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RESUMO 

 

 

Parto de um olhar para as interações, contextos e situações que se dão na rede de relações da 

formação em saúde, para desvelar questões relacionadas à justiça social que interpenetram 

estruturas pedagógicas, políticas e organizacionais. Escolhi o curso de Odontologia para a 

pesquisa de campo, onde entrevistei estudantes e professores sobre a relação pedagógica 

professor(a)-estudante, destes com os pacientes nas clínicas universitárias e, ainda a relação 

entre estudantes. Os aprofundamentos das entrevistas eram provocados a partir de perguntas 

sobre diferentes tipos de violência, assédios e outros desrespeitos. Utilizei uma lente de 

justiça social para esta análise, de modo que o uso de uma concepção de justiça pudesse me 

trazer um critério de justificação moral e política para analisar os distintos contextos e 

situações que emergiam das falas dos entrevistados. Para tanto, optei por trabalhar com duas 

concepções de justiça – da capacitação, de Amartya Sen e Martha Nussbaum e dos 

funcionamentos, de Maria Clara Dias. Apesar de substancialmente distintas em sua base 

informacional, ambas as perspectivas trazem importantes aportes para se discutir educação 

universitária e justiça social, tal como proponho aqui. Da perspectiva da capacitação, trouxe 

os avanços originados de pesquisas e aplicações empíricas do uso de uma concepção de 

justiça para analisar os micro e macro processos da educação universitária. Da perspectiva dos 

funcionamentos, retirei o critério de justiça. Portanto, a referência sobre o que é justo ou 

injusto está baseada no respeito aos funcionamentos básicos dos indivíduos, entendendo sob a 

rubrica de funcionamentos o ser/fazer de cada indivíduo que constitui sua identidade e o 

torna singular. Assim, proponho perguntar quais os funcionamentos básicos dos estudantes 

deste curso quanto à justiça social, o quanto estes funcionamentos estão sendo ampliados ou 

prejudicados e quais as condições de possibilidade para alcançá-los ao longo da formação. Os 

funcionamentos dos estudantes encontrados são: Ação moral, social e política; 

reconhecimento e respeito à diversidade; autorrespeito, confiança e integridade emocional e 

integridade física e moral. A análise dos funcionamentos conseguiu desvelar quais os 

microprocessos institucionais e pedagógicos que estão sendo justos ou injustos nesta 

formação e indicar caminhos como condições de possibilidade para viabilizar tais 

funcionamentos. De tudo, ficou claro que existe um longo caminho para que possamos 

considerar que a justiça social seja um tema abordado e praticado no interior da universidade. 

Sua relevância para a formação de profissionais de saúde não pode ser negada e a violência 

como parte desta formação tampouco pode ser naturalizada. 

 

Palavras-chave: Formação em saúde. Justiça social. Bioética. Formação universitária.  
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ABSTRACT 

 

 

It begins from the observation of interactions, contexts and situations that occur in the 

relationship network within health professional formation to reveal issues related to social 

justice which interconnect pedagogic, political and organizational structures. It was choosen 

the course of Dentistry for the field research, with interviews of students and professors about 

the pedagogic relationship within the academic community and also with patients. The 

deepening of interviews was motivated by questions about different types of violence, 

harassment and other disrespects. I used a lens of social justice for this analysis so that the use 

of a conception of justice could bring me a moral and political justification criteria to analyze 

the different contexts and situations that emerged from the interviewees’ speech. Therefore, I 

chose to work with two conceptions of justice – the capability approach, from Amartya Sen 

and Martha Nussbaum and the functioning approach, from Maria Clara Dias. Although 

substantially different on its informational basis, both perspectives have important 

contributions to discuss university education and social justice as I propose here. From the 

capability approach I brought the developments from research and empirical applications that 

uses a social justice conception to analyze macro and micro processes of the university 

education. From the functioning approach I used the criteria of justice. Thus, I propose to ask 

what are the basic functionings of the students of this course related to social justice, if it is 

being expanded of damaged and what are the conditions of possibility to achieve them 

throughout their university education. The students’ functionings were defined as: moral, 

social and political action; recognition and respect for diversity; self-respect, confidence and 

emotional integrity and physical and moral integrity. The analysis of functionings that make 

up each of these groups could reveal which institutional and educational micro processes 

being just or unjust in this formation and indicate possible conditions to enable such 

functionings. All it became clear that there is a long way for us to consider that social justice 

is one topic discussed and practiced within the university and its relevance for the formation 

of health professionals can not be denied and violence as part of this formation can either be 

naturalized. 

 

Keywords: Health professional formation. Social justice. Bioethics. University education. 
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O que precisa nascer 

tem sua raiz em chão de casa velha. 

À sua necessidade o piso cede, 

 estalam rachaduras nas paredes, 

os caixões de janela se desprendem. 

O que precisa nascer 

aparece no sonho buscando frinchas no teto, 

réstias de luz e ar. 

Sei muito bem do que este sonho fala 

e a quem pode me dar 

peço coragem 

(Alvará de demolição, Adelia Prado) 
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INTRODUÇÃO 

 

Alguém tem que falar sobre isso! 

 

i. Falar sobre o quê? 

 

Trata-se de justiças e injustiças no âmbito da formação universitária, cujos contextos, 

situações e questões que estão relacionados à justiça social ainda estão velados ou são 

polêmicos demais a ponto de evitar tocar no assunto. E, por isso, muitas vezes não são vistos 

como uma questão de justiça, pois não são sequer enxergados como um problema. 

Quando falamos de formação em saúde no que concerne os seus objetivos, qual seja 

o perfil de profissional de saúde que necessitamos, o foco de discussão de injustiças sempre 

foi (e precisa ser) a falta de condições de saúde ou de assistência à saúde adequada para a 

população e, consequentemente, toda a demanda para a formação em saúde se concentra em 

formar profissionais mais humanizados e politizados, de modo que estejam preparados para 

enfrentar essas injustiças.  

Entretanto, sempre me causou estranheza essa discussão manter-se na esfera do 

“aprender a ser” (humanizado, politizado, etc) sem questionarmos quem estes estudantes “são 

e estão sendo” ao longo de seu processo de formação, desde o modo como entram (ou não 

entram) na universidade (o afunilado acesso é pra quem?) até a dinâmica de relações e 

contextos que fazem parte da pedagogia que pretende formar estes profissionais preparados 

para diminuir injustiças sociais com sua prática profissional. Do acesso ao processo estamos 

falando de justiça social.   

Devo dizer que esta tese é, sobretudo, um eco. Dei voz e ecoaram falas que vão 

desde as desigualdades sociais e raciais no acesso e permanência no curso de Odontologia até 

a relação entre os professores e estudantes, entre os estudantes e destes com os pacientes nas 

clínicas universitárias, imersos em sua dinâmica pedagógica, organizacional, política e social. 

E dentro disto, surgiu uma infinidade de questões sobre ação moral e política dos estudantes, 

sobre diversidade (ou a falta desta), sobre a capacidade (ou incapacidade) de manter o 

autorrespeito, a confiança e a integridade física e moral dos estudantes. 
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Juntamente com estes ecos que desvelam questões de justiça social na formação em 

saúde, surgiram aspirações por diferentes arranjos educacionais e institucionais que poderão 

ampliar aquilo que torna o curso socialmente mais justo e acabar com aquilo que torna o curso 

produtor de injustiças. Dentre estas aspirações, muito se falou sobre ser agente no seu 

processo educativo como uma importante condição de possibilidade para mudanças positivas. 

Desta forma, estas aspirações por mudanças também fazem parte desta análise e enriquecem 

substancialmente a contribuição prática que este estudo poderá trazer para todos aqueles 

envolvidos em formação em saúde.  

De saída, quero deixar claro que, enquanto profissional de saúde e enquanto 

professora universitária, os relatos dos estudantes e professores me fizeram revisitar minha 

prática e perceber o quanto posso modificar meus processos pedagógicos, rever modos de me 

relacionar e ampliar a participação dos estudantes nesta construção pedagógica em um 

constante vai e vêm para expandir a minha responsabilidade enquanto educadora na 

empreitada de formar profissionais de saúde éticos e socialmente responsáveis.  

O curso da saúde no qual realizei a pesquisa de campo foi o curso de Odontologia. 

Contudo, as discussões, as vozes dos estudantes e professores e suas respectivas análises 

podem também servir para outros cursos da saúde. Qualquer pessoa interessada em processos 

de formação profissional em saúde e preocupada em ter profissionais de saúde que saibam 

fazer a diferença no sentido de ter uma sociedade mais justa poderá lançar mão de reflexões e 

exemplos aqui colocados. 

 

ii. Por que alguém tem que falar sobre isso? 

i.  

Já estava na hora de falar sobre justiça social na formação universitária em saúde, 

pois sua relevância social, sua relevância moral e sua importância para o contexto atual são 

contundentes. 

Os argumentos pela relevância social desta temática estão pautados na necessidade 

de formação de um perfil de profissionais de saúde mais humanizados, que consigam exercer 

a alteridade e a relação ética com o indivíduo, com famílias e com a sociedade, tendo uma 

visão social e política. Dentro desta missão humanística da formação de profissionais de 

saúde, seria incoerente ignorar a temática de justiça social no cotidiano dos estudantes, não 
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apenas como conteúdo de aprendizagem, mas também como parte de suas experiências como 

estudantes. 

Para nos ajudar a entender de forma mais macro a relevância social da formação em 

saúde e as questões de justiça social que estão envolvidas, é válido utilizar o conceito de 

estrutura básica da sociedade
1
 de John Rawls (RAWLS, 2003) para argumentar que a 

formação universitária em saúde é parte da estrutura básica da sociedade de modo essencial, 

tanto com sua função na educação quanto na saúde. Portanto, ao formar indivíduos que 

utilizam sua prática profissional como condição de possibilidade para diminuir as 

desvantagens sociais de outros indivíduos na sociedade, estes profissionais de saúde serão 

potenciais produtores e distribuidores de justiça. Podemos dizer então, que a formação em 

saúde exerce um papel duplo para reforçar a possibilidade de se ter a saúde e a educação 

como objetos de uma concepção distributiva de justiça e, neste sentido, seria incoerente ter 

uma formação que reproduz injustiças sociais. 

Pelo contrário, espera-se, da universidade, buscar promover uma ampliação das 

discussões em torno desta temática para que as relações respeitosas, a afirmação da 

diversidade social, racial, de gênero, de orientação sexual e cultural, bem como as práticas 

equitativas no cotidiano da formação, constituam um processo vivenciado de forma positiva e 

transformadora entre estudantes, entre estudantes e professores, e também com pacientes das 

clínicas universitárias. 

A relevância moral desta temática tem por base o valor em si dos estudantes 

enquanto indivíduos que estão dentro de uma instituição de educação que, portanto, tem a 

obrigação de cultivar o respeito a partir das relações construídas e da igualdade no tratamento, 

o que adquire ainda maior relevância com a política de cotas que ampliará, em algum âmbito, 

a diversidade social e racial.  

Defendo aqui, portanto, que toda instituição de educação precisa ter inerente à sua 

missão formadora um projeto de justiça social contínuo e transdisciplinar, em respeito ao 

reconhecimento da identidade singular de cada indivíduo (DIAS, 2015) que participa desta 

formação. Conforme coloca Dias (2015):  

Somos fruto de um complexo de identificações e isso faz de cada um de nós um ser 

singular, com demandas compartilhadas por diversos seres.  Sob este foco, o que 

                                                 
1
Utilizo os argumentos expostos por John Rawls em Justiça como equidade – uma reformulação (Rawls, 2003), ao descrever 

a ideia da estrutura básica da sociedade como sendo a maneira como as principais instituições políticas e sociais interagem 

formando um sistema de cooperação social e a maneira como distribuem direitos e deveres básicos e determinam a divisão 

das vantagens provenientes da cooperação social no transcurso do tempo. 
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almejamos sob o ponto de vista moral é que cada um de nós realize da melhor forma 

possível, ou seja, em sua plenitude, o seu projeto de vida. (p. 18) 

 

É necessário reconhecer a responsabilidade de toda instituição que se compromete 

em formar/educar indivíduos, de garantir a priori uma consideração moral por aqueles que 

estão sendo formados enquanto indivíduos que precisam ser respeitados em seu pleno 

potencial.  A partir disto, está claro também o valor moral dado à educação em si. A educação 

é valorosa em si mesma a partir do momento em que seu grande fim é a formação de 

indivíduos. Formação humana e injustiça social são completamente incompatíveis, e continuo 

falando não apenas do processo, mas também do acesso. Um acesso da educação universitária 

a uma minoria socialmente privilegiada é um acesso desigual e injusto. 

E por fim, a relevância para o contexto atual (que também é social e moral) ocorre 

porque estamos vivenciando no país uma intensa política de ação afirmativa quanto ao acesso 

à universidade, através da lei de cotas
2
. Por isso, tem crescido a diversidade social, racial e 

cultural dentro dos cursos universitários que, em sua maioria, sempre foram constituídos de 

estudantes e professores brancos e pertencentes às classes sociais média e alta, especialmente 

cursos como Medicina e Odontologia, para falar dos da área da saúde, que é o foco deste 

estudo.  

A predominância de brancos de classe média alta nestes cursos ainda é forte, todavia, 

com a política de cotas, espera-se que este quadro possa mudar. Mas será que os cursos estão 

preparados para lidar com a diversidade e, mais que isto, para transformar esta diversidade em 

uma oportunidade de ensinar a seus estudantes alteridade, reconhecimento e respeito? Ou será 

que corremos o risco de acontecer o inverso?   

Estamos em um momento bastante propício para ter esta pauta de discussão nos 

cursos de saúde. Não é mais possível negligenciar a responsabilidade social dos cursos em 

trabalhar em prol desta diversidade. A universidade tem essa responsabilidade social e esta 

dívida com a sociedade de afirmar esta diversidade dentro de seus cursos e respeitá-la.  

A afirmação da diversidade aqui será tida como central para se ter uma formação em 

saúde socialmente mais justa. Minha suposição é de que uma pedagogia que afirma a 

                                                 
2
A Lei no 12.711/2012 garante a reserva de 50% das vagas nas universidades federais do  país para estudantes oriundos 

integralmente do ensino público. As vagas reservadas às cotas serão subdivididas – metade para estudantes de escolas 

públicas com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio e metade para estudantes de escolas públicas com renda 

familiar superior a um salário mínimo e meio. Em ambos os casos, também será levado em conta o percentual mínimo 

correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas do estado, de acordo com os dados do IBGE.  O prazo máximo para 

que as universidades federais atinjam 50% de suas vagas aos cotistas é em 2016. 
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diversidade ensina os estudantes alteridade, práticas equitativas e visão crítica, para que 

possam reconhecer o que não é ético, o que é injusto. Veremos, ao longo das análises, que 

disto faz parte também a relação professor-estudante-paciente e entre os estudantes, já que os 

grupos mais vulneráveis dentro da universidade são os mesmos grupos vulneráveis na 

sociedade, como negros, pobres, homossexuais e mulheres.     

Outro acontecimento atual que reintera a importância de se falar de justiça social e 

formação em saúde é o recente escândalo das violências no trote no curso de Medicina da 

Universidade de São Paulo (USP)
3
, uma universidade pública de enorme prestígio no país. 

Apesar de sabermos que questões de violência no trote não são exclusivas desta 

universidade, e nem das universidades deste país, e que ocorrem há muito tempo
4
, a sua 

explosão midiática em 2014 trouxe à tona um tema que cada vez mais tem chamado a atenção  

e provocado produtivas discussões no meio acadêmico, especialmente no que tange a 

ocorrência de trotes violentos em cursos de Medicina. 

 As manifestações violentas no trote geralmente são imbuídas de sexismo, homofobia 

e machismo, o que tem suscitado também discussões sobre tais manifestações para além do 

trote. Os primeiros meses deste ano registraram
5
 alguns casos de violência em forma de 

ofensas, intimidações e peconceitos com grupos LGBT e feministas, além de ofensas racistas 

escritas e pichadas em paredes de campus universitário. Estas são as violências que se 

transformam em notícias que, seguramente, estão ancoradas um cotidiano propício a estas 

práticas discriminatórias.   

Dada a importância destas temáticas tanto de diversidade quanto de violência 

presente na comunidade acadêmica, não seria difícil escrever uma tese para cada, entretanto, 

apesar de não poder realizar o devido aprofundamento que os temas mereciam, considero 

                                                 
3

Alguns exemplos de matérias que surgiram na mídia em 2014: Matérias sobre a violência no trote da faculdade de 

Medicina: DELGADO, M. Revista Piauí, fevereiro de 2015, p. 26-32. (impresso); MENDONÇA, R. Estupros na USP 

expôem omissão de universidades. Disponível em: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/11/141120_usp_abusos_universidades_rm. Acesso em: 25 jun. 2015; 

OLIVEIRA, C. No ‘trote’violento da Medicina, lições de Freud e Foucault. Disponível em: 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/no-201ctrote201d-violento-da-medicina-licoes-de-freud-e-foucault-

6273.html. Acesso em: 25 jun. 2015;  JORNAL DA BAND. Minorias são excluídas e vítimas de violência – Militante dos 

direitos humanos afirma que negros, homossexuais e pobres sofrem discriminação na Faculdade de Medicina da USP. 

Disponível em: http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/noticia/100000737816/trote-e-porta-aberta-a-corrupcao-diz-

professor-da-usp.html. Acesso em: 25 jun.2015. 
4
 Lembrando a morte de um estudante deste mesmo curso em 1999, afogado durante o trote 

5 Um exemplo de notícia Disponível em: http://www.geledes.org.br/racismo-preconceito-e-ameacas-de-morte-viram-rotina-

em-universidades-publicas-de-sao-

Paulo/?utm_source=Atualiza%C3%A7%C3%B5es+Portal+Geled%C3%A9seutm_medium=emaileutm_campaign=946637a1

4f-RSS-NEWS-Portal-Geledeseutm_term=0_449908e143-946637a14f-

353842109#gs.5360aa18a70443edaa46cf0119591353. Acesso em: 30 jun 2015. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/11/141120_usp_abusos_universidades_rm
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/no-201ctrote201d-violento-da-medicina-licoes-de-freud-e-foucault-6273.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/no-201ctrote201d-violento-da-medicina-licoes-de-freud-e-foucault-6273.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/noticia/100000737816/trote-e-porta-aberta-a-corrupcao-diz-professor-da-usp.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/noticia/100000737816/trote-e-porta-aberta-a-corrupcao-diz-professor-da-usp.html
http://www.geledes.org.br/racismo-preconceito-e-ameacas-de-morte-viram-rotina-em-universidades-publicas-de-sao-Paulo/?utm_source=Atualiza%C3%A7%C3%B5es+Portal+Geled%C3%A9seutm_medium=emaileutm_campaign=946637a14f-RSS-NEWS-Portal-Geledeseutm_term=0_449908e143-946637a14f-353842109#gs.5360aa18a70443edaa46cf0119591353
http://www.geledes.org.br/racismo-preconceito-e-ameacas-de-morte-viram-rotina-em-universidades-publicas-de-sao-Paulo/?utm_source=Atualiza%C3%A7%C3%B5es+Portal+Geled%C3%A9seutm_medium=emaileutm_campaign=946637a14f-RSS-NEWS-Portal-Geledeseutm_term=0_449908e143-946637a14f-353842109#gs.5360aa18a70443edaa46cf0119591353
http://www.geledes.org.br/racismo-preconceito-e-ameacas-de-morte-viram-rotina-em-universidades-publicas-de-sao-Paulo/?utm_source=Atualiza%C3%A7%C3%B5es+Portal+Geled%C3%A9seutm_medium=emaileutm_campaign=946637a14f-RSS-NEWS-Portal-Geledeseutm_term=0_449908e143-946637a14f-353842109#gs.5360aa18a70443edaa46cf0119591353
http://www.geledes.org.br/racismo-preconceito-e-ameacas-de-morte-viram-rotina-em-universidades-publicas-de-sao-Paulo/?utm_source=Atualiza%C3%A7%C3%B5es+Portal+Geled%C3%A9seutm_medium=emaileutm_campaign=946637a14f-RSS-NEWS-Portal-Geledeseutm_term=0_449908e143-946637a14f-353842109#gs.5360aa18a70443edaa46cf0119591353
http://www.geledes.org.br/racismo-preconceito-e-ameacas-de-morte-viram-rotina-em-universidades-publicas-de-sao-Paulo/?utm_source=Atualiza%C3%A7%C3%B5es+Portal+Geled%C3%A9seutm_medium=emaileutm_campaign=946637a14f-RSS-NEWS-Portal-Geledeseutm_term=0_449908e143-946637a14f-353842109#gs.5360aa18a70443edaa46cf0119591353
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relevante situar estes temas em relação com outros levantados pelos estudantes e tão 

importantes quanto, numa análise sobre justiça social na formação em saúde, para que se 

possa compreender o lugar disto neste contexto o qual faz parte de uma estrutura acadêmica 

imersa em arranjos sociais, culturais e políticos que os direciona.  

 

iii. Como falar sobre isso? 

 

Me deparei com a necessidade de escolher como trabalhar estas vozes que ecoaram 

neste estudo sem ofuscar seu lugar de protagonistas.  

Vou, portanto, utilizar uma estrutura teórica com a função de instrumentalizar a 

análise destas falas. A construção desta estrutura teórica está ancorada em dois enfoques de 

justiça: da capacitação e dos funcionamentos, que serão melhor explicadas no capítulo II, 

onde relato também como as utilizo para embasar as análises. 

O enfoque da capacitação, desenvolvido por Amartya Sen e Martha Nussbaum, traz 

um conteúdo interessante e original no que tange a educação universitária e justiça social, 

especialmente para auxiliar as análises, porque é uma literatura baseada em pesquisas 

empíricas. 

No meio do doutorado, conheci um enfoque bastante novo: o enfoque dos 

funcionamentos, desenvolvido pela professora Maria Clara Dias, a partir de um diálogo com 

os enfrentamentos éticos e sociais que estão mais próximos do contexto brasileiro. Este 

enfoque faz parte da análise como o critério de justiça para avaliar as condições, situações e 

contextos que emergiram no trabalho de campo. 

Dessa forma, apesar de detalhar melhor no capítulo 2, para apresentar aqui as 

perguntas desta pesquisa, é preciso compreender primeiramente o que a autora chama de 

funcionamentos
6
. Trata-se de estados ou ações (ser/fazer) que, “sob o ponto de vista da 

constituição da identidade do próprio indivíduo, devem ser reconhecidos como básicos ou 

fundamentais.” Isto implica no “reconhecimento inescapável da diversidade e singularidade 

inerente às diversas formas de vida e à existência concreta de cada indivíduo” (DIAS, 2015, 

p.49).    

                                                 
6
 Apesar de a perspectiva da capacitação utilizar o conceito de funcionamentos, Maria Clara Dias traz o seu conceito a partir 

da perspectiva funcionalista da Filosofia da Mente. No capítulo II abordo com mais detalhe, mas para aprofundamentos ver 

DIAS, 2015, p.11-36. 
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Em outras palavras, cada ser tem sua identidade constituída por aquilo que é ou por 

aquilo que faz, e isso diferencia de maneira singular cada um. Um funcionamento pode ser tão 

básico quanto estar bem nutrido ou tão complexo quanto ser um agente de mudança no seu 

processo educativo. Mas o que importa neste enfoque é o respeito aos funcionamentos de 

cada um, ou seja, respeito à sua singularidade, àquilo que cada um expressa como básico em 

sua existência (DIAS, 2015). 

No caso deste estudo, meu foco estará nos funcionamentos básicos de estudantes de 

Odontologia que estão relacionados com justiça social no seu processo de formação. A partir 

da escuta dos estudantes e professores, pude identificar estes funcionamentos e compreender 

quais estão sendo ampliados durante a formação e quais estão sendo prejudicados. Um 

exemplo de funcionamento identificado neste estudo está relacionado à capacidade de manter 

a integridade física durante a formação, estando livre de assédio sexual, por exemplo.  

Usando este conceito de funcionamentos, formulei três perguntas de pesquisa para 

guiar este estudo: 

1) Quais os funcionamentos que são básicos para a identidade moral dos estudantes de 

Odontologia na esfera de justiça social em sua formação? 

2) A partir das análises das vozes que embasam estes funcionamentos, quais as condições, 

interações e processos que ampliam ou prejudicam estes funcionamentos? 

3) Quais as condições de possibilidade para ampliar e não prejudicar estes funcionamentos 

identificados pelos próprios estudantes e professores como básicos na perspectiva de 

justiça social? 

Para responder a estas perguntas, foi preciso uma pesquisa empírica através de 

entrevistas e grupo focal com estudantes e professores de um curso de Odontologia de uma 

universidade
7
 pública federal no estado do Rio de Janeiro. A metodologia qualitativa foi uma 

escolha necessária, uma vez que a abordagem de temas delicados e geralmente difíceis de 

serem expostos foi bastante facilitada pelas entrevistas dialogadas e, em sua maioria, longas.  

As entrevistas com os estudantes foram extremamente ricas e potentes, alimentadas pelos 

diferentes perfis, desde aqueles que estavam iniciando até os que estavam finalizando o curso, 

englobando homens e mulheres, diferentes classes sociais, raças e opção sexual. E a entrevista 

com os professores foi essencial, tanto para perceber discrepâncias entre as diferentes 

                                                 
7
 Para fins de resguardar o anonimato dos entrevistados, optou-se por não divulgar a universidade onde foi realizada a 

pesquisa de campo. 
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percepções (estudantes, professores e coordenação do curso), quanto para ter o olhar amplo 

sobre determinadas situações. 

A análise foi feita a partir destas diferentes vozes em que a estrutura teórica serviu 

para instrumentalizar a minha interpretação sem diminuir a forte expressão das entrevistas.  

 

iv. Sobre os capítulos 

 

A tese é composta pela introdução, quatro capítulos, conclusões e seus anexos, onde 

disponibilizo, dentre outras coisas, os quadros com todos os trechos das falas que a compõem. 

No primeiro capítulo, realizo uma revisão de literatura sobre os temas que precisam 

ser compreendidos antes de adentrar nesta análise. A intenção é, através da revisão de 

literatura, elucidar a posição aqui defendida quanto ao papel da universidade na sociedade. 

Em seguida, escrevo sobre a formação em saúde no contexto brasileiro e como isto se articula 

com a temática da justiça social. Em complemento à discussão da formação em saúde, trago 

uma revisão sobre a justiça social no processo de trabalho em saúde e, em especial, na 

assistência em saúde do sistema público. Compreender como tem sido a atuação dos 

profissionais de saúde no âmbito da justiça social pode esclarecer muito sobre as falhas e os 

acertos da formação.  

O capitulo 2 traz a definição do referencial teórico da tese. Este capítulo inicia 

explicando o que é e para que serve trabalhar com uma concepção de justiça, especialmente 

neste estudo. Em seguida, explico em que consiste tanto o enfoque da capacitação quanto o 

enfoque dos funcionamentos, buscando comparar ambos para compreender as suas vantagens 

e desvantagens. Após estas definições, construo o lugar comum em que vou aplicar estes dois 

enfoques, de maneira complementar, para embasar minha análise no campo da formação 

universitária em saúde.  

