (ortografia, concordâncias verbais, referências etc). Os 

critérios de avaliação da participação são a assiduidade, pontualidade, comprometimento, 

comportamento, entrosamento e dinamismo. O trabalho final é avaliado desde o processo de 

preparação com avaliação e arguição em aula sobre as experiências vividas até a apresentação 

à turma toda através de um compartilhamento geral breve.    

 

* 

 

 A experiência inicia-se com o contato de toda a turma 1A dos alunos de medicina da 

UFF em encontro com os preceptores dos temas aos quais a turma é subdividida. 

 O momento inicial ocorreu com exibição e debate do documentário Janela da Alma. 

Início comum às duas turmas de TCS 1A acompanhadas (2016-2 e 2017-1). 

 Janela da Alma é um documentário realizado em 2001 por João Jardim e Walter 

Carvalho. Aborda reflexões sobre a visão e sua não redutibilidade. O olho é capaz de transver 

o mundo, segundo Manuel de Barros, citado no referido documentário: 

 

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano): 

A expressão reta não sonha. 

Não use o traço acostumado. 

A força de um artista vem das suas derrotas. 

Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. 

Arte não tem pensa: 

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. 

É preciso transver o mundo. 

Isto seja: 

Deus deu a forma. Os artistas desformam. 

É preciso desformar o mundo: 

Tirar da natureza as naturalidades. 

Fazer cavalo verde, por exemplo. 

Fazer noiva camponesa voar – como em Chagall. 

Agora é só puxar o alarme do silêncio que eu saio por aí a desformar. 

Até já inventei mulher de 7 peitos pra fazer vaginação comigo.
5
 

 

 Há socialmente um medo do olhar do outro e é preciso romper com o olhar 

condicionado para que nasça o conhecimento através do incômodo, da busca. Diversos são os 

                                                 
5
 Manuel de Barros. Poema As lições de RQ. Livro sobre nada. Rio de Janeiro: Record; 1996; p.75. 
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relatos no documentário de pessoas com alterações de visão física, mas não experiencial. 

Citam o quanto a visão é alterada por sentimentos fortes e a visão interior é a que mais nós 

desenvolvemos.  

 Gorender (2007) ao refletir criticamente sobre o documentário através de abordagem 

psicanalítica relata que não interessa apenas o ato de ver, mas de ver-se, tendo o outro como 

espelho. Amplia o sentido mecânico da visão através das ramificações de percepção sobre o 

mundo que esta pode trazer: "Nossa visão abarca o mundo. Modifica-se e constrói-se não 

apenas pelo afeto, mas pelos efeitos de significação. Através destes, a visão pode ser tátil, 

olfativa, sonora. Nossa visão de mundo deve conter em si, para existir, uma ortografia, uma 

gramática da visão." (p.73) 

 A partir deste encontro, os estudantes são aleatoriamente sorteados para os temas. A 

divisão é elaborada pelos alunos veteranos do curso que atuam na disciplina como monitores, 

para de maneira mais próxima, cuidadosa e democrática manterem todos os alunos em algum 

tema específico, dando continuidade ao semestre. 

 O grupo de alunos é então acolhido por seu preceptor e aluno de pós-graduação em 

estágio docência, quando é o caso. Após breve apresentação pessoal e do tema, pactuam os 

próximos encontros, entre vivências e encontros teóricos. 

 Inquietações e animações geram burburinhos neste momento. Curiosos alguns, outros 

receosos e outros ainda pouco interessados refletem já nos primeiros olhares a relação que 

inicia seu tear. Júlio transparece seu humor de forma serena. Questiono até que ponto alunos 

de medicina não ficariam mais intrigados com a postura de um docente assim? Ele é um 

médico, que não exerce a profissão, peruano com cara de chinês e ainda transcorre sobre 

temas de artes e espiritualidades. Solo perigoso, animador ou desinteressante aos jovens? 
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3. Fantasia - Allegro moderato 

 

 Nesse movimento da Fantasia (ou Devaneio), a orquestra apresenta-se crescente e 

antecede a melodia vigorosa e marcial do solista. Em posterior momento, alegre e vivo, 

permite a exibição de virtuosismos deste, antes que, em movimento mais lento, a orquestra 

apresente um sereno coral. Após algumas reexposições temáticas e novos episódios, a 

Fantasia termina de forma grandiosa. 

 Assim, esse movimento pretende dar espaço ao solo da educação popular, porém, com 

as múltiplas vozes. Dialogando com outros instrumentos, contextualiza a temática desse 

trabalho e os percursos de referência histórica e teórica. 

 

3.1 A educação como instrumento de libertação: Paulo Freire 

 
A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o 

debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser 

farsa (FREIRE, 2000, p. 11). 

 

 Paulo Freire (1921-1997), educador brasileiro, de família de classe média de Recife-

PE. Aos 13 anos perdeu o pai e experimentou a pobreza. Alfabetizado pela professora Eunice 

Vasconcelos, aprendeu a respeitar “a maneira bonita” como se expressam as pessoas simples. 

Sistematizou o método de alfabetização, em que a consciência política e o aprendizado da 

escrita se integram. Durante o golpe militar de 1964, foi preso e permaneceu em exílio 

durante 16 anos. Morou no Chile, onde trabalhou cinco anos em programas de educação de 

adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Em 1967, publicou a obra Educação 

como prática da liberdade e, no ano seguinte, produziu uma das mais importantes obras de sua 

carreira intelectual, a Pedagogia do Oprimido. Esses livros são marcos da sua trajetória de 

trabalho e militância. Em 1969, trabalhou como professor em Harvard, em colaboração com 

grupos engajados em novas experiências educacionais. Foi consultor especial do 

Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra (Suíça). A convite 

de 39 universidades estadunidenses e da Unesco, realizou conferências e cursos nos Estados 

Unidos e na Europa. Durante a década de 70, envolveu-se com programas educacionais em 

diversos países, como Guiné-Bissau, Cabo Verde e Angola (KONDER, 2003). 

 Como um dos mais renomados pedagogos brasileiros, desenvolveu uma prática 

educativa libertadora, a partir de uma perspectiva transformadora da conscientização do saber. 

Segundo Freire, essa libertação só é possível quando o oprimido reflete seu papel de sujeito e 

reconhece-se como humano, assumindo sua vocação ontológica e histórica de "ser mais". 
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Criticamente ao ensino dominador e depositor de conhecimento, sua pedagogia pauta a 

libertação dos oprimidos de sua condição de submissão, a partir de processos reflexivos que 

conduzem a uma prática libertadora (FREIRE, 2016). 

 A base do processo de educação apresentado por Freire se dá no diálogo, na ação a 

partir de uma reflexão. "O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, 

para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu" (FREIRE, 2016, p. 135). 

Assim, o ensinar não é um simples transferir de conhecimentos, mas permitir possibilidades 

para a sua produção ou construção (FREIRE, 2014). 

 Por meio desta perspectiva libertadora, seu processo de alfabetização de adultos utiliza 

palavras da cultura e vida dos educandos, como "temas geradores" para a tomada de 

consciência. São estas, parte do contexto social do indivíduo, apresentando significações 

constituídas em seus comportamentos, o que implica familiaridade com o que está sendo 

aprendido. Com este método a experiência de vida é capaz de tornar compatível a existência 

do indivíduo e o material disponibilizado para sua aprendizagem. A metodologia passa a ser 

um instrumento do educando e não somente do educador. A alfabetização se dá de forma 

crítica, na relação com a consciência de si, do mundo e dos outros (FREIRE, 2016). 

 Assim a Educação Popular também é uma prática política, técnica e metodológica que 

não pode ser desenvolvida senão na dialética da construção da história, com suas contradições 

e incompletudes, em um constante vir a ser. Exige uma construção e análise permanente para 

o caminho e libertação dos oprimidos do ensino e das classes populares em seu processo 

histórico de lutas. Lutas estas que marcaram as raízes da Educação Popular em meio aos 

movimentos populares e organizações comunitárias na América Latina e no mundo 

(SANTANA e SILVA, 2016). 

 Freire delineia sua abordagem ontológica partindo da discussão da humanização 

versus a desumanização, com reconhecimento da desumanização não apenas como 

visibilidade ontológica, mas como realidade histórica, para a partir daí traçar a visão de 

humanização (FREIRE, 2016). Dessa forma, a desumanização nega a vocação ontológica de 

ser mais, tendo em vista a historicidade da relação opressor/oprimido e não sua origem como 

destino dado, podendo, assim, ser mudada, pois é produto de uma ordem injusta criada por 

meio da violência dos opressores (SCHEFFER, 2013). 

 Quando a educação permite a tomada de consciência e uma postura crítica, ela 

promove a libertação. Caso esse processo educativo não possibilite a reflexão e ação do 

homem sobre sua realidade, há o risco de reduzi-lo à condição de objeto deste processo, 

através de uma educação pré-fabricada, cuja função é a adaptação do indivíduo, que precisa se 
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moldar ao padrão do ensino. A educação não libertadora possui um papel de domesticação, 

submissão e adaptação, "ajustando" o indivíduo à sociedade. Para Freire, a conscientização é 

o primeiro objetivo da educação, possibilitando uma atitude crítica de reflexão e tomada de 

consciência da realidade para sua transformação (FREIRE, 1979). 

 Paulo Freire apresenta o desafio do diálogo com a construção de conhecimento de 

maneira compartilhada, problematizando a realidade, exercitando o amor, a fé e a esperança, 

com o horizonte no fim da dominação, para homens e mulheres serem mais. (FREIRE, 2016). 

É essa coragem, fortaleza, verdade e fé trazidas na obra de Paulo Freire através de suas 

experiências e o desenvolvimento do seu método revolucionário, que nos é importante e 

afetuoso. 

 

3.2 Educação Popular em Saúde: caminhos de um cuidado compartilhado 

  

 A educação popular parte da ideia que a educação é um dispositivo cultural 

privilegiado para trabalhar as dimensões sutis e invisíveis do ser humano, sem abrir mão da 

reflexão crítica e transformadora da realidade.  

 Na saúde, a educação popular percorre por diversas reflexões no campo acadêmico, 

constituindo suas bases em articulações políticas e mobilizações populares. Através do 

exercício da participação popular, busca dialogar com seus saberes
6
 nos moldes da pedagogia 

freiriana, ampliando o protagonismo no cuidado em saúde (GOMES, 2011). Porém, ao longo 

de seu percurso histórico, inúmeras foram as dificuldades enfrentadas academicamente e 

epistemologicamente para ação em prática deste compartilhar de saberes. A lógica opressora 

da formação depositora de conhecimento deixou imersa os mecanismos de construção 

horizontal dos processos de formação. 

 A educação popular em saúde iniciou sua estruturação como referencial político-

pedagógico na década de 1950, com os princípios motivadores ligados a questões populares e 

embasados na pedagogia desenvolvida por Paulo Freire (BRASIL, 2012). 

 A partir da década de 70, experiências de medicina comunitária começaram a surgir no 

Brasil, principalmente com as residências de Medicina de Família e Comunidade, com a 

                                                 
6
 Saber popular: saberes de experiência feitos através da experiência existencial, na dialógica da prática de vida 

comunitária em que estão inseridos os educandos. Esse saber é ponto de partida da ação educativa 

problematizadora da realidade. 
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proposta de uma abordagem preventiva e difusão de centros de saúde para regiões periféricas, 

integrando a vida das classes populares.  

 Através da formação de coletivos populares que se articularam ao final da década de 

70, em sua maioria com apoio da igreja católica, iniciaram-se atividades com trocas de 

experiências entre o conhecimento técnico-científico e os saberes populares. Com base na 

educação popular de Paulo Freire, muitos profissionais da saúde se engajaram em 

movimentos sociais, indo até periferias e regiões rurais. Com maior interação e convivência 

com grupos populares,  aproximaram-se do olhar horizontal do cuidado com a população. 

Através desse olhar, reorientaram suas práticas possibilitando a compreensão das diferentes 

formas e significados do adoecimento dessas pessoas e trouxerem novas maneiras de 

enfretamento dos problemas de saúde encontrados (VASCONCELOS, 2001). 

 A Educação Popular se consolidou como metodologia, passou a se constituir em 

outros serviços de saúde, reorientando práticas, aproximando profissionais de saúde e 

comunidade e rompendo com a tradição autoritária da Educação em Saúde. A frequente 

passividade dos processos pedagógicos tradicionais é deixada de lado e o processo de 

discussão passa a ser horizontal e dialógico (VASCONCELOS, 2001). 

 A práxis educativa percorreu um abrangente percurso libertador. Dada em meio 

coletivo do pensar, elencar problemas chave e agir, tende-se a liberdade como instrumento de 

indagação e aproximação, rompendo a lógica pragmática e autoritária.    

 Na década de 80, grande marco para a saúde pública, a Reforma Sanitária teve seu 

auge com a reestruturação do sistema de saúde brasileiro. A partir da VIII Conferência 

Nacional de Saúde, constitui-se o Sistema Único de Saúde (SUS), que regulamenta a saúde 

como direito universal e responsabilidade do Estado. Como um dos seus princípios, conta 

com a participação popular na gestão do sistema, o que fortalece os movimentos para a 

implementação e expansão do SUS.  

 Profissionais da saúde, movimentos sociais e pesquisadores norteados pelos princípios 

da educação popular, fomentaram o início de um grupo para reflexão e discussão sobre o 

tema, o que seria posteriormente a Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde 

(ANEPS), pensada no I Encontro Nacional de Educação Popular em Saúde, em 1991, que em 

1998 passa a se chamar Rede de Educação Popular e Saúde (REDEPOP). Essa Rede 

apresenta-se como um espaço de diálogo que articula movimentos populares e profissionais 

da saúde numa troca, problematização e "convergência de ideologias aparentemente díspares" 

(STOTZ; DAVID; WONG-UN, 2005, p. 53). 
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 No ano 2000, os integrantes da oficina de Educação Popular e Saúde, durante o 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva em Salvador, apontam à necessidade da 

institucionalização das atividades vinculadas à formação e à pesquisa, articulando a criação do 

Grupo de Trabalho de Educação Popular e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(Abrasco). Com o envolvimento de  militantes de movimentos e pessoas que desenvolvem 

práticas educativas, além dos parceiros institucionais de secretarias municipais e estaduais de 

saúde, e do Ministério da Saúde, estruturou-se, em 2003, a ANEPS - Articulação Nacional de 

Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde. 

 A partir da REDEPOP, em 2006, forma-se outro coletivo que aprofunda-se no estudo 

da espiritualidade em saúde, a Rede de Estudos sobre Espiritualidade no Trabalho em Saúde e 

na Educação Popular. 

 Em 2013, o Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde apresenta a Política 

Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS) no âmbito do SUS com os princípios de  

diálogo; amorosidade; problematização; construção compartilhada do conhecimento; 

emancipação e o compromisso com a construção do projeto democrático e popular. Essa 

política aponta a participação, controle social e gestão participativa; a formação, comunicação 

e produção de conhecimento; o cuidado em saúde; a intersetorialidade e diálogos 

multiculturais como seus eixos estratégicos (BRASIL, 2013). 

 Apesar das dificuldades enfrentadas tanto politicamente, quanto nas práticas em saúde, 

essas redes constituem permanentes marcos na educação popular em saúde que até o 

momento apresentam forças transformadoras das práticas dialogadas e problematizadoras, 

buscando espaço para tal construção compartilhada dos saberes.  

 A Educação Popular e saúde tem como ponto de partida os saberes prévios dos 

indivíduos, partindo do princípio não da transferência de conhecimento, mas sim de criar 

possibilidades para a produção e construção. Esse processo educativo tem o pressuposto do 

diálogo, com uma relação de troca entre educador e educando para uma construção 

compartilhada do conhecimento. O elemento central dessa intervenção é a problematização a 

partir das concepções e saberes sociais da população, para um indivíduo mais crítico, cabendo 

ao educador em saúde facilitar esse processo de questionamento e reflexão do sujeito sobre 

sua realidade (FREIRE, 2016; STOTZ, 1993). Questionando o modelo biomédico 

hegemônico, pressupõe uma concepção ampliada de saúde, considerando os determinantes 

sociais de saúde do processo saúde-doença (BRASIL, 2012). 

 Em sua origem, a Educação Popular apresenta um compromisso com as classes 

oprimidas e menosprezadas, com a emancipação humana, através de um olhar político com as 
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classes populares, objetivando melhores condições de vida e saúde, luta pela cidadania e 

controle social. Tendo em vista a problematização que propõe, atua como instrumento de 

crítica às situações de injustiça e opressão pessoal e do grupo social, até então invisíveis, 

favorecendo a transformação social necessária. Para tal, a Educação Popular visa superar o 

modelo bancário da educação explicitado por Paulo Freire, sendo esta contraposição às 

práticas autoritárias e normatizadoras presentes no meio social, mas também, na gestão e 

serviços de saúde, compreendendo de maneira ampliada o processo de saúde-doença, de 

maneira integradora e participativa.   