O capitulo 3 traz os objetivos da pesquisa e quais os caminhos escolhidos para 

alcançá-los. Explico o desenho da pesquisa, os sujeitos do estudo e as técnicas utilizadas.  

Descrevo também as características da universidade e do curso escolhido, Odontologia. Me 

limitarei às descrições necessárias aos contextos que influenciam os resultados da pesquisa. 

Situo aqui o protagonismo dado às vozes dos estudantes e professores. Esta escolha, além de 

metodológica, tornou-se um método de participação dos estudantes como agentes no seu 
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processo de formação. E, por fim, descrevo a dinâmica de construção dos quadros dos 

funcionamentos dos estudantes no curso de Odontologia no que se refere à justiça social.  

O quarto capítulo apresenta os resultados das entrevistas e do grupo focal. Apresento, 

primeiramente, um quadro com os quatro funcionamentos que os estudantes expressaram 

como básicos para que possam ter uma formação alinhada com uma perspectiva de justiça 

social, com as respectivas condições de possibilidade para alcançá-los. Em seguida, divido 

este capítulo em quatro sessões, que são os quatro funcionamentos e, no decorrer da análise, 

através das falas que geraram conteúdo para cada funcionamento, problematizo situações e 

contextos relacionados à justiça social que podem ampliar ou prejudicar estes funcionamentos 

na formação. Ao fim de cada funcionamento procurei identificar, a partir da análise, os 

arranjos institucionais e educacionais que podem atuar como condições de possibilidade para 

ampliar os funcionamentos. 

Finalizo a tese com as reflexões finais e as conclusões. Esta parte busca responder as 

perguntas da pesquisa e traz uma síntese das reflexões à luz do referencial teórico e das 

análises da pesquisa empírica. Considero que a multidimensionalidade destes funcionamentos 

e os desdobramentos de sua análise podem servir de base para suscitar reflexões sobre outros 

cursos da área da saúde, no contexto brasileiro. 

    

v. Sobrou pra mim falar sobre isso. 

  

Meu encontro com o problema desta pesquisa surgiu durante uma experiência como 

professora de uma disciplina de um curso de Odontologia. Como era uma disciplina de 

trabalho de campo, tínhamos experiências que expunham nossas dificuldades como 

profissional de saúde, professora e estudantes, por não estarmos plenamente preparados para 

sermos dentista, professora e estudantes em encontros que trazem uma realidade de vida tão 

diversa de nós. Da necessidade de entender onde estão sendo produzidas estas fragilidades, 

tentávamos compreender os processos formadores pelos quais passávamos ou havíamos 

passado – eu, professora, e eles, estudantes. Nossas conversas chegavam a questionamentos 

sobre as relações e situações que eles vivenciavam em sua formação.  

Ouvia deles experiências que sugeriam exclusão social, autoritarismos, humilhação, 

desqualificação e abuso de poder na rede de interações que compunha seu cotidiano 
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acadêmico e pedagógico, que envolviam estudantes, professores e pacientes e no próprio 

modo como o curso estava estruturado. Tais escutas me levaram a analisar minhas próprias 

vivências como aluna de Odontologia, o que trouxe ainda maior sentido para o que aqueles 

estudantes me falavam. 

Em seguida, já provocada por leituras sobre educação superior e justiça social, 

preocupava-me a naturalização da falta de diversidade no curso e a invisibilidade da 

importância do conhecimento sobre questões relacionadas à desigualdade de gênero, de raça e 

as discriminações a isto relacionadas e também com relação à orientação sexual, classe social, 

pessoas com deficiência, entre outras, e novamente incluo os questionamentos de minha 

própria prática como professora e como profissional de saúde. Por ter atuado na rede pública 

de saúde como dentista, por mais de dez anos, comecei a questionar o quanto poderia ter sido 

melhor preparada para a alteridade e para o enfrentamento das mazelas sociais causadas por 

preconceitos, discriminações, opressões, etc. 

O que mais me chamou a atenção nas conversas com estudantes e na convivência 

com a comunidade acadêmica foi a ausência de espaço para que todas estas experiências 

fossem discutidas e tratadas, denotando grande banalização do tema.  

Então, achei que estava na hora de alguém falar sobre isso.  

Realizar a pesquisa de campo foi, para mim, um grande prazer, porque a cada 

entrevista, especialmente com os estudantes, havia muita intensidade ao relatarem suas 

impressões, angústias, sugestões e indignações e, assim, eles me ensinavam muito sobre a 

capacidade deles terem uma percepção elaborada sobre seu próprio processo de formação. 

Não foi diferente com o grupo focal, que também foi extremamente intenso e rico. Alguns 

estudantes, ao final da entrevista, demonstravam satisfação por terem tido a oportunidade de 

falar e de refletir pela primeira vez sobre problemas tão naturalizados, porém tão presentes em 

seu cotidiano, como colocou este estudante que estava no final do curso, na época da 

entrevista: 

Eu achei interesante essa pesquisa, abrir essa oportunidade de discutir esses 

problemas da faculdade, que geralmente passam pelas bocas dos alunos. 

Ninguém fez nenhum trabalho encima disso, então eu acho que isso foi um 

trabalho bem interessante, eu gostei de ter participado. (RODRIGO G2) 

 

Espero que os relatos possam servir para os professores tal como serviram para mim, 

para aprender a ser uma professora melhor, mais ética, socialmente mais justa, e que isto 
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reflita nos processos pedagógicos com os estudantes e possa se transformar em aprendizados  

contruídos por nossa práxis e refletidos no perfil deste futuros profissionais de saúde.     

Após o período de campo, passei seis meses na Universidad Politecnica de Valencia, 

para um estágio de doutorado com pesquisadores que trabalham com justiça social e o 

enfoque da capacitação no âmbito da formação universitária e profissional. Os diálogos e a 

convivência em seminários e encontros com Alejandra Boni, Melanie Walker, Jordi Peres, 

Félix Lozano, Sergio Belda e outros autores que utilizo nas análises deste estudo me 

permitiram ter um maior entendimento de como estes pesquisadores utilizam o enfoque da 

capacitação e a contribuição deles para as análises que se seguem nesta pesquisa. Assim, 

considero que este estágio foi essencial para as análises que realizei, definindo o modo como 

dialogo com estes autores e adequando-os às especificidades da formação em saúde. 

Estes anos de pesquisa foram gratificantes tanto pessoalmente quanto 

profissionalmente, pois cresci como pessoa, como professora que pretendo ser daqui para a 

frente, e como pesquisadora. Ainda acredito na universidade (ou do que entendo o que deve 

ser uma universidade), pois tem o potencial de colocar cada um em devir com as coisas, em 

um processo de questionar e compreender melhor o mundo. Acredito também na capacidade 

transformadora de uma formação profissional em saúde, e esta é a grande motivação desta 

pesquisa. Espero que os relatos, as análises e os diálogos com a literatura aqui colocados 

possam contribuir para uma maior reflexão sobre este tema e, acima de tudo, que esta tese 

expresse a potência e a necessidade de verdadeira escuta e participação dos estudantes no seu 

processo formador. 
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CAPÍTULO 1 

 

UNIVERSIDADE, JUSTIÇA SOCIAL E FORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

O presente capítulo deixa claro que o ponto de partida para falar de justiça social na 

formação em saúde não é neutro (mas não previa que alguém achasse isso mesmo) ou 

destituído de um ideário de universidade e de perfil profissional. Através de uma revisão de 

literatura, eu pretendo descrever aqui de forma resumida este ideário de universidade, 

explicitando a defesa por uma universidade democrática, num sentido amplo desta palavra 

defendido por Boaventura de Souza Santos (1999) que necessariamente trata de acesso e 

permanência e vai mais além, pois deve estar na arquitetura institucional de cada curso e deve 

fazer parte de sua cultura. 

A formação em saúde deverá estar neste caminho como uma responsabilidade social 

e ética inerente à sua existência, de modo a garantir um processo educativo e um perfil de 

profissional de saúde coerente com a busca de uma sociedade mais justa. 

Mas como falar de formação em saúde e justiça social sem conhecer os problemas 

que a assistência em saúde enfrenta neste âmbito? Por isso, termino este capítulo abordando 

este tema. A complexidade que envolve esta questão não permite estabelecer uma relação 

direta de causa e efeito entre a formação e a assistência, porém é imprescindível compreender 

as demandas que a assistência gera em termos de justiça social para que se possa repensar e 

criticar as falhas na formação. 

 

1.1 A universidade: missão transfigurada? 

   

Os textos que discorrem sobre universidade trazem reflexões sobre a missão desta 

enquanto aquilo que dá direção e significado à sua existência. Para quê e para quem a 

universidade existe? Qual sua razão de ser? Ao longo de sua existência, a instituição 

universitária teve sua missão repensada a partir dos anseios e transformações da sociedade. 

Contudo, os mecanismos e lógicas de funcionamento e avaliação das universidades no mundo 

atual deturpam esta ideia de missão transfigurando-a em um propósito outro. A pergunta 
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sobre qual a missão da universidade já está inscrita no modelo neoliberal que temos e passa a 

estar intimamente relacionada à formação de indivíduos preparados para o mercado de 

trabalho competitivo e lucrativo.  

Inicio o texto trazendo as contradições e as tensões geradas por isto que identifiquei 

como missão transfigurada e a busca ou o resgate de um sentido mais tranformador de missão 

universitária, para posteriormente identificar as propostas atuais de um projeto de 

universidade alinhado com um projeto de justiça social, tal como proponho nesta tese. 

  

1.1.1 A missão se transfigurou em quê? 

 

Ao iniciar a leitura de um livro chamado “La universidad comprometida” (2011), de 

um professor espanhol - Vicente Manzano, me deparo com um conto que, de forma 

caricaturada, quer chamar a atenção para uma crise moral pela qual passa a universidade nos 

tempos atuais. O conto é uma carta de um profissional altamente qualificado no que tange aos 

mais rigorosos padrões acadêmicos internacionais. Entretanto, sua área de atuação é....a 

tortura! Trago alguns trechos deste conto (pg 31 a 39)
8
: 

“Inicié mis estúdios hace ya quince años en La Universidad de Sevilla, situada al sur 

de Europa. [...] El trabajo fin de carrera verso sobre la história de las técnicas de 

tortura, [...] Mi trabajo de graduación fue laureado y obtuvo múltiples refuerzos 

institucionales, incluyendo el premio especial Del Consejo Social al trabajo más 

innovador. 

[...] Algunos de mis cursos versan sobre la ética de la tortura, de la que puedo 

enorgullecerme como uno de los dos especialistas más citados mundialmente. [...] 

Hoy em dia, todo graduado debe jurar el protocolo ético antes de obtener su 

titulación universitária [...] 

[...] Los saberes compreendidos bajo el epígrafe Del Ciencias Del Exterminio 

constituyen sin lugar a dudas una de las ciencias más asentadas y productivas de La 

actualidad. Nuestros estúdios sobre El dolor, la política, la gestión local o la historia 

abarcan a multitud de disciplinas com las que guardamos una relación respetuosa y 

productiva. [...]  

                                                 
8 Iniciei meus estudos faz quinze anos na Universidade de Sevilha, situada ao sul da Europa. [...] O trabalho de fim de curso 

versou sobre a história das técnicas de tortura, [...] Meu trabalho de graduação foi laureado e obtive múltiplos reforços 

institucionais, incluindo o premio especial Do Conselho Social para o trabalho mais inovador. [...] Alguns dos meus cursos 

versam sobre a ética da tortura, o qual posso orgulhar-me como um dos dois especialistas mais citados mundialmente [...] 

Hoje em dia, todo graduado deve jurar o protocolo ético antes de obter a titulação universitária [...] Os saberes 

compreendidos sob a epígrafe Das Ciências do Extermínio constituem sem dúvidas uma das ciências mais consolidadas e 

produtivas da atualidade. Nossos estudos sobre a dor, a política, a gestão local ou a história abarcam a multiplicidade de 

disciplinas com as quais guradamos uma relação respeitosa e produtiva [...] Há de convir que a boa marcha do planeta, seu 

progresso, o avanço da sociedade e um mundo mais digno de ser vivido são resultados que se obtém mediante a boa 

realização de nossos respectivos trabalhos. Os senhores tem diante de vosotros uma pessoa que se adapta perfeitamente a esta 

descrição [...] Devo insistir que a sociedade que conhecemos goza de sua situação atual graças ao abnegado trabalho de 

qualidade que realizam inumeráveis profissionais entre os quais me sinto incluído com orgulho. (MANZANO, 2011, p. 31 -

39)  (Tradução nossa) 
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Convendrá conmigo que La buena marcha del planeta, el progreso, el avance de la 

sociedad y um mundo más digno de ser vivido, son resultados que se obtienen 

mediante la buena realización de nuestros respectivos trabajos. Tienes ante usted 

uma persona que se adapta perfectamente a esta descripción [...] Debo insistir em 

que esta sociedad que conocemos goza de su situación actual gracias al abnegado 

trabajo de calidad que realizan innumerables profesionales entre los que me siento 

incluído com orgullo.        

 

Sem pretender negar que o autor exagerou em criar uma estória de um torturador 

com formação universitária que gozaria de um currículo lattes louvável, aproveito aqui seu 

exagero como uma chamada de atençāo para o quanto necessitamos estar constantemente nos 

questionando sobre o papel da universidade e o foco de sua formação diante das questões 

sociais e éticas do mundo contemporâneo, e para que direção está levando seus mecanismos 

atuais de organização institucional, curricular e avaliativo.  

Cristóvam Buarque (2003) nos lembra bem o quanto as universidades estiveram 

alijadas da tragédia que foi a escravidão no Brasil. A comunidade universitária da época 

assistia com naturalidade aquele absurdo e, ainda, usava seus conhecimentos de direito, 

economia e engenharia para o sistema funcionar adequadamente. E hoje? O que a comunidade 

universitária assiste e naturaliza? Reproduz e reafirma? Para o autor, continuamos 

negligenciando a responsabilidade da universidade em acabar com as tragédias atuais, regidas 

pelo mundo cindido em duas partes: incluídos e excluídos. Paradoxalmente, a universidade 

produz um ensino para atender aos incluídos, conforme expressa:  

Os cursos de Economia buscam maneiras de aumentar a riqueza e, em raros casos, 

estudam a superação da pobreza. Os cursos de Medicina estão mais interessados em 

não deixar que os ricos morram ou envelheçam do que em evitar a mortalidade 

infantil. Os arquitetos se preocupam em construir mansões e edifícios para os ricos, 

e quase nunca pensam em soluções para os problemas habitacionais dos pobres. Os 

cursos de Nutrição dão mais ênfase a emagrecer os ricos do que a engordar os 

pobres. Todos os campos da educação superior ignoram a grande massa da 

população, tanto por omissão quanto pela ação. A sociedade optou pela exclusão. 

(p.36) 

 

Como Buarque nos lembra da escravidão para exemplificar a exclusão que a 

universidade, até hoje, continua a reproduzir, devemos acrescentar à sua lista de exemplos o 

quanto a universidade ainda omite aquilo que os indicadores sociais (saúde, educação, 

moradia, mortalidade infantil e materna, expectativa de vida) demonstram, que são as 

dimensões da desigualdade e os efeitos do preconceito e da discriminação racial, como nos 

lembra Nascimento (2010). Este tipo de exclusão tem sua origem social e histórica que, por 

ser naturalizada pela sociedade, mantém este excludente padrão reprodutor de injustiças 
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sociais. É preciso que a comunidade acadêmica passe a escutar, por exemplo, o que os 

movimentos sociais negros vêm expressando há anos, que o racismo é uma das variáveis mais 

importantes da desigualdade social.  

Esta “universidade descomprometida” nos remete às suas origens, nos tempos 

medievais, enquanto uma invenção ocidental criada para servir à elite pensante da época. A 

filosofia escolástica doutrinária dava o tom à missão de manter esta torre de marfim intocável 

e protegida contra qualquer ameaça à dita educação superior, como até hoje é chamada
9
 

(SOUZA-SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2009). Muita coisa se transformou na universidade 

nestes quase nove séculos de existência, mas ainda não é suficiente para deixar de ser um 

espaço considerado elitizado. Como diz Ketele (2009), as instituições de educação 

universitária estão isoladas de suas comunidades nas quais se encontram, e continuam sendo 

acusadas de “torremarfilismo”
10

. Para Boaventura de Souza Santos (2009), a universidade 

vem cumprindo um papel central nesse processo de exclusão há muitos anos. 

Entendemos que existe um impacto direto e forte do desenvolvimento do 

conhecimento e sua aplicação em todas as esferas da vida. É inegável o valor da ciência, em 

todas as suas disciplinas: humanas, sociais, médicas e tecnológicas, mas somente isto não é 

suficiente para contribuir na busca de soluções para os problemas básicos que a humanidade 

enfrenta, como acesso à alimentação e saúde, convivência intercultural e entre os povos, paz, 

democracia, participação, relação com o meio ambiente e outros animais não humanos, 

questões de justiça social, igualdade, questões éticas em geral e valores da sociedade 

(ESCRIGAS; LOBERA, 2009). 

Ao discorrer sobre a pertinência social da educação, vale questionarmos se isto tem 

seu espaço como um critério de qualidade para as universidades. Concordo com De ketele 

(2009) ao afirmar que, apesar dos numerosos textos sobre qualidade, acreditação e avaliação 

das universidades, o conceito de qualidade é difícil de definir, em função de seu caráter 

multidimensional. Apesar disso, tem se tornado cada vez mais popular o uso de ranking para 

medir a excelência das universidades pelo mundo, servindo para influenciar as próprias 

políticas universitárias (BONI; GASPER, 2012). 

                                                 
9
 Para uma análise e relato histórico sobre o surgimento e desenvolvimento das universidades no Brasil e no mundo, ver “a 

Universidade no século XXI – para uma universidade nova, escrito por Boaventura de Souza Santos e Naomar de Almeida 

Filho, 2009. Ver também: PIMENTA.; ANASTASIOU, 2002. 
10

Permita-me uma digressão ao trazer para aqui um exemplo físico e real desta exclusão expressado pelas grades que 

rodeiam a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, ali colocada para que? Para afastar da “educação superior” a 

miséria que está à sua frente, mas que não entra nesta “torre de marfim” intelectual brasileira? 
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Os resultados dos rankings estão sendo incorporados nos “planos estratégicos” das 

instituições, fazendo com que estas se organizem para terem melhores resultados, bem como 

para, baseado em seus critérios, diagnosticar o que é bom ou o que é ruim em seu 

funcionamento. Se adotássemos como exemplo o critério de um dos rankings mais populares 

do mundo – da Universidade de Shanghai – nós iríamos contabilizar a qualidade das 

universidades através de critérios como maior número e importância de prêmios no campo 

das ciências ou quantidade de artigos publicados e incluídos em importantes índices como o 

Journal Citation Report (BONI; GASPER, 2012; WALKER; MC LEAN, 2013). 

Estes rankings seguem instituições mundiais que regem a lógica de mercado 

neoliberal do contexto atual. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e, em maior medida, a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Banco 

Mundial vão neste sentido: o desenvolvimento econômico das regiões depende dos esforços 

investidos pelas instituições que produzem e difundem novos conhecimentos científicos e 

tecnológicos (KETELE, 2009; BONI; GASPER, 2012).  

Esta concepção se baseia na ideia de que a educação universitária contribui para o 

desenvolvimento econômico e, por sua vez, contribui para o desenvolvimento da sociedade. 

Porém esta lógica é bastante contestada atualmente, afinal, já está claro que os conhecimentos 

científicos e tecnológicos produzidos até então e embasados nesta concepção servem de forma 

exclusiva aos interesses dos mais ricos e poderosos e, como colocado acima, produz a 

exclusão (KETELE, 2009). Contudo, esta concepção focada na competitividade econômica e 

eficiência tem se tornado cada vez mais divulgada e adotada atualmente. Existem diversos 

exemplos nacionais de pressão por uma reestruturação dos sistemas de educação universitária 

a favor de uma agenda de desenvolvimento econômico em detrimento do desenvolvimento 

social (KETELE, 2009; BONI; GASPER, 2012). 

Neste contexto, percebe-se uma tensão atual sobre a missão da universidade, onde de 

um lado urge a necessidade de um conhecimento que gere competitividade e eficiência para o 

progresso do país e, de outro, uma exigência social que produza conhecimento que responda 

às injustiças e tragédias da humanidade. Esta demanda, que não é nada pequena tanto de um 

lado quanto de outro, influencia tanto a produção de conhecimento quanto a política 

universitária e a sua estrutura organizacional. 

A visão mercadológica da formação universitária criou uma hierarquia 

epistemológica que gerou uma profunda desigualdade entre os saberes ditos científicos e os 
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ditos populares ou ancestrais. A universidade do conhecimento pautou seu status como tal em 

um tipo de educação universitária dominante e colonizadora, sem diálogo com os saberes 

ancestrais, resultando em um fenômeno de homogeneização cultural (MUÑOZ, 2009). Souza 

Santos (2009) complementa dizendo que a universidade provocou um grande mal ao legitimar 

o conhecimento científico como central e os outros como alternativos ou menores, 

promovendo uma injustiça social a partir de uma injustiça cognitiva desde o instante em que 

os países periféricos que concentram estes saberes populares são desqualificados nesta nova 

ordem mundial. 

O documentário “Escolarizando o Mundo”, que se passa na Índia, ilustra isto ao 

demonstrar o quanto o conhecimento ocidental, enquanto um modelo doutrinário de educação 

dos povos,  promoveu uma desqualificação dos detentores do conhecimento de sua cultura 

local e o quanto a formação profissional deixa a desejar na formação moral do indivíduo. 

Como diz uma mulher que representa a resistência de sua cultura ancestral em Ladakh (região 

rural da Índia): “Os antigos valores de bondade e compaixão estão começando a declinar. 

Agora as pessoas estão pensando: eu tenho que ser um médico ou um engenheiro”. 

 

 1.1.2 O resgate do sentido de missão da universidade 

 

Felizmente, existe uma rica e numerosa quantidade de textos sobre novos modos de 

pensar e fazer a educação universitária tanto no contexto mundial quanto nacional. Assim, irei 

focar nas visões e propostas que estão mais diretamente relacionadas com a dimensão de 

justiça social. Portanto, não espero esgotar este vasto tema, apenas trazer um panorama do 

que está em pauta para que possamos compreender as discussões que se seguirão na análise 

desta pesquisa.   

Como poderemos tecer aqui uma missão universitária que possa se contrapor aquela 

descrita acima, que identifiquei como uma missão transfigurada? Este esforço vem sendo 

feito por muitos estudiosos sobre universidade no Brasil e no mundo. Temos, por exemplo, 

um compilado de informes de encontros feitos em 2009 com representantes de todo o mundo 

que definem um ideário de universidade o qual tenho como ponto de partida para as 

discussões que se seguirão neste estudo. Na introdução do livro, encontramos claramente este 

ideário de universidade como aquela comprometida com uma produção de conhecimento 

multicultural e democrático e uma formação de indivíduos que sejam construtores de sistemas 
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sociais inclusivos e justos. Assim, o foco da formação universitária, ao invés de ser a 

formação profissional, passa a ser a formação de indivíduos que atuam com e para a 

sociedade, através de seu exercício profissional (ESCRIGAS; LOBERA, 2009).  

Nesta linha, porém no contexto nacional, Almeida Filho (2009) tem uma visão de 

formação universitária que não se restringe à formação profissional, mas também política, 

cultural e acadêmica. O autor enfatiza que, mediante um cenário brasileiro de uma 

universidade ainda elitista e excludente, é necessário construir um tipo diferente de instituição 

acadêmica, que promova a integração social e política entre países, culturas e povos.   

Nos últimos 15 anos, Souza Santos (2009) identificou a passagem de um 

conhecimento universitário homogêneo e descontextualizado da vida cotidiana da sociedade 

para um conhecimento pluriversitário, que tem como ponto de partida a aplicação a que lhe 

possa ser dada, a partir de um constante diálogo com aqueles que irão se beneficiar deste 

conhecimento na sociedade, o que o torna mais heterogêneo e menos hierárquico.  

Nesta lógica de conhecimento pluriversitário, podemos incluir como exemplo as 

aspirações de Taylor (2009) de se ter uma atuação dos estudantes como reconhecedores dos 

direitos do outro e trabalhar para isto nos contextos locais, nacionais e mundial, como por 

exemplo, a ação das universidades para a paz e redução dos conflitos, através da geração 

compartilhada de conhecimento necessário sobre estas questões. E também, como coloca 

Ordorika (2009), à universidade cabe promover um espaço privilegiado para relacionar 

tendências globais com identidades nacionais, construindo o entendimento social local e a 

interação entre as diversas culturas e crenças, grupos étnicos, nacionalidades, sexos, classes 

sociais e outros grupos sociais.  

E para desconstruir de vez esta hierarquia epistemológica, Souza Santos (2009) 

propõe uma ecologia dos saberes que consiste na articulação entre o saber científico e o 

humanístico que a universidade produz, e saberes populares e ancestrais, não ocidentais. 

Portanto, é preciso ter uma “democratização radical da sociedade, pondo fim a uma história 

de exclusão de grupos sociais e saberes de que a universidade tem sido protagonista ao longo 

do tempo [...]” p.51 

Neste caminho, Escrigas e Lobera (2009) afirmam o quanto é necessária a pesquisa 

baseada na comunidade, no conhecimento indígena e no diálogo intercultural, e acrescenta 

que devemos questionar as ideias sobre o “conhecimento dominante” daqueles considerados 

experts.  
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Em seus estudos sobre povos indígenas, Muñoz (2009) sugere a necessidade de um 

projeto de universidade intercultural, que recupere seu sentido de universitas como um espaço 

de diálogo e encontro de saberes, culturas, perspectivas e povos que esteja orientado para 

fortalecer a identidade, a autonomia e os planos de vida de cada povo, e para criar as 

condições para atuar com o mundo em condições de igualdade. No mesmo sentido, Bennani 

(2009, p.59) afirma que “La Universidad es, por definición, um espacio de pluralidad de 

usuarios; es, por esencia, unespacio de diálogo e intercambio de ideas abierto a la alteridad y 

lo universal.” 

Para isso, Benanni (2009) solicita que se adote de fato no processo de formação 

universitária uma educação para o diálogo, especialmente entre aqueles de convicções 

distintas, com o objetivo de garantir uma convivência multicultural, um diálogo baseado não 

somente na tolerância, mas, sobretudo, no aprendizado através da diferença. 

Para que esta convivência multicultural se torne uma realidade, não se pode deixar de 

falar das políticas de acesso de grupos sociais, raciais e culturais distintos na educação 

universitária. Boaventura de Souza Santos (2009) defende que deve ser dada uma centralidade 

às ações contra a discriminação racial enquanto programas de ação afirmativa. Juntamente 

com a luta contra a exclusão social, a democratização da universidade também passa pela luta 

contra a degradação ambiental e a defesa da diversidade cultural. 

Almeida Filho (2009) comenta sobre os excelentes resultados gerados pelas ações 

afirmativas, usando como exemplo a Universidade Federal da Bahia, onde foi reitor. O 

sucesso abrangeu tanto a transformação do perfil do alunado quanto o desempenho acadêmico 

dos cotistas. Mas o autor vai além e, juntamente com os sistemas redistributivos de vagas para 

negros, pobres e índios, propõe uma reforma estrutural na universidade (a que o autor chama 

de Universidade Nova) em que a própria organização dos cursos em ciclos e ampliação da 

formação profissional com matrizes culturais, artísticas e humanísticas, é um exemplo de ação 

afirmativa estruturante, através da própria redefinição do conceito de formação universitária. 

Tendo como referência esta universidade socialmente e culturalmente mais 

igualitária e inclusiva sugerida por estes autores e sem pretensão de adentrar no extenso 

campo das teorias da educação, é necessário que nos perguntemos pela matriz pedagógica 

com a qual está em sintonia. Entre as tendências pedagógicas, identifico como referência para 

este estudo as denominadas pedagogias críticas, que tem na América Latina a sua 

representação através dos pensamentos de Paulo Freire, que construiu a defesa de uma 
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perspectiva problematizadora da educação que inclui a relevância epistemológica, ética e 

política do diálogo e da participação e, sobretudo, a necessidade de passar da consciência 

ingênua para a consciência crítica da realidade através dos processos educativos (CANDAU; 

SACAVINO, 2010). 

E Paulo Freire (2001), apesar de ser um autor que se dedica à educação básica, nos 

traz inspiração para que possamos refletir sobre o ensinar e o praticar o que se ensina também 

dentro da universidade. A formação de sujeitos autônomos, democráticos, livres de 

preconceitos e dialógicos precisa, necessariamente, ter um ensino que pratica tudo isto nas 

relações que se estabelecem ao longo do processo educativo. O contrário disto gera uma 

incoerência insuportável para a formação destes sujeitos. E como Paulo Freire (2001, s.p.) 

escreveu em 1993 no prefácio de seu livro Política e Educação: 

 

Em lugar da decretação de uma nova História sem classes sociais, sem ideologia, 

sem luta, sem utopia, e sem sonho, o que a cotidianidade mundial nega 

contundentemente, o que temos a fazer é repor o ser humano que atua, que pensa, 

que fala, que sonha, que ama, que odeia, que cria e recria, que sabe e ignora, que se 

afirma e que se nega, que constrói e destrói, que é tanto o que herda quanto o que 

adquire, no centro de nossas preocupações. [...] Não é possível entender-se apenas 

como classe, ou como raça ou como sexo, mas, por outro lado, minha posição de 

classe, a cor de minha pele e o sexo com que cheguei ao mundo não podem ser 

esquecidos na análise do que faço, do que penso, do que digo. Como não pode ser 

esquecida a experiência social de que participo, minha formação, minhas crenças, 

minha cultura, minha opção política, minha esperança. 

 

 

1.2 A universidade e a formação em saúde – onde estamos e para onde vamos  

 

 Aquilo que se deseja para a formação universitária em saúde está inserido no ideal de 

universidade descrito acima. Na perspectiva de atuar com e para a sociedade, os cursos de 

saúde, que formam profissionais que irão trabalhar em um campo socialmente tão importante, 

tem uma responsabilidade ainda maior. 

 Vou me concentrar no contexto brasileiro da formação em saúde, que tem no campo 

da saúde coletiva uma vasta produção acadêmica preocupada em pensar e repensar a 

formação de profissionais de saúde que sejam comprometidos com a realidade social, cultural 

e política na qual irão atuar. E, nos últimos anos, o campo da bioética tem aportado com 

diferentes enfoques para enfatizar a necessidade de uma formação ética e um 

desenvolvimento moral dos profissionais de saúde. Assim, para além dos aspectos 
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deontológicos das profissões, a bioética se ocupa de discorrer sobre temas que vão deste as 

relações interpessoais que moldam as pedagogias, os cenários e o currículo formal e oculto da 

formação, até as condutas relacionais e sociais frente a grupos vulneráveis, seja em função de 

classe, de raça, de opção sexual, de identidade de gênero e outros. 

   Dessa forma, irei me basear em autores destes dois campos, saúde coletiva e bioética, 

para trazer um panorama sobre como a formação em saúde está sendo discutida atualmente.  

 

 1.2.1 Do profissional necessário à formação requerida: os discursos hoje 

presentes 

  

   A formação superior de profissionais de saúde no Brasil inicia com a abertura de 

duas escolas médicas – Escolas de Anatomia, Medicina e Cirurgia no Rio de Janeiro e em 

Salvador, em 1808. Ainda no século XIX, surgem as escolas de Farmácia e Odontologia. 

Porém somente no século XX, a partir da década de 60, de forma tardia em relação às 

primeiras escolas, consolida-se a profissionalização das outras áreas da saúde, tais como 

psicologia, fisioterapia, biomedicina, terapia ocupacional, nutrição e fonoaudiologia.  

(CECCIM; CARVALHO, 2011) 

   Ao longo do desenvolvimento das profissões, o conhecimento em saúde seguiu uma 

concepção conservadora e instrumentalizadora do corpo como meio de produção, motivado 

pelo contexto mundial do século XVIII na Inglaterra e por todo o século XIX na Europa em 

geral. Esse corpo produtivo passa a ser visto cientificamente, à luz das ciências biológicas. 

Perde-se o entendimento do ser humano como um ser que também é constituído de emoções, 

afetos e interações, inserido em contextos coletivos e sociais, para além de uma máquina de 

órgãos (CECCIM; CARVALHO, 2011), no espaço que Luz (2004) chama de razão médica, 

ou racionalidade científica moderna, através da objetivação e classificação de todo o 

funcionamento do corpo humano, por meio de conceitos biologizantes, compartimentadores e 

disciplinadores: 

[...] a produção de verdades para a razão (ciência); as paixões para a política e para a 

moral (ética); os sentimentos e sentidos para as artes (estética). Essa 

compartimentação terá o efeito de “negar” socialmente o sujeito humano e 

“neutralizá-lo”epistemologicamente, criando condições históricas para torná-lo, 

como a Natureza, objeto de ciência, isto é, para naturalizá-lo, torná-lo mais passível 

de intervenção, de transformação, de modelação, de produção. (p.55) 
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 Em meados da década de noventa falava-se, no Brasil, em crise na saúde ou crise 

assistencial ou até mesmo crise paradigmática, o que desencadeou uma profusão de propostas 

de produção do conhecimento, de organização da assistência e atenção em saúde. Entre elas 

podemos destacar a Estratégia Saúde da Família
11

. Mas desde sua origem, o perigo é não se 

livrar dos “vícios ideológicos” que podem fazer desta proposta tão somente um rearranjo 

político-institucional e desperdiçar o potencial desta, mantendo o sistema com suas 

deficiências de sempre (AYRES, 2011). 

   Como reação a isto inicia, então, um resgate do conteúdo de humanidades na 

formação do profissional de saúde, como uma forma de tentar preparar este profissional para 

os desafios colocados por uma proposta tal como a Estratégia Saúde da Família. Passa-se a 

buscar profissional de saúde que trabalhe em equipe multiprofissional, numa perspectiva 

horizontal e dialógica, que transite entre o individual e o coletivo, que tenha uma visão 

sociopolítica e cultural de seu entorno e que compreenda seu lugar enquanto ator que colabora 

com a construção de um sistema de saúde mais resolutivo, na dimensão micropolítica de sua 

prática. Diante deste perfil solicitado pela política de saúde brasileira, uma formação ancorada 

no modelo biomédico tal como ainda temos em muitos cursos, torna-se um obstáculo, pois o 

foco na técnica, individual, especializado e fragmentado não responde a este perfil 

(VENDRUSCOLO et al, 2014). 

 Esta demanda retira os trabalhadores de saúde da mera condição de recursos 

humanos e os transfere para o status de “atores sociais responsáveis pela produção do cuidado 

em saúde”. Portanto, para formar estes atores sociais da produção do cuidado, a formação 

precisará lançar mão de inúmeras estratégias educacionais como o exercício da alteridade, o 

aprendizado em equipe e o aprendizado com a gestão em saúde, em um esforço para adotar 

metodologias ativas, integração ensino-serviço e estruturas dos cursos menos 

compartimentadas (KOIFMAN, 2010). 

   Barros de Barros (2011) nos lembra que a formação em saúde erra ao dissociar a 

ação do cuidado da ação do político, pois o cuidado e o político se misturam na medida em 

que reúne produção de saberes e de práticas sociais que instituem sujeitos de ação, ao invés de 

se ter profissionais sem potência, moldados e passivos. Assim, o primeiro passo é produzir 

junto com aqueles que estão em processo de formação, uma formação participativa, como 

                                                 
11

 Reestruturação da atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS), através deste modelo federal de atenção e 

organização da assistência.   
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uma prática cotidiana de problematização e invenção, tal como Freire defende na pedagogia 

crítica. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a área da saúde reforçam esta necessidade 

de orientar a formação dos profissionais de acordo com o SUS, com ênfase na humanização 

da atenção. Apesar de todos estes esforços, é forçoso admitir que o perfil dos profissionais 

formados continua predominantemente moldado pelo modelo biomédico, ainda que este 

profissional atue no interior do SUS (TEIXEIRA et al, 2013). 

 Isto ocorre porque não basta ter explícita a necessidade de termos profissionais de 

saúde conhecedores de sua inserção e desempenho no trabalho em saúde e comprometidos 

com a humanização e o respeito à diversidade sociocultural dos brasileiros, quando ainda 

existe uma tendência de modelo de formação em saúde centrado no uso intensivo de 

tecnologias e especialização (SAIPPA-OLIVEIRA; KOIFMAN, 2013). 

 Rios e Schraiber (2012) nos recordam que não é recente a tentativa de inserção de 

conhecimentos de Humanidades no currículo médico, entretanto esta tentativa tem se limitado 

apenas a disciplinas ou conteúdos cognitivos, e não fazem parte da formação de modo mais 

intrínseco e transversal a todas as experiências do processo de ensino e aprendizagem. E 

acrescentam que o desenvolvimento do pensamento crítico e de condutas éticas não ocorre 

somente na prática das disciplinas em sala de aula, mas também em laboratórios e clínicas 

universitárias, especialmente na relação com os professores, observando suas condutas.  

 Sobre a necessidade de ampliar o conhecimento de Humanidades, cabe aqui 

comentar o exemplo da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que, seguindo tendências 

internacionais, realizou mudanças substantivas na sua arquitetura acadêmica com a 

implantação dos bacharelados interdisciplinares, como uma forma de agregar uma formação 

geral humanística, cientifica e artística. Na área da saúde, a ênfase está na compreensão da 

complexidade do campo e a sensibilização para questões cruciais do mundo atual, como a luta 

pelos direitos humanos, a preservação do meio ambiente, a defesa dos princípios 

democráticos e a valorização da diversidade cultural (TEIXEIRA et al, 2013; SOUZA – 

SANTOS;  ALMEIDA FILHO, 2009). 

 Esta proposta inovadora da UFBA se aproxima da perspectiva de justiça social para a 

formação em saúde apresentada neste trabalho, especialmente na possibilidade de construção 

de espaços que permitam o aprofundamento no ensino em saúde sobre questões essenciais 

para o contexto do país, que, além das desigualdades socioeconômicas, também as étnico-



38 

 

raciais, e os aspectos de preconceitos e discriminações a isto relacionados. Os bacharelados 

interdisciplinares, ao valorizarem a diversidade e a luta pelos direitos humanos, mostram o 

primeiro sinal de inclusão destes temas na formação em saúde não somente como um 

conteúdo secundário, mas como uma aprendizagem em vivência da própria diversidade. 

 Todavia, apesar de se ter avançado sobremaneira no campo da saúde coletiva ao 

repensar a formação em saúde na perspectiva do SUS e apesar de algumas poucas 

experiências como a da UFBA, estas questões ainda não fazem parte de uma agenda 

prioritária da formação em saúde brasileira.   

 

 1.2.2 Da formação requerida às relações na formação 

 

 Esta formação em humanidades, politizada e social, ética e participativa, é o ponto de 

partida de um projeto de justiça social para a formação em saúde, porém sou obrigada a 

antecipar que este projeto seria incompleto sem questionar as relações interpessoais da 

comunidade acadêmica no que tange as características de relação pedagógica (participativa ou 

autoritária? Hierárquica ou democrática? Demonstrativa ou ativa?), e os princípios, regras e 

dispositivos para trabalhar as distintas formas de violência intramuros, por exemplo. 

 Para fins de melhor entendimento, podemos dizer que este projeto de justiça tem uma 

dimensão macro, em que a formação em saúde deverá estar alinhada com um sistema de 

saúde mais justo, resolutivo e inclusivo para a população; e outra dimensão micro em que as 

universidades e seus cursos devem ter uma arquitetura de funcionamento, política, currículo e 

pedagogia inseridos em uma perspectiva democrática e participativa que valoriza e preserva a 

diversidade. A práxis desta dimensão micro está em um processo de formação baseado na 

construção de relações respeitosas e mais horizontais, livre de violências e discriminações, 

que valorize a diversidade na e para a aprendizagem da alteridade, e que problematize estas 

questões no decorrer da formação. 

 A dimensão macro é bastante discutida no campo da saúde coletiva, e a dimensão 

micro tem tido importantes avanços nos últimos anos, tal como vimos na proposta da UFBA. 

Ainda que pouco tenha sido feito para sua práxis, esta dimensão tem sido alvo de 

preocupações e interesse crescentes, e tem recebido contribuições de diferentes enfoques não 

somente na Saúde Coletiva, mas também no campo das Éticas Aplicadas, especialmente da 
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bioética, tais como os estudos sobre desenvolvimento moral e também sobre direitos humanos 

na educação superior.  

 Os estudos sobre desenvolvimento moral de estudantes universitário, os quais ainda 

se concentram, majoritariamente, nos cursos de Medicina, trouxeram importantes 

contribuições para analisar o papel da formação na aquisição de competência moral dos 

estudantes, entendida como a capacidade de não somente reconhecer os princípios morais que 

norteiam as ações, mas principalmente a capacidade de agir de acordo com estes princípios 

(REGO; SCHILLINGER-AGATI, 2011). 

 Rego e Schillinger-Agati (2011) discorrem sobre a relação do ambiente da 

formação
12

 e o desenvolvimento moral dos estudantes, utilizando como referência, autores 

como Lind
13

 e Kohlberg
14

 e, baseado em estudos empíricos representativos, identificam o 

fenômeno de “regressão moral” descrito por Lind. Isto significa que, ao comparar resultados 

de estudantes de Medicina dos primeiros períodos com os dos últimos períodos, houve um 

declínio nos índices de competência moral. Ou seja, os estudantes passam seis anos em uma 

escola que forma médicos e declinam moralmente. 

 Para os autores, os fatores que contribuem para isto são “ambientes de ensino 

desfavoráveis” tais como métodos pedagógicos pouco participativos, lócus hospitalar como 

espaço de aprendizagem permeado de hierarquias e relações carentes de democracia e 

cordialidade, sem contar os diferentes tipos de violência nas escolas médicas. Para reverter 

isto, propõem uma abordagem pedagógica que reúna o domínio afetivo e o cognitivo do 

desenvolvimento moral, que gere oportunidades para que os estudantes conquistem uma 

competência moral (progressiva) ao longo dos cursos (REGO; SCHILLINGER-AGATI, 

2011). 

 No que tange especificamente o curso de Odontologia, o predomínio de um ensino 

diretivo ainda suporta um modelo deontológico do ensino da ética, o que dificulta a formação 

moral destes estudantes. Espera-se que as escolas de Odontologia assumam seu papel de 

                                                 
12

Os autores consideram como ambiente da formação desde aspectos didático-pedagógicos (o uso prevalente de aulas 

demonstrativas, por exemplo) até a ocorrência de violência e desrespeitos de diferentes tipos nas relações entre estudantes e 

também destes com os professores. Conforme pretendo deixar claro no decorrer da tese,considero que estes aspectos não 

constituem tão somente o ambiente, mas sim a formação em si. No meu ver, as relações e os aspectos didáticos pedagógicos 

fazem  parte constitutivamente do processo de ensino e aprendizagem.   
13 Georg Lind, professor da universidade de Konstanz, Alemanha, é posterior a Kohlberg, e estuda a competência moral, 

desenvolvendo um testeparasuaavaliação. 

14 O psicólogonorte-americano Lawrence Kohlberg estudou o raciocínio moral dos indivíduos, construindo um 

testeparamedirosestágios do desenvolvimento moral. 
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educação moral de seus estudantes através das suas próprias experiências das diversas 

relações sociais que ocorrem no cotidiano da formação, que extrapolem a noção de ética 

profissional enquanto respeito às normas do código de ética para um sentido de humanidade, 

pelo respeito com aqueles com os quais se relacionam (AROUCA et al, 2008).   

 O estudo empírico de Finkler et al (2011) sobre formação ética dos estudantes de 

Odontologia segue na mesma direção ao sinalizar para o atraso em relação à formação 

humanística, política e cultural na orientação didática e nos cenários de ensino-aprendizagem, 

bem como nos conteúdos. Enfatiza também a incipiente presença de disciplinas éticas, e da 

bioética em especial. Aponta para a falha em ter escassa formação docente nesta área nos 

cursos de Odontologia analisados. 

 Outra importante contribuição tem sido a abordagem de formação universitária e 

direitos humanos. A inserção dos direitos humanos na educação superior no Brasil adquiriu 

força com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), consolidado em 

2006 (FERREIRA; ZENAIDE, PEQUENO, 2010), que reflete os esforços para uma educação 

mais democrática, como fruto de ampla participação popular. Neste contexto, a Universidade 

é vista como um espaço privilegiado para constante reflexão e implementação de ações 

voltadas para a afirmação destes direitos (PEREIRA; SILVA, 2010; SANTOS, 2010). Nesta 

concepção, o PNEDH (BRASIL, 2006, p.23) destaca que “[...] o processo formativo 

pressupõe o reconhecimento da pluralidade e da alteridade, condições básicas da liberdade 

para o exercício da crítica, da criatividade, do debate de ideias e para o reconhecimento, 

respeito, promoção e valorização da diversidade”. 

 Baseado no Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos, Rego (2012) 

comenta sobre a necessidade de se ter uma formação em saúde permeada pelo respeito aos 

direitos humanos entre todos aqueles que dela participam, como parte do cotidiano desta 

comunidade acadêmica, e reconhecendo a importância de uma constante reflexão crítica sobre 

os aspectos morais das questões que ocorrem no processo de formação. Enfatiza a 

importância de ter cenários de ensino-aprendizagem cada vez mais participativos, com 

pedagogias ativas e ações democráticas. E ainda, compreende que é preciso ter um esforço de 

múltiplos atores, para além dos docentes e discentes, devendo mobilizar também reitores, 

diretores de cursos e órgãos colegiados para inserir a agenda dos direitos humanos na 

formação médica.  
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 A agenda de direitos humanos para a educação é uma agenda de justiça social. A 

defesa por uma formação em saúde democrática, inclusiva, que respeita os indivíduos e 

invoca o convívio com a diversidade constitui parte do que iremos verificar nas análises desta 

pesquisa.  

 Rios e Schraiber (2011) comentam sobre o desenvolvimento de competências ético-

relacionais que ocorrem ao longo do processo de ensino-aprendizagem, tanto no currículo 

formal quanto informal, e nas muitas interações que ocorrem durante este processo. Entre 

estas interações, as que ocorrem entre professores e estudantes são consideradas centrais, “na 

qual se apresentam valores, comportamentos, afetos que são veiculados subliminarmente 

durante a transmissão de conhecimentos e técnicas, e vão participando da construção da 

atitude profissional do futuro medico” (p.310). 

 Sobre esta interação professor-estudante, não é raro o desnível de poder 

característico desta relação se transformar em abuso, fazendo com que os estudantes se sintam 

impotentes. O excesso de autoritarismo e a violência verbal se tornam práticas comuns e, por 

vezes, até legitimadas como um “método pedagógico” pelo argumento de que assim se 

prepararia melhor o estudante para a vida profissional, deixando-o mais forte para o 

enfrentamento emocional do que vem a ser um médico (Rego, 2012). O autor pôde coletar, ao 

longo de sua pesquisa de campo, diversos exemplos de situações desrespeitosas, permeadas 

pelo autoritarismo, pelos preconceitos e pelos abusos de poder, como expressões de violência 

na formação em saúde. 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como o uso de força 

física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo 

ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, 

desenvolvimento prejudicado ou privação.  

 Minayo (2010) prefere abordá-la no campo da subjetividade, que significa trazer esta 

discussão para a realidade do cotidiano das pessoas, no espaço micropolítico, mostrando que 

atinge existências singulares e também coletivas. Zaluar e Leal (2001) se referem a Tavares 

dos Santos
15

 para associar violência à dominação, na qual se dá a afirmação de poderes 

legitimados por uma determinada norma social que lhe confere o controle social. Outras 

definições de violência estão presentes na discussão sobre este tema, seja a violência como 

                                                 
15

 Sociólogo. Professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem diversas 

publicações sobre o tema violência.`````` 
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não reconhecimento do outro ou como negação do outro, seja como negação da dignidade 

humana ou ausência de compaixão. Em todas estas definições, o que está como ponto comum 

é a falta do sujeito da argumentação, da negociação, negado pela arbitrariedade dos que 

promovem a violência (ZALUAR; LEAL, 2001). 

 Atribuir um caráter negativo de violência a qualquer tipo de agressão física, 

emocional ou moral suscita avanço da consciência social no reconhecimento dos direitos dos 

indivíduos e coletivos na democratização da vida em sociedade (MINAYO, 2010). E a 

naturalização da violência? Podemos dizer que é um sinal de retrocesso da consciência social 

e distanciamento da sociedade democrática? 

 Para um panorama sobre as questões de violência nas relações interpessoais da 

formação universitária em saúde, realizei um levantamento bibliográfico sobre o tema. 

Busquei artigos, livros, teses e dissertações nos portais de Medline, Capes e Scielo nos 

últimos 10 anos, utilizando descritores como bullying, preconceito, assédio moral, trote, 

relação professor-estudante, relação estudante-paciente, formação médica, formação em 

saúde. Foram encontrados 47 trabalhos científicos que abordam o tema, em diferentes países 

(referências no anexo 1). Este número pouco expressivo de trabalhos, longe de significar 

ausência de violência nos cursos de saúde, denota uma baixa importância dada à temática, 

pela comunidade acadêmica, não apenas brasileira, mas mundial. Do total de estudos, 69% foi 

realizado nos cursos de Medicina, o que não significa necessariamente que este seja o curso 

da saúde com mais ocorrência de violência (apesar de não se descartar esta possibilidade, 

como descrevem alguns trabalhos), porém denota que os outros cursos estão ainda mais 

distantes da visibilidade deste problema.  

 Alguns estudos discorrem sobre as consequências disto, desde condições de estresse, 

depressão dos estudantes e aumento da vulnerabilidade de pacientes da clínica universitária 

expostos a situações de violência, até a própria reprodução da violência pelos estudantes com 

colegas, professores e pacientes.   

 O quadro abaixo resume os tipos de violência encontrados: 

 

 

Quadro 1: Categorização e frequência de ocorrência tipos de violência em cursos de saúde, colhidos 

em revisão bibliográfica nos últimos dez anos   
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Tipos de 

violência 

Frequência 

citada 

Relações envolvidas Exemplos descritos nos trabalhos 

Autoritarismo 7%  professor→estudante Falta de diálogo, pedagogia do medo, 

coação, pressão psicológica 

Abuso de 

poder/Abuso verbal 

20%  professor→estudante 

professor→paciente 

Intimidação, gritos e agressividade verbal, 

obrigar o estudante a tarefas sem estar 

preparado ou como punição  

Humilhação 9,4% professor→estudante 

estudante→estudante 

Exposição do estudante na frente da turma, 

constrangimento, ridicularização, trote 

Violência sutil 14,1%  professor↔estudante 

estudante→estudante 

Uso de ironia, chacota, discriminação 

disfarçada de brincadeira, 

banalização/naturalização/legitimação da 

violência 

Abuso físico 3,5% estudante→estudante 

 

Trote: pimenta no anus/fechar calouro em 

caixa de gelo, socos, tapas, empurrões. 

Assédio sexual 15,3% estudante↔estudante 

professor→estudante 

Brincadeiras ofensivas com mulheres 

durante o trote 

Chantagem sexual ou brincadeiras 

ofensivas com alunas 

Preconceito 21,8% estudante↔estudante 

professor→paciente 

estudante→paciente 

Sexismo, homofobia, racismo, classe 

social, origem regional, estereótipos de 

gênero e raça 

Preconceito com pacientes soropositivos e 

homossexuais 

Discriminação de gênero 

Desqualificação  9,4%  professor→estudante Rebaixamento moral, desmoralização do 

estudante, diminui o estudante 

 

 Chamou a atenção que 76% dos estudos se referem à violência na relação professor-

estudante. Rios e Schraiber (2012), ao aprofundarem suas análises da relação professor-

estudante em um curso de Medicina, observam relações nas quais o professor se coloca como 

detentor do saber e com poder para subjugar os estudantes ou os pacientes, desencadeando um 
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ambiente de tensão, frustração e angústias. Enfatizam que isto está na contramão de propostas 

de formação orientadas para um perfil mais humanístico de profissional de saúde que tanto se 

almeja.  

 A prática da alteridade, enquanto o reconhecimento do outro como diferente em uma 

relação pautada pela ética, precisa ser exercitada na própria relação professor-estudante-

paciente através de uma construção de vínculo em uma prática pedagógica mais ativa, com o 

entendimento que os estudantes são adultos em processo de investimento das suas 

identidades. Portanto, é imprescindível buscar verdadeiras experiências de intersubjetividade 

nestas relações para o desenvolvimento humanístico destes estudantes para, ao invés de 

aprender o autoritarismo e a submissão, os estudantes aprendam o diálogo, a comunicação, a 

responsabilidade participativa e o afeto, seus e dos outros, através de uma persistente reflexão 

crítica nas tomadas de decisões e perante o diferente (RIOS; SCHRAIBER, 2012). 

 Conforme citam Cruz e Pereira (2013), o ensino tanto pode auxiliar a formar sujeitos 

autônomos e éticos, como pode perpetuar submissões e hierarquias. E denota-se que alguns 

estudantes reproduzem esta prática de subjugação com seus pacientes ou até com colegas e 

outros professores que não são autoritários (RIOS; SCHRAIBER, 2012). 

 Existe uma preocupação relatada em grande parte dos estudos deste levantamento 

sobre a banalização dos diferentes tipos de violência ou invisibilidade do simbolismo destas 

violências em uma formação de profissionais de saúde, como comentam Villaça e Palácios 

(2010) e Akerman et al (2014) ao analisarem o trote violento. Os autores destacam que, até 

então, não havia interesse dentro do próprio âmbito universitário em se tratar deste assunto, 

que não era considerado relevante o suficiente para tornar-se uma categoria para estudos 

acadêmicos.  

 Contudo, isto vem mudando nos últimos anos e, ao menos nos cursos de Medicina, já 

se tem tido um maior foco nos problemas que ocorrem entre estudantes, especialmente na 

violência do trote (REGO; PALÁCIOS, 2014). 