 

3.3 A Educação em Saúde na Atenção Básica 

 

A Atenção Básica pertencente à Saúde Coletiva como primeiro nível de atenção em 

saúde, orientada pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da 

continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, 

da equidade e da participação social. A Atenção Básica considera o sujeito em sua 

singularidade, complexidade e inserção sociocultural, buscando produzir atenção integral, 

com a coordenação do cuidado, abrangendo a promoção, prevenção e proteção da saúde, o 

diagnóstico e tratamento, além da redução de danos ou de sofrimentos, com impacto na 

situação de saúde e autonomia dos indivíduos e suas coletividades (BRASIL, 2011). 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é campo prioritário na saúde e visa à 

reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do SUS, favorecendo 

uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, 

diretrizes e fundamentos da Atenção Básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação 

de saúde das pessoas e coletividades. Algumas características do processo de trabalho da ESF 

englobam: a prática do cuidado familiar ampliado; a valorização dos diversos saberes e 

práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva; e a promoção e estímulo à 

participação da comunidade no controle social (BRASIL, 2007). 

Para que os serviços de saúde contemplem as necessidades sociais das populações, 

precisam considerar o que as pessoas pensam sobre seus próprios problemas e quais soluções 

buscam (VALLA, 1999). Os diversos profissionais da saúde em sua atuação de educação e 

promoção de saúde podem utilizar a arte, religião e cultura no contexto dialógico dos atores 

populares como uma dimensão potencializadora, capaz de promover reflexões críticas das 

ações, favorecendo a escuta em rede da experiência coletiva, apresentando grande efeito nos 
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objetivos propostos e elevação da qualidade de vida dos usuários (BRASIL, 2007; BRASIL, 

2012). 

 

3.4 O cuidado em Saúde e os Saberes Populares 

 

O contexto sociocultural das populações é determinante nas ações de cuidado em 

saúde, sendo os padrões culturais colaboradores na compreensão do processo saúde-doença 

(SIQUEIRA, 2006). Em vista disso, propõe-se atualmente um compromisso humanizador do 

cuidado, reconhecendo a diversidade sociocultural e a participação como cidadania 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

A educação popular pode ser reorientadora da diversidade de práticas em saúde, 

facilitando e fortalecendo o diálogo com a população. Ela busca trabalhar de maneira 

pedagógica o ser humano e seus grupos envolvidos no processo de participação popular, 

fomentando formas coletivas de aprendizado e investigação. Dessa forma, promove o 

aumento da capacidade de análise crítica sobre a realidade do indivíduo e sua sociedade, bem 

como, o aperfeiçoamento das estratégias de luta e enfrentamento (VASCONCELOS, 2001). 

A prática em educação popular é capaz de ampliar a compreensão de mundo e o 

diálogo com as diversas experiências e saberes populares, tendo a cultura como possibilidade 

de transformação e aprendizagem (OLIVEIRA, M.W., 2010).  Através desse diálogo se 

esforça para compreender o saber do interlocutor popular, tornando-se um instrumento para a 

construção histórica de uma medicina integral, ampliando a inter-relação entre os sujeitos 

(VASCONCELOS, 2001). 

Estudos já apontam a necessidade da participação popular nas práticas em saúde e 

participação política, através de uma ação cultural ampliada de diálogo (BRANDÃO, 2001; 

CAMPOS & MISHIMA, 2005; MEDEIROS et al., 2007).  É importante, por sua vez, a 

reflexão sobre essa articulação no campo da educação, com estudos que demonstrem novas 

perspectivas pedagógicas que correspondam às reais necessidades educativas do ser humano, 

compreendam e construam processos de reflexão da práxis. A proximidade com diversas 

propostas interdisciplinares e transdiciplinares pode minimizar ou transformar as causas 

fragmentadoras do ensino e suas consequências, com processos educativos centrados na 

produtividade e no modelo biomédico vigente. Assim, algumas abordagens, principalmente 

em projetos de extensão, já demonstram o reflexo do contato com os saberes populares 

através da metodologia da Educação Popular como ferramentas disparadoras de processos de 

subjetivação e compreensão crítica do cuidado em saúde (BARRETO, 2013; SILVA, 2013).    
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Apesar das reflexões teóricas e metodológicas sobre a educação, promoção e 

prevenção em saúde, o mesmo não ocorre comumente de maneira formalizada nas práticas de 

ensino brasileiras, com poucas abordagens através do compartilhamento de saberes (SILVA et 

al., 2010). Com essa proposição em dar a luz às práticas dialogais e de construção coletiva de 

saberes no ambiente formal do ensino acadêmico que acreditamos ser necessária a reflexão no 

âmbito das práticas de Educação Popular em saúde que ocorrem como proposta de cuidado, 

com dialogismo entre os saberes, aprofundando sua metodologia de ação e formação na área 

de saúde. 

 

3.5 Espiritualidade e saúde 

 

 A espiritualidade é a busca humana de compreensão de si e do outro, assim como dos 

eventos da natureza, da vida e da morte e das relações. A espiritualidade não apenas move o 

ser humano, mas o transforma. Naturalizada, é o amor reflexivo à vida (SOLOMON, 2003). 

 Ao longo da história humana a espiritualidade foi compreendida de diversas maneiras. 

Para Demócrito, o corpo era visto como uma tenda, envoltória da alma, esta responsável pela 

vida e sensações. Durante a Idade Média, compreendia-se que do corpo surgiam os pecados e, 

assim, as doenças. A alma era responsável pelos valores supremos, como a espiritualidade e a 

racionalidade. Em nome da religião, nesse período a ciência e o espírito de objetividade foram 

reprimidos.  

 Na modernidade, com as ciências naturais, Descartes discorre sobre a separação entre 

mente e corpo. Corpo visto como máquina e objeto de estudo da medicina; mente atribuída a 

religião e a filosofia. Os sentimentos, os afetos e o Espírito tornam-se reprimidos em nome da 

ciência, produzida pelo intelecto (VASCONCELOS, 2006). 

 Entretanto, o filósofo Spinoza, em Ética
7
, sua obra póstuma de 1677, em contraponto a 

sua época, afronta esse dualismo ao apresentar que uma única substância, Deus ou natureza, é 

a fonte do pensamento e a sua extensão. Assim, sendo este um propósito de apresentar a 

mente como inseparável do corpo, apesar das diversas críticas a tal questão naquele momento. 

 Reconhece-se, atualmente, a religião como prática institucionalizada de um sistema de 

crenças e rituais, vivenciada em determinada comunidade. A espiritualidade, ademais, é uma 

transcendência pessoal na busca de sentido do existir. Apresenta uma profundidade e 

subjetividade que permeiam a vida humana, suas reflexões ideológicas, os sentidos agregados 

                                                 
7
 SPINOZA, B. Ética. Tradução de Tomaz Tadeu. 2.ed., 5. reimp., Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2016. 
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das relações intrínsecas e extrínsecas, com o mundo, com o outro, as sociedades, o ambiente, 

os animais ou objetos. É orientada pelos afetos, emoções, percepções sensíveis que 

contemplam os modos de viver, a arte, a cultura e a fé. Pode ser manifestada em práticas 

religiosas e doutrinárias, mas não depende destas para se expandir e recriar.  

   O indivíduo em contato pleno com sua espiritualidade transcende o cotidiano através 

de reflexões existenciais sobre significados e propósitos, em vista de uma conexão, sentido de 

algo maior dentro de si. Desta forma, a espiritualidade é uma maneira de experimentar e viver 

o mundo, interagindo com as pessoas e o quê nele contém (SOLOMON, 2003). 

 Estudos que remetem à compreensão da espiritualidade na saúde demonstram o 

relevante papel do respeito e suporte às crenças dos pacientes por parte dos profissionais 

médicos no processo de cuidado. O contato e reflexão sobre esses saberes na formação do 

profissional de saúde pode ser importante para compreender o papel da espiritualidade em sua 

prática clínica (SAAD et. al, 2001). 

 Para Boff (1998), uma nova formação social é necessária para despertar esses saberes 

e sensibilidades, mas exige extrema coragem e um caminho intuitivo. Pensar, assim, numa 

formação em saúde com alteridade e novas perspectivas do despertar do estudante através de 

caminhos intuitivos e criativos retrata a coragem do fazer acontecer em meio ao ensino 

convencional. Buscando atos de coragem dentro desses mesmos atores. 

 Para os educadores cabe o desafio de despertar nos jovens os corações-águia ali 

presentes. Apontá-los ao sol e propiciar o voo, para que não se contentem com os grãos 

recebidos que os deixam subalternos e menores em seu saber e utopias. Através do equilíbrio 

e integração das forças, será possível o caminhar para integrarmos a realidade
8
. 

 O mundo é formado pelo outro, através de atos coletivos de interações, criatividade e 

amor. Para Boff, essa é a base biológica para as relações de amizade e amor. E o que é o 

trabalho em saúde se não amor? A valorização dos sentimentos positivos e amorosos 

amplifica as relações de cuidado, sendo o afeto importante nos diálogos e na construção de 

uma vida com mais saúde.  

 O cuidado é uma atitude de zelo, preocupação com responsabilização e envolvimento 

afetivo (BOFF, 1999). Esse cuidado emerge da prática do amor nas relações. Amor este que, 

                                                 
8
 Na dimensão-águia, segundo Boff em seu livro O despertar da águia: o dia-bólico e o sim-bólico na construção 

da realidade (1998), estão os sonhos e utopias que não morrem, sempre ressuscitam e precisam ser despertos 

para os indivíduos alçarem voo além das limitações impostas pela sistema social imperante da dimensão-galinha. 
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nem sempre como um ato consciente, proporciona motivações e intuições sobre a realidade 

nos processos de produção de saúde. 

 O amor é um dos responsáveis pela superação de práticas desumanizantes e na criação 

de novos sentidos no trabalho em saúde. Um trabalho criativo e integrado tendo a 

amorosidade como instrumento e finalidade do trabalho em saúde (VASCONCELOS, 2016). 

 Dessa forma, o debate sobre espiritualidade precisa eclodir para além da vivência 

pessoal dos profissionais de saúde e fazer parte das bases da formação. Essa ferramenta de 

transformação do indivíduo promotor do cuidado iniciará um processo humanizado dentro do 

espectro de saúde-doença, propiciando encontros de vínculo e atenção ampliada, que 

fortalecem a atenção em saúde. Assim como descreve Vasconcelos (2006), a entrega nessa 

experiência espiritual libera energias transformadoras no indivíduo que refletem na realidade 

ao seu redor: 

 

O intenso dinamismo experimentado na vivência mística vem de setores mais 

profundos e inconscientes da subjetividade, sobre os quais a vontade apenas pode 

dispor-se a acolher ou recusar a se envolver. O que se segue nesta experiência é 

imprevisível e traz grande repercussão na vida concreta de quem a ela se entrega. 

Mobilizam-se sentimentos e emoções muito intensos, capazes de liberar 

surpreendentes energias de transformação interior e de enfrentamento da realidade 

exterior. (VASCONCELOS, 2006, p. 35) 

 

 Além disso, fomentar as reflexões espirituais dos estudantes no início de sua formação 

é uma maneira de defesa contra as angústias apresentadas por estes quanto à abordagem 

biomédica dos pacientes, sem inclusão dos componentes emocionais e as questões inerentes 

ao sofrer humano (QUINTANA, et. al, 2008; REGINATO, et. al, 2016).  

 

3.6 Artes e Saúde 

 
Que a arte me aponte uma resposta 

Mesmo que ela mesma não saiba 

E que ninguém a tente complicar 

Pois é preciso simplicidade pra fazê-la florescer 

Pois metade de mim é platéia 

A outra metade é canção 

Que a minha loucura seja perdoada 

Pois metade de mim é amor 

E a outra metade também (Oswaldo Montenegro) 

 

 Os seres humanos já buscavam o trabalho do corpo e da imagem como ferramentas de 

expressão desde os períodos pré-históricos, mecanismo de representatividade de sua realidade 

e comunicação com os semelhantes e as divindades (CASTRO, 2006). Atualmente a arte se 

insere no campo da saúde através do potencial criativo dos indivíduos, que suscita 
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mecanismos de expressão no encontro com a realidade. Este encontro potencializa a 

sensibilidade, com reflexão e transformação, favorecendo o desenvolvimento pessoal e social 

(CIORNAI, 2004). 

 A arte em seu potencial de criação pode aguçar sentidos e se apropriar de experiências 

no corpo, induzidas por sons, palavras (poesias, contos, textos literários), imagens e 

expressões corporais (tais quais a dança e o teatro). 

 Segundo o dicionário Michaelis (2015) a arte é a representação mimética da natureza, 

figurando algum ser, sentimento ou fato. De acordo com cada período, pode ser expressão do 

divino com caráter doutrinário ou estético, através de uma visão do mundo, dos seres e da 

natureza. Expressão esta criadora, que transfigura-se em som, movimento, linguagem ou 

cores, construindo sentimentos para a obra (e a realidade). 

 Avanços nos estudos da neurociência, em especial da neuroestética
9
, apontam  que 

ativações fisiológicas e emocionais podem ocorrer a partir da percepção de obras de arte e que 

estas, por sua vez, tem grande potencial terapêutico. Dessa forma, é válido apostar nos 

benefícios proporcionados por atividades lúdicas, que ativam a criatividade através da 

linguagem artística (PHILIPPINI, 2014). 

 A arte expande a compreensão das relações humanas com o meio, propiciando a 

construção de espaços produtores de saberes em saúde, com despertar da sensibilidade e dos 

processos criativos inerentes ao ser humano. Ao abrir-se para a capacidade criativa, os 

indivíduos percebem sua força e sensibilidade, possibilitando a dialética entre a compreensão 

de saúde individual e coletiva (ANSCHAU ROMAN, 2013). Através da arte, aproximam-se 

os sentidos, liberam-se sentimentos e surgem os afetos transformadores, até então invisíveis. 

 Na formação em saúde, a arte torna-se ferramenta de sensibilização dos futuros 

profissionais, confrontando-se com a realidade inerente ao ser. Propicia reflexões através dos 

sentidos, fomentadores de intuição, criação e razão. Esse potencial possui aplicação social no 

cuidado humanizado em saúde, por trabalhar as interações. Fortalece, assim, a práxis 

vinculada à integralidade, com valorização das subjetividades (SILVA, 2013). 

 Essa transformação da práxis torna-se possível através de resignificações pessoais: 

 

A mediação de materiais artísticos permite dar forma às inquietudes e incertezas, 

propicia a descoberta gradual de novos significados sobre si, e através da 

materialização destes retratos do mundo interno, configura-se a possibilidade de 

                                                 
9
 Estudo dos fundamentos neurológicos da contemplação e criação artística. Através da neurociência, busca 

explicar de quais maneiras as experiências estéticas são processadas no cérebro de expectadores, assim como, em 

artistas quando criam uma obra.   
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compreender-se, transformar-se, e ainda ampliar as próprias estratégias de 

comunicação (PHILIPPINI, 2014, p. 163). 

 

 Carl Jung através do conceito de "função transcendente" possibilita a construção de 

um saber transdisciplinar, sendo o símbolo uma categoria ontológica. Considera o trabalho 

clínico, terapêutico, como ato de criação. A transcendência como a relação entre o consciente 

e o inconsciente. O consciente como a realidade linear e persistente, o inconsciente como a 

intuição, que se dá através da experiência com os símbolos e imagens. Para Jung, a 

consciência emerge do inconsciente, que opera com a capacidade de refletir sobre, apreciar. 

Está sempre presente nas relações interpessoais, tornando-se possível na experiência. O 

terapeuta possui a função transcendente ao facilitar o processo de integração do consciente 

com o inconsciente, através do diálogo e do afeto, enraizando a relação do homem com o 

mundo e consigo (MELLO & DAMIÃO Jr., 2014).  

 Assim, a proposta transdisciplinar de Jung estabelece diálogo com as matemáticas, 

com a arte, a saúde e as espiritualidades a fim de demonstrar uma base de conhecimento que 

não se reduza a campos de saber.  

 

3.7 Formação em Saúde 

  

 Durante o século XX, após a publicação do Relatório Flexner (1910), houve uma das 

mais importantes reformas das escolas médicas nos Estados Unidos. Esse modelo foi utilizado 

como base para a formação médica norte-americana e mundial (PAGLIOSA & ROS, 2008). 

Apresenta como característica uma formação médica mecanicista, biologicista, 

individualizante, com ênfase na medicina curativa e exclusão das práticas alternativas 

(KOIFMAN, 2001). 

 O modelo "flexneriano" apresenta uma divisão clara entre os ciclos de formação, 

valorizando os processos curativos e hospitalares. Demonstrou a relação entre o sistema 

médico e o capital, ainda hoje presente nas práticas medicalizantes com o controle das 

indústrias farmacêuticas. A escola médica passou a ser elitizada e reducionista, 

principalmente ao renegar a relação ampliada do cuidado em saúde com as práticas 

alternativas, tal qual a homeopatia. 