 Concordando com a constatação de Akerman et al (2014) sobre o trote violento em 

um curso de Medicina, trago uma citação em seu livro intitulado “ Bulindo com a 

universidade” : 

 

O trote é um ritual de opressão! É um ritual de assimetria de poder. De 

imposição pela força física e pela humilhação de um conjunto de regras em 
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que os mais novos devem deferência e submissão, a todo custo, aos mais 

velhos. (p.12)     

 Existe um esforço em tentar compreender por que este trote persiste, apesar do 

incomodo manifestado por docentes, estudantes, pais de estudantes e pela mídia. E, 

sobretudo, busca-se compreender também o que faz estes estudantes se submeterem a estas 

humilhações e, posteriormente, alguns se tornarem os algozes destas. As respostas não são tão 

diretas e simples, porém é possível concluir que o ambiente intimidador, o medo da exclusão 

e a força da tradição incorporada e sustentada socialmente permeiam estes consentimentos 

(AKERMAN et al, 2014).  

 A persistência do trote violento é a expressão do fracasso do sistema educacional, 

que se preocupa com a formação técnica dos profissionais, mas ainda é incompetente no que 

tange a formação moral (ALMEIDA JR,
16

 2011 apud AKERMAN et al , 2014, p.46).  É 

veemente a necessidade de questionar a responsabilidade das instituições de ensino sobre as 

questões de violência no ensino universitário, como uma reação a esta naturalização e 

banalização que cria uma cortina de fumaça para uma questão séria dentro da formação em 

saúde (ALMEIDA JR, 2011). O primeiro passo é a instituição de ensino deixar claro que não 

irá tolerar nenhum tipo de violência, afinal, ao se tratar de violência que ocorre no ensino ou 

no trabalho em saúde, não basta amenizar sua ocorrência, mas toda ela precisa ser banida 

(VILLAÇA; PALÁCIOS, 2010; REGO; PALÁCIOS, 2014). Conforme citam Villaça e 

Palácios (2010), “onde há confronto e violência, é onde o diálogo fracassou. Se na 

universidade estamos comprometidos com a ideia de formar pessoas preparadas para o 

diálogo, comprometidas com um mundo de paz, não podemos ser coniventes ou tolerantes 

com qualquer tipo de violência” (p.512).  

 Não será possível lidar com o problema se este se mantiver na escuridão. Trazê-lo à 

luz significa identificar a ocorrência da violência, identificar as formas como a instituição 

precisa enfrentar isto e construir uma posição crítica sobre a naturalização com que as escolas 

médicas lidam com isto (LIMA, 2012). 

 As situações relatadas nos estudos configuram diferentes tipos de discriminação 

(sexista, classista, de orientação sexual, racista, etc), diferentes tipos de abuso de poder 

(chantagem, intimidação, rebaixamento moral, ironia, etc) e violência física e sexual. Nenhum 

estudo relatou um enfrentamento para estes problemas tanto no âmbito moral (e até judicial, 
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 ALMEIDA JUNIOR, A.R. Anatomia do trote universitário. São Paulo: Hucitec, 2011. 
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em alguns casos) quanto no âmbito educacional. Os cursos de saúde não só negligenciam 

como também ainda não incorporaram estes temas de justiça social como conteúdos 

necessários para a formação do profissional de saúde. 

 Siqueira et al (2012) nos ensinam que esta rede de interações que ocorre na 

universidade – professores, estudantes, agrupamentos diversos, entre outros é onde os 

indivíduos formam e transformam suas identidades e abraçam ou rejeitam ideias, dão 

significados à docência ou ao seu exercício enquanto parte de uma comunidade discente 

universitária e também constroem suas perspectivas de atuação como um profissional de sua 

área, dentro da representação de categoria profissional construída a partir da enculturação de 

suas características e modos de agir. No caso deste estudo, ficou evidente nesta rede de 

interações, a afirmação heteronormativa, que naturaliza as brincadeiras homofóbicas e as 

humilhações no trote. 

 Ao estudar o preconceito com homossexuais no curso de Medicina da Universidade 

Federal da Paraíba, Lacerda et al (2002) pontuam que, apesar de explicitarem suas posições 

contra o preconceito, alunos de Medicina ainda baseiam suas explicações sobre a 

homossexualidade em teorias biológicas e psicológicas, o que pode contribuir com práticas 

discriminatórias, ao colaborar com a representação social do homossexual como portador de 

algo patológico, seja biológico ou psicológico. Os pesquisadores chamam a estes grupos de 

preconceituosos sutis que, por isso, geram um preconceito velado (LACERDA; PEREIRA; 

CAMINO, 2002). 

 Ao longo desta revisão de literatura, chamou especial atenção a escassez de trabalhos 

acadêmicos sobre a temática do racismo e formação em saúde, até porque o preconceito 

institucional ocorre no trabalho em saúde, sendo isto já documentado através de pesquisas 

empíricas, como veremos mais adiante. A inexistência de discussão sobre o impacto do 

racismo na saúde apenas reforça esta prática discriminatória (KEINERT; ROSA, 2009).  Da 

mesma forma, não existem muitos estudos problematizando a homogeneidade do alunado em 

cursos como Odontologia e Medicina no que se refere à raça, com evidente escassez de 

negros e suas causas e consequências para a formação de profissionais de saúde.  

Estes temas, juntamente com outros relacionados direta ou indiretamente com justiça 

social na formação em saúde, serão retomados e melhor discutidos ao longo das análises da 

pesquisa de campo realizada nesta pesquisa, onde encontrei relatos que pretendo que sejam 

fonte de reflexões para contribuir com uma formação em saúde mais ética.  
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1.3 O trabalho em saúde e a justiça social: temos que falar sobre isso também 

 

 Mas será que esta formação permeada por violência velada, o chamado currículo 

oculto
17

, tem reflexo no trabalho em saúde? Existe no trabalho em saúde uma reprodução da 

dominação, do desrespeito, da falta de diálogo? Será que a ausência de diversidade, de 

processos democráticos e participativos e de discussões sobre grupos sociais vulneráveis na 

formação gera deficiências na produção do trabalho em saúde? Por exemplo, será que um 

profissional de saúde já refletiu sobre como tratar e respeitar os direitos de uma transexual de 

ser chamada pelo nome social? Ou já compreendeu que a equidade também está no plano 

micropolítico quando é necessário garantir um atendimento diferenciado para grupos 

vulneráveis da sociedade? 

 Não é de minha preferência trazer tantas perguntas juntas, ainda mais quando não 

pretendo respondê-las diretamente, porém o objetivo é abrir a reflexão para este tema. Por 

mais que seja evidenciado o quanto o trabalho em saúde falha nestas questões de justiça 

social, não podemos reduzir a explicação de suas causas à formação em saúde 

exclusivamente, até porque estamos em uma sociedade que ainda precisa caminhar muito para 

ser menos preconceituosa e excludente. Contudo, a formação em saúde pode ter um papel 

crucial na construção de um perfil profissional que possa colaborar em diminuir estas 

injustiças, ao invés de piorá-las. 

 Bastos et al (2010) nos lembram bem que, apesar das causas das desigualdades 

sociais em saúde serem estudadas há mais de cento e cinquenta anos, somente há pouco mais 

de quinze anos que as diferentes formas de discriminação passaram a ser entendidas como um 

fator importante na produção de doenças e aumentos das desigualdades em saúde. Porém, o 

próprio entendimento das diferentes discriminações e como elas interagem produzindo 

vulnerabilidade em saúde ainda é raso e insuficiente, tanto para a formação em saúde quanto 

para a implantação de medidas contra isto no SUS e no trabalho em saúde. 

                                                 
17

 Chamamos de currículo oculto todos os aspectos do ambiente escolar que não estão explícitos, oficializados, mas que 

contribuem para aprendizagens sociais relevantes, através de comportamentos e valores que permitem que os alunos se 

ajustem ao funcionamento da sociedade, portanto, ensina-se o conformismo, a obediência e o individualismo (SILVA, 2003). 

Apesar de diversos contextos que discuto neste estudo poderem ser considerados currículo oculto, opto por não utilizar este 

termo, uma vez que muitos aspectos não são ocultos, mas explícitos, que fazem parte dos microprocessos pedagógicos e 

tornam-se, inclusive, legitimados. Assim, não considero que o foco deva estar no “ambiente escolar”, mas sim no próprio 

processo educativo e as normas sociais que determinam este processo. Considero, portanto que o termo currículo oculto nõa é 

um termo apropriado no sentido de abarcar a níveis distintos de contextos e suas causas.   
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Apesar de seus princípios de universalidade e equidade, frutos das importantes 

conquistas da Reforma Sanitária Brasileira
18

, os serviços do SUS ainda produzem um 

cotidiano em que determinados grupos sociais recebem um tratamento diferenciado, pautado 

no preconceito e na discriminação. Fazem parte destes grupos a população LGBT, os usuários 

de drogas e os moradores de rua (MULLER; KNAUTH, 2008). E acrescenta-se a 

discriminação à população negra, indígena e de baixa classe social (OLIVEIRA et al, 2012). 

Ao trazer depoimentos de estudantes que presenciaram desrespeitos com pacientes 

alcoolizados no atendimento clínico do SUS, Rego (2012) chama de “pequenas grandes 

maldades na prática profissional” (p. 153), que inclui a desqualificação dos usuários do SUS, 

como se estes tivessem menos valor por serem usuários do sistema público de saúde do país. 

Para o autor, estas práticas desrespeitosas deste currículo oculto são uma forma de lição não 

verbal, mas não menos significativas.   

Recentemente, em novembro de 2014, foi lançada uma campanha pelo Ministério da 

Saúde contra o racismo institucional no SUS
19

. Esta campanha foi fruto de uma mobilização 

decorrente de denúncias, queixas e estudos que evidenciavam a ocorrência deste problema na 

assistência em saúde no SUS. Tal campanha gerou grande reação contrária por parte de 

médicos e do Conselho Federal de Medicina, negando a ocorrência de racismo por parte dos 

médicos e alegando que o problema está exclusivamente nas condições de trabalho e na 

precária assistência pública em saúde
20

. Esta visão simplista e empobrecida da corporação 

médica sobre esta temática do racismo no SUS reflete a falta de estudos e reflexões sobre as 

questões de justiça social e éticas aplicadas à saúde.  

O racismo institucional é definido como um tratamento desigual em prover um 

serviço apropriado a alguém em função de sua cor, cultura ou origem étnica, gerando um 

prejuízo em relação aos outros que utilizam o mesmo serviço. Se expressa através de 

comportamentos, atitudes e processos, muitas vezes velados, que geram discriminação, seja 

por preconceito involuntário, por negligência, ignorância ou estereotipação racista 

(KALCKMANN et al, 2007). 

Um estudo realizado pela Fiocruz com quase 10 mil mulheres no Rio de Janeiro foi 

contundente ao demonstrar racismo com gestantes de raça negra no atendimento pré-natal, 

                                                 
18

 A Reforma Sanitária Brasileira, ocorrida na década de 80, teve suas origens nos movimentos sociais que antecederam a 

democratização do país, dando, por sua vez, origem ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
19 Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2014/12dez01_racismo.html. Acesso em 15 de abril de 2015 
20 Disponívelem: http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/11/cfm-repudia-campanha-do-governo-que-e-contra-o-racismo. 

Acesso em 15 de abril de 2015 

http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2014/12dez01_racismo.html
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/11/cfm-repudia-campanha-do-governo-que-e-contra-o-racismo
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tanto em maternidade públicas quanto em maternidades privadas. Foi possível perceber que as 

mulheres negras tinham seus direitos mais violados que as brancas, tanto no acesso, ao 

peregrinarem mais para conseguir vaga, quanto durante o pré-natal e o parto, com menor 

número de consultas e exames pré-natal, menos analgesia e menos direito a acompanhamento 

durante o parto (LEAL et al, 2005). Outro estudo sobre diferentes tipos de racismo na 

assistência em saúde obteve o mesmo resultado, e concluiu que a população negra vem sendo 

discriminada nos serviços de saúde, sejam públicos ou privados (KALCKMANN et al, 2007). 

Em 2013, a mídia
21

 revelava demonstrações explícitas de racismo e xenofobia por 

parte da classe de médicos brasileiros contra os médicos cubanos que chegavam ao país para 

trabalhar no SUS. Tais manifestações discriminatórias tiveram repercussão nacional e 

levantaram questinamentos da sociedade sobre as consequências da formação elitista do 

médico brasileiro que, para além de um cunho corporativista, perpassa pelo incômodo de ter 

médicos negros e vindos de países como Cuba. Enquanto uma classe que alcança os mais 

altos níveis de escolaridade se mantiver utilizando de atitudes discriminatórias para defender 

um posicionamento, é preciso se questionar que médicos estão sendo formados no país e para 

quem.  

Mais recentemente, Madsen e Abreu (2014) realizaram um estudo quantitativo sobre 

a tolerância institucional à violência contra as mulheres, no qual associaram gênero e raça 

como causas de discriminação em serviços de saúde que atendem mulheres vítimas de 

violência, como Urgência e Emergência de Unidades Hospitalares, Serviços Especializados 

em casos de violência contra a mulher e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) no estado 

do Rio de Janeiro. A maioria dos funcionários entrevistados são mulheres (77% de um total 

de 144). Chamou a atenção os resultados que expressam sexismo, racismo e homofobia que, 

de acordo com as autoras “podem ampliar a tolerância das instituições às violências sofridas e 

relatadas pelas mulheres que procuram os serviços da Rede de atendimento, dando margem à 

violência institucional e ao processo de revitimização tão denunciado pelos movimentos 

feministas [...]” (p. 19). 

  Dentre os resultados deste estudo, alguns apontam para a culpabilização das 

mulheres em casos de estupro, naturalização do comportamento violento dos homens e 

homossexualidade vista como pecado religioso. Havia também falta de conhecimento sobre o 

racismo como causa de violência e maior vulnerabilidade das mulheres negras. Associado a 

                                                 
21 Disponível em: http://www.brasildefato.com.br/node/25851. Acesso em 25 de junho de 2015. 

http://www.brasildefato.com.br/node/25851
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isto, algumas representações eqivocadas de que falar sobre raça cria o racismo e um 

constrangimento em preencher o quesito raça na ficha das mulheres atendidas, o que gera uma 

sub-notificação, culminando em falta de dados confiáveis para abordar a violência contra as 

mulheres a partir da dimensão racial (MADSEN; ABREU, 2014). 

Não se pode fechar os olhos para o racismo que está presente na sociedade brasileira 

contemporânea, e este racismo também está presente no Estado, através de suas instâncias 

governamentais – aparelhos de formação, serviços de atenção ao cidadão, políticas públicas, 

etc. Ao negligenciar as desigualdades raciais existentes e sem políticas de combate ao 

racismo,  o governo colabora para a sua institucionalização (KALCKMANN et al, 2007). 

Outro nó evidenciado por alguns estudos são as práticas de assistência aos usuários 

LGBT, denotando não só preconceitos e discriminação, como também despreparo no 

atendimento preventivo e clínico em resposta às especificidades deste grupo, configurando 

que os preceitos heteronormativos interferem na assistência à saúde desta população, o que 

aumenta seu caráter de vulnerabilidade social, já imposto pela cultura discriminatória de 

nossa sociedade, tal como demonstrou um estudo em que foram entrevistados gays, lésbicas, 

bissexuais, travestis e transexuais usuários do SUS (CERQUEIRA-SANTOS et al., 2010). 

Ao estudar sobre o processo transexualizador, Costa et al (2015) pontuam o quanto 

as políticas públicas ainda enquadram o transexual em um diagnóstico médico, patologizando 

sua identidade. Muitas vezes, isto acarreta em uma padronização dos procedimentos e 

necessidades deste grupo, o que acaba configurando em inviabilidade do uso de políticas 

públicas. 

Já quanto à vulnerabilidade das travestis no serviço em saúde, Muller e Knauth 

(2008) enfatizam ser este o grupo mais discriminado entre a população LGBT. A assistência à 

saúde reforça esta discriminaçào através do despreparo dos profissionais de saúde que não as 

chamam pelo nome social, tem resistência em fazer exame no corpo, atendem mal e não 

orientam bem. 

Muller e Knauth (2008) atribuem o preconceito dos profissionais de saúde com a 

população LGBT à falta de aproximação com as informações e a discussão sobre diversidade 

dos gêneros e identidades sexuais. Alertam para a necessidade urgente da revisão dos 

currículos da formação de profissionais de saúde para que se possa modificar o tratamento das 

diferentes questões relacionadas à sexualidade.  
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A violência nos serviços de saúde na forma de discriminação e assédio moral não se 

restringe à relação profissional-usuário. Em uma pesquisa multicêntrica internacional 

promovida pela Organização Internacional do Trabalho sobre a ocorrência de violência no 

trabalho no setor de saúde, os resultados verificados no Brasil demonstraram que a violência 

entre os profissionais – entre colegas e entre chefes e subordinados - também é considerável e 

merecedora de atenção. Diferentes tipos de violência foram detectados, como assédio moral, 

sexual, discriminações e violência física, sendo o assédio moral de maior ocorrência. Um 

exemplo foram as relações de abuso de poder no interior de uma equipe. A falta de espaço de 

diálogo e o despreparo em lidar com conflitos, bem como a sua invisibilidade mantém uma 

tolerância da violência E sua constância diminui a qualidade do trabalho e prejudica a 

condição laboral do profissional de saúde que, por suas condições intrínsecas, já é bem difícil 

e tensa em muitas situações (PALÁCIOS et al, 2002). 

Palácios e Rego (2006) nos lembram que o espaço da formação em saúde e do 

trabalho não podem ser considerados separadamente, e que é preciso considerar a relação 

entre a violência que ocorre nas escolas médicas (e permita-me supor que não se restringe à 

Medicina, mas outros cursos em saúde) e na prática profissional. 

Para um melhor entendimento do problema, é necessário tratar da violência na 

formação em saúde considerando a integração ensino-serviço, uma vez que a relação 

professor-estudante pode ser reproduzida por meio de preceptorias, internatos, estágios e 

residências. As formas de bullying, como citam os autores, vão desde discriminação racial e 

sexual até humilhação na frente do paciente ou nas salas de cirurgia, por exemplo 

(PALÁCIOS; REGO, 2006). 

Pretendi com este capítulo, trazer uma visão de universidade e de formação em saúde 

que estejam condizentes com os esforços em se alcançar uma sociedade mais justa. O intuito 

também foi situar a problemática da violência na formação e na assistência em saúde, uma 

vez que ainda não temos uma visibilidade para esta questão, nem na academia e nem no 

trabalho em saúde.  

O segundo capítulo se ocupa de explicar o referencial teórico deste estudo, que se 

refere a uma concepção de justiça e que estará atuando como uma estrutura teórico-

metodológica para a pesquisa empírica.   
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CAPÍTULO 2 

 

UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA 

 

A abordagem escolhida neste estudo para analisar o processo de formação em saúde 

é uma abordagem de justiça, mais especificamente, justiça social. Por ser uma abordagem 

normativa, foi necessário recorrer à filosofia moral e política para encontrar o referencial 

teórico para esta análise. Conforme afirma Amartya Sen (2011), para termos um diagnóstico 

da injustiça ou a identificação do que poderia reduzi-la ou eliminá-la é preciso que possamos 

ir além do nosso senso de justiça para utilizar uma argumentação livre de nossos interesses 

por benefícios pessoais e livre de juízos pré-concebidos ou preconceitos locais.  

Este capítulo se dedica a apresentar o enfoque da capacitação, de Amartya Sen e 

Martha Nussbaum, e o enfoque dos funcionamentos, um enfoque bastante recente e brasileiro, 

de Maria Clara Dias. Minha intenção é tecer um esforço para esclarecer como estes enfoques 

auxiliaram na escolha metodológica e nas análises desta pesquisa. Termino o capítulo 

estabelecendo a interseção entre estes dois enfoques, que chamo de lugar comum, onde 

pretendo trabalhar as análises.  

 

2.1 Começando o caminho: o enfoque da capacitação 

 

O enfoque da capacitação
22

 é originário da área de Economia do Desenvolvimento e 

foi criado por Amartya Sen, economista, no início da década de 80, servindo, basicamente, 

para comparações de qualidade de vida. Neste contexto, ao invés de investigar o nível de 

satisfação das pessoas, Amartya Sen defendia verificar a liberdade que as pessoas têm para 

ser e fazer o que valorizam para suas vidas, o que o autor chama de capacitação 

(NUSSBAUM, 2000).  

Martha Nussbaum, filósofa, trabalhou com Sen a partir da segunda metade da década 

de 80 e, naquele período, trouxe para a abordagem um sentido mais normativo, a partir do 

momento que relaciona capacitação com direitos (sobretudo, humanos) e as obrigações éticas 

para garantir estes direitos (NUSSBAUM, 2007). 

                                                 
22

 Tradução de capability approach, tal como utilizado por Amartya Sen.  
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Um ponto crucial da abordagem da capacitação enfatizado por ambos (Sen e 

Nussbaum) é a liberdade como meio e fim do desenvolvimento humano (NUSSBAUM, 

2000). Conforme coloca Sen em seu livro Desenvolvimento como Liberdade (2000, p. 52): “É 

principalmente uma tentativa de ver o desenvolvimento como um processo de expansão das 

liberdades reais que as pessoas desfrutam”.  Na sua concepção, a liberdade é considerada um 

fim primordial, por ter um papel constitutivo para o enriquecimento da vida humana, ao 

mesmo tempo em que é o principal meio (grifos do autor, p.52) pelo seu papel instrumental 

(liberdade política, econômica, social, entre outras) para alcançar o seu fim para o 

desenvolvimento humano. 

Partindo da necessidade de ter um critério de justiça para orientar as políticas, 

estratégias e instituições, bem como para julgar as situações com argumentos plausíveis, 

Amartya Sen confere o status de teoria de justiça à sua abordagem em seu livro A ideia de 

justiça (The Idea of justice), publicado em 2009. Tal como coloca: “Apresento aqui uma 

teoria da justiça em um sentido bem amplo. [...] uma teoria de justiça que possa servir como 

base da argumentação racional no domínio prático precisa incluir modos de julgar como 

reduzir as injustiças e promover a justiça” (SEN, 2011, p.11).    

Em sua teoria de justiça, Sen (2011) reafirma seu foco na liberdade. A liberdade de 

escolha é cara a Sen, de tal forma que atrela esta escolha (consciente e deliberada) a seu 

conceito de capacitação, a base informacional de seu critério de justiça
23

. 

Então, o critério de análises de justiças e injustiças nesta concepção de Sen e 

Nussbaum, é a liberdade (como meio e como fim) de ser ou fazer o que cada um 

valora/escolhe para sua vida – a capacitação. Assim, uma condição, uma política, um 

programa entre outros é considerado justo se está atuando no sentido de igualar a capacitação 

(liberdade de escolher ser e fazer) das pessoas.  

E Sen (2000) elabora outro conceito, os  funcionamentos
24

, que em sua concepção, é 

cada estado e ação (ser/fazer) escolhido pelos indivíduos. Esta escolha, para Sen, deverá ser 

consciente e deliberada. Assim, por que o critério de justiça não pode ser diretamente os 

funcionamentos (a garantia destes estados e ações valorados/escolhidos)?  

                                                 
23

 Quando a literatura sobre concepções de justiça se refere a “base informacional” quer dizer que, para estabelecermos um 

critério de justiça, uma determinada concepção de justiça utiliza um conjunto de infomrações que serão a base deste critério. 

Para o enfoque da capacitação, como exemplo, uma informação central é que, quanto mais igualitária a capacitação, ou seja, 

a liberdade que os indivíduos têm de ser ou de fazer o que valorizam (de modo consciente e deliberado), mais justa é a 

sociedade.    
24

 Para Sen e Nussbaum, temos então capacitação: liberdade de ser/fazer o que se deseja para suas vidas; e funcionamentos: 

os estados e ações valorados/escolhidos e realizados pelos indivíduos. Veremos que o conceito de funcionamentos utilizado 

por Maria Clara Dias se difere deste de Amartya Sen, especialmente porque não é um conceito que carrega em si a 

dependência por uma escolha consciente, apesar de poder sê-lo, em condições possíveis desta escolha ocorrer.    
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Um dos argumentos utilizados por Sen para defender o foco na liberdade de 

funcionamentos ao invés de focar nos próprios funcionamentos é que, para o autor, o foco nos 

funcionamentos significaria olhar tão somente para os resultados, sem se importar com o 

processo que levou a estes resultados, que poderá trazer desigualdades importantes para 

análises de justiça. A estes resultados que ignoram o processo, Sen chama de resultados de 

culminação, enquanto que as análises dos resultados (de programas, de políticas, de  

educação, de saúde e etc) considerando o processo pelo qual os indivíduos passaram para que 

se chegasse aos resultados, o autor chama de resultados abrangentes.  

Vejo como necessário, para as análises de educação, que estes resultados abrangentes 

recebam grande atenção. Devemos admitir, como exemplo, que um estudante que se forma 

profissional de saúde tendo que trabalhar durante o período de formação para sustentar-se 

durante seus estudos, não pode ter sua oportunidade igualada a outro estudante que teve o 

mesmo resultado – formou-se profissional de saúde, porém teve a oportunidade de dedicar-se 

integralmente ao curso. Se as políticas de auxílio/apoio ao estudante se orientassem sobre os 

resultados de culminação apenas – formar-se profissional de saúde – sem atentar para o 

processo, não seriam políticas equânimes e, portanto, seriam socialmente injustas.  

Contudo, ainda não estou plenamente convencida de que, para utilizarmos os 

resultados abrangentes, necessitamos atrelar uma base informacional ancorada na liberdade 

como meio e fim, tal como Amartya Sen propõe. No presente estudo sobre a justiça social na 

formação em saúde, dou especial atenção aos processos, às relações e aos comportamentos 

pelos quais passam os estudantes para tornarem-se profissionais de saúde, o que seria 

chamado de resultados abrangentes. E neste processo, busquei reconhecer as condições de 

possibilidade que os estudantes têm para alcançar os funcionamentos ao invés de, 

propriamente, garantir o exercício de suas liberdades como meio e fim de seu processo de 

formação.  

Outro argumento encontrado na literatura do enfoque da capacitação contra o uso dos 

funcionamentos como critério de justiça é que o foco nos funcionamentos poderia gerar uma 

ação considerada autoritária ou até mesmo tirana ou perversa. Por exemplo, trago uma citação 

de um texto escrito por Alkire e Deneulin (2009), duas autoras importantes nesta abordagem 

(tradução nossa)
25

: 

 

                                                 
25 If we only focus on expanding functionings, we could do so by force, coercion, domination or colonialism. Most basic 

needs can be met in a prison, for example. Indeed, some countries have used force to advance functionings: for example, 

forced sterilization or the forced isolation of people who are HIV+ (ALKIRE; DENEULIN, 2009, p.42). 
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…Se nós apenas focamos em expandir os funcionamentos, nós poderíamos fazê-lo 

por força, coerção, dominação ou colonialismo. Grande parte das necessidades 

básicas pode-se encontrar em uma prisão, por exemplo. De fato, alguns países tem 

usado a força para avançar nos funcionamentos: por exemplo, esterilização forçada 

ou o isolamento forçado de pessoas que são HIV+. (p.42) 

    

Alkire e Deneulin (2009) geraram uma contradição com esta afirmação, pois se os 

funcionamentos são estados e ações (ser e fazer) valorizados/escolhidos pelos indivíduos 

(pelo menos da forma como Sen define), é difícil imaginar que alguém valorizaria/escolheria 

ser esterilizado ou isolado por ser portador do vírus do HIV. Apesar disso, no mesmo 

capítulo, as autoras definem funcionamentos como estados e ações que as pessoas valorizam, 

com razões (éticas) para valorizar (grifo nosso). 

Este é um exemplo do quanto a definição de funcionamentos tem sido empregada, 

por vezes, de forma equivocada na literatura deste enfoque, e considero particularmente 

necessário demonstrar estas falhas para, de certa forma, justificar a dificuldade que existe em 

utilizar os conceitos de capacitação (e todo o questionamento sobre o que significa ser livre) e 

funcionamentos (na concepção construída por Sen) como critérios de justiça, uma vez que 

geram ambiguidades e dificultam as análises sobre justiças e injustiças.  

Amartya Sen construiu sua teoria com base na crítica à teoria de Rawls. Dentre as 

críticas que Sen teceu à Rawls, uma é de particular interesse para este estudo. Para Rawls, as 

oportunidades que as pessoas têm são dependentes exclusivamente dos meios 

socioeconômicos que possuem, sem reconhecer outras variações que essas pessoas 

apresentam e que influenciam a conversão de bens primários em suas capacidades de ser e 

fazer o que valorizam. Assim, uma pessoa com deficiência física severa, por exemplo, seria 

tratada como uma pessoa em condições iguais na distribuição de recursos socioeconômicos, 

sem reconhecer a sua possível desvantagem ao comparar com outras pessoas da mesma classe 

social, porém sem deficiência (ROBEYNS, 2009). Mas a crítica a esta inflexibilidade com 

foco restrito aos aspectos socioeconômicos vai além das incapacidades físicas.  Está também 

na inviabilidade em lidar com várias diferenças que determinam as diferentes necessidades 

das pessoas, como saúde, condições de trabalho, condições climáticas, do meio externo etc 

(SEN, 2011). 

Outra expansão feita por Sen (2000, 2011) que colabora com o uso de sua 

abordagem para trabalhar questões de justiça e diversidade humana é a relação de 

determinados traços identificatórios com a possibilidade de gerar discriminação e preconceito, 
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como gênero, raça, cor, casta, religião, orientação sexual e identidades de gênero, entre 

outros.  

Apesar de Dworkin também considerar estas diferenças relacionadas aos traços 

identificatórios em sua concepção de justiça, não considera o ponto de vista dos indivíduos. 

Assim, ao determinar de forma heterônoma o que cada um necessita para reparar estas 

diferenças e procurar igualá-las de forma mais justa, seu propósito poderá fracassar 

justamente na medida em que a ação pode não contemplar as especificidades, os desejos ou as 

vivências particulares de cada indivíduo (DIAS, 2015). 

Por isso, Sen (2000, 2011) defende um critério de justiça pela via comparativa a 

partir das vidas reais das pessoas, ao invés de transcendental (tal como John Rawls) e também 

tem o foco nas realizações que ocorrem na sociedade, ao invés de limitar-se às instituições e 

regras. Desta forma, Amartya Sen promove um esforço em embasar sua teoria de justiça no 

sentido de examinar o que surge na sociedade.  

No presente estudo, utilizo o argumento do autor sobre a relevância de usar a via 

comparativa nas análises da vida real que as pessoas levam, especialmente para analisar seu 

aspecto mais micro, dos modos de ser e das relações.  

Em seu livro Frontiers of Justice (2007), Martha Nussbaum defende o uso do 

enfoque da capacitação como critério de justiça para avaliação e orientação de políticas e 

ações para pessoas com deficiência física e mental, ou outras condições que subtraem sua 

autonomia em um nível basal. 

Entretanto, como utilizar um critério de justiça que se baseia na liberdade como meio 

e fim, e ainda dependente de uma escolha consciente e deliberada, com pessoas que não 

podem exercer tal autonomia? 

Ao tentar justificar o uso do enfoque da capacitação nestes casos, Nussbaum (2007) 

argumenta que, por ser orientado para os resultados e para a vida real que cada pessoa vive, 

considera a pluralidade dos diversos modos de vida o que, comparado aos outros enfoques de 

justiça já existentes (especialmente de Rawls), esse enfoque se expressa potencialmente 

promissor para trabalhar a diversidade humana e suas infinitas possibilidades. 

Contudo, isto não minimiza a contradição colocada com a base informacional do 

enfoque – a liberdade. No mínimo, é possível utilizar estes argumentos de Nussbaum como 

conteúdo para reforçar a importância da diversidade e da alteridade, mas não servirá como 

critérios de justiça, já que o cerne do enfoque da capacitação é a liberdade não apenas como 

fim, mas também como meio. 
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Observa-se que, por estes limites e contradições colocados, a maior parte dos estudos 

empíricos que utilizam o enfoque da capacitação na educação superior não o considera um 

critério de justiça e o utilizam como um enfoque que traz argumentos ou conteúdos para 

trabalhar justiça social em um vasto campo – saúde, educação, políticas e outros.  

Quero dizer, quando, por exemplo, Melanie Walker (2006) nos coloca que uma das 

capacidades básicas (entendida como liberdade para escolher ser ou fazer o que valora pra 

suas vidas) para o estudante de educação superior é respeito, dignidade e reconhecimento (tal 

como coloca em sua lista de capacidades para a educação superior), seria, no mínimo, 

contraditório com a base ética da perspectiva da capacitação considerar que os estudantes 

poderiam escolher serem respeitados, reconhecidos e tratados com dignidade dentro de uma 

instituição de educação, já que não pode haver a opção de não escolher isto. Assim, muito 

mais coerente com o que a própria autora coloca ao longo de seus textos é entender isto como 

um funcionamento que faz parte da identidade dos estudantes e que precisa ser promovido 

pela instituição de educação. 

Com base nas justificativas explicitadas ao longo deste texto, não utilizo o enfoque 

da capacitação como critério de justiça para analisar o processo de formação em saúde na 

presente pesquisa. Da literatura proveniente do enfoque da capacitação, considerei 

especialmente útil o conteúdo gerado pelos autores que utilizam uma concepção de justiça 

para analisar os micro e macro processos da educação universitária, produzindo avanços  

especialmente em pesquisas e aplicações empíricas, sem, contudo, considerá-lo como critério 

de justiça que, claramente, torna-se falho.  

Os avanços conceituais do enfoque da capacitação que considero úteis para esse 

estudo são o uso da via comparativa das vidas reais e a ampliação da diversidade, incluindo 

diferentes traços identitários na base informacional da concepção de justiça. Entretanto, as 

limitações para utilizar este enfoque como critério de justiça, como sua centralidade na 

liberdade e a fragilidade do conceito de funcionamento que Sen adota, nos faz buscar outro 

critério de justiça que consiga manter os avanços do enfoque da capacitação, mas, ao mesmo 

tempo, superar essas limitações para a presente pesquisa.  

 

2.2 De passo a passo: o enfoque dos funcionamentos   

 

O referencial filosófico no qual o enfoque dos funcionamentos faz parte, enquanto 

perspectiva moral e política traz um conteúdo que, por si só, pode gerar um processo reflexivo 
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sobre nossas escolhas morais. Estas escolhas, em um contexto político, embasam uma 

perspectiva de justiça.  

Então, de que referencial filosófico estamos falando? De forma breve, trago o 

percurso realizado pela autora do enfoque dos funcionamentos, Maria Clara Dias
26

, acerca dos 

critérios para atribuição de valor moral, por achar que este é um diferencial desta perspectiva 

em relação ao enfoque da capacitação. Ao mesmo tempo em que procuro descrever este 

percurso, trarei exemplos da área da saúde. 

Como valoramos moralmente o outro? Dias (2015) descreve os diferentes critérios 

para garantir um status moral a outro ser, ou seja, os limites para que os sujeitos racionais 

possam incluir moralmente outros seres. Um primeiro critério é o de reciprocidade e simetria.  

Um ser somente recebe consideração moral se está em uma relação simétrica com quem está 

considerando. Para poder considerar moralmente é preciso ser um sujeito racional. Então, 

neste critério, um sujeito racional somente pode ter uma relação simétrica com outro ser que 

também seja racional. 

Assim, estariam de fora da consideração moral todos aqueles que não fossem 

racionais ou que não tem condições de estabelecer uma relação de igual para igual com o 

agente da consideração. Por outro lado, mesmo em situações em que os sujeitos (agente e 

objeto da consideração moral) sejam racionais, grande parte das situações que tratam de 

justiça lida com relações assimétricas (inclusive sendo isto a causa da vulnerabilidade às 

injustiças) (DIAS, 2015). 

Um outro critério que a autora coloca seria o do “pertencimento” à coletividade, ou 

seja, um agente considera o outro moralmente, mesmo em relações assimétricas (em relações 

de poder, por exemplo), porém  garantindo a ele um status moral inferior. Da mesma forma, 

este critério moral não serviria para embasar uma perspectiva de justiça para trabalhar com a 

formação universitária e, muito menos, a formação em saúde. É possível identificar estes 

critérios morais de simetria e de pertencimento sendo utilizados na formação em saúde, 

critérios estes que permeiam relações de poder e podem provocar injustiças sociais. Não 

podemos considerar moralmente menos o paciente de SUS ou da clínica universitária em 

relação ao paciente de consultório particular, por exemplo.  

                                                 
26 Professora de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ e do Programa de Pós-graduação em Bioética, 

Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS) e co-orientadora nesta tese.  



59 

 

Uma terceira alternativa seria identificar como critério para atribuição de valor moral 

uma característica ou atributo básico, compartilhado por diversos indivíduos (DIAS, 2015). 

Que característica ou atributo seria este? A autora descarta a capacidade de auto-determinar-

se através das competências racionais, afinal, se este fosse o pré-requisito para ser 

considerado moralmente, muitos seriam os excluídos, como por exemplo, bebês e pessoas 

com deficiência mental. Autodeterminação e autonomia estão relacionadas em sua forma 

fundamental, à liberdade, que é o conteúdo central do enfoque da capacitação. Para a autora, 

portanto, ao menos em seu embasamento filosófico, o enfoque da capacitação enquanto 

critério de justiça é falho ao excluir aqueles que não exercem e, mais especificamente, jamais 

exercerão a liberdade, como já explicado acima. 

E, portanto, o que teremos de mais básico e, ao mesmo tempo, essencial, para servir 

como critério de consideração moral? Neste ponto, a autora introduz a noção de sistemas 

funcionais
27

, como forma de individuação das diversas entidades existentes e finalmente 

destaca os funcionamentos básicos de cada sistema como foco de nossa consideração moral. 

Assim, nos parece que Maria Clara Dias chega ao conceito de funcionamentos através de 

outro percurso filosófico, distinto daquele percorrido por Amartya Sen. 

  O que está claro é que a própria noção de funcionamentos a que Dias chegou é um 

pouco diferente daquela utilizada pelo enfoque da capacitação já que, para a autora, 

funcionamentos não são somente aqueles valorados e autodeterminados, mas são estados e 

ações (ser e fazer) que constituem a identidade de um indivíduo. 

Em outras palavras, cada ser tem demandas específicas no que concerne a estados e 

ações que realiza (funcionamentos) e que o constituem como um sistema funcional singular. 

Deste modo, a real demanda para fins morais e políticos (portanto, como critério de justiça na 

avaliação de ações, individuais, coletivas ou institucionais), é que os funcionamentos básicos 

(quer dizer, aqueles que fazem parte do núcleo identitário de cada indivíduo) sejam então 

respeitados. Um contexto, uma situação ou uma relação tornam-se mais justos quanto mais se 

iguala o respeito a estes funcionamentos básicos (DIAS, 2015). 

E como saber quais os funcionamentos mais básicos para cada um com os quais nos 

relacionamos (direta ou indiretamente)? 

                                                 
27 A noção de sistema funcional, Maria Clara Dias extrai da Filosofia da Mente, mais especificamente, da perspectiva 

funcionalista.  
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Diferentemente do enfoque da capacitação, Dias (2015) nega que os funcionamentos 

centrais sejam apenas aqueles racionalmente eleitos pelos indivíduos, pois reconhece que 

existem indivíduos (ou grupos) que, por condições de opressão ou constituição, não possuem 

condição de realizar tais escolhas e expressá-las segundo os padrões de racionalidade 

assumidos na esfera pública. Mas a identificação do que é essencial a cada indivíduo 

tampouco pode ser imposta de forma autoritária ou heterônoma aos indivíduos. Neste sentido, 

destaca a autora, a única alternativa será promover um processo de sensibilização e uma 

escuta apurada que nos permita acessar o outro nas suas formas peculiares de expressão 

(DIAS, 2015). A meu ver, é justamente isto que traz para esta perspectiva o diferencial 

positivo em relação às demais para a formação em saúde.  

Considerar moralmente o outro através do exercício da alteridade, ou seja, buscando 

compreender o que de essencial importa para o outro, mesmo que seja algo muito distante do 

que imaginávamos, exigindo a escuta apurada e a sensibilidade para tal, é um avanço, já que 

não recaímos mais na falha de partir da hierarquização moral das relações (como feito nos 

critérios de simetria e de pertencimento) ao mesmo tempo em que somos impelidos a 

exercitar esta sensibilidade e escuta para prover um valor moral a outrem e derivar daí um 

critério de justiça como uma lente para analisar e orientar as ações. 

O exercício da alteridade é uma demanda do perfil de profissional de saúde em 

resposta às necessidades sociais atuais. É coerente, portanto, embasar as relações que 

constituem a formação destes profissionais em um exercício do cotidiano acadêmico de escuta 

e sensibilidade para compreender os funcionamentos do outro. Desta forma, temos um critério 

de justiça que apresenta, em seu cerne, a própria exigência atual da formação em saúde.  

O cerne do enfoque dos funcionamentos é o reconhecimento do que é essencial para 

o indivíduo para poder vivenciar plenamente sua identidade. A voz enquanto escolha 

consciente e deliberada sempre é valorizada nesta perspectiva, entretanto podemos dizer que o 

enfoque dos funcionamentos expande este espaço de consideração moral ao permitir que, 

mesmo aqueles que não podem expressar-se, por uma limitação física ou mental, ou 

circunstâncias de opressão, possam ser incluídos neste critério de justiça.  

Devido à sua precocidade, ainda não temos um conteúdo quantitativamente robusto 

de pesquisas, empíricas especialmente, que possam corroborar com maiores argumentos ou 

identificar os limites deste enfoque. Contudo, não vejo qualquer incompatibilidade em utilizar 

o enfoque da capacitação de Sen e Nussbaum como fonte de conteúdos que tratam de justiça 
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social e educação universitária, enquanto que, do enfoque dos funcionamentos, extraímos o 

critério de justiça para as análises. Com isto, pretendo colaborar com a experimentação deste 

novo enfoque. 

Assim, faz-se necessário elucidar a base informacional do critério de justiça para 

analisar um processo de formação em saúde tal como proponho no presente estudo. 

Então, qual critério de justiça é utilizado neste estudo?   

Percebemos que algo pode ser considerado injusto na formação em saúde quando 

existem desigualdades que provocam relações e contextos que excluem, que oprimem ou que 

desconsideram o outro. Da mesma forma, podemos afirmar que a igualdade na formação 

exige relações que incluem, no sentido de respeitar/considerar igualmente o outro (DIAS, 

2015). Mas como interpretamos essa demanda por igual respeito? 

Baseado em Dias (2015), respeitar significa agir para ampliar e não prejudicar os 

funcionamentos que compõem as identidades
28

 dos indivíduos, na perspectiva de se alcançar 

uma sociedade mais justa. O respeito aos funcionamentos básicos dos indivíduos é o critério 

utilizado para esta análise.  

Ao nos referirmos aqui a uma sociedade mais justa, nos reportamos a uma noção de 

igualdade relacional ou social, destacada por Wolff e De-Shalit (2007). Os autores propõem 

uma visão social ou relacional da sociedade e preconizam não olhar estritamente para como o 

governo trata as pessoas, mas também para como as pessoas tratam umas às outras. Enfatizam 

uma igualdade relacional a fim de criar relacionamentos menos autoritários entre as pessoas, 

evitando situações de opressão, exploração, dominação e outras hierarquias maléficas. A 

igualdade ou desigualdade relacional é um fator que melhora ou piora as vidas individuais, 

afetando seu senso de pertencimento à sociedade ou sua conexão com os outros. 

Dito isto, a igualdade relacional para a formação em saúde é um ponto de partida 

para nossa discussão. E o argumento de justiça que definirei para as análises é que a 

instituição formadora composta por seus arranjos pedagógicos, organizacionais e curriculares 

tem a responsabilidade de ampliar e não prejudicar o desenvolvimento dos funcionamentos 

dos estudantes. 

                                                 
28

 De acordo com Dias (2015b, p.160), “somos fruto de um  processo complexo de identificações diversas”.  No contexto de 

sociedades plurais, assumimos como constitutivo de nossa identidade, o pertencimento a grupos diversos e, 

concomitantemente, o reconhecimento por parte dos mesmos. Desta forma, nos reconhecemos como um feixe de 

identificações que determinam o que fazemos, nossas escolhas, as pessoas das quais nos aproximamos e escolhemos para 

nosso convívio. 
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2.3 A construção de um traçado intercessor na análise da formação universitária em 

saúde 

 

Em que o enfoque da capacitação e o enfoque dos funcionamentos podem reforçar-se 

mutuamente para oferecer alternativas viáveis a um modelo de universidade que, como 

afirmam Boni e Walker (2013) não está tendo um papel transformador, mas sim reprodutor de 

desigualdades e hierarquias sociais? A resposta a esta pergunta já é o grande ponto em 

comum destes dois enfoques para análises da formação universitária. Ambos compartilham 

uma base normativa que sustentam valores que são condizentes com os esforços de se buscar 

uma sociedade mais justa. Assim, a escolha por estes enfoques já parte do pressuposto que 

temos um ideal de universidade e de formação em saúde que, de saída, sustenta valores éticos, 

sociais e políticos para qualquer análise que se seguirá a partir destas lentes, já que são 

concepções de justiça. 

Como contraponto a isto, teríamos um enfoque do capital humano que entende a 

educação como um instrumento para preparar as pessoas tão somente para satisfazer as 

necessidades do mercado de trabalho, que preza por recursos humanos qualificados para uma 

economia competitiva, o que resulta em aumento da produtividade e crescimento econômico. 

Resultados de desenvolvimento baseados exclusivamente em renda per capta, por exemplo, 

serviriam neste enfoque do capital humano para comprovar uma correlação proporcional à 

escolaridade. Os critérios para avaliar a educação universitária nestas bases seriam outros bem 

distintos de uma referência que parte de um valor de justiça (UNTERHALTER, 2009). 

A respeito dos processos pedagógicos, alguns trabalhos do enfoque da capacitação 

apontam para questões que abordam relações de poder que permeiam valores e políticas 

institucionais. Por exemplo, Crosbie (2013) relaciona poder, pedagogia e participação para 

analisar processos educativos que expandem as capacidades de estudantes. Peris et al (2013) 

por sua vez, trazem para o âmbito de um curso de mestrado a relação entre agência, o 

pensamento crítico e a participação pra ampliar os funcionamentos dos alunos. Estes escritos 

convergem com as teorias críticas da educação, que trazem para a tela estes temas 

relacionados à participação, reflexão crítica, empoderamento e igualdade de poder em espaços 

democráticos como inerentes a qualquer processo educativo.  .   



63 

 

O desenvolvimento das pesquisas empíricas utilizando o enfoque da capacitação na 

educação universitária traz aproximações interessantes para repensar os currículos 

universitários, os processos pedagógicos e as políticas institucionais, aproximando do uso que 

faço neste estudo. Uma contribuição é a elaboração de uma lista de funcionamento a partir das 

vozes daqueles envolvidos no processo educativo (estudantes e professores), tal como a lista 

de Melanie Walker (2006).  

A sua lista serviu como uma referência para a elaboração dos roteiros de entrevista 

da presente investigação. Gostaria apenas de ressaltar que não me limitei a esta lista como 

referência, já que temos um contexto brasileiro específico e, ainda, considerando as 

peculiaridades da formação em saúde. 

Segue a lista elaborada pela autora como funcionamentos necessários aos alunos de 

educação universitária (WALKER, 2006, p. 128-129, tradução nossa): 

1- Razão prática – ser capaz de fazer escolhas bem arrazoadas, informadas, críticas, 

independentes, intelectualmente fortes, responsáveis socialmente e refletidas. Ser 

capaz de contruir um projeto de vida pessoal em um mundo incerto. Ter bom 

julgamento.  

2- Resiliência educacional – capaz de guiar-se no seu próprio estudo, trabalho e 

vida. Capaz de negociar riscos, de perseverar academicamente para responder às 

oportunidades educativas e adaptar-se às restrições. Autoconfiança. Ter aspirações e 

esperanças para um bom futuro.  

3- Conhecimento e imaginação - ser capaz de ganhar conhecimento de um assunto 

escolhido – disciplinar e/ou profissional – e suas formas de indagações e padrões 

acadêmicos. Ser capaz de usar o pensamento crítico e a imaginação para 

compreender as perspectivas dos múltiplos outros e para formar julgamentos 

imparciais. Ser capaz de debater temas complexos. Ser capaz de adquirir 

conhecimento por prazer e por desenvolvimento pessoal, pela carreira e por 

oportunidades econômicas, por ação e participação política, cultural e social no 

mundo. Consciência de debates éticos e temas morais. Mente aberta. Conhecimento 

para entender ciência e tecnologia na política pública.  

4- Disposição para o aprendizado – ser capaz de ter curiosidade e um desejo pelo 

aprendizado. Ter confiança na sua própria habilidade para aprender. Ser um 

questionador.  

5- Relações sociais e redes sociais – ser capaz de participar em um grupo para o 

aprendizado, trabalhando com outros para solucionar problemas e tarefas. Ser capaz 

de trabalhar com outros para formar grupos bons e efetivos para u aprendizado 

colaborativo e participativo. Ser capaz de formar redes de amizade e pertencimento 

para apoio no aprendizado e lazer. Confiança mútua. 

6- Respeito, dignidade e reconhecimento – ser capaz de ter respeito por si mesmo, 

com os outros e ser respeitado, ser tratado com dignidade, não ser desqualificado ou 

desvalorizado por causa de gênero, classe social, religião ou raça, valorando a 

linguagem de outros, outras religiões e práticas espirituais e diversidade humana. 

Ser capaz de demonstrar empatia, compaixão, justiça e generosidade, ouvindo e 

considerando o ponto de vista de outra pessoa no diálogo e debate. Ter competência 

na comunicação intercultural. Ter voz para participar efetivamente na aprendizagem; 

uma voz para falar, para debater e persuadir, ser capaz de ouvir. 
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7- Integridade emocional, emoções – não estar sujeito a ansiedade ou medo que 

diminuem o aprendizado. Ser capaz de desenvolver emoções para imaginação, 

compreensão, empatia, tomada de consciência e discernimento.  

8- Integridade corporal – seguridade e liberdade de todas as formas de assédio 

físico e verbal no ambiente da educação superior.  

 

Existe na literatura da capacitação uma longa discussão sobre o uso de listas, 

partindo de duas posições distintas entre Amartya Sen, que rechaça o uso de listas, e Martha 

Nussbaum que defende a sua necessidade, inclusive propondo uma lista considerada por ela 

como universalizável. Não entrarei no mérito desta discussão aqui, mas devo situar como 

utilizo a lista de funcionamentos neste estudo. O faço como um instrumento de trabalho para 

cada contexto analisado e que, portanto, não deverá ser uma lista universalizável para toda a 

formação em saúde. Por exemplo, a lista que resultará deste estudo poderá servir, no máximo, 

para auxiliar nas análises de formação em saúde e justiça social em outros cursos, como uma 

referência base, porém nunca deverá ser adotada literalmente para propostas e programas 

curriculares, pedagógicos e políticos sem considerar as especificidades de cada processo 

formador.  

Podemos exemplificar uma lista de funcionamentos realizada por Spreafico (2013) 

que, além de elencar os funcionamentos, destaca os problemas globais e as demandas sociais 

relacionados a cada funcionamento. Por exemplo, para o funcionamento de ser capaz de estar 

empoderado e ser um agente ativo, destaca a inclusão social e política e a participação como 

problemas globais e demandas sociais. Tal abordagem já aponta para condições de 

possibilidade práticas para alcançar os funcionamentos na educação universitária.  

Em síntese, o enfoque da capacitação colabora com este estudo especialmente no que 

tange aos conteúdos sobre justiça social, relações de poder e participação na educação 

universitária, além de oferecer listas de funcionamentos que foram consultadas para servirem 

como referência base.  

    

2.3.1 A educação universitária pelas lentes da justiça social 

 

Neste tópico, o intuito é trazer uma ideia geral do modo como, a partir das lentes de 

uma concepção de justiça, os argumentos são dispostos ao tratar de situações distintas como 
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desigualdades relacionadas a gênero, raça, classe social, bem como relações assimétricas e 

que geram violência na educação universitária.  

Poderá causar estranhamento ter este tópico como não sendo estrito à formação em 

saúde e sim ampliado à educação universitária de um modo geral. Assim o faço por uma 

condição muito simples: não encontrei ainda uma robusteza de escritos na literatura que 

tratam de justiça social e formação em saúde. Os estudos que discorrem sobre isso ainda estão 

predominantemente na esfera de artigos que foram vistos no capítulo I. Entretanto, a 

aplicação de uma concepção de justiça (seja capacitação ou funcionamentos) para analisar 

especificamente a formação em saúde ainda está pouco explorada. Contudo, apesar de haver 

especificidades que concernem à formação em saúde, como será percebido nas análises deste 

estudo, grande parte do que tem sido discutido na literatura  sobre a aplicação do enfoque da 

capacitação nas análises sobre educação universitária, serve também para as análises da 

formação em saúde.    

Não é novo o tema de justiça social e educação universitária, entretanto a forma 

como esta produção de textos e práticas acadêmicas se apresenta atualmente está 

compartimentada. Muitos discutem justiça social e educação universitária concentrando-se 

nos direitos dos grupos vulneráveis a preconceitos e discriminação na sociedade, como 

negros, pobres, população LGBT, mulheres e pessoas com deficiência. Outros discutem 

justiça social limitando-se a questões de desrespeito, opressão e violência no trote, nas 

relações interpessoais entre professores e estudantes, entre outros.  

Os avanços que estes estudos garantiram para a reflexão destes temas são 

inestimáveis, uma vez que são forças contra hegemônicas a um modelo de formação 

profissional que se pauta na lógica do mercado, para o qual justiça social pouco importa. 

Porém, a visão destas questões de preconceito e discriminação, bem como 

desrespeito e violência no trote e nas relações pedagógicas como interligados - sendo este 

conjunto originário de injustiças sociais na educação universitária e fruto de um arranjo 

político-institucional, curricular e pedagógico que poderão ter em sua base as mesmas causas 

- pode trazer outras contribuições para colaborar com este importante debate no sentido de 

elaborar um projeto de justiça social.  