 Apesar de beneficiar a organização e regulamentação dos currículos das escolas 

médicas e a busca de excelência com a racionalidade científica, nega as dimensões políticas e 

organizacionais dos serviços de saúde. A doença é o centro do estudo da medicina, 

descartando-se o social, o coletivo e a comunidade (PAGLIOSA & ROS, 2008).    
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 A partir do final do século XX, surgem discussões sobre os currículos pedagógicos, 

principalmente no ensino superior, dos cursos de formação em saúde. Estudos questionam as 

formas de ensino até então utilizadas, com apoio a propostas integrativas, em proximidade 

com a vida cotidiana, a cultura e a sociedade. Consideram relevantes além dos conteúdos 

cognitivos, o trabalho com o corpo, as emoções, as habilidades e os valores sociais 

(ALBUQUERQUE et al., 2009; SANTOS et al., 2007). 

 Esse processo de reforma do setor saúde em diversos países ocorre a partir das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Medicina. Faz-se 

necessário considerar as necessidades de saúde da população, promovendo a interação entre 

ensino, serviço e comunidade, preferencialmente nos serviços do SUS (PAGLIOSA & ROS, 

2008). 

 As reflexões sobre a quebra do paradigma cartesiano no currículo do ensino na área 

médica apresentam uma alternativa quanto ao reducionismo biológico do ser humano e sua 

fragmentação, para enquadramento das questões sociais, psicológicas e dimensões 

comportamentais das doenças (KOIFMAN, 2001). 

 Os processos de formação precisam atentar ao aprender durante toda a vida e formação 

profissional, através de cenários e estratégias de ensino-aprendizagem diferenciados, com 

resignificação dos até então existentes. 

 Atualmente, no campo educacional dentro da área da saúde, muitas mudanças já 

ocorrem nos diversos currículos brasileiros. Entretanto, mesmo com a expansão de 

metodologias ativas problematizadoras, prevalece o autoritarismo, a prática verticalizada e 

hierarquizada de transmissão de conhecimentos.  

 Para ser coerente com os princípios do SUS, acredita-se numa prática educativa que 

busque a capacidade crítica e reflexiva do educando. Assim, o processo educativo vincula-se 

com a abertura, a disponibilidade e a curiosidade dos sujeitos de explorar novos saberes e 

conhecimentos. Afirmando a necessidade de horizontalização, com o afastamento do 

autoritarismo e do messianismo do educador (DIAS & FERREIRA, 2015; KOIFMAN, 2010). 

 Com as mudanças curriculares provenientes das inúmeras críticas e reflexões do 

processo de formação em saúde, as metodologias ativas e problematizadoras passaram a ser 

amplamente valorizadas (VASCONCELOS, 2016). Freire (2016) nos alerta que “formar é 

muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas". Assim, a 

Educação Popular surge como, para além de uma estratégia didática, um desafio de pesquisa 

compartilhada entre os educadores e educandos, comprometida com a realidade vivida no 

trabalho e na sociedade (VASCONCELOS, 2016). 
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 Existe uma grande confusão quanto ao termo popular da Educação Popular, como se 

esta se voltasse a práticas educativas apenas para o público popular. Enquanto, na realidade, 

este termo refere-se aos pressupostos éticos, políticos e abordagens metodológicas que a 

orientam, com construção compartilhada do conhecimento através da valorização dos saberes 

e iniciativas dos educandos, com compromisso para o fortalecimento do protagonismo das 

classes populares, para a construção de uma sociedade justa, solidária e democrática. "Esta 

concepção valoriza o processo de construção conjunta do conhecimento e das ações de saúde, 

respeitando a presença de elementos imprevisíveis de emoção e afeto, presentes no encontro 

humano que se dá no cuidado em saúde" (VASCONCELOS, 2016, p.837). 

 Experiências como a apresentada por Santorum e Cestari (2011) no curso de extensão 

universitária “Saúde, educação e política: práxis no SUS” demonstram uma abordagem 

diferenciada no processo de ensino, com busca dialogada de conhecimento e horizontalidade 

dos saberes. Estudantes das diversas áreas de saúde da Universidade Federal do Rio Grande 

reuniram-se para reflexão de suas práticas com construção compartilhada, em processos de 

afeto e diálogo. Essa práxis construiu espaços de diálogos para, segundo eles, o "pensar-agir" 

favorável a uma saúde pública de qualidade e de direito universal. 

 Com a finalidade de traçar esse percurso de desconstrução do ensino médico 

fragmentado e biologicista, desde 1970 iniciou-se o processo de reflexão sobre o currículo do 

curso de medicina da UFF, com articulação entre os movimentos de discentes, docentes, 

profissionais de saúde e de comunidades. Processo extenso, entre troca de gestão e 

profissionais, a reformulação curricular ocorreu apenas em 1992, e sua implantação, em 1994, 

com a resolução 37/94 do Conselho de Ensino e Pesquisa (CEP) (KOIFMAN, 2001). Dentre 

seus objetivos gerais, está a busca da interdisciplinaridade, a formação de um profissional 

humanista, com compromisso social e conduta ética. Nessa resignificação curricular, 

apresenta como um de seus eixos o Programa Prático-Conceitual (PPC), no qual pertence a 

disciplina TCS, com a finalidade de vivências em "territórios de aprendizagem", que 

inclinem-se para a valorização do cuidado em saúde e práticas dialógicas. Busca-se a 

integração aprendizagem-extensão-pesquisa em campos onde os futuros profissionais de 

saúde possam "pensar de maneira articulada e integrada os aspectos socioculturais do 

adoecer". (KOIFMAN & SAIPPA-OLIVEIRA, 2014).    
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4. Ária - Largo 

 

 O tema principal da Ária (Modinha) é apresentado pelo solista, após dois pequenos 

motivos de caráter bem sentimental. O solista é acompanhado solenemente por outros 

diferentes instrumentos em cada momento. 

 Nesse movimento, apresento a proposta de estudo, objetivos e o início do 

desenvolvimento metodológico, com marcante presença dos motivos sentimentais, em 

consonância com a Bachiana de inspiração. Tais motivos seguirão no movimento seguinte.  

 

4.1 Por quê o caminhar com as artes e as espiritualidades através da Educação Popular? 

  

 A espiritualidade, a arte e os processos de criatividade, subjetividade e cuidado em 

saúde com compartilhamento de saberes têm ganhado espaço no campo científico e nos 

processos de formação em saúde.  

 As práticas que atuam na sensibilização de estudantes e profissionais da saúde 

apresentam-se como possíveis ações integrativas de atenção à saúde, inicialmente por ser a 

integralidade um princípio do SUS. Porém, Giovanella et al. (2002) e Mattos (2004), apontam 

esse princípio como o menos visível e mais ausente nas discussões.  

 Com a pretensão de desenvolvimento de um profissional com visão ampliada de 

cuidado e dos processos de saúde-doença, necessita-se de uma educação com conhecimentos 

construídos a partir de múltiplos saberes, com experiências do trabalho, da universidade e da 

vida (RAMOS, 2001). 

 Dessa forma, Silva & Tavares (2004) apresentam que é imprescindível uma visão 

sistêmica de formação, mediada por práticas integradoras, com aproximação e interação das 

diversas áreas de conhecimentos, articulando uma nova pedagogia. Os sujeitos aprendem 

utilizando suas vivências e meio social, desenvolvem o potencial de criação, aprimorando, 

assim, sua relação intrínseca sobre o compreender e construir saúde.  

 Alguns estudos já apontam a relação entre Arte e Saúde nos processos formativos em 

saúde das diversas áreas e seu impacto na criatividade e nos processos reflexivos dos 

estudantes (OLIVEIRA et. al, 2010; SILVA, 2013; SILVA et. al, 2014). Porém, essas práticas 

estão vinculadas a projetos de extensão ou atividades externas, optativas para os alunos, 

possivelmente despertando o interesse dos quais, de alguma maneira, já tenham alguma 

vivência artística. 
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 Tal qual a vertente da arte, a Espiritualidade e Medicina ou Espiritualidade e Saúde, 

tem se difundido nas universidades. Exemplo da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) - Escolas Paulista de Medicina e Paulista de Enfermagem - com a disciplina 

eletiva Espiritualidade e Medicina dirigida a estudantes de graduação da medicina e 

enfermagem do 3° ao 8° semestres, que aborda temas como religiões e reflexões sobre Deus, 

fé, transcendência e a importância da espiritualidade no processo saúde-doença e no cuidado 

humanizado (REGINATO, 2016). 

 

4.2 Definindo a problemática e os objetivos da pesquisa 

  

 É necessário uma reflexão crítica sobre o processo formativo em saúde, considerando 

os envolvimentos ligados a subjetividade humana, tais como a espiritualidade e arte, e as 

práticas alternativas de cuidado. A ausência da dimensão cultural e dos saberes intrínsecos ao 

ser humano na formação dos profissionais da saúde, interfere na visão humanizada, sensível e 

empática destes, com reflexos na futura prática profissional (VASCONCELOS, 2006). 

 Ao refletir sobre essas questões e os ponderamentos teóricos até aqui apresentados, 

elaborei algumas perguntas para nortearem o que almejo neste estudo: Quais poderiam ser os 

caminhos de uma pedagogia freireana através das artes e espiritualidades na formação 

profissional em saúde? Como a educação popular poderia contribuir na formação de sutileza, 

intuição, respeito e descoberta de outras formas de pensar, agir e criar cultura e vida? Qual a 

importância de explorar/vivenciar as dimensões sutis e intuitivas das artes e das 

espiritualidades para formar profissionais de saúde? Como o contato com campos de arte e 

espiritualidade durante o processo formativo em saúde podem influenciar os indivíduos em 

sua singularidade pessoal, social e profissional? 

 Problematizar essas questões e, de alguma maneira, buscar contemplar a disciplina 

TCS1A para respondê-las contribuiu para possibilidade de perspectivas ampliadas de 

construção de processos de ensino-aprendizagem dentro do contexto acadêmico. Ao envolver 

os diversos aspectos do ser humano através de processos que valorizam o educando por 

completo em seus saberes e vivências, se conjectura percursos para produção de 

conhecimento através de aspectos subjetivos em consonância com os objetivos já 

tradicionalmente instaurados nas práticas de ensino. 

 Essas reflexões são importantes por possibilitar, com as vertentes espirituais e 

artísticas na formação universitária, espaços pedagógicos que valorizem e apoiem o percurso 

pessoal dos educandos, bem como seus processos de autoconhecimento e construção de sua 
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rede de saberes, compartilhando e problematizando suas experiências e percepções com 

cuidado, respeito e afeto. 

 Espaços que possibilitam estas indagações, vivências, trocas e acolhidas podem 

contribuir para superar as posturas fundamentalistas e intolerantes, marcas históricas na vida 

religiosa da sociedade, com repercussões importantes nos serviços de saúde. Desafio 

audacioso este a ser enfrentado para auxiliar a formação universitária mais humana, 

principalmente devido a pouca tradição desse tipo de trabalho pedagógico nas universidades e 

diante da comum desconfiança acadêmica com temáticas relacionadas à perspectiva espiritual 

(VASCONCELOS, 2011). 

 Assim, diante das considerações e relevância do debate sobre a Educação Popular 

como metodologia que valoriza as dimensões sutis do ser humano e que pode produzir um 

compartilhamento de saberes importante na formação universitária, este estudo traçou uma 

interface entre a Espiritualidade, a Arte e a Saúde através das vivências e experiências 

teóricas, visuais e corporais contempladas na disciplina TCS1A.  

Como objetivo central do estudo busquei compreender a influência da experiência na 

disciplina TCS1A do curso de medicina da UFF, nos campos de artes e espiritualidades, na 

formação de estudantes de medicina.  

Ao destrinchar esse intento, almejei, especificamente, identificar, relatar e refletir 

sobre as vivências e percepções produzidas nos encontros do tema artes e espiritualidades da 

disciplina TCS1A, através dos diálogos e interação com o grupo, assim como nos relatos de 

campo escritos e artísticos; analisar a abordagem educativa em saúde da Educação Popular 

como ferramenta de ensino através da escuta e troca de saberes, por meio da autoavaliação 

dos educandos envolvidos nesse processo e percepções obtidas em suas vivências e relatos. 

 Valorizar esses campos dentro da formação em saúde tem potencial de criar condições 

para um maior diálogo educativo, com inclusão da linguagem simbólica da sensibilidade, 

emoção e intuição, juntamente com a razão e lógica do ensino. 

 Nessa perspectiva, é importante um aprofundamento teórico entre estes campos do 

conhecimento, em busca de trilhar caminhos para uma formação universitária mais 

humanizada e coerente com a complexidade da vida humana. Essa formação possibilita uma 

mudança na postura dos futuros profissionais de saúde para que sejam mais comprometidos e 

capacitados para as demandas intersubjetivas do processo de saúde-doença e, assim, do 

cuidado em saúde e transformação social. 

 As artes e espiritualidades contribuem para a construção de uma integralidade do 

cuidado e da formação dos indivíduos, na perspectiva que esta agrega a emoção, a intuição e a 
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sensibilidade. Assim, a metodologia da Educação Popular abraça essas questões ao 

potencializar a construção coletiva do cuidado. O estudo pretende contribuir, por sua vez, para 

a produção de conhecimento no campo da saúde coletiva por se efetivar em processo de 

pesquisa que se propõe a avaliar prática preconizada pela Política Nacional de Atenção a 

Saúde com abordagem no eixo de integralidade e construção coletiva do cuidado à saúde 

(BRASIL, 2011). Atende a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde que 

permite que prioridades de pesquisa em saúde estejam em consonância com os princípios do 

SUS. O foco da investigação tem relação com os itens 18 Promoção da Saúde - com a arte 

como ferramenta, 21 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - reflexão sobre os processos 

formativos em saúde e a sensibilização dos futuros profissionais e 22 Sistemas e Políticas de 

Saúde, relativos aos estudos sobre atenção à saúde (BRASIL, 2008). 

 Além da contribuição epistemológica acadêmica, o estudo tem como intuito viabilizar 

discussões fomentadoras das Ligas estudantis de Espiritualidade nas universidades e o 

fortalecimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS). Através 

dos achados dessa pesquisa, almejamos suscitar reflexões que contribuam para processos 

formativos na área da saúde. Tendo em vista o potencial das articulações discentes dentro das 

universidades, como exemplo da UFF e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a 

contribuição através de visibilidade de mais ações que são norteadas pelo princípio da 

Educação Popular e abarcam questões de espiritualidade, propiciam ferramentas aos 

estudantes para conquista de espaços cujos saberes e emoções sejam valorizados e 

respeitados. Assim como, fornecer materiais de estudo dos conceitos espirituais para além dos 

dogmas e doutrinas religiosas. 

 

4.3 Aspectos éticos no ato de pesquisar 

  

 Esta pesquisa foi realizada conforme é preconizado pela Resolução CNS nº 510/2016  

referida pela Ética na Pesquisa na área de Ciências Humanas e Sociais e a Resolução nº 

466/2012 com a função de implementar normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. Nesse sentido, houve como preocupação central o sigilo dos 

dados pessoais e informações concedidas pelos sujeitos participantes da pesquisa.  

 Além disso, foi priorizado durante o contato com esses sujeitos deixar clara a plena 

liberdade destes em optarem por participar ou não dos grupos focais e entrevistas, sendo 

concedido a cada participante que aceitou fazer parte desse processo, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2). 
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 A participação nesta pesquisa não forneceu riscos diretos aos sujeitos. Mesmo sendo 

possível que alguns participantes sentissem desconforto pelo fato de terem sua prática 

observada e registrada, não houve nenhum relato com tal queixa e a pesquisadora esteve 

atenta à percepção desses riscos. Caso houvesse desconforto, o participante poderia 

interromper a qualquer momento a pesquisa e solicitar exclusão de sua participação, bem 

como, exclusão de todos os seus dados coletados até então. 

 O projeto foi submetido – e aprovado – pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense, antes do início do estudo, sob o número do parecer: 

2.455.993. 
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5. Toccata - Allegro  

  

 O tema em Allegro contrastante desenvolve-se em marcha de acordes dissonantes. 

O título brasileiro da Toccata, Pica-pau, justifica-se pela repetição de notas, fazendo alusão ao 

pássaro batendo a madeira com seu bico. Remete, ainda, ao ambiente musical das danças 

populares do norte e do nordeste brasileiros. 

 Em continuidade ao movimento anterior, o sentimental apresenta-se marcante na 

construção seguinte do texto-concerto. Porém, conta com essa vivacidade final; com as 

marchas dissonantes são possíveis reflexões construtivas e encaminhamentos teóricos.  

 

"De todos os sentidos, o mais importante para a aprendizagem do amor, do viver 

juntos e da cidadania é a audição.[...] Amamos não a pessoa que fala bonito. É a 

pessoa que escuta bonito. A escuta bonita é um bom colo para uma criança se 

assentar..." (ALVES, 2012, p.25). 

 

 Rubem Alves desperta a percepção educativa dos sentidos através do importante ato 

de escuta. Escuta aguçada no pesquisador imerso no seu universo de análise. Não interpreta 

mais imparcialmente, mas inunda-se e faz de objeto e sujeito um ser uno e complexo. Assim, 

compreende os aspectos envolvidos na realidade social e não num sujeito específico. 