Assim, serão reunidos os temas sobre diversidade e os temas sobre relações 

interpessoais na universidade, e pretendo discutir o quanto as práticas pedagógicas, os 
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currículos e as políticas institucionais podem atuar para promover ou para prejudicar uma 

educação socialmente mais justa.  

A visão ética de pedagogia com a qual Walker (2006) trabalha para analisar 

educação universitária e justiça social pode colaborar com as reflexões aqui propostas. Para a 

autora, existe uma clara divisão entre didática e pedagogia, onde o papel técnico do professor 

é a didática, que envolve os métodos e técnicas, o domínio do professor sobre o tema e a 

capacidade de gerar conhecimento com os estudantes, a habilidade em interpretar as respostas 

dos estudantes e outras competências relacionadas. Já a pedagogia está diretamente 

relacionada com as competências interpessoais do professor, que se referem aos aspectos 

morais e éticos.  

Desta forma, para a pedagogia, importa saber como o professor valora moralmente 

sua prática e seu estudante. E a pedagogia está imersa em um espaço interacional entre 

professor e estudante, entre estudantes e, no caso da formação em saúde, entre estes e os 

pacientes das clínicas universitárias. Este espaço está em um contexto institucionalmente 

situado e moldado por uma estrutura curricular. Tudo isto é penetrado pelas relações de poder 

que são intrínsecas ao processo de ensino e aprendizagem que, a depender de como o 

professor julga seu papel, pode gerar grandes assimetrias ou, por outro lado, pode ser uma 

construção de conhecimento compartilhada. Contudo, o que se ensina e como se ensina não 

está imune às influencias dos padrões culturais, políticos e econômicos da sociedade que, 

através da educação, podem ser reproduzidos ou então podem ser transformados (WALKER, 

2006). 

No cerne da justiça social na educação existe o reconhecimento de que a sociedade 

frequentemente atua de forma injusta através das instituições e suas relações de poder que 

promovem ou reforçam diferentes formas de desigualdades sociais, tais como desigualdades 

de gênero, de raça e de classe social (DIMICK, 2012).  

E cabe enfatizar que existe sempre a possibilidade de naturalizar e reproduzir 

relações de poder opressoras e desigualdades sociais e culturais. Por outro lado, a educação 

pode transformar estes padrões em relações igualitárias e com base no respeito que, ao invés 

de se basear em competição individual e organizações hierárquicas, a pedagogia é capturada 

por uma noção de bem comum e uma base ética para as políticas e práticas na educação. Seria 

o momento de questionar se a pedagogia na educação universitária sustenta valores éticos 
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como centrais, tanto quanto o desenvolvimento de conhecimento e habilidades (WALKER, 

2006; WALKER; MC LEAN, 2013). 

Neste contexto, a opção por metodologias participativas de ensino não adquirem 

valor somente porque são consideradas mais eficazes na orientação do ensino, mas sim 

porque as metodologias participativas são potencialmente capazes de abordar coletivamente 

as questões de igualdade, diversidade e alteridade, para construir confiança e diálogo. Do 

mesmo modo, tais metodologias podem amenizar as relações de poder professor-estudante 

que se configuram ainda mais fortes quando se instalam processos antidemocráticos, que 

colocam em segundo plano a participação dos estudantes (LOZANO et al, 2012). Por suposto, 

concordo com os autores na medida em que colocam as metodologias participativas como 

“potencialmente” valorozas, já que, para sê-lo, devemos ter como a priori uma base ética para 

qualquer escolha de metodologia de ensino. Não podemos afirmar de antemão que toda 

metodologia participativa é democrática e igualitária e, tampouco, que toda metodologia 

expositiva reforça as relações de poder. 

Boni e Gasper (2012) ampliam esta perspectiva ética ao relacionarem a dimensão 

micro da universidade, que se refere à sua organização interna e a todos da comunidade 

acadêmica; e sua relação macro com os níveis local, nacional e global. Neste sentido, os 

autores propõem que, juntamente com pedagogia e currículo, é preciso dar atenção aos 

mecanismos que envolvem a pesquisa, o engajamento social, as políticas universitárias e o 

ambiente universitário. Em todas estas esferas, juntamente com pedagogia e currículo, é 

preciso criar modos de ampliar o pensamento crítico, a autoestima, a criatividade, a 

participação, o empoderamento, a igualdade, a diversidade e a sustentabilidade.  Entre os 

exemplos ou sugestões que os autores incluem em sua matriz estão a decisão compartilhada 

na escolha de temas de pesquisa, considerando a relevância social e as diferenças culturais e 

sociais, contribuição da universidade à economia local e coesão social, acesso equitativo para 

os grupos minoritários e excluídos, entre outros (p. 463-465). 

Ao nos atentarmos para os arranjos institucionais na universidade, é preciso 

compreender em que extensão os traços identificatórios como raça, etnia, gênero, entre outros, 

podem ser preponderantes na experiência da educação. Não podemos fechar os olhos para a 

possibilidade do próprio processo educativo em gerar iniquidades. Por exemplo, um estudante 

pode encontrar-se silenciado em sala de aula em consequência de arranjos sociais particulares 

relacionados a poder e privilégio. Assim, os arranjos institucionais precisam gerar meios para 
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dar a este estudante genuínas oportunidades para uma livre expressão. Isto requer, antes de 

tudo, que seja reconhecido que as diferenças sociais, culturais e raciais podem gerar 

consequências em função de poder e privilégio. Reconhecido isto (o que já é um grande 

passo), é preciso promover formas de pedagogia, organização curricular e outras ações que o 

coletivo acadêmico (professores, estudantes, diretores ou outros envolvidos) considere 

necessários para colocar em prática uma pedagogia mais equitativa, ou inclusiva (WALKER; 

UNTERHALTER, 2007).  

Neste intuito de se ter uma pedagogia mais inclusiva, Terzi
29

 (2005) apud Walker e 

Unterhalter (2007) comenta ainda das desvantagens de estudantes que portam alguma 

deficiência física quando não existem recursos físicos, como espaços acessíveis e 

equipamentos adaptados na universidade. Em complemento, Teixeira, Dias e Ribeiro (2015) 

problematizam outros aspectos desta questão e acrescentam as dificuldades relacionadas a 

preconceitos que diminuem os funcionamentos de estudantes com deficiência física em cursos 

da saúde, levando a atitudes discriminatórias, de professores e da instituição universitária. Tão 

somente o fato desta problemática não ser enxergada, já gera uma desigualdade que acaba 

aumentando as desvantagens destes estudantes. Assim, ao invés de ampliar as oportunidades e 

apoiar o desenvolvimento destes estudantes, a universidade cumpre um papel contrário. Isto 

acaba ensinando aos estudantes um modo injusto de conviver com as diferenças.   

Se o ambiente de ensino não só não é propício para esta ampliação, mas atua ainda 

como a causa dos prejuízos a estes funcionamentos, como, por exemplo, numa relação 

professor-estudante abusiva, um ambiente de clínica universitária que desrespeita o paciente e 

a ocorrência de práticas entre os estudantes preconceituosas e opressoras, não podemos 

chamar isto de educação e muito menos qualificá-la como universitária (TEIXEIRA, DIAS e 

RIBEIRO, 2015). 

Unterhalter
30

 (2001) apud Flores Crespo (2007b) argumenta que, neste contexto, não 

é suficiente simplesmente ampliar as oportunidades educacionais, porque isto nem sempre vai 

na direção de ampliar os funcionamentos e capacidades dos indivíduos. Para ilustrar isto, a 

autora exemplifica com o sistema educacional da África do Sul, na qual uma alta proporção 

de meninas negras que vão à escola estão em risco de serem assediadas sexualmente por seus 

                                                 
29 TERZI, L. Beyond the dilemma of difference: The capability approach to disability and special educational needs. Journal 

of Philosophy of Education, v.39, p.443-460, 2005. 
30 UNTERHALTER, E. The capabilities approach and gendered education: An examination of South African complexities. 

Paper read at the First International Conference on the capability approach: justice and poverty, examining Sen’s capability 

approach, September, St Edmund’s College, University of Cambridge, UK. (2001). 
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professores ou por seus colegas. Nestes casos, conforme coloca Flores Crespo (2007), não 

podemos assumir que a educação promove estados e ações valorados como inerentes a sua 

prática pedagógica.  

Ao discorrer sobre modos de analisar igualdade de gênero na educação, Unterhalter e 

Brighouse (2007) nos despertam para algumas observações necessárias que servirão também 

para outros grupos socialmente vulneráveis. Os autores criticam que tal análise seja limitada 

apenas à igualdade distributiva, que está relacionada com prover educação para mulheres e 

homens igualmente.  Apesar de não negar sua importância, nos lembram que esta não é 

suficiente, uma vez que consideram uma falha comparar indivíduos como se todos fossem 

iguais, mesmo sendo do mesmo grupo considerado vulnerável. Não quer dizer que, por serem 

mulheres, as necessidades para se promover igualdade de gênero serão as mesmas, 

independente de suas histórias, de onde vivem e das desvantagens acumuladas, como por 

exemplo, ser mulher, negra e de classe trabalhadora. E ainda, enfatizam que desigualdades de 

grupos como gênero e raça precisam ser abordadas considerando a história particular destes 

grupos.  

 Quando estamos em um dos países socialmente mais desiguais do mundo como o 

Brasil, podemos considerar que toda desigualdade de grupos causada por ações racistas e 

discriminatórias torna-se um problema ainda maior e mais complexo de resolver. Valendo-se 

da citação de Nascimento (2010, p.118-119), podemos dizer que:  

[...] no Brasil as desigualdades fazem parte da formação histórica, das dinâmicas da 

sociedade e suas instituições. Há uma espécie de lógica estabelecida nessa sociedade que 

produz e mantêm estáveis, ao longo da história, hierarquias, possibilidades e lugares 

sociais. Essa lógica social é composta por um conjunto de preconceitos e práticas 

socioculturais cristalizadas que atuam na produção e manutenção das assimetrias e 

hierarquias que podem ser observadas nas relações sociais. [...] o racismo, o preconceito e 

a discriminação racial aparecem, na mesma forma, como questões centrais para o 

entendimento dessa lógica social que determina inclusões diferenciadas, hierarquização 

racial, pobreza e miséria em níveis inaceitáveis. 

 

Para Wolff e De-Shalit (2007), uma sociedade igualitária é aquela em que as 

desvantagens não se agrupam, e onde não é possível responder claramente quem é o grupo 

mais desfavorecido.  Uma sociedade desigual precisa identificar quais são as “desvantagens 

corrosivas”, que são desvantagens que geram outras desvantagens. Por outro lado, precisa 

identificar os “funcionamentos férteis”, que são os funcionamentos que, ao estarem livres de 

prejuízos e ampliados, asseguram outros funcionamentos.  
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Ao aplicarmos esta perspectiva no Brasil, podemos dizer que a discriminação racial é 

um tipo de desvantagem corrosiva, pois gera desvantagens relacionadas ao acesso e 

permanência na educação universitária, por exemplo. Um funcionamento considerado fértil 

para este exemplo seria a garantia de acesso e permanência de negros na educação 

universitária, uma vez que sua formação profissional vai gerar outros funcionamentos, que 

poderão contribuir para diminuir os prejuízos causados pela discriminação racial em suas 

vidas. 

Desagrupar as desvantagens e promover funcionamentos férteis são, portanto, as 

recomendações que Wolff e De-Shalit (2007) dão para as políticas e governos que querem 

buscar uma sociedade menos desigual, de forma mais eficaz e eficiente e, nesta perspectiva, 

as políticas de ação afirmativa para as universidades não se enquadram somente em políticas 

que irão favorecer determinados grupos, mas que irão contribuir para retirar o país da posição 

de um dos mais desiguais do mundo.  

A meu ver, uma política de ação afirmativa não se limita a acesso e permanência (o 

que é considerado algo socialmente justo por si só), mas sim que deverá influenciar 

diretamente na pedagogia, para formar os indivíduos com a compreensão da existência das 

desigualdades e na necessidade de atuar no sentido de combatê-las. Assim, não somente os 

grupos incluídos pela política de ação afirmativa terão seus funcionamentos expandidos, mas 

todos os estudantes o terão. 

As politicas de cotas já experimentadas por diversas universidades brasileiras tem 

demonstrado que o acesso ampliado para negros, indígenas, estudantes de baixa renda e de 

escolas públicas define uma recomposicão (racial e social) das universidades, democratizando 

os direitos e valorizando a multiplicidade de diferenças. Isto tem o potencial de introduzir 

uma dinâmica em que estas singularidades possam ser fonte de conhecimentos, trocas, 

valores, afetos e visões de mundo, conforme coloca Nascimento (2010). 

Ao afirmarmos a responsabilidade da formação em saúde de ampliar e não 

prejudicar o desenvolvimento dos funcionamentos dos estudantes, temos um critério de 

justiça que traz um escopo teórico que permite melhor reconhecer as desvantagens nas 

relações, nos contextos e nas práticas que não permitem que os estudantes desenvolvam suas 

potencialidades ou ampliem os seus funcionamentos enquanto indivíduos singulares. 

Isto traz uma demanda diferente para os professores e para as práticas pedagógicas, 

que é o exercício de uma escuta apurada e desenvolvimento de uma sensibilidade adequada 
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(DIAS, 2015) para que seja possível reconhecer a diversidade de estudantes que compõem o 

processo educativo. A partir disto, as políticas institucionais e as propostas curriculares 

precisam estar alinhadas com a defesa de uma formação que valoriza a justiça social. 

Modos sobre como a sociedade pode se tornar mais igualitária tomam forma como 

questões educacionais sobre os conhecimentos, atitudes e experiências pelas quais passam os 

estudantes durante seu processo de formação. São questões que passam a fazer parte da 

aprendizagem do estudante, pois não desvinculamos uma pedagogia de conhecer e saber de 

uma pedagogia de ser e fazer, numa visão da aprendizagem que reúne um projeto ontológico e 

um projeto epistemológico, conforme explica Walker (2006).  

Então, o ponto pelo qual partimos é ter a formação universitária como um projeto 

não apenas para adquirir conhecimentos, mas para construir identidades.  É neste caminho 

que se integram conhecer, agir e ser, em que todas as escolhas pedagógicas, curriculares e 

político-institucionais têm o potencial de ajudar a ampliar os funcionamentos dos estudantes. 

Por exemplo, funcionamentos relacionados à confiança, autorrespeito, relações éticas e 

convivência com a diversidade podem ser considerados básicos para os estudantes da 

formação em saúde. E, portanto, é necessário buscar caminhos pedagógicos e político-

institucionais para ampliá-los. 

A partir da definição do critério de justiça baseado no enfoque dos funcionamentos e 

dos conteúdos que compõem sua base informacional tendo o enfoque da capacitação como 

referência para análises de educação universitária à luz da justiça social, o capítulo a seguir se 

dedica a descrever o caminho metodológico escolhido para a análise da formação de um curso 

de Odontologia, de modo que seja possível compreender sua importância como um método 

que considera como central a participação da comunidade acadêmica. 
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CAPÍTULO 3 

 

RELATO DO PERCURSO: AS ESCOLHAS, AS POSSIBILIDADES...  

...O MÉTODO 

 

Conforme busquei deixar claro nos capítulos teóricos, optei por um enfoque de 

justiça social, por considerar que este enfoque vai enriquecer e trazer ainda mais ferramentas 

e argumentos para que se possa refletir e agir sobre as questões aqui levantadas. A 

possibilidade de estabelecer um critério de justiça para analisar as questões, contextos e 

condições na formação em saúde pode ser bastante útil para uma possível transformação 

destas reflexões em mudanças reais da formação em saúde.  

Este capítulo se dedica a relatar o percurso da pesquisa empírica, a partir de seus 

objetivos, passando pela escolha da abordagem qualitativa e suas técnicas de coleta e análise 

de dados. 

Ressalto que não se trata apenas de um capítulo de materiais e métodos, mas é a 

descrição de um percurso que pode ser reproduzido em análises similares, em contextos de 

formação em saúde, sem perder de vista o protagonismo dos atores da formação em saúde, 

neste caso, estudantes, professores e coordenação, o que não impede que sejam incluídos 

outros atores, na medida em que seja necessário em outros estudos. 

 

3.1 Objetivos da pesquisa 

 

A partir do uso da perspectiva da justiça social em análises da formação de 

profissionais de saúde, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar um processo de 

formação em saúde - Odontologia – utilizando uma concepção de justiça. 

Para tanto, seguindo o referencial teórico exposto no capítulo II, perseguiremos três 

objetivos específicos: 

i. Identificar os funcionamentos relacionados à justiça social que são básicos para os 

estudantes de Odontologia ao longo de sua formação. 



73 

 

ii. Analisar, a partir de um critério de justiça, as condições, interações e processos que 

ampliam ou prejudicam o desenvolvimento destes funcionamentos. 

iii. Verificar as condições de possibilidade para alcançar estes funcionamentos. 

 

3.2 A abordagem qualitativa 

 

A escolha por uma abordagem qualitativa foi determinada em função do tema de 

estudo. Grande parte dos tópicos de justiça social abordados são questões delicadas, que 

seriam pouco alcançadas em técnicas quantitativas de coletas de dados. As entrevistas 

dialogadas e longas permitiam que os entrevistados se sentissem confiantes em desenvolver 

seus relatos sobre os temas que, em grande parte das vezes, somente ocorriam em um 

momento avançado da entrevista, conforme discorrerei com mais detalhamento mais adiante. 

Isto ocorria também porque muitos temas ali discutidos não haviam sido refletidos pelos 

participantes anteriormente. Assim, o uso de uma técnica de entrevista para uma pesquisa 

qualitativa foi o que permitiu este tempo de reflexão e construção de uma percepção, à 

medida que a entrevista transcorria. 

Desta forma, o próprio objeto de pesquisa trouxe como necessidade a abordagem 

qualitativa. Tal como coloca Minayo (2007), a escolha entre qualitativo ou quantitativo não é 

uma escolha pessoal do pesquisador para abordar a realidade, mas sim uma opção definida 

pelo “próprio caráter específico do objeto de conhecimento: o ser humano e a sociedade” 

(p.36). 

Outro motivo que me levou a utilizar a metodologia qualitativa foi a necessidade de 

dar voz aos estudantes e professores enquanto protagonistas no processo de formação. Para 

este estudo, a participação destes atores é essencial e faz parte do projeto de justiça social aqui 

defendido. Portanto, a própria metodologia do estudo não poderia deixar de seguir esta 

proposta.  

 Utilizei como exemplo o método utilizado no Projeto de Participação Ampliada
31

 

descrito por Melanie Walker (2006) em seu livro sobre o uso da abordagem da capacitação na 

pedagogia da educação superior, que parte da voz representativa daqueles envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. O estudo realizado por Walker envolveu a participação de 

                                                 
31

 Tradução de “Widening Participation Project”.  
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quatorze estudantes de graduação durante dois anos (2002-2003), através de entrevistas, 

grupos focais e diário de campo. 

 Desta forma, com as adaptações necessárias aos limites de tempo e do campo 

(disponibilidade dos estudantes e dos professores, greve e espaço precário para realização dos 

grupos focais), utilizei uma combinação de entrevistas individuais e grupo focal, de forma a 

possibilitar uma escuta apurada sobre os processos, condições e contextos relacionados à 

justiça social que ocorriam na formação destes futuros profissionais de saúde.  

A entrevista do tipo qualitativa permite a apreensão em profundidade dos 

sentimentos, das condutas, comportamentos, percepções e experiência dos participantes. 

Além disso, somente uma entrevista qualitativa pode abrir a possibilidade de conhecer 

internamente os dilemas e questões enfrentados pelos atores da pesquisa, e isto é essencial 

para análises no campo das éticas aplicadas e bioética, em particular. 

O grupo focal também foi adotado nesta pesquisa para complementar as entrevistas. 

Este compreende um tipo de entrevista ou conversa em grupos pequenos e homogêneos, 

visando obter informações, aprofundando a interação entre os participantes, para explicitar 

tanto as convergências quanto as divergências (MINAYO, 2007). São particularmente 

apropriados para acessar perspectivas em tópicos sobre os quais os participantes podem ter 

previamente dedicado considerações mínimas (BARBOUR, 2009). Os argumentos destes dois 

autores são apropriados para esta pesquisa. Este tema gerou tanto convergências quanto 

divergências que somente foram explicitados no grupo focal. Mas um ponto em comum 

relatado pelos próprios participantes foi que este foi o único momento que eles tiveram para 

refletir mais coletivamente sobre estes temas. 

Cabe pontuar aqui que o projeto desta pesquisa passou pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (Parecer n
o
 453.649 - 06/09/2013). Aos 

participantes foi dado e verbalmente explicado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) disponível no Anexo 2, resguardando-se o seu anonimato e seu direito a 

sair da pesquisa em qualquer momento.  

 

3.3 No campo 

 

A coleta de dados ocorreu no período entre fevereiro e julho de 2014. Descrevo 

primeiramente as características da universidade e do curso escolhido – Odontologia. Em 
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seguida, discorro sobre os sujeitos da pesquisa e, por fim, explico como foram realizadas as 

entrevistas e o grupo focal. 

 

3.3.1 A universidade 

 

Optei por realizar a pesquisa de campo em uma universidade pública federal. Por 

questões éticas, optou-se não identificar a universidade. A universidade hoje abarca uma 

comunidade de mais de 60 mil pessoas, entre docentes, discentes e funcionários, divididos em 

cursos de graduação, pós-graduação, extensão e núcleos de pesquisa. Atualmente, é composta 

por 94 cursos de graduação sendo 10 cursos da saúde. O número de candidatos por vaga 

nestes cursos da saúde está em uma média de 40, com exceção de fonoaudiologia e 

biomedicina, que está abaixo de 30, e de Medicina que apresenta a maior relação de 

candidatos por vaga de todos os cursos da universidade, 120. Atualmente o sistema de 

ingresso à universidade é através do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio e pelo SISU 

– Sistema de Seleção Unificado. 

A universidade oferece bolsas de auxílio a estudantes, como auxílio moradia, 

alimentação, creche, bolsas específicas a estrangeiros, entre outros, entretanto, na página da 

internet não foi encontrada nenhuma bolsa específica para compra de materiais odontológicos. 

Estas bolsas tem vagas limitadas e critérios para que possam ser pleiteadas. Os critérios não 

estão descritos na página da internet. Apresenta um sistema de ouvidoria, oferecido à 

comunidade interna e externa da universidade, e recebe denúncias, sugestões, reclamações e 

pedidos de informações, de forma presencial, por correio eletrônico ou pelo telefone.  

Apesar da universidade já ter aderido ao sistema de cotas universitárias
32

, não existe 

qualquer menção ao número de estudantes matriculados com cotas, ou qual a porcentagem de 

vagas oferecidas pelo sistema de cotas, vigorando este ano de 2015.  

A universidade tem um programa de educação sobre o negro na sociedade 

brasileira
33

, que atua através de cursos de Extensão e Pós-Graduação. Em 2003 foi realizado 

junto a este programa um censo étnico-racial nesta universidade, dividido por cursos. Naquele 

período, os cursos de Medicina e Odontologia eram os cursos com a menor porcentagem de 

                                                 
32

 Apesar de não ter conseguido informações sobre o período desde o qual está vigorando o sistema de cotas nesta 

universidade e tampouco a proporcionalidade que está sendo oferecida. 
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alunos negros (pretos
34

) 0,9% e 1,2% respectivamente (BRANDÃO; TEIXEIRA, 2003). 

Apesar de termos mais de 10 anos dessa pesquisa e não haver dados atualizados sobre o tema 

em relação à universidade em questão, pode-se inferir que estes cursos não obtiveram grande 

aumento de estudantes negros, já que pelo CENSO do IBGE de 2010, a população geral de 

negros nas universidades do estado do Rio de Janeiro não chegou a 1% em relação ao total de 

universitários (0,86%).  

Existe um programa de acessibilidade na universidade com o intuito de cadastrar e 

auxilar pessoas com deficiência, caso necessário, através de equipamentos e adaptação de 

espaços físicos, além de promover debates e seminários sobre acessibilidade. 

 A representação estudantil da universidade está centralizada no DCE – Diretório 

Central dos Estudantes. E cada curso apresenta seu DA – Diretório Acadêmico. O DCE tem 

em sua pauta de debates uma agenda por defesa da educação, da assistência estudantil e da 

ampliação do movimento estudantil, entre outros. E ainda inclui em sua agenda de debates e 

ações a defesa pela diversidade sexual, contra a opressão de gênero e de raça e fortalecimento 

dos direitos humanos na comunidade acadêmica.  

 

3.3.2 O curso de Odontologia  

 

O curso escolhido para a pesquisa de campo foi um curso de Odontologia. É preciso 

ressaltar que, mesmo buscando as minúcias de uma experiência específica, o caminho teórico-

metodológico e o quadro de capacidades e funcionamentos encontrado podem servir de base 

para a análise de justiça social em outros cursos da área da saúde, considerando o valor 

atribuído à singularidade de cada curso. 

Alguns fatores confluíram para esta escolha do curso de Odontologia para a 

pesquisa, como a existência de um curso que tivesse atendimento a pacientes em suas próprias 

clínicas universitárias. Outro fator é que este é um dos cursos historicamente mais elitizados 

no campo da saúde, o que é um ponto em comum com o curso de Medicina. E assim, as 

desigualdades sociais tornam-se ainda maiores neste contexto.   

E ainda, foi em um curso de Odontologia, como professora substituta, que fui 

despertada para esta problemática na formação em saúde. Através de diálogos com os 

estudantes e, depois de já estar sensibilizada pelo tema, através de observação própria durante 

a experiência docente, que surgiu este projeto de pesquisa.  

                                                 
34 Classificação cor / raça do IBGE: Branca, preta, parda, amarela, indígena. 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Odontologia (DCNs)
35

foram 

elaboradas em 2002.  Estas diretrizes estabelecem que os conteúdos para cursos de graduação 

em Odontologia devem estar alinhados com as necessidades sócio-epidemiológicas dos 

indivíduos, da família e da comunidade. Define, em seu artigo 3º o perfil do formando: 

 

O Curso de Graduação em Odontologia tem como perfil do formando 

egresso/profissional o Cirurgião Dentista, com formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no 

rigor técnico e científico. Capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde 

bucal da população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da 

realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a 

transformação da realidade em benefício da sociedade. 

 

Para alcançar este perfil, o documento propõe as competências e os conteúdos 

curriculares. Aponta também para a organização do curso que deve ter um Projeto Pedagógico 

construído coletivamente, centrado no estudante como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador do processo ensino-aprendizagem.  

Ao discorrer sobre os conhecimentos necessários ao cirurgião-dentista, o documento 

das DCN’s comenta sobre a necessidade de formação ética e sobre questões de respeito ao ser 

humano e cidadania, sempre vinculado aos aspectos do processo saúde-doença e relação com 

a sociedade. Entretanto, percebe-se uma fragilidade ao abordar de forma superficial questões 

relacionadas à formação ética.  

O curso de Odontologia no qual realizei o trabalho de campo existe desde 1912, 

cinquenta anos antes da criação da universidade da qual faz parte atualmente. Está organizado 

em nove períodos, em um total de quatro anos e meio. A carga horária é integral, dividido em 

ciclo básico e ciclo profissional. Em cada período existem duas turmas (manhã/tarde e 

tarde/noite) de 18 estudantes, em média, para cada turma.  

Desde 2013, o curso iniciou sua reforma curricular. Gostaria de destacar a influência 

por ter coletado os relatos durante este período de transição. A implantação do novo currículo 

estava ocorrendo nos períodos iniciais, o que fazia com que os estudantes estivessem mais 

abertos e sensibilizados para discutirem sobre seu próprio processo de formação, 

especialmente no que se referia às mudanças curriculares pelas quais eles estavam passando. 

 Durante o período das entrevistas (primeiro semestre de 2014), os estudantes que 

cursavam até o terceiro período já eram contemplados pelo novo currículo, e isto fez com que 
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http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES032002.pdf 
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os sujeitos da pesquisa fossem estudantes que cursavam tanto o novo quanto o antigo 

currículo.  Tanto os estudantes do currículo antigo quanto os estudantes do currículo novo 

estavam bastante motivados a falar sobre as vantagens e desvantagens da reforma curricular e 

como o curso – sua direção, coordenação e professores – estavam manejando esta mudança. 

Desta forma, considerei positivo ter realizado as entrevistas e o grupo focal durante esta fase 

de transição do currículo antigo para o currículo novo.  

Em pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Ensino Odontológico 

(ABENO)
36

, é constatado que o Brasil é o país com maior número de especialidades (19, em 

comparação com Estados Unidos e Canadá, com 9 especialidades, por exemplo) e também o 

país com o maior número de especialistas. 

Entretanto, a demanda por dentista no SUS cresceu, especialmente a partir de sua 

entrada na equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), em 2000. O trabalho da ESF está 

embasado em equipes interdisciplinares, inserção na comunidade, foco nas famílias e 

comunidade e nos determinantes socioeconômico e culturais do processo saúde e doença, com 

maior exigência por uma atuação em humanidades, trazendo uma demanda para a formação 

do cirurgião-dentista que é distinta àquela do profissional liberal e especializado. 

Apesar das características fortemente centradas nos aspectos técnico-científicos da 

profissão, uma característica marcante deste curso no qual a pesquisa foi realizada é o 

proeminente desenvolvimento do campo de saúde coletiva, com um núcleo de ensino e 

práticas já consolidado e crescente. Esta característica é relevante para este estudo, uma vez 

que é no campo da Saúde Coletiva que existe a discussão a respeito dos conceitos que 

envolvem o processo saúde-doença-cuidado no contexto sociopolítico e cultural, bem como a 

análise crítica sobre a formação do dentista e, mais amplamente, do profissional de saúde. 

 

3.3.3 Sujeitos da pesquisa  

 

A intenção foi ter a representação daqueles diretamente envolvidos no processo de 

formação – estudantes e professores - além de um representante da coordenação de curso.  

Assim, realizei entrevistas individuais com oito professores, sendo que uma 

professora era a coordenadora do curso na época da entrevista, e quinze estudantes. Além 

destes estudantes, realizei grupo focal composto por seis alunas, compondo um total de vinte 

                                                 
36

 Disponível em: http://www.abeno.org.br/noticias/noticia032.php. Acesso em: 11 jun 2015. 

http://www.abeno.org.br/noticias/noticia032.php
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e um estudantes participantes da pesquisa. Para determinar o número de participantes, utilizei 

o critério de saturação. Assim, a partir deste número de estudantes e professores, as respostas 

passariam a ter um padrão similar e repetitivo. A saturação designa o momento em que o 

acréscimo de informações coletadas em uma pesquisa não altera a compreensão do fenômeno 

estudado. É um critério que permite estabelecer a validade de um conjunto de observações 

(THIRY CHERQUES, 2009). 

Como esperado em uma pesquisa qualitativa, não existe uma obrigatoriedade de 

representação quantitativa de amostra para estes grupos. Ressalto que a identificação dos 

funcionamentos terá um caráter multidimensional, amplo, o que converge com a proposta de 

Melanie Walker (2006), que afirma não existir uma apelação para que a identificação dos 

funcionamentos seja muito específica, e nem que a participação dos estudantes seja 

quantitativamente expressiva, mas que sejam vozes que colaborem com uma reflexão 

compartilhada.  

Utilizei como critério de escolha dos estudantes aqueles que poderiam ter capacidade 

de desenvolver uma reflexão sobre as questões propostas neste estudo ou estudantes que 

passaram por alguma situação envolvendo as questões de justiça social abordadas, o que os 

caracteriza como bons informantes-chave (MINAYO, 2007). Para que eu conseguisse 

identificar estes bons informantes-chave, recebi ajuda dos próprios participantes da pesquisa 

que, ao final da entrevista, já conhecedores do teor das perguntas, me indicavam possíveis 

estudantes ou professores que poderiam dar importantes contribuições para a pesquisa. Este 

método foi bastante eficaz, tanto na escolha dos estudantes quanto dos professores. 

Através desta indicação livre dos participantes, obtive um grupo com a representação 

de distintos traços identificatórios nas entrevistas individuais, o que enriqueceu bastante os 

dados. Não atribuo a isto uma coincidência e sim, a uma tendência dos estudantes e 

professores a indicarem aqueles indivíduos pertencentes a grupos mais vulneráveis à 

discriminação ou preconceito, tais como indivíduos de classe social baixa, de raça negra, 

homossexuais e estrangeiros. 

Buscarei apresentar as principais características do grupo, que foram relevantes no 

que concerne à influência nos seus relatos. O grupo foi classificado quanto ao período 

cursado, gênero e outros traços identificatórios. 

Adoto a concepção de “traços identificatorios” utilizada por Dias (2015), que assim descreve: 
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Ao inserir a expressão "traços identificatórios" quero evitar aqui entrar no mérito da 

dicotomia entre o natural e o social. Cor de pele, gênero, escolhas sexuais, religiosas 

etc, podem igualmente fazer parte do núcleo de nossos traços identificatórios. (p.33) 

 

No roteiro de entrevistas não havia perguntas direcionadas aos traços identificatórios. 

As informações aqui coletadas são decorrentes de cada entrevista. Assim, os participantes que 

estão caracterizados de acordo com a classe social, por exemplo, fizeram relatos relacionados 

com sua classe social durante a entrevista, o que faz com que seja importante ter este traço 

identificatório para estes participantes, uma vez que a classe social foi relevante para suas 

falas. 

Não havia uma pergunta sobre sua cor/raça no roteiro de entrevistas. Todas as vezes 

que um participante se declarou de determinada raça, isto ocorreu porque seu relato estava se 

referindo a isto.  

Gostaria de elucidar o motivo pelo qual, ao longo do texto, me refiro a “raça”, 

“negros” e “brancos” ao invés de etnia ou etno-racial, entre outros. Aqui concordo com o 

sentido político-ideológico adotado por Munanga (2000) que, ao empregar estes conceitos, o 

utiliza:  

não mais para afirmar sua realidade biológica, mas sim para explicar o racismo, na 

medida em que este fenômeno continua a se basear em crença na existência das 

raças hierarquizadas, raças fictícias ainda resistentes nas representações mentais e no 

imaginário coletivo de todos os povos e sociedades contemporâneas. (p.29) 

 E complementa: 

Pode-se, a partir da tomada de consciência da exclusão fundamentada na 

discriminação racial (raça aqui entendida no sentido sociológico e político-

ideológico), construir uma única identidade negra mobilizadora, pelo fato de todos 

serem, apesar de oferecerem identidades regionais diferentes, coletivamente 

submetidos à dominação do segmento branco e constituírem o segmento social mais 

subalternizado da sociedade. [...] Esta identidade política é uma identidade 

unificadora em busca de propostas transformadoras da realidade do negro no Brasil.  

(p.32-33) 

 

Quanto ao período que os estudantes cursavam, apenas busquei equilibrar os 

estudantes entre aqueles que estão no início do curso e aqueles que estão terminando. Assim, 

dividi os estudantes em G1 – estudantes que cursavam do segundo ao quarto período (oito 

estudantes) e G2 – estudantes que cursavam do sexto ao nono período (sete estudantes). 

O grupo de professores (total de oito professores, incluindo a coordenadora) é 

caracterizado no próprio quadro a seguir, juntamente com as caracterizações dos estudantes. 

Para garantir o anonimato dos participantes, devo destacar que os nomes são 

fictícios, conforme especificado no quadro 3:  
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Quadro 3: Relação dos participantes e suas caracterizações 

Professores  Estudantes 

 PROFA. 

MARCIA 

Professora de disciplina não clínica e 

pertencente a um departamento que não 

faz parte do curso de Odontologia 

GRUPO 

FOCAL 

Grupo focal com alunas do 7º 

período 

 PROF. 

ELIANE 

Professora do ciclo básico, que dá aula 

para outros cursos da saúde.  

MILA G1 4º período 

 PROF. 

MAURO 

Professor de uma disciplina não clínica 

e pertencente a um departamento que 

não faz parte do curso de Odontologia 

MIRIAN G1 4º período 

PROF. 

CARLOS 

Professor de disciplina clínica e não 

clínica e pertencente a um departamento 

do curso de Odontologia 

FABIANA G1 3º período  

PROFA. 

CLAUDIA 

Professora de disciplina clínica e não 

clínica e pertencente a um departamento 

do curso de Odontologia 

CLAUDIO G2 9º período  

PROF. 

GERALDO 

Professor de disciplina clínica e não 

clínica e pertencente a um departamento 

do curso de Odontologia.  

CAMILO G1 3º período 

PROF. 

GURGEL 

Professor de disciplina clínica e 

pertencente a um departamento do 

curso de Odontologia 

LAURO G1 3º período 

PROFA.  

ROSANA 

Professora de disciplinas clínicas e não 

clínicas e pertencente a um 

departamento do curso de Odontologia 

INGO G1 2º período 

  TERESA G2 9º período 

  JULIA G2 9º período 

  RAILA G1 2º período 

  ELISA G1 2º período 

  CAROLINA 

G2 G2 

6º período 

  RODRIGO G2 7º período 

  CLARA G2 9º período 

  MURILO G2 9º período 

 

Observações: 

Os estudantes do 2º e do 3º período já cursam o currículo novo.  

A representação do diretório acadêmico (DA) do curso de Odontologia seria um 

importante entrevistado para este estudo. Porém, após algumas tentativas, não obtive resposta 

do presidente do DA. Atribuo isto ao fato de o período da pesquisa ter coincidido com a 

mudança de diretório, que vendeu a última eleição.  
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 3.3.4 Dar voz: entrevistas e grupo focal  

 

Entrevistas: 

 

 Realizei entrevistas semi-estruturadas, utilizando um roteiro (Anexo 3) para cada 

grupo de entrevistados (G1, G2 e professores). Estes roteiros foram elaborados com o cuidado 

de serem abertos, o que permite novas possibilidades de relatos, e com adaptações para o 

contexto da formação em saúde no Brasil. A dinâmica das entrevistas seguiu uma forma de 

diálogo, em que eu, como a entrevistadora, buscava uma comunicação em que o entrevistado 

ficasse à vontade para desenvolver suas falas, sem emitir minhas opiniões e com o cuidado de 

não interpelar seus relatos. Estava ciente do quanto as perguntas eram delicadas e, baseado 

nisto, realizei uma ordem do roteiro que pudesse gerar um crescente nas entrevistas e, da 

mesma forma, não hesitava em mudar a ordem das perguntas sempre que achava necessário 

ou quando o relato assim demandava. 

Outra observação relevante para este estudo é que, em perguntas que se referiam a 

situações de desrespeitos, violências ou assédios, não era relevante saber se o relato seria 

sobre algo que o próprio entrevistado tivesse passado, mas algo que tivesse presenciado ou 

que tivesse conhecimento que algum colega tivesse passado. Isto contribuiu sobremaneira 

para a entrevista. Ocorria muitas vezes do entrevistado iniciar o relato com algo que tivesse 

ocorrido com um colega para depois, mais confiante, relatar o que ocorreu com ele próprio. 

Contudo, em uma das entrevistas, pude identificar que o entrevistado relatou uma situação de 

humilhação em terceira pessoa, mas que ele mesmo teria passado. Em um caso como este, é 

imprescindível respeitar o espaço do entrevistado e compreender os aspectos subjetivos 

(medo, vergonha, culpa, baixa autoestima) que podem estar agregados a esta atitude. De toda 

forma, interessava o relato em si - as percepções, a visão crítica, os sentimentos e as condutas 

ali relatados.   

 A apreensão das entrevistas foi realizada mediante utilização de sistema de gravação 

digital, posto que capta fielmente os depoimentos dos participantes e pode ser acessada de 

acordo com a necessidade. Posteriormente optei pela transcrição integral de cada entrevista, 

para que facilitasse a etapa seguinte de categorização dos dados, o que se confirmou. 

 Todas as etapas foram realizadas exclusivamente por mim. Cada entrevista teve 

duração, em média, de uma hora e meia, entretanto algumas não chegaram a uma hora e 

outras passaram de duas horas. 
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O grupo focal 

 

 Foi realizado um grupo focal
37

 com seis alunas do sétimo período do curso de 

Odontologia. Este grupo foi indicado por uma professora, por ser considerado um grupo 

crítico e heterogêneo no que se refere a ideias e percepções.  

 A duração foi de uma hora e meia e utilizei um roteiro com pontos principais de 

discussão. Tal como nas entrevistas individuais, realizei um sistema de gravação digital, com 

posterior transcrição integral. 

 A realização do grupo focal foi relevante, uma vez que permitiu perceber a 

mobilização do grupo com o tema e o quanto uma fala desencadeava muitas outras, em uma 

profusão de relatos. O grupo, ao final, caracterizou a experiência como um grande desabafo.   

 

3.4 A análise: dar voz aos seus significados 

 

Os relatos foram analisados através da técnica de análise temática de conteúdo. 

Segundo Bardin (2009), a análise temática de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise de comunicações. A noção de tema está ligada a uma afirmação a respeito de 

determinado assunto. Ela comporta um feixe de relações e pode ser representado através 

de uma palavra, uma frase ou um resumo (MINAYO, 2007). Para o presente estudo, a 

análise temática de conteúdo serviu para interpretar os relatos das experiências daqueles 

envolvidos no processo de formação, de forma a identificar os funcionamentos e para 

investigar as condições, situações e contextos que prejudicam o desenvolvimento dos 

funcionamentos que estão relacionados à justiça social. 

 

3.4.1 Categorias: os funcionamentos 

                                                 
37 Minha intenção inicial, tal como elaborada no projeto desta pesquisa, era realizar uma quantidade maior de grupos focais. 

Entretanto, algumas condições no campo impediram que eu realizasse mais grupos focais. Uma primeira dificuldade foi a 

falta de disponibilidade dos alunos para termostodos em um mesmo horários para a reunião do grupo. Cabe lembrar que o 

curso de Odntologia é integral.  Os estudantes dos primeiros períodos tem uma carga horária de disciplinas grande e os 

estudantes dos últimos períodos, além das disciplinas e clínicas, realizam estágios. Outra dificuldade foi a greve de 

funcionários que ocorreu durante todo o período do trabalho de campo. Por isto, um possível espaço para reunir o grupo, que 

seria a sala de reuniões da biblioteca, estava fechada. Apesar disso, considero que os resultados não foram prejudicados, uma 

vez que este grupo focal teve uma discussão bastante enriquecedora e, juntamente com o material das entrevistas individuais, 

cumpriu satisfatoriamente o esperado para responder às perguntas do estudo. 
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Após a transcrição das entrevistas, iniciei um processo de categorização dos 

resultados em que cada categoria identificada apresenta os funcionamentos dos estudantes. 

Portanto, esta se tornou uma fase de grande importância para este estudo. O processo de 

categorização compreendeu uma pré-análise, através de leitura e releitura das entrevistas. Em 

seguida, realizei um primeiro quadro de categorização com dois dos entrevistados e um 

segundo quadro de categorização, com outros dois entrevistados diferentes. A seguir, busquei 

reunir estes dois quadros, que formaram as categorias do estudo. Cada categoria representou 

um funcionamento, que foram organizados em quatro grupos. Tendo estas categorias como 

base, trabalhei com o restante das entrevistas, com flexibilidade para incluir, excluir ou reunir 

categorias. É preciso lembrar que a dinâmica deste trabalho não é linear. Passei por diversos 

momentos de refazer categorias, separar algumas, reunir outras. Os quadros com todos os 

trechos das entrevistas que compunha cada categoria (funcionamento), estão disponibilizados 

no Anexo 4.   

Cabe salientar que utilizo o mesmo argumento de Walker (2006) ao trabalhar com 

capacidades e funcionamentos em sua pesquisa empírica. O caráter multidimensional permite 

que um funcionamento torne-se condição de possibilidade para o alcance de outro 

funcionamento em outra situação, bem como uma fala poderia fazer parte de outro 

funcionamento.  Quanto a isto, não podemos perder de vista o quanto a entrevista longa e 

dialogada permitiu que eu pudesse assimilar o contexto e compreender em que momento um 

funcionamento está sendo colocado como tal ou como condição de possibilidade. Por limites 

do processo de categorização, não é possível transmitir esta captura do todo que uma 

entrevista qualitativa pode trazer. Resta confiar que o pesquisador utilizou desta captura para 

suas categorizações e posterior análise.  

 

  3.4.2 A interpretação 

 

A partir destes quadros, iniciei o processo de redação das análises com o intuito de 

compreender os desdobramentos que revelam o quanto determinado funcionamento está 

sendo ampliado ou prejudicado ao longo da formação e, também, para reconhecer as 

condições de possibilidade para alcançar estes funcionamentos, trazidas nas falas 

interpretadas. Neste processo, revisitei as entrevistas na íntegra. A missão de imprimir em 
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palavras os sentidos absorvidos durante o campo foi uma tarefa, na maior parte das vezes, 

penosa. Ler o que escrevia, por vezes, me esvaziava, já que não conseguia transmitir as 

expressões, pausas, olhares, entonações, repetições e trocas que faziam a intensidade de 

muitos relatos. Assim, também reescrevia, porque queria muito amplificar a voz dos 

participantes, especialmente, dos estudantes. Não consegui fazê-lo com a originalidade de 

cada fala, tal como cada entrevista proporciona - um relato que tem início, meio e fim - até 

porque o processo de análise, que esquadrinha, classifica, passa por filtros, nunca vai ser a 

voz genuína de cada percepção, cada experiência em sua subjetividade e sua história. 

Por outro lado, é este processo de classificar e esquadrinhar, reunir falas, que permite 

ter uma visão do coletivo e suas comparações, permite identificar as práticas, os contextos e 

as condições e relacioná-las entre si, de modo a compreender as causas e consequências que 

levaram a uma ampliação ou ao prejuízo dos funcionamentos, que será discorrido no capítulo 

4, que tem em sua introdução o quadro com os quatro funcionamentos.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

AS VOZES DOS ESTUDANTES E PROFESSORES: O ECO 

 

Antes, uma breve digressão: 

 

2011  

 

Estou professora, com estudantes em campo 

  

 

Morro do céu, lugar para onde ia o lixo e onde moram pessoas. 

Eu e estudantes em mais uma visita com a equipe de saúde. Casa 

de Fátima e Marcos. E também de seu neto Gabriel de 9 anos. Um 

cômodo com um banheiro que a pirambeira está levando. Tudo 

revirado, lixo, objetos, roupa, sem comida. O rato passou na 

parede, ele tem nome, ali também é sua habitual morada. O 

lixão foi desativado e acabou o único trabalho que Fátima e 

Marcos sabiam fazer e sobre o qual construíram sua história 

permeada de violência armada, vícios, tragédias sociais, 

assassinatos de jovens e de filho (de Fátima), mas também 

afetos, alegrias, nascimentos, solidariedade, reinvenções e 

muito do que pulsa em suas vidas ”pois a dor e a vida não são 

elementos excludentes”
38
. Fátima e Marcos tentam, querem e 

sofrem para sair do vício, para não misturar o lixo à casa e 

para acordar no dia seguinte. Gabriel, no vai e vém das 

sacolas do supermercado para o carro de pessoas (que compram 

no supermercado e que tem carro). Gorjeta aqui e ali garante o 

alimento para a família. Gabriel fugiu da escola para fugir da 

assistente social. Não quer conselho tutelar, não quer abrigo 

social onde estão seus irmãos. Prefere o afeto da avó, 

simplesmente. Potência de ser. Queremos aprender como se 

constrói a atuação da equipe de saúde neste encontro. A 

realidade, potente e contundente, nos afeta e nos transforma, 

desde que nos deixemos por ela afetar e transformar. É uma 

construção empírica, a todo momento e em todos os encontros. E 

é permeada por perguntas necessárias: Como cuidar da 

hipertensão, diabetes, dor de dentes neste ser/fazer singular 

e potente #FátimaMarcosGabriel? Como devemos agir? Devemos 

agir? O que é agir aqui? Já não serve a atuação autoritária do 

profissional de saúde que acha que tudo sabe para melhorar a 

                                                 
38 Biato, 2015, p.115. E da autora adoto sua concepção de grande saúde. “Podemos considerar que a grande saúde resulta da 

transvaloração dos valores hegemônicos do campo epistemológico da saúde.” Não são suficientes concepções e práticas de 

saúde-doença-cuidado que atua para notar o doente negando o modelo vigente, mas sim transpondo, criando e abrindo para 

propor outros modos de perceber a vida e a saúde (p102). Saliento que, durante toda a análise, ao me referir a saúde-doença-

cuidado e de justiças e injustiças nestas práticas é desta grande saúde que tento falar (sempre que aquela minha formação em 

saúde me permite subvertê-la).  



87 

 
vida do outro e já não serve culpar o outro por suas mazelas. 

Tão pouco serve somente perguntar a esse outro o que ele quer, 

como quer, se quer algo. Mas serve se colocar atento (e 

afetado pelo encontro) na tentativa de escutar toda essa 

potência de vida para compreender o que o outro quer, que 

poderá em alguns momentos, ser verbalizado claramente, mas em 

outros momentos, não. Também não serve o clássico dualismo: 

quem ajuda (equipe de saúde) x necessitados de ajuda (a 

familia). A complexidade de suas vidas não cabe em dualismos 

simplórios, não cabe em fluxos unidirecionais input – output, 

prescrição – cura. Muito do que está previsto, não ocorrerá, e 

muito do que não está previsto, ocorrerá, porque previsão é 

uma distração da realidade. A fraqueza se mistura com a 

valentia, a falta de autonomia se mistura com a potência de 

escolher ficar com a avó, a miséria material se mistura com a 

riqueza afetiva e por aí vai a vida transvalorando tudo.   

Esta construção está num movimento de vai e vêm com a ação 

médica envolta no seu arsenal técnico cientifico, 

bioestatístico e socioepidemiologico, para a promoção e 

educação em saúde, prevenção e cura de doenças. E temos a 

formação em saúde ponto, parágrafo. 

  

Estou professora com estudantes em grupo de discussão39 

 

Estudantes expressam suas contradições que o encontro com 

estas vidas reais traz. Querem estar preparados para estes 

encontros. Mas se sentem mais preparados para o agir 

autoritário – eu digo o que você precisa fazer para melhorar 

sua saúde. Se sentem mais preparados para os dualismos 

prescrição-cura, quem ajuda – ajudados, porque são preparados 

para se distraírem com pré-visões e, assim, são míopes de pós-

visões. Se sentem mais preparados para ouvir o que precisam 

fazer, ler, aprender cientificamente para diagnosticar e 

escolher o tratamento certo. Se sentem menos preparados para 

perceber vidas potentes de transvalor de dor, de morte, de 

perda. E pouco sabem sobre como tudo pode ser justo ou 

injusto, que causa indignação e ao mesmo tempo perplexidade 

pela potência, porque socialmente produzimos, nos 

responsabilizamos e participamos. 

  

Despreparo tem causas, diferentes. Mas os estudantes olham 

para sua formação e falam muito da relação professor-

estudante-paciente como encontros que os prepara um tanto mais 

                                                 
39 Esta foi uma das experiências em campo com os estudantes que mais me trouxe reflexões para avaliar a minha prática 

como professora ali, pela minha própria dificuldade em problematizar estas questões vistas nesta visita na profundidade que 

ela exige e, o mais importante: o impacto que esta visita de professora e estudantes causa a uma família como esta, ainda que 

seja junto com uma equipe de saúde e ainda que participemos numa continuidade limitada ao semestre na construção do 

projeto de atenção a esta família. Como coloquei em outra publicação: “Devemos nos questionar, por exemplo, sobre tudo o 

que implica levar os estudantes a uma visita domiciliar de uma família extremamente miserável. O que implica para essa 

família? O que implica para esses estudantes? (TEIXEIRA, DIAS e RIBEIRO, 2015, p. 173) 
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para os dualismos simplórios e para os autoritarismos, onde 

também encontram assédios, violências. Falam também de uma 

norma social do curso que elitiza, que não percebe aquilo que 

é a diversidade (ou falta dela) social e racial entre eles, e 

que também ensina a excluir. Estamos em uma formação e tudo o 

que está, ensina. Também fui formada assim. O que se aprende e 

como se aprende? Ensino e aprendizagem também não funcionam 

como input-output, mas importa o que se ensina, e muito. Ficou 

a pista para mim. Preciso entender isso melhor.   

 

2015: Estou terminando o doutorado para (tentar) entender isso 

melhor. 
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A partir das vozes de estudantes e professores em diálogo com minha interpretação 

como pesquisadora, elaborei quatro grupos de funcionamentos, conforme apresento a seguir: 

 

Quadro 4: Funcionamentos dos estudantes de Odontologia do curso analisado e suas condições de possibilidade 

Funcionamentos 

Ação moral, social e 
política 

Reconhecimento e 
respeito à 

diversidade 

Autorrespeito, 
confiança e  
integridade 
emocional 

Integridade física e 
moral 

Condições de possibilidade de cada funcionamento 
Julgar, escolher e agir 
de uma maneira ética, 
reflexiva, sensível e 
argumentada  

Respeitar e afirmar a 
diversidade.  

Percorrer sua 
formação com 
confiança em si e nos 
professores 

Estar livre de qualquer 
tipo de violência física 
e/ou assédio moral 
 

Assistir os pacientes 
nas clínicas 
universitárias de forma 
ética, sensível e 
respeitosa  

Estar livre de 
preconceitos, exclusão 
e constrangimentos 
relacionados aos 
traços identitários 
 

Estar livre de 
humilhação, 
intimidação e abuso de 
poder na relação 
professor-aluno 
 

Estar livre de assédio 
sexual e de 
desrespeito ao gênero 
e à orientação sexual 
 

Atuar e desenvolver 
habilidades  
direcionadas para uma 
formação social e 
política 

   
 

 

 

Temos, portanto, que para este curso de Odontologia analisado, neste tempo 

histórico, quanto mais estes funcionamentos forem ampliados, encontramos um processo de 

formação caminhando no sentido de uma perspectiva de justiça social. Enquanto estes 

funcionamentos estiverem sendo prejudicados ou não estiverem sendo ampliados, temos uma 

formação que apresenta desafios para uma perspectiva de justiça social.   