 O percurso deste trabalho iniciou-se nesse inundar, com meu encontro com a educação 

popular em minha jornada desde a formação pessoal. Tomando maior significado através de 

um olhar compreensivo e afetuoso de Júlio, desde que o conhecera em congressos e 

formações Brasil a fora, até o nosso encontro na disciplina Metodologia de Pesquisa Social 

Qualitativa em Saúde, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFF.    

 Tivemos inúmeros encontros até o despertar para o percurso aqui desenhado. Em meio 

a desabafos, risadas e até lágrimas, ouvi sobre Victor Valla, conheci de perto Paulo Freire na 

voz de Júlio, despertei para o simples, para o (com)partilhar, para o aguçar dos sentidos. O 

caminho com certeza foi mais valioso ao lado do modesto Júlio que, seguramente posso 

afirmar, gostaria que este parágrafo aqui não estivesse. Porém, os conhecimentos dessa 

experiência apresentada eclodiram com asas despertas por Júlio em mim. Ali sempre 

estiveram, mas me foi orientado o voo. 

 Em meio a tantos questionamentos sobre qual percurso seguir, Júlio propõe minha 

participação no estágio docente. A disciplina em que estaria experienciando a prática docente 

era a Antropologia da Saúde, também ministrada ao curso de medicina da UFF. Porém, 

devido ao número reduzido de alunos dessa disciplina naquele momento e a temática do 

TCS1A em que estaria Júlio, este instigou-me a estar nesta segunda. O interesse por mim foi 
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grande nesta parceria, já que as artes e as espiritualidades têm importante significado em 

minha vida. A música me agrada desde muito nova e na minha vivência no Rio de Janeiro 

participo de diversos grupos musicais. Assim como, tenho grande apreço pelas artes plásticas, 

esculturais, teatro, dança e demais expressões artísticas. A espiritualidade, por sua vez, 

permeia minha formação religiosa e as reflexões atuais. Questionadora, sempre busquei 

compreender a espiritualidade para além dos dogmas e reconhecer a divindade intrínseca do 

ser humano. Meu eclodir espiritual passou pela caminhada nessas terras. A meditação e 

voluntariado vinculados a organização internacional, educacional e humanitária Arte de Viver 

juntamente com o aprofundamento em leituras e vivências sobre o espiritismo, hinduísmo e 

budismo trouxeram-me experiências e reflexões impactantes em minha vida pessoal e 

profissional. 

 Assim, iniciou-se o percurso com minha participação no processo de planejamento, 

discussão e vivência dos campos junto ao Júlio e estudantes do primeiro período do curso de 

medicina da UFF no segundo semestre de 2016 na disciplina TCS1A, tema Artes e 

Espiritualidades em Saúde. Essa disciplina busca a diversificação de cenários de ensino-

aprendizagem com articulação no campo de prática das profissões da área da saúde, apresenta 

como eixo a saúde e a cultura.  

 Para discutir e vivenciar questões de saúde e cultura, os estudantes percorrem pelos 

mais variados campos dentro dos temas que envolvem as artes e as espiritualidades. Têm 

encontros com a imagem, sons, pessoas envolvidas nestes campos e mais profundamente com 

eles mesmos. A cada momento da primeira passagem como estagiária docente do TCS1A, 

percebia a imensa contribuição do que era abordado àqueles jovens. Explanavam o absorvido 

com falas, gestos e olhares, além de ricos relatórios. Não era apenas mais uma disciplina de 

metodologia ativa de aprendizagem, era um constante contemplar educativo e reflexivo. 

 A vivência na disciplina afetou-me com tal sutileza que já não era apenas uma maneira 

convencional de formação, era um processo de educação dos sentidos. 

 Até então, não seria esse o campo a ser estudado, porém, à partir dessas experiências, 

emerge em mim a curiosidade, a busca de uma mais profunda compreensão e explanação do 

que ali (con)vivi. A educação popular em saúde estava vinculada àquele espaço formativo e 

possibilitaria um grande apurar das artes e espiritualidades no processo formativo em saúde, 

além de contribuição acadêmica sobre os temas específicos. 

 

* 
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 Desenha-se este estudo, com análises, nuances e subjetividades de características de 

estudos qualitativos, que rompem as barreiras quantificáveis para analisarem o universo dos 

significados, valores e atitudes, de caráter exploratório-descritivo (MINAYO, 2007). 

A ciência é constante busca de explicações, com desbravar das origens do pensar, do 

agir, do interagir das sociedades e culturas. A fim de compreender onde estão as raízes do que 

se apresenta (ou não) nos saberes em questão refletidos neste estudo, foi realizado um 

levantamento sobre os conceitos abordados, explorando a educação popular e as estruturas de 

formação em saúde, bem como uma análise da história da formação médica e currículo do 

curso de medicina da UFF. Este aporte teórico esteve presente no primeiro ato do texto-

concerto e conversará com as experiências relatadas ao longo do ato em questão. Em um 

primeiro momento, este foi uma ferramenta para o fundamento das propostas de trabalho. Esta 

etapa é fundamental para nortear o pesquisador, que em profundo contato com o universo a 

ser pesquisado, analisa previamente os problemas a serem abordados e as reflexões prévias a 

serem consideradas (MALINOWSKI, 1990). 

Os sujeitos/objeto dessas análises foram os estudantes que cursaram a disciplina 

TCS1A no tema Artes e Espiritualidades em Saúde, no segundo semestre de 2016 e primeiro 

semestre de 2017. Como os participantes de interesse para a pesquisa são estudantes que 

cursaram a disciplina, não se limitou nesse estudo a faixa etária como critério de 

inclusão/exclusão, tendo em vista sua alta variabilidade e baixa relevância para a pesquisa em 

questão. 

Durante todo o processo, houve um aguçar por minha parte, pesquisadora, observadora 

em ação, instigadora dos debates para desvelar as percepções dos estudantes. O pesquisador 

transforma sua realidade e visão perante o mundo/objeto de pesquisa no qual está inserido. 

Esta imersão trouxe a tona, neste percurso exploratório, questões previamente não levantadas 

e foi agente já de um processo de troca e aprendizagem (CERQUEIRA et al., 2010).  

O estudo teve como instrumento para coleta o diário de campo, como fonte de dados 

da observação das falas e expressões dos estudantes. O diário de campo permite a ampliação 

da análise das implicações que se cruzam no trabalho da pesquisa (MINAYO, 2006). 

Favorece ao pesquisador uma sensibilização dos sentidos e possibilita que este coloque em 

palavras um fidedigno relato, sem censuras, que não descreve apenas o mundo imerso por ele, 

mas o que ele se tornará a cada momento na relação que estabelece com o outro.  

Aprofundar-se nas relações e nas subjetividades torna-se mecanismo palpável através 

de uma abordagem antropológica de análise. Dessa forma, o percurso metodológico proposto 

pelo estudo ocorreu através de uma etnografia vivencial e documental das experiências dos 
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estudantes de medicina entre eles, o meio e os preceptores. Trago aqui a compreensão de 

experiência como as vivências com significado, assim, para alguns os encontros foram apenas 

vivências, para outros, uma significativa experiência. 

A etnografia é um texto construído com fragmentos de discursos e vivências, evoca 

lembranças, representa um objeto mesmo que em sua ausência, mas presente através de seu 

olhar poético. É polifônico através de sua produção dialógica do discurso. O sentido não está 

em quem produz o texto, tão pouco nos que estiveram na vivência e foram objeto de 

observação, "a ênfase está na natureza emergente da textualização, esta sendo apenas o 

movimento interpretativo inicial que produz um texto negociado para o leitor interpretar" 

(TYLER, 2016, p.189).   

A partir do universo aberto na busca conceitual e histórica dos aspectos da pesquisa e 

constantemente utilizado como auxílio reflexivo, o campo é passível de ser desbravado. O 

campo é repleto de informações relevantes para o pesquisador em ação. Muitas das questões 

abordadas em um estudo emergem da realidade local, auxiliando nas intervenções das 

situações-problema (BECKER, 1997). 

 

* 

 

A vivência mais próxima com os jovens da turma 2016-2, do segundo semestre de 

2016, ocorreu após os momentos iniciais propostos pela disciplina com todos os alunos. A 

partir da divisão dos grupos, os estudantes seguiram com o preceptor do seu tema em espaços 

específicos e, em sua maioria, separados dos demais estudantes dos outros temas. A proposta 

foi que no primeiro contato os estudantes relatassem um pouco sobre quem são, os percursos 

pessoais até a escolha pela medicina e seus gostos, virtudes. Desde o primeiro momento 

conosco, foram organizados em roda, prática comum na educação popular por possibilitar a 

interação e o diálogo de tal forma que todos possam falar livremente, serem ouvidos e 

observados por todo grupo. 

Nesse espaço de troca, os 12 jovens expuseram bem sucintamente o proposto. Alguns 

aparentemente muito estudiosos, de família distante de Niterói, com perspectivas futuras 

variadas e alguns históricos de passagem por outras universidades e cursos. Certos estudantes 

pertencentes a algum grupo religioso, mas essa turma em particular não tinha tanta vinculação 

religiosa, de acordo com seus relatos. Artisticamente pouco discursaram sobre. Aparentavam-

se curiosos, hora apreensivos, hora desinteressados. Seria um longo semestre para desbravar. 
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A proposta de dialogicidade com problematização e construção compartilhada do 

conhecimento tinha importante peso no planejamento e vivência da disciplina. Para além de 

serem princípios da PNEPS, trabalhar com educação popular não se basta como uma 

metodologia ativa de ensino, mas como uma filosofia de vida. Filosofia esta que me 

sensibilizava a cada encontro com Júlio e com aqueles jovens. Sentia-me numa teia de 

saberes, onde cada fio era de extrema importância para sua sustentação. 

A disciplina propunha a leitura de textos norteadores dos temas e vivências que os 

estudantes passariam, além de criar elo com a proposta de saúde e cultura do TCS. Estes 

textos foram debatidos em sala de aula. À partir das reflexões destes e as ideias prévias sobre 

os possíveis campos, construímos um cronograma de vivências com os estudantes. 

Ainda era muito incerto, muito nova a proposta e quais caminhos mais adequados 

seguir com aqueles jovens. Como proporcionar uma visão de espiritualidade laica, mas que 

sensibilizasse os olhares e despertasse os sentidos, remetendo, ao mesmo tempo, ao respeito a 

diversidade religiosa e sua compreensão de saúde? Como e quais experiências artísticas 

contribuiriam para as sutilezas e belezas humanas no processo saúde-doença e na formação de 

um profissional de saúde com despertar intuitivo? 

Trouxemos tais questões a debate. Apresentamos campos possíveis, debates sobre 

conceitos de espiritualidade, artes e saúde, transcendência, processos de saúde-doença, 

educação popular e a busca do ser mais. As vivências de campo hora em ambiente externo, 

hora em conversas em sala de aula com pessoas de importância ao tema incitaram falas 

interessantes dos jovens e um  possível norteamento dos caminhos a seguir. Assim como 

demonstra a conclusão de um dos relatórios de um estudante referente ao campo em que 

visitamos o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC). Fomos acolhidos pelo diretor 

do museu, orientados sobre as exposições e guiados por reflexões da arte intervindo no 

cotidiano e saúde dos indivíduos. Trabalhamos dinâmicas corporais e de interação com as 

exposições. 

 

"Eu achei o campo muito rico, pois nos levou a acessar nossa sensibilidade e 

explorar o meio, relacionar contextos históricos, artísticos e filosóficos. A maior 

intersecção com a saúde foi compreender as diferentes perspectivas das pessoas na 

mesma atividade e como nossa posição nos faz ver uma coisa distorcida, não que 

esteja errado, mas é preciso maior exploração para tirar uma conclusão. Além disso, 

a reflexão sobre os corpos, à luz de Spinoza, também aproximou a arte e 

espiritualidade." (Quiáltera, turma 2016-2, relatório de vivência) 

 

  O encanto cresceu, assim como o carinho por todo aquele processo compartilhado de 

aprendizagem. Até então não havia vivido tão profundamente o princípio de amorosidade da 

educação popular e ali estava debruçado em minha frente. Eu tinha uma liberdade conquistada 
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e um espaço de ensino docente para além da normatização que um estagiário vive. Eu fazia 

parte do processo de trocas de saberes com os, confortavelmente dizer nesse momento, 

educandos, pois eu também era educanda e educadora. Não havia qualquer imposição, 

mínimo ordenamento autoritário ou relação opressora. Estávamos ali plenamente vivenciando 

e compartilhando os afetos dos campos, entrelaçando com nossa história e conhecimentos. 

Os educandos tiveram contato com profissionais da saúde que trabalham com uma 

visão humanizada do cuidado e produzem práticas condizentes com ideais espirituais, como 

com uma médica holística e homeopata e uma dentista que é voluntária da Arte de Viver. 

Conheceram uma das sedes da Arte de Viver onde vivenciaram práticas de meditação e 

respiração, além de ouvirem um pouco sobre os princípios e práticas da Ayurveda, medicina 

tradicional indiana. Conheceram um monge budista e os princípios dessa prática religiosa. 

Frequentaram espaços de arte como o MAC, exposições do Centro Cultural Banco do Brasil 

(CCBB) e da Casa França. Visitaram a ONG Criola e conversaram com o coordenador da 

Rede Nacional de Religiões de Matriz Afro-Brasileira e Saúde (Renafro Saúde). 

Por sugestão do Júlio e em conversa com os educandos, propusemos uma atividade em 

que eu guiaria. Dentre as ideias, acordamos que uma experiência em musicoterapia seria 

interessante. Assim o fizemos. Em sala de aula dentro da UFF, os educandos tiveram contato 

com alguns instrumentos percussivos e de sopro. Guiados por sons, precisavam expressar em 

seus corpos as sensações e diversas dinâmicas foram guiadas. Mais do que minha visão sobre 

aquela vivência, gostaria de trazer aqui parte do relato escrito de um educando sobre a 

experiência: 

 

"Primeiramente, Mariana nos apresentou os benefícios da técnica e em seguida nos 

mostrou os instrumentos que trouxe para brincarmos, entre eles: uma espécie de 

tambor para rituais que ela trouxe da Índia (que é pesado, por sinal), duas baquetas 

que produzem sons distintos e também uma flauta exótica de outro país, creio eu 

(possivelmente Paraguai). Somos um grupo grande, então quem não tivesse pegado 

algum instrumento teria que improvisar um som, como o barulho de um chinelo, 

palmas, ou até mesmo uma soprar no gargalo de uma garrafa d’água, como eu usei.  

Começamos a fazer sons fora do ritmo, cada um tendo que produzir um som 

diferente dos outros, então tudo estava uma bagunça no início. Porém, quando 

tivemos que entrar no ritmo, a harmonia foi linda de se escutar [...] Enfim, tivemos 

que levantar e andar aleatoriamente, mas o que não pude deixar de perceber foi que, 

quando entramos em sincronia, começamos a andar em círculo, a forma geométrica 

perfeita. Não sei se isso que percebi significa algo, mas para mim esse é um dos 

objetivos da terapia: harmonizar." (Colcheia, turma 2016-2, relatório de vivência) 

 

Assim como trazido neste relato, a harmonia equilibrava as energias daquele ambiente. 

Seguimos a prática com dinâmica de orientação espacial, formação de esculturas humanas e 

descoberta de ritmos, som e movimento nos colegas e no ambiente. As delícias de momentos 
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assim vão para além da troca do saber que ali era proposta de exposição, mas por propiciar 

algo tão bem trazido pelo mesmo educando: 

 

"A prática exige concentração nos membros do grupo e cooperação, em nenhum 

momento senti que fazia algo sozinho, eu sempre tive que me atentar aos outros. [...] 

Nunca tinha visto tantos sorrisos naquela sala, todos estavam gargalhando com as 

possibilidades." (Colcheia, turma 2016-2, relatório de vivência) 

 

A experiência apresentada aos educandos para além de demonstrar a arte como 

ferramenta de processos terapêuticos busca despertar os sentidos de observação, 

concentração, escuta e harmonia, a fim de auxiliar os futuros profissionais para um olhar mais 

sensível no ato de cuidar. 

 

Fotografia 1 

Fonte: Registro fotográfico da vivência de musicoterapia por Júlio Wong Un 
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Fotografia 2 

Fonte: Registro fotográfico da vivência de musicoterapia por Júlio Wong Un 

 

As fotografias 1 e 2 foram registradas nos dias da vivência. As posições formam a 

esculturas humanas propostas para pequenos grupos e, ao final, com todo o grupo. Para além 

da oportunidade de tocar e olhar para o outro, verificamos nas imagens os "sorrisos que não 

são frágeis" (Sri Sri Ravi Shankar). Alguns gurus relatam que este tipo de sorriso é aquele de 

profunda verdade e entrega, preenchido de alegria, de querer bem, de amor. Talvez seja esta 

motivação e verdade que instaure leveza no processo de ensino. 

Através desse conjunto de vivências, trocas de saberes e afetos refletimos o quão 

interessante seria explorar essas experiências como instrumento de formação em saúde através 

da educação popular. Seria este, então, um belo campo para estudo, rico em experiências e 

relatos pertinentes ao reconhecimento pela Saúde Coletiva. 

 

* 

 

Desde então, o TCS1A tema Artes e Espiritualidades em Saúde se tornou 

concretamente o campo de estudo e reflexão. Muito da vivência com a turma 2016-2 já havia 
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sido registrado. Porém, para além das anotações e registros fotográficos, buscamos um 

aprofundar das experiências. Assim, foram retomados para análise, com consentimento dos 

estudantes, os relatórios apresentados para o preceptor da disciplina, como ferramenta de 

avaliação e campo a ser desvelado. 

A reflexão e análise sobre este estudo seguiu com a turma do semestre seguinte, 2017-

1. Mais seguros sobre algumas vivências e campos, poderíamos seguir com as observações e 

registros das experiências. 

Inicialmente, foi organizado o grupo focal com a turma 2017-1. Posteriormente, os 

entrevistados de cada turma foram convidados a participar do estudo. As etapas do grupo 

focal e conversas individuais ocorreram em salas privativas e previamente reservadas do 

Instituto de Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina ou biblioteca da UFF. Todo material foi 

registrado no diário de campo e gravado. Registros estes em posse apenas da pesquisadora e 

orientadores. 

A exploração permeou os sentidos trazidos por Rubem Alves, com experimentação do 

observar e escutar. Dessa maneira, para além das trocas durante os campos, houve um 

encontro de conversa ao final da disciplina com os educandos da turma 2017-1. Este encontro 

constituiu o grupo focal. Tal escolha metodológica suscitou pela experiência prévia com os 

jovens. Algumas reflexões e percepções só eram trazidas por estes quando em contato com as 

falas e expressões de seus colegas. Além de possuírem o tempo de silêncio expressivo 

enquanto outro fala. Silêncio que permeou a expressão através dos seus demais sentidos. 

 Temas relevantes foram sistematizados através de questões reflexivas aos educandos 

e propostos no grupo focal. Os grupos focais propiciam falas que debatem entre si os temas 

abordados, com ampliação das percepções através da interação entre os participantes que os 

compõem. Visa, dessa forma, coletar informações a cerca de um dado tema a partir de um 

debate ou diálogo (CRUZ NETO, 2001). Essa abordagem propicia um processo de 

informação de mão dupla, com troca de ideias e significados, entrevistados e entrevistador 

encontram-se amplamente envolvidos na produção de conhecimento. Dessa forma, o grupo 

focal visa uma interação social mais autêntica, através das observações, falas e reações 

perante a fala dos demais (GASKELL, 2015). 

Para o grupo focal foram utilizados os dados da etapa de aporte teórico e vivência 

prévia com a turma 2016-2 como subsídio para a formulação dos principais temas para 

elaboração de um roteiro de debate (Anexo 3).  

Para aprofundamento quanto ao percurso pessoal, criativo e intuitivo, até o contato 

com a disciplina e após as experiências, trazendo a reflexão sobre as influências destas na 
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formação em saúde, houve um momento posterior com seleção de quatro educandos de cada 

turma para conversas individuais, para análise em profundidade de suas percepções.  

Questões chave nortearam o relato narrativo da história de vida, a história oral deste na 

dimensão das artes e espiritualidades e o significado da disciplina nessa trajetória (Anexo 4). 

Porém, o principal intuito era instigar o relato livre dos educandos. 

 A história de vida é um campo da pesquisa qualitativa e compõe a história oral, 

atualmente utilizada por sociólogos, antropólogos, historiadores e profissionais de saúde. Esta 

pode ser realizada através de registros escritos ou orais, narrativas e relatos sobre 

acontecimentos de determinado período colhidos através de documentos, depoimentos ou 

entrevistas. Contar uma história retoma a memória trabalhando-a a fim de compreender a 

experiência e ressignificar o vivido. Este processo de retomada da memória vai construindo-se 

e trazendo sentidos através da relação que estabelece entre experiência passada, presente e 

projeção de futuro em troca dialógica com quem a escuta (SILVA & BARROS, 2010). 

  A história oral pode se apresentar em três formas diferentes, dependendo do conteúdo 

trabalhado nas entrevistas: História Oral de Vida, Tradição Oral e História Oral Temática. A 

história oral de vida é uma narrativa formada pelo conjunto de experiências de uma pessoa; a 

tradição oral se baseia nos mitos e visão de comunidades em referência ao seu passado 

remoto; e a história oral temática elucida a opinião do narrador sobre algum evento definido 

(MEIHY, 2005; RIBEIRO & MACHADO, 2014).  

 O intuito aqui foi trabalhar com a história oral temática, tendo em vista que, mais do 

que narrar sobre suas experiências, gostaríamos que os educandos voltassem atenção às 

vivências de artes e espiritualidades ao longo de sua vida para contraporem com as vivências 

na disciplina e perspectivas destas para sua formação. 

 O interessante para além do que diziam, foram os silêncios, demonstração de 

esquecimentos, gesticulações e demais linguagens não verbais, que compuseram a análise. 

Estudos que trabalham com história oral apontam o quão significante há nas demonstrações 

que permeiam estas linguagens, instaurados pela retomada da vivência memorial e reflexões a 

partir da experiência presente (MEIHY, 2005; SILVA & BARROS, 2010; RIBEIRO & 

MACHADO, 2014).  

 Ribeiro & Machado (2014) apontam que um elemento importante na história oral 

temática é a escolha dos entrevistados. Esta não pode ser aleatória, pois é fundamental a 

contribuição de indivíduos que façam apontamentos imprescindíveis ao tema em questão. 

Desta forma, os educandos selecionados para as entrevistas individuais foram tanto aqueles 

que despertaram em nós encantamento por seus relatos e falas durante as vivências, como os 
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que demonstraram pouco interesse e até mesmo atitudes de enfado em relação a disciplina, 

pois assim, poderíamos compreender múltiplos olhares sobre as temáticas e experiências. 

 Por fim, a análise dos dados coletados foi realizada com transcrição dos áudios dos 

grupos focais e entrevistas. Através desta, foi realizado uma imersão nas falas, expressões e 

significados, codificando os temas e categorias para uma análise aprofundada de seu conteúdo 

(POPE, 2009; BAUER, 2015). Assim como, utilizamos a narrativa trazida pelo diário de 

campo e relatório dos alunos, desnaturalizando o meio explorado pela pesquisa, analisando os 

sentimentos, despertares ideológicos e homogeneizações das ações, falas e escritas dos 

indivíduos. 

  Este mergulho sistemático, intenso e em proximidade com os jovens foi capaz de 

produzir afetos em mim, como pesquisadora, e nos sujeitos envolvidos; propiciou maior 

diálogo, empatia e aproximação ao longo do convívio, humanizando não apenas a maneira de 

pesquisar, mas o ambiente social criado neste encontro. Os singelos movimentos e falas 

ficaram mais perceptíveis com o aguçar dos sentidos. O percurso ao longo das vivências no 

semestre letivo, duas vezes por semana, nos aproximaram em reflexões, intimidade, parceria e 

confiança. 

 

* 

 

O grande desafio é o de transmitir a fala do outro com o mínimo de interferência 

possível, respeitando seus valores e suas vivências. Os conceitos e ideias levantados 

devem ser tratados com grande respeito e a maior responsabilidade é a de interpretá-

los de forma a não modificá-los, mas, sim, destacá-los com a sensibilidade de um 

ouvinte disposto a aprender com a experiência e conhecimento do outro (RIBEIRO 

& MACHADO, 2014, p.582).  

 

 O desafio, então, estava lançado para o contato com a próxima turma, 2017-1. Desde o 

início, esta seria observada, acompanhada com cuidado e carinho. Os campos, a metodologia 

e as propostas da disciplina estavam mais claros para nós, poderiam ser trabalhados com 

leveza e grandes trocas. 

 A turma com singular interesse nos surpreendeu. Era formada por 11 jovens, incluindo 

dois alunos mais velhos, um com pouco mais de 30 anos e outro com cerca de 50. Ambos já 

com títulos de curso superior, mas com transparente alma juvenil. Juvenil em mostrarem-se 

despertos aos processos que viveriam, com olhares aguçados no (re)aprender neste coletivo 

recém inseridos e com êxtase nas falas. 

 A acolhida, após os momentos iniciais propostos pela disciplina, tornou-se um 

momento reflexivo. Discutimos sobre o quê os motivava a estarem ali, quais eram suas 
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compreensões sobre quem são, onde estão e para onde seguirão. Bem como, instigamo-los a 

dizer sobre o papel das artes e espiritualidades em suas vidas, qual o significado destas para 

eles e se havia alguma relação com a saúde. 

 A partilha era importante em todos os momentos, desde a acolhida matinal, até as 

discussões realizadas durante todas as manhãs de terças e quintas-feiras. A roda representava 

nossa ligação em "teia" com os educandos. Teia esta construída a partir de todos os 

conhecimentos que seriam propostos por nós, por eles e através das reflexões. 

 Diferente da turma anterior, todos os que ali estavam tinham alguma crença religiosa; 

interessante notar que estas crenças eram bastante diversificadas. Alguns, compreendiam a 

espiritualidade para além de seus dogmas, outros, no entanto, só faziam ligações desta com a 

religião. 

 Esta turma, assim como a outra, esteve em contato com campos que poderiam aguçar 

seus sentidos, ampliar o olhar sobre as artes e as espiritualidades e proporcionar debates de 

como estas auxiliariam na sua formação pessoal e profissional. Visitaram exposições 

artísticas, ambientes hospitalares com a prática espiritual e artística no processo de cuidado; 

estiveram em contato com profissionais que trabalham com essas temáticas e/ou as têm como 

princípios norteadores de suas práticas; discutiram sobre textos, filmes e documentários com 

esta abordagem (Anexo 4 - cronograma das atividades e campos). 

 A partir destas vivências, trouxeram em seus relatos escritos e nos momentos finais, 

com o grupo focal, importantes questões sobre os conceitos e afetos produzidos com o contato 

com as artes e experiências da espiritualidade. 

 Através destes relatos escritos, artísticos ou orais, tanto da turma 2016-2 quanto da 

turma 2017-1, busquei desenhar as percepções, os sentidos das vivências e as reflexões 

propiciadas por elas. Assim como, nos entrevistados que discorreram sobre suas histórias, 

contrapor tais reflexões com os elementos trazidos ao longo de suas vidas e a relevância para 

a construção pessoal e profissional. 

 

 As artes, o viver, o sentir... 

  

 Muitos dos educandos apontaram pouco conhecimento sobre as artes que entravam em 

contato. Alguns por nascerem em cidades interioranas que apresentam poucas ofertas 

artísticas; outros por possuírem familiares não tão interessados e que, por sua vez, não os 

levavam ao contato artístico; outros ainda, por terem formação em instituições que a educação 
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artística não ia além de história da arte através de livros. Porém, boa parte vivenciou, ao 

menos, experiências musicais e compreendiam que esta é uma importante expressão artística. 

Vale ressaltar que o significado de arte para cada um, inclusive para mim, pode ter 

singulares significados. Por exemplo, as danças folclóricas são comuns em diversos locais e 

podem nem sempre serem reconhecidas como arte, assim como as pequenas construções 

familiares, o cinema e a pintura que estão presentes na vida, mas abafados ao pensarmos em 

artes plásticas, arquitetônicas e música erudita. 

Alguns relatavam tocar algum instrumento na infância ou adolescência, outros, 

religiosos, relatavam o quanto a música era reconhecida como instrumento de transcendência 

em seus templos e cerimônias: 

 

"Todas as igrejas de todas as religiões utilizam a música para você se conectar em 

Deus, sabe? Não tem um culto de qualquer religião que você não escute música.Um 

momento, pelo menos, você tem a música e, geralmente, não sei as outras pessoas, 

que eu mais me conecto com o que eu acredito que é Deus... Essa relação que você 

tem quando você escuta uma letra e que toca, eu acho que isso é arte e tem o poder 

de curar." (Breve, turma 2017-1, grupo focal) 

 

 Corroborando com o trazido nesta fala, outros educandos relataram, com grande 

emoção, o quanto a música foi importante em sua trajetória de vida: 

 

"Eu tive momentos depressivos em minha vida. Inclusive eu tentei suicídio três 

vezes. E tudo que me parava era: 'poxa, vou parar para ouvir essa música'. E era uma 

música que sempre me salvou de não ir até o fim. Era sempre uma música que me 

puxava." (Mínima, turma 2017-1, entrevista) 

 

"Eu lembro quando eu comecei a aprender a tocar violão. Para mim foi uma terapia. 

Bem relacionado com saúde... Aquilo foi uma terapia para mim com relação a saúde 

mental. Acho que ali foi um ponto chave da minha vida. A arte ali foi uma 

experiência, uma perspectiva boa." (Fusa, turma 2017-1, grupo focal) 

 

 Ao discursarem sobre seu entendimento a respeito da arte, trouxeram esta como 

expressão de beleza que nos é tangível pela obra de um artista: "Arte é a expressão do artista, 

o quê o artista quiser que seja" (Fusa, turma 2017-1, grupo focal). Para este educando de 

religião messiânica, a arte de alto nível merece contemplação, sendo esta uma das colunas da 

salvação, com capacidade de purificar o espírito e trazer benefícios à saúde. Segundo ele, "um 

dos pilares da igreja é o Belo" (Fusa, turma 2017-1, entrevista). O belo reconhecido tal qual 

uma divindade, presente nos homens, na natureza e nas expressões artísticas, como as artes 

plásticas e a música. 

 "Eu não sou um artista ativo, eu não produzo arte, mas a arte me toca, porque ela tem a 

sua expressividade e eu me deixo tocar" (Semibreve, turma 2017-1, entrevista). Ao referir-se 

a uma vivência durante o TCS1A, este educando não se compreende como um artista, mas 
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aponta a arte como capaz de tocá-lo, de tal forma que o transforma a partir de uma 

experiência:  

 

"Claramente o quê aquela experiência colocou na minha frente foi uma coisa 

expressiva que me tocou e chegou até dentro de mim, que eu capturei, que eu 

internalizei. E depois que eu saí dali e fui fazer atividades normais, ordinárias do dia 

a dia, caramba, no mínimo (no mínimo não, muito mais do que isso) colocou um 

sorriso no meu rosto naquele dia." (Semibreve, turma 2017-1, entrevista) 

 

 A compreensão sobre a arte após o TCS1A apresentou-se como um aprofundar-se dos 

sentidos: "Antes eu não vivia a arte, não vivia a exposição, não vivia o Jardim Botânico, não 

vivia as sensações, não absorvia. Ficava feliz por não estar tendo aula. [...] Não era uma coisa 

de viver e sentir, como vivemos e sentimos no TCS" (Semicolcheia, turma 2017-1, 

entrevista). 

 O despertar iniciou-se desde os primeiros campos. Segundo os educandos "o 

desenvolvimento da percepção é lento e gradual" e exige observação, paciência e percepção: 

 

"Chegar lá (CCBB) foi um treino para a observação, porque eu me surpreendi com a 

ordem cronológica que estavam os quadros e aprender a ver que dentre daquilo ali, 

cada quadro que estava ali mostra um pouco o contexto social que aquela pessoa 

retratada ali estava inserida. [...] Um treino principalmente para a observação." 

(Clave, turma 2017-1, grupo focal) 

 

 As artes do fazer 

 

Imagem 1  

 

Fonte: Relatório de vivência - safari fotográfico (Semínima, turma 2016-2) 
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 A compreensão de arte remete a algo para além das artes formais e instituídas. 

Acredito na vida como a própria obra de arte e nela encontramos o primor e a beleza da 

criação cotidiana, do relacionar-se e encontrar-se no meio e em si. Assim, propostas de 

experiências e observações em locais onde a arte é capaz de produzir cuidado e cura fizeram 

parte do processo de aguçar as intuições e criatividades. 

 Um dos campos que, em minha opinião, mais colocava em prática a expressividade a 

partir da percepção do mundo foi a proposta do safari fotográfico. Este nome assim foi dado 

devido a proposta do campo que seria um caminhar pela cidade de Niterói registrando o 

percurso fotograficamente. 

 Cada turma escolheu o percurso a ser feito. Eles estiveram livres para observar, 

caminhar e sentir o que lhes apresentava ao redor. Ao longo do caminho, eu apontava-lhes 

determinados pontos, pessoas, ações, para auxiliá-los nas reflexões. O importante era a 

liberdade ao seguir o caminho. Estavam em turma, mas podiam construir o seu próprio 

caminhar, olhar e interagir. 

 Este foi um dos campos de maior interesse e entusiasmo; os educandos, quando 

questionados, apontaram esta experiência como "desafiadora dos sentidos" (grupo focal). 

  Para instigar o potencial artístico, o relatório final deveria ser apresentado em formato 

compatível com a vivência e sua sensibilidade. Poderiam apresentar um conjunto de fotos 

organizadas a partir de seus olhares, uma produção de pintura, colagem, imagens diversas ou 

quaisquer materiais que representassem aquela vivência. Para além de entregarem seus 

relatórios, os mesmos foram compartilhados com a turma em sala de aula. 

 A produção foi de uma beleza sutil e singular, compatível com as trocas entre os 

envolvidos naquela caminhada e destes com o meio que os cercava; entre caminhos, plantas, 

animais e pessoas, construiu-se a produção conceitual transbordada em traços artísticos. A 

imagem 1 é um trabalho de cor e contemplação. O azul em movimento encontra-se no 

horizonte do mar e o céu por onde percorremos, a pessoa sentada contempla este movimento e 

esteve no local ilustrado quando por lá passamos, assim como pudemos contemplar a vida 

naquele momento. 

 Tal imagem remete, por sua vez, ao necessário exercício de distanciamento e 

aproximação da reflexividade, presente nos processos de ensino-aprendizagem, na pesquisa e 

em diversos momentos da vida humana. 

 A contemplação também esteve presente na poesia de outro educando: 
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"Não me sinto nem perto nem longe 

Mas o que é perto me parece longe 

E o que está no horizonte quase não posso ver 

 

Tristeza não toma conta 

Ao contrário do esperado. 

Alegre, mas não feliz 

Sentidos abertos, mas sem sentir nada 

A razão toma conta, mesmo para explicar os sentimentos 

 

O belo purifica 

Mas possível não é mantê-lo vivo no coração 

Em momento tal 

Que não me sinto como sou e fui." (Fusa, turma 2017-1, relatório de vivência) 

 

 Tal poesia foi apresentada em formato de slides. O educando colocou o som do mar 

para acompanhar o leitor em sua leitura e tinha como imagens de fundo o MAC; na primeira 

imagem este se apresentava embaçado e rodeado por muitas nuvens, em seguida claro e 

rodeado por um céu querendo mostrar seu azul (em nossa caminhada até o museu garoava, 

porém, em pouco tempo as nuvens se espalharam, a ventania reduziu e o sol surgiu limpando 

o céu aos poucos - fotografia 3). Ao relatar sobre este momento em sua narrativa, referiu 

melancolia, mas que através deste sentimento e com uma proposta diferenciada de relatório, 

conseguiu se expressar melhor e manter a vivência de maneira marcante em sua lembrança.  

 

Fotografia 3 

 
Fonte: Relatório de vivência - safari fotográfico (Fusa, turma 2017-1) 

 

 A imagem 2 é o fechamento de um relatório com um conjunto de imagens com 

comentários tal qual histórias em quadrinhos. O educando, de maneira cômica, utilizou 

imagens para retratar a superficialidade das relações, a irônica acessibilidade nas cidades, o 

descaso com as estruturas arquitetônicas, a poluição e o uso exacerbado da tecnologia. 

Finalizou "dissecando" a cidade com seu olhar anatômico que, mesmo "clínico", era afetuoso.  
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Imagem 2 

    
    Fonte: Relatório de vivência - safari fotográfico (Semifusa, turma 2017-1) 

 

 O educando do relatório a seguir (Imagens 3 e 4) apresentou imagens sobre seu 

caminhar. Colocou frases ditas por nós e uniu as experiências vividas durante o campo. Nesta 

turma em particular o Safari finalizou com uma apresentação teatral, um monólogo de Júlio 

Adrião, A Descoberta das Américas, no campus Gragoatá da UFF, em meio ao movimento de 

greve estudantil. Interessante que esta educanda cita os novos olhares através de imagens por 

onde seus pés passaram e folhas do percurso, treinando os sentidos como proposto por Júlio. 

 Em sua história oral retrata o ser humano como complexo, constituído por camadas 

muito além do que a visão é capaz de captar. Assim, relata que através destas vivências pôde 

exercer a percepção do outro, compreendendo que cada um é muito único e caminhar como 

proposto no TCS era tal qual a vida real o é.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

Imagem 3 

 
Fonte: Relatório de vivência - safari fotográfico (Fermata, turma 2016-2) 
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Imagem 4 

 
Fonte: Relatório de vivência (parte 2) - safari fotográfico (Fermata, turma 2016-2) 
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 A imagem 5 foi construída a partir da união de fragmentos de um relatório em que o 

educando apresentou diversas imagens unindo a elas suas percepções de maneira textual, 

incluindo trechos do autor José Saramago, que refere apreciar. O olhar uniu arte e arquitetura, 

arte e natureza, arte poética, vida e história dialogando em seu caminhar. 

 

Imagem 5 

 
    Fonte: Relatório de vivência - safari fotográfico (Semicolcheia, 2017-1) 

 

 A arte aqui demonstra que por si só já basta como ferramenta de aprendizagem. Assim 

como vimos nestes trabalhos que cada educando utilizou-se de uma arte que lhe remetia 

sentido, cada qual afetado por algum momento ou sentimento, as vivências despertam em 

cada um, de diversas e singulares maneiras, o processo intuitivo importante para o relacionar-

se em sociedade e como profissional de saúde. 

 Nesses processos de ensino-aprendizagem, os educandos são cocriadores do mundo 

reflexivo. Utilizam-se das informações instigadoras, disparadoras dos processos para 

dialogarem com o que possuem em sua vida e formação pessoal. Essa prática condiz com a 

aprendizagem libertadora apresentada por Paulo Freire, ao invés de oprimidos, os educandos 
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conduzem dialogicamente com educadores o ensino, o aprender vivencial e construtivo no 

coletivo. 

 Ao relatar sobre os trabalhos apresentados na disciplina, um educando comentou o 

quanto esta proposta auxiliou na sua expressão: "Por causa da proposta de fazer um relatório 

diferenciado do safári fotográfico, eu acho que consegui expor melhor, aquilo ficou mais 

forte, mais evidenciado" (Fusa, turma 2017-1, entrevista). 

 O documentário Educação Proibida
10

 debate sobre os modelos de ensino e a 

importância de identificar cada pessoa como um indivíduo único, singular e incomparável. A 

partir de semelhantes ferramentas cada um é capaz de interpretar a seu modo e utilizar a 

criação para a aprendizagem. Nesta vivência, alguns apresentaram imagens, outros 

compuseram músicas e poesias e até o alimento foi reconhecido como arte. Uma educanda 

nos apresentou pães de queijo caseiros e distribuiu para a turma enquanto explicava o 

significado que tinha para ela e sua família aquele alimento, como símbolo de amor, cuidado e 

arte em família. Em momento posterior trouxe uma lembrança sobre o quanto a culinária 

representa arte para ela: "Eu gosto de cozinhar e na hora que eu estava no banquinho sentada 

mexendo no tacho de doce de leite reclamando, eu acho que isso tudo... Isso tudo é arte" 

(Clave, turma 2017-7, grupo focal). 

 Para Freire (2014), o educador é o mediador no processo educativo, estabelece através 

da curiosidade as inquietações capazes de gerar as problematizações e consequentes buscas. 

Esse inquietar nas vivências, com o mergulhar no mundo e em si, proporciona a produção de 

conhecimento e sua construção no coletivo.    

 

 As espiritualidades e as maneiras de "transver" o mundo  

 

 Assim como apresentado no poema de Manuel de Barros, os olhos sensíveis podem 

"transver" o mundo em que estão. O ser espiritual e as múltiplas faces das espiritualidades 

apresentadas durante a disciplina propõem aos educandos um experienciar do mundo, nas 

diversas maneiras de viver e interagir com ele e com as outras pessoas. Gostaríamos que 

percebessem o simples e afetuoso nas relações com o outro e consigo. 

 Como trazido por Solomon (2003), a espiritualidade "é tanto um modo de fazer quanto 

um modo de ser, pensar e sentir". Essa percepção remete a um sentido mais amplo da vida e 

rompe a sua relação simplesmente religiosa, para trazer sentido e nuances ao contato humano. 

                                                 
10

 Documentário Educação Proibida disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OTerSwwxR9Y 
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 Após as vivências e a possibilidade de refletir as maneiras com as quais percebem sua 

vida e o mundo ao redor, os educandos, mesmo relacionando com muito afinco a 

espiritualidade aos seus dogmas, mostraram-se mais sensíveis às percepções propostas: 

 

"A espiritualidade é uma coisa bem inerente a cada ser humano. Pra mim não tem 

mais haver com religião. Eu consigo dividir isso bem hoje, principalmente, por 

causa do que passei no TCS e ao longo da minha vida. Acho que espiritualidade é 

como o ser humano se conecta com aquilo que ele acredita ser superior a ele. E eu 

acho que ela é muito importante para sobreviver. Eu acho que é esse o arrepio, sabe, 

que você sente." (Mínima, turma 2017-1, entrevista) 

 

 Para além do exposto com os termos espiritualidade, foi notável a modificação simples 

em rotinas apresentadas pelos educandos. Durante os encontros, os olhos eram atentos, os 

laços estreitavam-se, o companheirismo era visível e os sorrisos mais leves. As atividades 

simples da vida aparentemente foram aguçadas através das vivências: 

 

"Minha perspectiva é desenvolver o quê o TCS me ajudou a desenvolver até agora. 

Antigamente eu andava na rua e só ia para o meu destino e voltava para a minha 

casa... Aí, agora... Ando muito mais a pé e aí eu vejo as vantagens em andar a pé e 

quanto a minha percepção está mais aguçada... Antes a gente passava como se não 

enxergasse, como se fosse invisível. Na hora que vim eu percebi velhinhos jogando 

cartas na rua - isso que é saúde - pessoas jogando vôlei na praia e as senhoras 

passando conversando." (Semicolcheia, turma 2017-1, grupo focal) 

 

 O processo de formação médico por diversos momentos é exaustivo, exigente e 

regrado. Este processo afetou estas turmas. Os educandos encontravam na disciplina, além de 

um espaço formativo, um espaço de afeto e de compartilhar angústias. A perspectiva de 

construção horizontal sensível às vivências dos educandos também é um trabalhar com 

espiritualidade. A amorosidade se faz presente nos olhares, abraços e aproximação com o 

outro, proporciona conforto e acolhida.  Reflexo disto são as modificações percebidas pelos 

próprios colegas: 

 

"Fisicamente eles já estão bem diferente e espiritualmente houve uma evolução bem 

grande ao passar pelos campos. Foi impressionante ver como crescemos muito. Eu 

pelo menos acho que evoluí bastante." (Semicolcheia, turma 2017-1, grupo focal) 

 

 A Terapia Expressiva e o encontro com o divino 
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Fotografia 4 

 

  

 A terapia expressiva foi um dos campos mais denso em afetos, silêncios e reflexões... 

"A nossa visita ao projeto Terapia Expressiva foi, para mim, a mais impactante e intensa até 

agora dentre os campos propostos no TCS" (Pausa, turma 2017-1, relatório de vivência). 

Palavras de um educando ao referir-se ao campo em questão. Sem sombras de dúvidas esse 

campo mexeu com todos. Os relatos são de extrema sensibilidade, com descrições de 

sensações, dos olhares dos indivíduos presentes, das trocas entre os colegas e das falas não 

ditas, mas possíveis de serem expressas em relatos escritos. Identificaram a vivência como a 

"tradução de espiritualidade" (grupo focal) e devo concordar, pois ali muito aprendi também. 

 Os olhos, a face, o sorriso do divino estavam ali. Naquele momento estávamos 

conectados. Não havia mestres e alunos, haviam almas. O som da música, das vozes, das 

risadas, do ritmo das máquinas com os ritmos dos nossos corações fizeram com que 

vivêssemos singulares experiências. Quem éramos, quem seremos? Não importava. Vivíamos 

o presente da vida em parceria com a morte. Entendíamos o que são ciclos e a importância do 

amor, do amar. 

 Entrelaçava-nos, vivíamos em nós e no outro enquanto aquela experiência eclodia. 

Lembro-me de um educando, um dos mais calados e desinteressados da turma, quando o 

avistei ao lado de uma mãe com seu filho, pela primeira vez o reconhecia verdadeiramente. 
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Ali ele se doou na íntegra. Olhou para mim e disse, na beleza de um sorriso sincero, quão 

profunda aquela experiência estava sendo. Eles fabricavam sonhos em relicários enquanto 

fabricavam seu próprio coração médico. Presunção? Que seja, pois, mas que não morra o 

verdadeiro mergulhar nas profundezas do ser daquele momento. Os educandos vivenciaram 

cada momento sem preocupação com exigências técnicas e acadêmicas, ali estavam para 

aquela experiência que produziu e talvez ainda um dia produza as inquietações. 

 O que ocorreu em mim naquela experiência como estagiária docente foi um processo 

de aventurar-me, assim como diz Freire: "tomar a própria prática de abertura ao outro como 

objeto da reflexão crítica deveria fazer parte da aventura docente" (FREIRE, 2014, p. 133). 

Assim como os educandos, abri-me às pessoas que ali estavam, bem como a cada um deles, 

seus olhares, braços, pernas e lábios. Dos gestos de distanciamento com os braços cruzados ao 

percurso do relaxar de membros, sorrisos nos lábios, carinho nos olhares... Assim eu também 

me aproximava à eles e àquela vivência.  

 O Programa Terapia Expressiva como veículo de Cuidado Integral acontece no 

Hospital Universitário Antônio Pedro desde 2010 e é coordenado pela médica Denise Vianna. 

Oferece atividades com o objetivo da humanização e integralidade do cuidado em saúde, 

através de cursos, projetos de extensão e trabalhos expressivos manuais de cuidado a usuários 

do hospital e seus familiares. Sobre este campo, em especial, escrevo mais fielmente através 

das "vozes" e expressões dos educandos, que tão bem descreveram o vivido: 

 

"O grupo de voluntários leva momentos de paz. alegria e reflexão aos pacientes do 

hospital. [...] Acompanhamos o grupo e também participamos da atividade de 

montar um relicário (local onde se guarda relíquias) por parte dos pacientes nas salas 

de espera da pulsoterapia e da oncologia."(Bemol, turma 2017-1, relatório de 

vivência) 

 

"A sala de pulsoterapia inicialmente estava repleta de feições angustiadas, 

preocupadas, desanimadas e desesperançosas. Entretanto, após a leitura de um texto 

sobre a importância da fé, cântico de músicas com a mesma temática e a confecção 

do relicário, gradualmente essas feições se transformaram em alegria e confiança, 

além de representar um momento de fuga daquele ambiente melancólico." (Pausa, 

turma 2017-1, relatório de vivência) 

 

 Naqueles locais ouvimos histórias, vimos sorrisos superarem a dor e a tristeza, 

refletimos sobre a vida e percebemos o poder da arte no cuidado em saúde. 

 No entanto, nada se compara a experiência espiritual na sala de espera da oncologia. 

Enquanto olhava aqueles jovens desabrochando, queria ter a falsa firmeza do educador, 

centrado, inerte. Porém, era inevitável não ser afetada ali, com aqueles olhos... Naquele 

momento refleti o quanto o educando constrói o educador e os saberes estão em todo lugar a 

todo momento. 
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 Imersa nestas reflexões, me deparei com um educando em pleno contemplar: 

 

"A experiência que eu tive oportunidade, o privilégio de ter, de passar, foram 

algumas, mas a que naturalmente mais me tocou foi promover o sorriso do outro 

naquele campo de terapia expressiva. E aquele campo de terapia expressiva foi 

diferente também, porque, poxa, eu interagi com um cara que eu achei mais 

sinistramente evoluído da face da terra." (Semibreve, turma 2017-1, entrevista) 

 

 Quando meu olhar se encontrou com aqueles olhares, percebi o divino naquele 

encontro. Não era um encontro qualquer, assim como descreve: 

 

"O meu caso foi de paixão pelo Seu Ivanildo (nome fictício). Seu Ivanildo 

transbordou tranquilidade, transbordou - sabe aquela coisa que a gente pensa muito e 

não consegue fazer quando as coisas são muito difíceis? - Seu Ivanildo consegue 

fazer. O caro contribuiu muito para a minha reflexão interna... Eu fiquei bastante 

emocionado naquele instante... O cara transbordava conhecimento, habilidade, amor. 

Essa foi a minha experiência máxima de catarse." (Semibreve, turma 2017-1, grupo 

focal) 

   

 Em continuidade com as atividades, outros encontros me despertaram para a 

experiência: 

"Pouco antes do fim da atividade, tive o privilégio e a oportunidade ímpar de ouvir 

dois idosos que estavam nas primeiras cadeiras. Um deles era um senhor que 

aparentava ter uns setenta anos de idade e que já estava nos últimos momentos de 

sua vida, que ao ser indagado sobre qual seria o nome do seu relicário respondeu: 

encontro de respostas. Uma vez ao longo da vida procuramos respostas complexas 

para certos questionamentos, mas que as verdadeiras soluções estavam em coisas 

simples como aquele pedaço de papel. Já o outro era um senhor que me deu um 

abraço de agradecimento por aquela atividade e aquele simples objeto. Tal atitude 

me emocionou bastante..." (Pausa, turma 2017-1, relatório de vivência) 

 

 Ao final deste dia, no corredor, encontro o educando do relato acima chorando 

emocionado, sensibilizado. Nos abraçamos. Choramos por alguns minutos juntos ali, no 

corredor da oncologia, sentindo e expressando com lágrimas o quanto fomos tocados. No 

grupo focal, falando sobre esta experiência, revivemos este momento. Emocionado, ele disse: 

"Não consegui me controlar. Eu senti o impacto que teve naquelas pessoas. Não tem como 

explicar. Eu não consigo me explicar" (Pausa, turma 2017-1, grupo focal). Como não há 

palavras, o sentir nos basta. E nos traz o despertar da Águia (BOFF, 1998).  

 

 O tema artes e espiritualidades, expectativas, vivência universitária e metodologia 

  

 A proposta de uma disciplina baseada nos princípios da educação popular ainda causa 

estranhamento, receio e, por vezes, críticas. Porém, busca aproximar educando e educadores, 

propõe uma construção compartilhada de conhecimento valorizando os saberes de todos 

envolvidos nesse processo e a amorosidade se faz presente. 
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 Esta temática, como discorrido até aqui, busca como foco o ser humano e reconhece as 

artes e as espiritualidades como experiências profundamente humanas, que podem ou não 

relacionar-se com a religião (VASCONCELOS, 2006).  

 Neste período histórico e político é importante ressaltar que se entende por um Estado 

laico aquele país ou nação cujo preceitos e demais posicionamentos políticos são conduzidos 

de maneira neutra perante as questões religiosas. Adotando-se, assim, imparcialidade em 

relação a assuntos religiosos, sem que haja qualquer apoio ou discriminação a nenhuma 

religião. 

 Diante dos atuais questionamentos sobre a laicidade do Estado, vale ressaltar que a 

perspectiva aqui é o aprimorar dos diversos sentidos no fazer saúde. Para além dos dogmas, as 

espiritualidades vêm ao encontro da arte do relacionar-se, do ouvir, contar, viver, cuidar, para 

transcender e "ser mais". 

 Assim, desde o início, os educandos construíram conosco as propostas de vivências e 

campos. Partilhavam suas experiências prévias e organizavam-se próximos a nós. 

Proximidade esta física e de confiança, que buscávamos estreitar para aprendê-lo com afeto. 

 O estranhar inicial foi com a proposta temática a qual vivenciariam durante o 

semestre, os campos de vivência e, claro, com o educador: 

 

"Eu pensava que a gente ia conhecer vários templos religiosos, porque vamos lidar 

com pacientes de diversas religiões." (Breve, turma 2017-1, grupo focal) 

 

"Eu achei que seria uma coisa mais voltada a religião [...] e como a medicina faria 

para abordar essas religiões." (Sustenido, turma 2016-2, entrevista) 

 

"Esperava já um contato com o paciente." (Bequadro, turma 2016-2, entrevista) 

 

"Quando eu olhei para a cara do Júlio eu achei que ele fosse um cara super rigoroso 

asiático." (Semibreve, turma 2017-1, grupo focal) 

 

"Pensei que ele fosse super bravo." (Breve, turma 2017-1, grupo focal) 

 

 A percepção de um educador autoritário, distante afetivamente e impositor é muito 

comum. O ensino tem mantido esta relação entre educadores e educandos ao longo da 

formação básica e universitária, ao ponto que metodologias ativas causam certo desconforto 

aos educandos, assim como remetem esses relatos: "Eu prefiro aula teórica. O professor fala e 

eu fico ali" (Ligadura, turma 2016-2, entrevista) / "Eu até gosto de aula assim sentadinho 

aprendendo cartesianamente, mas a gente se acostuma e está preso a isso" (Fusa, turma 2017-

1, entrevista). 

 Porém, as novas perspectivas para a formação universitária apontam para atores 

sociais no processo de cuidado, com respeito à alteridade dos educandos, valorização do 
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conhecimento multidisciplinar e metodologias que permitem ao discente construir seu 

processo de aprendizagem (KOIFMAN, 2010). 

 Contudo, mesmo apresentando as colocações de desconforto, os educandos 

perceberam essa metodologia como ferramenta de conhecimento a partir da troca de saberes:  

 

"Nessa troca de experiências, a gente acaba aprendendo muito com os nossos 

colegas e com pessoas que talvez a gente não tivesse fora de sala de aula ou até 

mesmo dentro de sala de aula que a gente nunca saberia. [...] E eu acho que você e o 

Júlio conseguiram aprender muitas coisas com a gente e a gente aprendeu muita 

coisa com vocês. Acho que assim que deveria ser." (Mínima, turma 2017-1, 

entrevista) 

 

 Para além da abordagem dialogal e em proximidade como posturas do educar, 

trouxeram a questão da organização física do ambiente como facilitadora e diferencial no 

processo de ensino: 

 

"A própria forma de organização nossa na sala já mostrava que era um método 

diferente. Organização em círculo, onde eu olho para você e você olha para mim e 

no mesmo plano [...], todo mundo igual, cada um participando da construção do 

conhecimento. Para mim, eu acho que isso foi fundamental no nosso TCS." 

(Semicolcheia, turma 2017-1, entrevista) 

 

 A proposta era intercalar momentos externos ao ambiente da sala de aula, com as 

visitas aos campos e contato com os profissionais. Em sala da aula, revivíamos os campos, 

discutíamos as temáticas e trocávamos as experiências vividas nas atividades e durante a vida. 

A construção partilhada suscitou liberdade aos educandos para construírem conosco sua 

formação: 

 

"Acho que uma das coisas que mais ajudou no desenvolvimento foi o nosso 

relacionamento com vocês dois. A autonomia que vocês deram pra gente, pra gente 

crescer de uma maneira diferente. Discutir, debater, viver o tema de arte e 

espiritualidade de uma maneira diferente do que a gente normalmente encontra em 

aula, em outras matérias, outros TCS." (Semicolcheia, turma 2017-1, entrevista)  

 

 O viver em profundidade com a autonomia relatada pelo educando fez parte desta 

construção, expandindo o território do conhecimento para além dos muros institucionais a fim 

de proporcionar um experienciar das dimensões intuitivas e criativas dos educandos como 

indivíduos sociais, singulares e promotores de cuidado em saúde: 

 

"A ideia é que a gente está aqui para interagir. [...] Se a sala de aula vira espaço para 

uma interação mais intensa, a gente avança como gente, como pessoa, como um ser 

em evolução. Se a sala de aula se torna espaço para a interação nesses moldes, no 

molde que tem a potencialidade de ser muito mais positivo do que esse outro padrão 

de interação onde o professor expõe e o aluno absorve, se a aula se torna um espaço 

para que haja essa toda interação que houve, a gente se destaca, com certeza. A 

gente adquire conhecimentos, experiências que não são comuns no dia a dia e a 

gente internaliza coisas com mais solidez. Uma vez que você ouve e fala e sabe que 

está sendo ouvido, você está mais inserido na coisa. O que eu estou falando é uma 
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comparação a respeito do tradicional, da apresentação de slides. E acho que me fez 

bem ter essa experiência, ter feito essa disciplina como eu fiz, como ela foi 

conduzida para mim e eu conduzi ela. Me fez bem. Claramente me fez bem. Eu dei 

muito mais passos a frente do que passos atrás.[...] Nossos campos sempre tiveram 

resultados positivos para mim. Sempre." (Semibreve, turma 2017-1, entrevista) 

 

 Ponderações qualitativas 

  

 Apesar dos apontamentos positivos em relação a disciplina, a temática e a abordagem 

metodológica, algumas críticas foram apresentadas quanto a carga horária: "A carga horária 

era muito grande para esses conteúdos e acabava ficando uma coisa muito repetitiva, maçante. 

Não engrandecia tanto quanto poderia engrandecer" (Bequadro, turma 2016-2, entrevista). 

 Principalmente a primeira turma acompanhada (2016-2) referiu que as discussões em 

sala de aula eram extensas, haviam muitos campos e que o horário oficial não era respeitado. 

Estes relatos ocorreram na autoavaliação final da disciplina e em algumas falas dos 

entrevistados. Esta turma em questão, como já abordado anteriormente, foi a mais 

experimental para nós, pois foi a primeira turma a cursar esse tema novo dentro da disciplina. 

Os campos e demais vivências ainda não estavam totalmente claros e, possivelmente, não 

conseguimos aproveitar plenamente o tempo estabelecido. 

 Alguns sugeriram que houvessem apenas os campos práticos de vivências e um 

contato mais próximos com serviços de saúde. Referiram enfado nas discussões em sala de 

aula, por aparente repetição de assuntos. Porém, um educando questionou a posição dos 

colegas ao criticar a turma e seu relacionar com a disciplina: 

 

"Tem uma diferença entre as pessoas, mas eu via como uma coisa mais individual. 

[...] A sala não era muito participativa. [...] Era mais cada um na sua. [...] A 

impressão que eu tenho é que foi muito diferente para cada um ali na minha sala. 

[...] Eu não senti meio individual. [...] Eu não senti muito uma integração entre os 

alunos." (Fermata, turma 2016-2, entrevista) 

 

 Ao considerarmos as singularidades dos educandos, pressupomos, por sua vez, tais 

individualidades também para as turmas. Acreditamos que o perfil da primeira, seu despertar 

para o tema, motivações estudantis e demais questões individuais podem ter contribuído para 

uma visão mais negativa da abordagem para além da experimentação de uma turma caloura 

na temática. 

 Entretanto, a turma seguinte questionou também sobre a carga horária e seu 

aproveitamento. Os relatos compreendem a extensão horária e seu peso perante outras 

disciplinas, mas que esta devia ser em plenitude cumprida, caso contrário, deveriam modificar 
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as regras que regem o TCS, possibilitando a outras disciplinas o aumento de suas cargas 

horárias. 

 Questionados sobre a temática apresentar-se como optativa ou obrigatória, relataram 

que a obrigatoriedade coloca a disposição conteúdos que, provavelmente, muitos ali não 

escolheriam vivenciar. Porém, ao viverem literalmente o TCS reconhecem o potencial dos 

temas e das experiências a partir deles: 

 

"Uma pessoa diferente estava sendo construída desde que eu entrei no primeiro dia 

do TCS e saí agora no último dia e continuo no processo de evolução. [...] O TCS 

acabava em um horário, mas continuava correndo na gente." (Semicolcheia, turma 

2017-1, entrevista) 

 

"Pra mim, esse tema me fez uma viagem interior e resgatar o que realmente sou, 

porque eu estou aqui e os reais motivos que eu fiz medicina." (Mínima, turma 2017-

1, entrevista) 

  

 Ao nos aproximarmos dos educandos com verdade e comprometimento com sua 

formação reconhecendo seu potencial e valorizando as dimensões humanas sutis percebemos 

o quanto ainda necessitamos caminhar para melhorarmos a nossa escuta como educadores, 

plantando respeito para colhermos profissionais socialmente comprometidos e sensíveis, 

assim como relata uma educanda sobre a formação universitária:    

 

"Esse era o sonho que eu tinha de ter uma faculdade que os professores ouvissem os 

alunos e a gente pudesse trocar experiências. [...] Talvez se a gente fosse educado na 

faculdade com uma forma mais horizontal, a gente daria muito mais valor a 

conversa do nosso paciente. A gente valorizaria muito mais a história dele se a gente 

tivesse aprendido a conviver com as histórias das outras pessoas, com as 

experiências das outras. Isso é muito importante você aprender a ouvir, a saber a 

hora de ficar quieto. Não porque tem um professor lá, mas porque você respeita o 

seu colega, sabe?!"(Mínima, turma 2017-1, entrevista) 
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6. Gran Finale 

  
 "O mundo é um lugar maravilhoso e a gente está aqui para ser feliz!" (Semibreve, turma 2017-1, grupo 

focal) 
  

 No processo de educar, a alegria e o amor são instrumentos de sensibilização e 

construção de vínculos (VASCONCELOS, 2016). Vínculos estes importantes para o processo 

de conhecimento, como demonstrado neste estudo. Finalizar, assim, com a frase trazida pelo 

educando ao final do grupo focal demonstra quanta verdade há nisso. 

 A presença da espiritualidade nos currículos médicos vem se expandindo ao longo dos 

últimos anos principalmente nas escolas médicas britânicas e norte americanas. Porém, no 

Brasil, esta expansão tem ocorrido lentamente. Segundo o estudo de Oliveira (2012) em 2011 

ainda eram poucas as instituições que apresentavam cursos exclusivamente dedicados à 

espiritualidade e saúde. Das 86 (47,7%) instituições participantes, apenas 9 ofereciam 

disciplina específica sobre o assunto, sendo 4 (4,6%) obrigatórias e 5 (5,8%) eletivas. Em 

contrapartida, 14 (16,2%) relataram que uma aula expositiva sobre espiritualidade e saúde 

constava em algum momento no currículo. Este mesmo estudo apontou que as instituições 

públicas apresentam uma abordagem mais ecumênica da relação espiritualidade e saúde, 

porém, mais comumente presente em atividades eletivas (LUCCHETTI, 2012). 

 A arte, por sua vez, esteve relacionada à medicina há muitos séculos antes de Cristo. A 

arte do curar, no período medieval, a medicina desenvolveu-se como arte ligada ao trabalho 

artesanal. Na civilização grega os médicos aprendizes recebiam treinamento de outros 

médicos. No século X, a primeira escola médica europeia já incluía o estudo das artes. O 

Relatório Flexner, entretanto, rompeu com esta relação e as fontes humanísticas cederam 

espaço às ciências biológicas. A retomada da vertente humana com valorização das artes 

retomou forças somente em meados do século XX, com a criação, em diversas universidades 

médicas europeias e americanas, de departamentos ou cursos de arte para a graduação 

(AZEVEDO, 2015). 

 Assim como as vivências artísticas dos educandos do TCS1A para além de 

propiciarem espaços para o despertar intuitivo e criativo do futuro médico, têm o potencial de 

desenvolver habilidades e atitudes intelectuais. Através de uma perspectiva afetiva da arte e a 

amorosidade no ato de ensinar há um favorecimento da orientação sensível dos educandos, 

possibilitando um indivíduo que no cuidado em saúde poderá tratar pessoas em sua totalidade, 

preocupando-se com a dignidade do paciente, suas crenças e culturas. Para além disto, no 

percurso de sua formação, poderá apresentar relações mais cuidadosas entre educadores e 
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educandos,  adotar uma visão crítica da medicina, com maior consciência da responsabilidade 

social e uma valorização da empatia.  

 Grande parte das escolas médicas que têm desenvolvido processos artísticos durante a 

graduação apontam as contribuições destes para a formação pessoal e profissional dos 

estudantes médicos (AZEVEDO, 2015). 

 Trabalhar com artes e espiritualidades com duas contextualizações não representa que 

as duas temáticas são distintas e dissociáveis, são antes de tudo, uma perspectiva de viver e 

contemplar a vida. A espiritualidade representa também a apreciação da arte e todas as 

produções criativas humanas muito mais do que mercadoria e superficial contato, são a 

corporificação concreta da expressão e da espiritualidade humana. Assim, são o pensar a 

própria vida como uma obra de arte em construção e o ato de amá-la condignamente 

(SOLOMON, 2013). 

 A arte está presente nos espaços de reflexão do próprio adoecer. Os pacientes e o 

mundo são a própria arte. Estes se encontram em processo de criação e adaptação perante os 

fatores biológicos, mas, acima de tudo perante o universo que se modifica nestas condições. 

Há um rebelar em meio ao que a doença opressora cria, (pro)criando uma diversidade de 

significados, beleza e esperança. Pirilampos de luz a iluminar os caminhos obscuros e 

incertos.   

 Os percursos metodológicos, teóricos e experiências apresentadas poderiam ser 

utilizados como referência para outras instituições de ensino que, em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais norteiam os cursos de graduação em medicina, buscam 

trabalhar com conteúdos que promovam a integralidade do ensino e a formação humanizada. 

Uma formação, assim, que compreenda que os jovens estudantes apresentam em si 

ferramentas oriundas de suas histórias de vida, e quando sua formação permite o eclodir de 

sua intuição e criatividade, podem resultar em reflexões pertinentes para o desenvolvimento 

pessoal e consequente maturidade profissional. 

 As falas e expressões trazidas ao longo deste estudo sugerem o quanto as dimensões 

sutis e, muitas vezes, invisíveis do ser humano precisam ser valorizadas nos processos de 

formação de médicos ou futuros profissionais de saúde. O espaço de ensino apresenta todas as 

condições para propiciar as experiências que possibilitem o aguçar das sensibilidades e 

despertar intuitivo que, para além de uma perspectiva humana de educar, lapida potenciais 

cuidadores altruístas. 

 Como os currículos médicos apresentam um longo histórico de enfrentamento entre as 

cadeiras biomédicas/clínicas e as humanas/sociais, é preciso que as revisões necessárias sejam 
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discutidas abertamente e em conjunto entre docentes, discentes, serviços de saúde e 

comunidade. Dessa maneira, as adequações serão de acordo com as realidades de cada 

território e instituição. Estas, por sua vez, mesmo ainda em processo de inserção das artes e 

espiritualidades como temática obrigatória de ensino, poderiam viabilizar espaços de 

discussão sobre os temas, através de projetos de extensão e/ou ligas acadêmicas. 

 Algumas universidades, como a UFRGS, UFMG e FMT já possuem ligas acadêmicas 

de medicina e espiritualidade. Além de exemplos de projetos de extensão e disciplinas 

eletivas como a UFPB e UNIFESP com a inserção da temática nas vivências acadêmicas. 

Porém, poucos se apropriam destes espaços. Assim como, ainda há muito a experienciar e 

dialogar sobre a efetiva relação das artes, espiritualidades e saúde para que discentes e 

docentes possam construir em suas instituições espaços voltados para estas práticas. 

 A experiência na disciplina TCS 1A, tema artes, espiritualidades e saúde ocorreu em 

dois semestres em uma universidade que já reflete sobre a abordagem metodológica e a 

formação humana em seu currículo. Como instrumento de comparação, novos estudos são 

necessários para analisar o impacto de tais experiências em diversos espaços e através de 

outros campos. Além de confrontar com os achados aqui encontrados com análise da carga 

horária, metodologia e percurso das vivências. 

 Importante reafirmar que a construção é constante e conjunta, sendo este um tema tão 

multidimensional. Na perspectiva da educação popular, somos instigados a buscar e desbravar 

campos omissos dentro de cada um. A minha caminhada não foi diferente. 

 O experienciado fomentou a busca de ser mais, de ir além dos paradigmas 

institucionais do educando. Enquanto os processos criativos e intuitivos delineavam a 

formação destes jovens, semelhantes processos formavam-me. Tal qual em uma tecelagem 

lenta, mas progressiva e com pequenos fios, sutis fios participavam deste tear, intenso, belo e 

espirituoso. 

 Com alguns semelhantes questionamentos aos dos educandos, preocupava-me se 

aquele processo seria superficial, insuficiente ou até pouco significativo para a formação de 

futuros médicos. Aos poucos, as respostas surgiam para além dos olhares, expressões, relatos 

ou falas, eclodiam em mim. Percebia que eu não era apenas uma educanda, era educadora, era 

profissional de saúde, era amiga, era facho de luz mais iluminado e vibrante por aquelas 

lamparinas. 

 O percurso, as experiências e seus registros foram extensos, tensos e, por vezes, 

sofridos e cansativos, porém a construção da Mariana como pessoa, profissional, escritora e, 

quem sabe, futura educadora valoriza cada algodão deste tear. 



64 

 

 

 

 Por fim, sintetizo minhas experiências e sensações com trechos de um poema por mim 

elaborado em virtude de minha formação de educanda/educadora com o afeto da educação 

popular: 

Canção Popular 

[...] 

O que o outro diz faz parte de mim, 

O que sou faz parte do outro. 

O diálogo é a base; 

O mundo, a referência; 

A vida, o caminho. 

 

Transcender os paradigmas da educação, 

Abrir as portas do coração.  

Das almas nos olhares, 

Às sensibilidades dos encontros de figuras ímpares. 

Do saber coletivo se fez/faz a formação em saúde. 

 

O que aprendi?!  

O que está agora na bagagem, entre leituras e olhares. 

Sabores e dissabores do banquete harmonioso. 

Aprendi que o menos é muito, o muito é mais. 

Que o outro é reticências e nosso mundo maior. 

Viver é aprender, é criar e transformar-se. 

[...] 

Momentos, intuições, versos, sensações... Encontros e seus afetos. 

 

Não ser mais do mesmo, 

Porque disso estamos exaustivamente rodeados,  

Mas sim, ser além das dimensões básicas. 

Refletir sobre as condições de vida 

E a vida nessas condições de saúde. 

 

Gerar inquietudes, 

Fazer do outro seu canal e deixar o outro ser em si também. 

Trazer potência ao que temos e podemos gerar. 

Refletir, agir e ir além.  

Pois não há limites ao amor,  
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Nem na dor de ser alguém. 

Alguém de múltiplas faces,  

Pois são as diversas notas e palavras 

Formadoras da canção. 
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8. Anexos 

Anexo 1 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Instituto de Saúde Coletiva 

 

Trabalho de Campo Supervisionado 1A (1º período) MGM00293  

 

Responsáveis: Lilian Koifman, Sônia Dantas Berger, Eliana Myriam Serfaty Gabbay e Célia 

Sequeiros 

Preceptores: Célia Sequeiros da Silva, Cláudia Regina Santos Ribeiro, Julio Alberto Wong 

Un, Lilian Koifman, Márcia Guimarães, Márcia Maria dos Anjos Azevedo, Maria Martha de 

Luna Freire, Paolla Dulfe, Sônia Dantas Berger, Verônica Silva Fernandez. 

 

Apresentação: A disciplina se constrói na busca da diversificação de cenários de ensino-

aprendizagem, com o desafio de ampliar o olhar dos estudantes de medicina nas questões que 

envolvem o processo saúde-doença.  

 

Objetivos Gerais: 

• Refletir sobre as dimensões do processo saúde-doença e sua relação com a prática médica; 

• Perceber a saúde como um direito; 

• Conhecer o papel das organizações sociais e seus movimentos para a garantia dos direitos de 

diversos grupos populacionais. 

 

Ementa: Caracterização qualitativa e quantitativa - ambiental, populacional e biopsicossocial 

- dos cenários, nos níveis local, regional e federal. Políticas Públicas de Saúde. Diversidade 

Humana. Subjetividade. Tecnologias leves e criação de vínculo.  

 

Os trabalhos serão desenvolvidos nos seguintes cenários: 

• Saúde, Cultura e Trabalho 

• Artes, Espiritualidades em Saúde 

• Saúde Mental, Cultura e Inclusão Social 

• Saúde, Cultura e Infâncias 
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• Saúde, Cultura e Maternidade 

• Saúde, Cultura e Masculinidades 

• Saúde, Cultura, HIV/AIDS 

• Saúde, Cultura e Pessoas com Deficiências 

• Saúde, Cultura, Álcool e outras drogas 

 

Critérios Gerais de Avaliação: A nota final será composta pelas seguintes itens: 1. 

Assiduidade, participação e interesse (desenvoltura, postura, desempenho, iniciativa e 

atitudes, avaliados no dia a dia); 2. Média dos trabalhos escritos (Relatórios e Resenhas); 3. 

Trabalho de conclusão da disciplina (preparação e apresentação do trabalho). 

 

Referências (comuns a todos grupos): 

• CAMPOS, Gastão Wagner de Souza. Sete considerações sobre saúde e cultura. Saúde e 

Sociedade, N. 11, 105-115. 2002 

• DUARTE, Rosália. Pesquisa qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. Cadernos de 

Pesquisa, 115: 139-154 mar 2002. 

• GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record, 2001. (especialmente 

os capítulos: “Aprendendo a olhar” (p.13-15), “Estudos de caso” (p.36-35), “Faça a pergunta 

certa” (p.68-70), “Formulando o problema de pesquisa” (p.71-13) e “Análise e relatório final” 

(p.94-99). 

 • LANGDON, Ester Jean e WIIK, Flávio Braune. Antropologia, saúde e doença: um conceito 

de cultura aplicado às ciências da saúde. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão 

Preto, v. 18, n. 3, p. 173-181, 2010. 

• MINNER, Horace. Ritual do Corpo entre os Sonacirema. In: American Anthropologist. vol. 

58, 1956, pp. 503 - 507. • MINAYO, Maria Cecília de Souza. (org.). Pesquisa social. Teoria, 

método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1996 (especialmente os capítulos “ A construção do 

projeto de pesquisa” e “O trabalho de campo como descoberta e criação”). p. 31-66. 

• OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever. In: 

_____ O trabalho do antropólogo. 2ª ed. Brasília: Paralelo 15; São Paulo: UNESP, 2000. p. 

17-35 

• SANTOS, Boaventura de Sousa. Por que pensar? Lua Nova Nº 54 – 2001. p. 13-23.  

 

Obs.: Os textos sobre os temas específicos serão indicados pelos respectivos preceptores de 

cada grupo. 
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Anexo 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título da Pesquisa: As Janelas da Alma: Espiritualidade e Arte na Formação em Saúde à 

Luz da Educação Popular 

Pesquisadora Responsável: Mariana Silva Matos  

Orientador: Prof. Dr. Túlio Batista Franco  2° orientador: Prof. Dr. Júlio Wong Un 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Instituto de Saúde Coletiva - UFF 

Telefones para contato: (21) 98433-4452 

Nome do voluntário:_________________________________________________________ 

Idade:____________________                     RG:___________________________________ 
 

1. Natureza da pesquisa: você está sendo convidada(o) a participar deste estudo que tem 

como finalidade compreender a influência da experiência nos campos de artes e 

espiritualidades na formação de estudantes de medicina. 

2. Participantes da pesquisa: participarão deste estudo os estudantes do curso de medicina 

da Universidade Federal Fluminense que cursaram a disciplina de Trabalho de Campo 

Supervisionado 1 e pertenceram ao grupo do tema Artes e Espiritualidades em Saúde no 

segundo semestre de 2016 e primeiro semestre de 2017. Além destes, participarão alguns dos 

convidados dos campos vivenciados pelos estudantes. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo você permitirá que a pesquisadora 

grave os momentos de diálogo em grupo e entrevistas individuais. Além disso, a pesquisadora  

fará observações e registros em um diário de campo, registros fotográficos e filmagens de 

trechos das atividades para que se transformem em material a serem analisados 

posteriormente. As fotografias e filmagens não serão utilizadas para outras finalidades, nem 

divulgadas, sem sua prévia autorização. 

Você tem total liberdade de se recusar a participar e ainda de retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem que sofra qualquer prejuízo. Sempre que desejar poderá 

solicitar mais informações sobre a pesquisa pessoalmente ou por meio do telefone dos 

pesquisadores do projeto e, se necessário, através do próprio Comitê de Ética em Pesquisa. 

4. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz riscos diretos, mas é possível 

que alguns participantes sintam desconforto pelo fato de terem sua prática observada e 

registrada. No entanto, a pesquisadora estará atenta a percepção desses riscos. Caso haja 

desconforto, o participante poderá interromper a qualquer momento a pesquisa e solicitar 

exclusão de sua participação, bem como, exclusão de todos os seus dados coletados até então. 
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Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos conforme resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à dignidade. 

5. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Após a transcrição das gravações, estas serão prontamente excluídas, 

permanecendo salvo apenas arquivo textual para uso restrito da pesquisa. Somente a 

pesquisadora e os orientadores terão acesso aos dados. 

6. Benefícios: ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Entretanto, 

esperamos que este estudo traga informações importantes sobre temáticas humanizadas do 

processo de formação de profissionais de saúde, de forma que o conhecimento que será 

construído a partir desta pesquisa possa ajudar na compreensão dos processos envolvidos e 

contribuir para o seu aprimoramento e construção de práticas semelhantes. Para tanto, a 

pesquisadora se compromete a divulgar os resultados obtidos. 

7. Pagamento: você não terá nenhum tipo de despesa para participar em qualquer fase desta 

pesquisa, bem como não terá recompensa financeira relacionada a sua participação.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem.  

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: e-mail: etica@vm.uff.br / Tel: (21) 2629-9189 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu ____________________________________, 

de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro 

que recebi cópia deste termo de consentimento. Autorizo o uso de imagens da minha pessoa, 

registradas através de fotografias ou filmagens, realizadas durante as atividades da pesquisa, 

ficando as mesmas sob a guarda e responsabilidade dos pesquisadores responsáveis. Autorizo 

a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa  

______________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador                        Niterói, _____ de ____________________ de 2017. 
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Anexo 3 

ROTEIRO DE GRUPO FOCAL 

 

Questão chave 1 - Quem somos? 

 Quais meus interesses pessoais? 

 Como chegamos até aqui? 

 Quais são as redes que nos constituem? 

 

Questão chave 2 - O que buscamos? 

 Quais as perspectivas de futuro? 

 Quais sonhos temos? 

 O que buscamos na universidade e na medicina? 

 

Questão chave 3 - O que esperávamos do TCS?  

 O que desejávamos nas vivências de campo? 

 O que esperávamos com o TCS em espiritualidade e arte em saúde? 

 Vocês acham relevante esse campo para a formação em saúde? 

 

Questão chave 4 - O que entendemos por espiritualidade e arte? 

 Qual a relação entre espiritualidade, arte e saúde? 

 A visão que tinham sobre o assunto se modificou após a disciplina? 

 Quais vivências foram mais marcantes? 

 

 Questão chave 5 - A abordagem metodológica foi adequada? 

 O que acharam sobre a maneira como se desenvolveu a disciplina? 

 Quais foram os pontos positivos? 

 Quais pontos deveriam ser repensados ou melhorados? 
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Anexo 4 

ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

História Oral de Vida/Temática - Estudantes 

 

Diálogo inicial - Relato livre sobre a história de vida 

 

 

Tema chave 1 - Perfil pessoal 

 Você possui alguma vivência anterior com arte ou espiritualidade? Qual(is)? 

 Qual sua compreensão sobre o que é arte, espiritualidade e a relação destas 

com a saúde? 

 Quais as suas perspectivas de futuro dentro da área médica? 

 

 

Tema chave 2 - A visão inicial sobre a disciplina 

 De maneira geral, o que você acha da disciplina TCS 1? 

 Você acredita que esse campo é adequado para a formação em saúde? 

 Qual era a sua expectativa inicial da disciplina? 

 

 

Tema chave 3 - As percepções após cursar a disciplina 

 À partir do que apontou como expectativa inicial da disciplina, você acredita 

que vivenciou o que esperava? 

 Sua compreensão sobre arte e espiritualidade sofreu alguma modificação? 

 Quanto a sua formação como profissional médico, você acredita que essa 

disciplina contribuiu? De que maneira? 

 Essas experiências contribuíram de alguma maneira para sua vida pessoal? 

Como? 

 Alguma vivência, campo ou diálogo foi mais marcante para você? Qual? 

Discorra um pouco sobre. 

 O que achou do método de ensino utilizado na disciplina?  
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Anexo 5 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

Disciplina: Trabalho de Campo Supervisionado 1A - MGM 12019 - 2017-1 

Preceptora: Júlio Alberto Wong Un 

Tema: Artes e Espiritualidades em Saúde - Sala de apoio: 409 / Prédio administrativo / 

Campus Valonguinho 

 

Cronograma 

 

Dia Atividade 

09/03 Reunião de preceptores 

14 e 16/03 Acolhimento geral DABT/ Recepção dos calouros (Oficina de Preceptores) 

21/03 Aula inaugural: Acolhimento/lanche e apresentação da disciplina. Documentário 

Janela da Alma e debate. Divisão de grupos 

23/03 Mesa sobre Saúde e Cultura com convidados: Dra. Waleska (Consultório na 

Rua/Manguinhos) e Prof .Armando Cypriano Pires (ISC/ UFF) 

28/03 Encontro dxs preceptorxs com seu grupo, 1ºp. Contrato de convivência. 

Texto Sonacirema. 

30/03 Apresentação sobre espiritualidade e escolha dos campos 

04/04 Filme EU Maior e prática meditativa 

06/04 CCBB - Exposição ”ENTRE NÓS - A figura humana no acervo do MASP” e 

Casa França Brasil 

11/04 Museu de Arte do Rio (MAR) 

13/04 Ponto facultativo 

18/04 Conversa sobre os campos 

20/04 Atividade integrada - Série Atenção Básica 

25/04 Documentário Brincar / Trecho filme Patch Adams 

27/04 Encontro com a terapeuta holística e homeopata Janaína de O. Pinto no espaço 

da Arte de Viver 

02/05 Safari fotográfico 

04/05 Atividade em casa 

06/05 Campo extra: Jardim Botânico 

09/05 Reunião Preceptores 

11/05 Conversa sobre os campos 

16/05 Terapia expressiva 

18/05 Conversa sobre os relatórios e resenhas (pequenos grupos) - Conversa sobre os 

campos (todos) 

23/05 Visita ao Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual (NAVE) no INCA 1 
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Dia Atividade 

25/05 Lançamento do livro "Estórias da Rua que foi Balsa" 

30/05 Encontro com a médica do consultório na rua Luciana Cajado 

01/06 Conversa sobre os campos 

06/06 Atividade Integrada Biologia e Saúde Coletiva (Cátia) 

08/06 Discussão sobre os temas 

13/06 Discussão sobre os temas 

15/06 FERIADO CORPUS CHRISTI 

20/06 Encontro com a dentista e voluntária da Arte de Viver Débora Vianna 

22/06 Conferência Curricular (atividade substitutiva para TCS 1 A e B) / parte 2 

Oficina Preceptores 

27/06 Preparação do Pôster  

29/06 Preparação do Pôster e ensaio 

04/07 Apresentação do Pôster 

06/07 Apresentação do Pôster 

11/07 Avaliação final com o grupo 

13/07 Reunião de Preceptores, entrega de notas e VS 

18/07 VS 

20/07 Envio notas (encerramento período 21/ 07) 

 

Cronograma Fotográfico dos campos da turma 2017-1 

 

 CCBB e Casa França 
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 Encontro com a terapeuta holística e homeopata Janaína 
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 Safari fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terapia expressiva 
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 Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual (NAVE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lançamento do livro: "Estórias da Rua que foi Balsa" 
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 Encontro com a médica do consultório na rua Luciana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campo extra: Visita ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

  