 Todo o conteúdo que gerou os funcionamentos e suas condições de possibilidade foi 

analisado e desdobro aqui. Entretanto, gostaria de acentuar o quanto muito das críticas e dos 

desafios colocados não são exclusivos do curso de Odontologia específico desta universidade, 

pois estão relacionados a uma característica histórica e enraizada de base liberal e 

tecnocientífica da profissão de Odontologia que, como as outras profissões de saúde, já se 

transformou em uma cultura incutida nos alunos antes mesmo deles entrarem na universidade 

(AYRES, 2010).  
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Atravessando isto, está um campo de bioética
40

 que, por seu crescimento recente e 

ampliação de seu conceito, ainda não está sendo apropriado pelos cursos de saúde como parte 

do currículo. Portanto, adoto o conceito da bioética como uma das éticas aplicadas que se 

preocupa em analisar e pautar ações baseadas em argumentos morais a favor ou contra 

determinadas escolhas e práticas humanas que afetam a vida de outros seres humanos, outros 

seres vivos e do ambiente (REGO, PALÁCIOS e SCHRAMM, 2004). No campo da saúde, 

seu conceito ampliado que abarca justiça social e saúde também está pouco conhecido.  

Isto posto, devo contextualizar estas análises que se seguirão com as características 

deste curso, que expressa avanços na tentativa de superar as fortes características 

tecnocentradas da profissão.  Estes avanços se manifestam especialmente com a expansão do 

campo da saúde coletiva e com a recente implantação do novo currículo.  

A análise do conteúdo de vozes de alunos e professores que gerou cada 

funcionamento e suas condições de possibilidade servirá para que possamos compreender os 

processos pedagógicos, curriculares, políticos e organizacionais pelos quais estes 

funcionamentos estão sendo ampliados ou estão sendo prejudicados, de modo que isto possa 

auxiliar na reflexão e na elaboração futura de propostas para que a formação garanta arranjos 

institucionais para ampliar estes funcionamentos.  

Como exercício de síntese propositiva ao final da análise de cada funcionamento 

procuro identificar alguns arranjos institucionais (pedagógicos, curriculares, políticos e 

organizacionais) e os desafios para que este processo formador possa alcançá-los.  

Assim, o intuito não é encerrar aqui com o que está colocado, mas ter estes arranjos 

como um instrumento de trabalho para o coletivo de uma formação em saúde, no qual pode-se 

inserir e retirar, discutir e questionar, para que se vislumbre as viabilidades, de acordo com o 

contexto e estrutura do curso.  

Gostaria apenas de recordar (mais uma vez, mas a repetição neste caso é intencional) 

que as análises, por mais que sejam fruto de minha interpretação, trazem um esforço, em cada 

instante, de expressar o eco destas vozes ouvidas neste estudo, que são valorosas, porque estas 

vozes são a representação da formação que estamos discutindo. Sobre isso, não se poderia ter 

somente os professores ou somente os estudantes, visto que não foram vozes convergentes em 

alguns importantes temas, e que estas divergências sinalizam para os desafios que, juntamente 

                                                 
40 Bioética é um conceito que expandiu bastante desde seu surgimento. Utilizarei aqui seu conceito mais amplo que, enquanto 

uma ética aplicada aos aspectos não apenas clínicos da saúde, mas também relacionais na formação, e no trabalho em saúde, 

abarca as relações interpessoais na formação em saúde e as questões de justiça social a esta relacionada, como questões de 

diversidade racial, cultural, de gênero e de orientação sexual, violência e desigualdades sociais, entre outros.  
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com os consensos, expressam os arranjos institucionais e pedagógicos para as mudanças 

necessárias.                 

Portanto, para além de diagnosticar as falhas deste curso quanto aos funcionamentos 

e suas condições de possibilidade, espera-se, utilizando um critério de justiça, contribuir com 

argumentos e reflexões para que se avance na ampliação destes funcionamentos como parte 

de uma formação socialmente mais justa para a universidade e para a sociedade. 

Este é o sentido de utilizar uma concepção de justiça para analisar formação em 

saúde. O olhar para a pedagogia, para o currículo e para os arranjos institucionais através das 

lentes da justiça já traz a priori um valor ético.  

A seguir, trago a análise do primeiro funcionamento: ação moral, social e política. 

 

4.1 Ação moral, social e política 

 

Muito do que foi relatado definiu este primeiro funcionamento, composto por três 

condições de possibilidade, que trazem a necessidade de se ter futuros profissionais de saúde 

capazes de agir moral, social e também politicamente. Tal como Guizardi e Cavalcanti (2010) 

afirmam, o significado de trazer a primeiro plano da formação em saúde um esforço em 

reconhecer sua dimensão ético-política somente toma forma quando o cuidado em saúde é 

entendido como um valor comum.  Neste prisma, não faz sentido entender a formação do 

profissional de saúde como um bem privado para seu desfruto de desenvolvimento 

profissional com carreira promissora para o mercado de trabalho sem, no entanto, estar 

respondendo à sua função enquanto bem comum. Este bem comum está relacionado com um 

esforço, somado a muitos outros esforços em diversas dimensões da sociedade, para diminuir 

as desigualdades que mantêm alguns em grandes vantagens e muitos em imensas 

desvantagens que geram adoecimentos e mortes.   

Dessa forma, o espaço do cuidado em saúde está aqui situado como uma parte da 

estrutura básica da sociedade, que é uma potencial produtora e distribuidora de justiça. Digo 

“potencial” porque uma das condições para isto é ter profissionais de saúde capazes desta 

ação moral, social e política da sua prática do cuidado. Caso isto não ocorra, pode-se 

colaborar na reprodução de privilégios sociais e injustiças nos seus microprocessos de 

(des)cuidado que aumentam as iniquidades, ao invés de diminuí-las.  

Esclareço que não ignoro que a produção destes privilégios sociais e injustiças estão 

em um espaço conjuntural macropolítico e econômico, que reforça a pobreza, adoece e mata 
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injustamente, já que poderia ser evitado. Aí estão incluídas também situações de precariedade 

de serviços públicos de saúde, de habitação, de educação, entre outros. Contudo, não se pode 

diminuir o papel dos profissionais de saúde ao atuarem nos microprocessos do cuidado e no 

planejamento e operacionalização de políticas de saúde. Tais práticas tanto podem promover 

ações que serão elementos que contribuem para diminuir as desigualdades, quanto podem 

reproduzir privilégios e reforçar opressões, tal como visto no capítulo 1, ao abordar o 

processo de trabalho em saúde e a justiça social, em que a ação injusta parte de atitudes 

inadequadas de profissionais de saúde. Esta segunda opção é eticamente inaceitável na prática 

em saúde. 

Já que não é isso que queremos, esperamos que os profissionais de saúde sejam 

capazes de agir moral, social e politicamente. Chegamos então na responsabilidade da 

formação em saúde, que se torna comprometida na medida em que reconhece a essencialidade 

desta sua função. 

Justificada sua importância, interpretei as vozes dos estudantes para gerar três 

condições de possibilidade para alcançar este funcionamento. Vamos analisar cada uma:  

 

4.1.1 Julgar, escolher e agir de uma maneira ética, reflexiva, sensível e 

argumentada. 

 

Naquilo que foi expresso pelos estudantes e professores para que a formação 

universitária ofereça esta condição de possibilidade de julgar, escolher e agir de maneira ética, 

reflexiva, sensível e argumentada enquanto uma condição para o agir ético, manifestou-se nas 

falas que relatam aspirações, dificuldades e propostas para que este funcionamento – ação 

moral, social e política - seja alcançado pelos estudantes.   

Ao serem questionados sobre o que significa uma formação em nível universitário, 

alguns estudantes e professores se referiam às escolhas e atitudes éticas. 

Não só conhecimento teórico, mas também de pessoa, de como agir. (MILA G1) 

Trabalhar sabendo a maioria das coisas para me ajudar a trabalhar coisas como 

ética, o dia a dia, coisas assim. Para aprender mais como interagir com outras 

pessoas, colegas, paciente. (RAILA G1)  

Foi um pensamento corrente que este agir ético seria garantido pelo ensino do código 

de ética profissional, deontológico. Contudo, percebeu-se que um ensino heterônomo, que 

dita o que deve ser seguido para que se tenha um profissional ético, não surte efeito. 
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Atualmente, entendemos que esta formação ética está lado a lado com o amadurecimento 

pessoal do estudante, através de seu envolvimento com o processo. Uma formação que forme 

indivíduos comprometidos com o respeito com o outro, abertos e sensíveis ao diálogo e às 

direrenças (REGO, PALÁCIOS e SCHRAMM, 2004). 

O estudante LAURO G1 está no início do curso e tem uma expectativa para a sua 

formação a partir das relações que se estabelecem no seu cotidiano: 

Eu espero que eu tenha uma formação não apenas profissional, mas também 

social e pessoal […] você tem que pensar que aqui dentro da universidade você 

não tem só eu–professor-matéria, matéria-professor-eu. Também tem o convívio 

todo social, no caso dos próprios estudantes que se relacionam comigo dentro da 

sala de aula e, no caso do meu curso, que se relaciona direto com pessoas […], 

tendo a visão paciente-profissional, tendo a visão pessoa pra pessoa, tendo a 

visão amigo pra amigo. Isso tudo dá pra se aprender aqui dentro. (LAURO G1) 

 

O trabalho em saúde é relacional, ocorre em relações. Este estudante ainda preserva 

sua expectativa de uma formação que consiga extrair das relações um aprendizado.  Walker 

(2006) nos lembra o quanto a pedagogia pode construir este aprendizado, porque existe esta 

potencialidade, entretanto não é algo automático, garantido apenas pelo convívio por si, mas 

deve ser cultivado, trabalhado e exercitado durante a formação em saúde. Para isso, é 

necessário considerar o aprendizado em relações, caminhando lado a lado como o 

aprendizado técnico da profissão.  

Um estudante que estava se formando explica o que é, para ele, sair da universidade 

uma pessoa melhor:  

 

Sim (as pessoas precisam sair da universidade melhores). Eu acho que uma 

pessoa melhor é uma pessoa que entra em devir com as coisas, porque é muito 

especial ter um outro tipo de olhar que não é meu, que não é seu, mas é um 

terceiro olhar […]. De repente uma pessoa melhor que sai da universidade seria 

uma pessoa que tem contato com outros universos de conhecimento e de vida, 

com outros encontros afetivos. (MURILO G2) 

 

Para este estudante, a universidade tem o papel de formar pessoas melhores que, ao 

entrarem em devir com as coisas, constróem um terceiro olhar, que podemos chamar de 

aprender alteridade, um elemento essencial que situo no espaço intercessor de um projeto de 

justiça social e da formação do profissional de saúde. A alteridade se dá ao se reconhecer o 
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outro como diferente em uma relação baseada no respeito por este outro, diferente 

(LEVINAS, 2009). 

O exercício da alteridade converge com a capacidade de julgar, agir e escolher de 

forma ética, que por sua vez, é algo que deveria ser inerente ao profissional de saúde e, 

portanto, um aprendizado (aprender a ser) de sua formação. Sobre isto fala Dias (2015) na sua 

defesa pelo enfoque dos funcionamentos, em garantir um espaço para que os “indivíduos 

bastante diversos de nós encontrem uma forma de expressão e de promoção de sua existência. 

[...] Deve ser possível deixar viver, garantir que todos possam viver de forma autêntica, sem 

impor aos demais o papel que desenhamos para suas vidas.” (p.52)  

Faz parte da construção deste terceiro olhar as relações com os outros – professores, 

estudantes, pacientes – com os quais é possível entrar em contato com outros universos de 

conhecimento. A formação de uma “pessoa melhor” está no modo como estas relações, então, 

constróem estes afetos e possibilitam estes conhecimentos.  

Como estudante que concluía o último período do curso, MURILO G2 complementa: 

 

[...]normalmente estes encontros não são facilitados, até de forma intelectual 

mesmo, porque eu acho que, por exemplo, cairia bem uma disciplina sobre arte, 

cairia bem uma disciplina sobre ética, cairia bem uma disciplina sobre 

psicologia, cairia bem! Para que a gente saísse não só com aquele olhar muito 

familiar que a gente tá acostumado […](MURILO G2) 

 

Ele sentiu falta de um “encontro intelectual” com a Ética, com a Psicologia e com a 

Arte para pensar a formação em saúde como uma possibilidade de preparar, verdadeiramente, 

os profissionais de saúde para conviver com a alteridade. Precisamos oferecer um processo 

formativo também pautado na multiplicidade de experiências e de saberes, aberto à criação de 

modos singulares de olhar e fazer.   

Vivemos numa sociedade plural, heterogênea em muitos aspectos, tais como sociais, 

culturais, religiosos e raciais. A abertura dos cursos da saúde a outras vivências e saberes 

pode fazer parte (juntamente com outros aspectos abordados à frente) de ensinar o que se 

aprende com o diferente de nós e o reconhecimento que não basta termos o conhecimento 

técnico científico para nos intitularmos os donos da verdade. O profissional de saúde precisa, 
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em uma sociedade multicultural, democrática e laica como a nossa, aprender o diálogo com o 

diferente, conforme nos dizem Rego, Palácios e Schramm (2004). 

Outros estudantes expressaram de diferentes formas este “desencontro intelectual e 

relacional” com a ética, como por exemplo, esta aluna: Eu acho que falta muito ética, 

valorizar o próximo, eu acho que falta muito isso na gente. (TERESA G2) 

Uma professora entrevistada também valoriza outros olhares:    

 

É uma questão de você  fazer com que as pessoas olhem a mesma situação de 

outros ângulos. […] E tentar ter outras visões, conversar com pessoas diferentes, 

buscar outros referenciais antes de  tomar uma posição fechada. […] Uma coisa 

que ele (estudante) tinha tão certa e de repente ele pode olhar sobre outro 

referencial, é um exercício válido.  (PROFA. MARCIA) 

 

Porém, complementa dizendo: “Pena que a gente não faça isso tanto, especialmente 

nestes campos disciplinares”. Segundo ela,  “Desenvolvimento moral é importante, mas é um 

desafio trazer isso”. E como causa desta dificuldade, aponta para algumas falhas 

organizacionais do curso que geram problemas éticos, tais como a falta de banco de dentes 

humanos para serem usados no laboratório, a questão da avaliação da prática dos estudantes 

nas clínicas baseado na determinação de uma produção (por exemplo, produção mínima de 

dois canais), que leva até o estudante a abrir um dente hígido, se o professor estiver 

pressionando. E uma fragilidade na coordenação de curso que acaba chamando o NDE 
41

 pra 

resolver questões administrativas,e assim deixa de lado as discussões a respeito dos aspectos 

éticos que os arranjos institucionais e pedagógicos estão envolvidos. 

Observa-se que a causa de se ter o desenvolvimento moral como desafio ainda se 

apoia preponderantemente nos arranjos organizacionais e relacionais existentes nesta 

formação. Ao longo desta análise se tornará clara a importância destes arranjos, não somente 

para a formação dos estudantes, mas como uma responsabilidade ética da instituição 

educacional. Todavia, o encontro intelectual com o desenvolvimento moral e com a alteridade 

                                                 
41

 “O Núcleo Docente Estruturante – NDE - da Faculdade de Odontologia tem função  consultiva,  propositiva,  avaliativa  e  

de  assessoramento e  integra  a  estrutura  de  gestão  acadêmica ,  sendo  co-responsável  pela  elaboração,  implementação,  

atualização  e  consolidação  do  Projeto  Pedagógico  do Curso. O NDE é o responsável pela proposição e aplicação de 

instrumento estruturado para avaliação periódica do curso.”(extraído do projeto político pedagógico do curso de Odontologia 

estudado). Sua composição é feita por professores e coordenação do curso. Não tem representação discente. 
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se faz também com um espaço de conteúdos e práticas pedagógicas para este campo de 

conhecimento
42

. Sobre isso, não houve menção na fala de nenhum professor entrevistado.  

Na fala de duas professoras ao se referirem a se trabalhar ética na formação, o 

fizeram juntamente com o tema “biossegurança: 

 […] eu vejo que disciplinas que trabalham mais a humanização, a ética, a 

biossegurança, eu vejo um olhar diferente deles, eu vejo uma busca. Tipo assim: 

desvendou meus olhos, então Odontologia eu não vou só tratar de dente! (PROF 

ROSANA) 

 

Professores não incorporaram o PPP (projeto político pedagógico), 

especialmente nos momentos reservados pra questões da ética, da 

biossegurança..  (PROFA. MARCIA) 

 

Sem ter tido o devido aprofundamento sobre isto nas entrevistas para não me 

distanciar do tema deste estudo, estas falas sugerem a noção de que ética e biossegurança são 

temas que andam juntos, como se fossem temas afins ou que se complementam para se 

trabalhar neste currículo. A bioética, enquanto campo de conhecimentos e aplicações, é mais 

ampla, sugerindo a necessidade de se discutir melhor o conceito e o papel da ética e qual é o 

seu lugar pedagógico na formação em saúde. 

É reconhecido que o novo
43

 projeto político-pedagógico avançou em relação ao 

anterior ao trazer uma intencionalidade em ter a formação ética como importante, tal como 

expressa em um dos seus cinco princípios norteadores: “O currículo deve ser um instrumento 

capaz de relacionar a formação acadêmica com a prática social, estimulando a autonomia 

intelectual, a capacidade analítica e uma ampla formação ética e humanística.” (PPP, 

formulário n
o
 2 sem paginação, grifo nosso) 

E também como objetivo: 

“Formar profissionais generalistas, humanistas, críticos e reflexivos, preparados para 

atuarem em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico, no 

exercício de atividades referentes à saúde bucal da população, pautados em princípios 

éticos, legais e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, em 

acordo com as determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais.” (PPP, formulário n
o
3, 

objetivo principal, sem paginação, grifo nosso) 

                                                 
42 A este respeito ver Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, Georg Lind , Josep Maria Puig e outros que, a partir das referências 

destes autores e suas teorias de desenvolvimento moral, vem desenvolvendo distintas propostas de abordagens e de técnicas 

pedagógicas. 

43
 Como descrito no capítulo III, este curso passou por uma reforma curricular em 2012.  
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Esta ênfase foi confirmada pela PROFA. MARCIA ao afirmar que “No currículo 

novo tem espaços pra isso (trabalhar ética), com o percurso acadêmico, seminários de 

integração, fundamentos da clínica”. (disciplinas criadas no novo currículo)  (PROFa. 

MARCIA) 

Contudo, ao buscar consultar o PPP para encontrar de forma mais explícita como 

bioética será abordada, bem como conteúdos de disciplinas que mencionam sobre ética ou 

bioética, encontrou-se de forma limitada, como introdutório em uma disciplina de saúde 

coletiva ou atrelado a outros temas como psicologia, biossegurança e cidadania. 

 No PPP, ética é considerado um tema transversal : 

[...] estimulando visão crítica e contextualizada da realidade social em que estão inseridos, 

abordando transversalmente a permanente preocupação com uma postura ética e 

humanizada. (PPP, formulário n
o
3, um dos objetivos específicos, sem paginação, grifo 

nosso) 

Uma abordagem da bioética transversal e articulada a outros temas é interessante e 

necessária para o currículo de um curso da saúde, sendo defendida por alguns autores, tal 

como verificado no levantamento bibliográfico feito por Carneiro et al (2010) sobre o ensino 

da ética na formação em saúde. Mas devemos nos questionar o quanto suficiente e apropriado 

este campo está sendo abordado neste curso, uma vez que as falas e o novo PPP sugerem uma 

abordagem rasa deste campo.    

Um estudante finalizando o curso expressa sua impressão sobre o novo currículo, 

que enfatiza as questões de saúde coletiva e ainda não aborda as questões sobre ética de forma 

suficiente:  

Agora tá sendo implantado esse novo currículo, que tem mais a ver com a 

situação de saúde no Brasil, com o SUS, é até uma determinação do MEC […] 

mas eu acho que ainda não tem uma discussão muito ética das coisas. (MURILO 

G2) 

 

Finkler et al (2011) ao avaliarem quinze faculdades de Odontologia brasileiras 

quanto ao grau de comprometimento com a dimensão ética na formação profissional, 

verificaram que apenas três faculdades podem ser consideradas com um grau de 

comprometimento abrangente. As doze restantes apresentavam um grau de comprometimento 

pontual. Os autores incorporam nesta dimensão ética não apenas os conteúdos e práticas 

específicos da bioética, mas também a preocupação do perfil do egresso para atuar no serviço 
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público, por exemplo. Quanto a este último, é preciso enfatizar que este curso gerou avanços 

consideráveis, entretanto se observa ainda inconsistencias quanto ao conceito e quanto aos 

conteúdos e práticas que são ofertados pela bioética.   

Apesar de ser de grande importância ter uma transversalidade no que se refere a 

aprender o agir ético, quero abrir a reflexão sobre a necessidade de se ter um espaço de 

conteúdos e práticas em bioética no currículo da Odontologia, para que este espaço possa não 

somente produzir conhecimentos, práticas, discussões e pesquisas mas que possa também 

fortalecer esta transversalidade nos cursos de graduação em saúde. De um modo geral, ainda 

não é comum encontrar um curso de Odontologia em que a bioética seja um campo 

estruturado de conhecimentos, discussões e prática, tal como criticam alguns autores como 

Garbin (2009), Finkler et al (2011) e Amorim e Souza (2010).  

Rego, Palácios e Schramm (2004) reconheceram três modelos sobre o ensino da 

bioética nos cursos de graduação em saúde, em que um está restrito ao ensino da ética 

profissional, outro inserido num modelo de ensino baseado em problemas e um terceiro com 

disciplinas de bioética isoladas. Alertam para o fato de que a realidade de cada escola deve ser 

considerada para a inserção do campo da bioética nos cursos de graduação, especialmente 

pela falta de quadros qualificados na maioria dos cursos.  

Com a análise desta condição de possibilidade, percebe-se que ter somente um 

conteúdo e um método não é condição suficiente para que os estudantes possam ser capazes 

de julgar, escolher e agir de uma maneira ética, reflexiva, sensível e argumentada. Os 

desdobramentos revelam que o aprendizado em relações, através de uma pedagogia e de uma 

vivência com a experiência universitária são possibilidades para isto. Observamos também 

que ainda não existe um lugar de conceituação, conteúdos e práticas para o campo da bioética. 

Percebe-se fragilidades quanto ao que abrange este campo, que inclui as discussões de justiça 

social, e a respeito da sua função na formação do profissional de saúde. Portanto, esta 

condição não está sendo devidamente garantida até então, ou até mesmo está sendo 

prejudicada e, assim, uma discussão mais qualificada deste campo para sua inserção no curso 

é necessário.  

 

 

 

 



99 

 

4.1.2 Capacidade de assistir os pacientes nas clínicas universitárias de forma 

ética, sensível e respeitosa. 

 

O atendimento nas clínicas e hospitais universitários é um desafio ético para a 

formação em saúde. Os estudantes, concomitante com a construção de suas identidades na 

formação universitária, têm a responsabilidade de cuidar de pessoas. Os sujeitos que se 

tornam pacientes de clínicas universitárias assim o são não por livre escolha, mas por fazerem 

parte de uma grande parcela da população brasileira que enfrentam uma situação de 

vulnerabilidade social por causa de pobreza, discriminação, desigualdades sociais e de falta de 

acesso às ações e serviços de saúde e educação.  Por isso, não tem outra escolha a não ser 

serem atendidos por alunos universitários (GONÇALVES; VERDI, 2005).  

Através de uma lente de justiça, podemos avaliar que estes pacientes acumulam 

desvantagens sociais e, enquanto se mantém estas desvantagens aglomeradas em 

determinados indivíduos, as desigualdades somente aumentam, de acordo com o argumento 

de Wolff e De Shallit (2007). O papel de instituições de saúde e de educação que se prestam a 

este atendimento deveria ser o de colaborar para diminuir esta aglomeração de desvantagens 

através da garantia de um atendimento ético e técnico de qualidade. Entretanto, não é sempre 

isto que ocorre, como coloca este professor: 

[…]vários estudantes relataram que se incomodavam como os pacientes eram 

tratados na clínica. É uma reflexão que já está no estudante. […] outros não tem 

esse olhar crítico. […] o paciente é muito vulnerável. O paciente chega aqui, 

com todos os problemas e mais um pouco, e ele se submete a  uma série de 

situações senão ele não vai conseguir, vai ficar pingue-pongueando nas clínicas e 

não vai conseguir o tratamento.[…]  ele se expõe, o cara não tem escuta pra ele. 

Ele abre a boca, faz o procedimento e acabou. Ele paga. Isso de uma forma geral.  

(PROF. MAURO) 

 

O professor aponta que alguns estudantes desenvolvem um olhar crítico para suas 

práticas na clínica e outros não. Não podemos esperar profissionais que tenham uma formação 

ética sem desenvolver uma reflexão crítica sobre suas práticas. Assim, devemos assumir que 

isto não é algo garantido tão somente pela práticas clínicas, mas tem que ser efetivamente 

trabalhado através de processos pedagógicos que sejam mais reflexivos e problematizados.  

Ao longo das entrevistas os estudantes relatavam experiências positivas e ricas da 

relação professor-aluno-paciente, permeadas por respeito. Estas são condições de 
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possibilidade para aprender a alteridade. Ademais, o aprender de cada estudante depende 

também de suas experiências de vida, sua maturidade, dos funcionamentos que já trazem 

consigo (e que a formação precisa ampliá-los ou, ao menos, não prejudicá-los) que, em 

conjunto com suas vivências pedagógicas, irão tecer distintas formas de transformar seu 

aprendizado em práticas de cuidado. Quando os estudantes conseguem ter um aprendizado 

sobre alteridade, percebe-se um grande desenvolvimento no agir ético destes estudantes com 

seus pacientes, o que os torna capazes do ato do cuidado: 

Acho que o que mais mudou completamente minha visão foi o trato com as 

pessoas. De ver como as pessoas são diferentes. [...] com relação aos pacientes, 

isso muda muito, porque a gente aprende a lidar com pessoas de nível 

sociocultural completamente diferente. […]Essa experiência assim muda muito a 

gente. O que mais me mudou foi aprender a entender o outro e a valorizar o 

outro que é diferente, né? (JULIA G2) 

  

 Para mim, é essencial para alguém que se propõe a estudar cursos relacionados 

à saúde ter o coração aberto para a experiência do outro, porque é um ambiente 

de muita fragilidade quando a gente tá doente. […] Uma escuta de vida, uma 

escuta que a gente percebe melhor o outro, onde ele vive, de como ele sente o 

mundo […] Isso é uma experiência empática assim: eu agradeço por você confiar 

em mim, por contar o seu problema, eu valorizo o seu problema apesar de não 

sofrer desse problema. (MURILO G2) 

 

 Os estudantes desejam aprender a agir eticamente e esperam que este agir ético seja 

garantido ao longo de suas práticas clínicas. Entretanto, não é sempre isso que ocorre, como a 

descrição feita pelo grupo focal de um acontecimento recorrente em todos os semestres sobre 

uma professora específica de uma determinada disciplina que demonstra descaso com os 

pacientes: 

 

A professora mandou a gente ler um artigo, aí chega lá e manda a gente falar do 

artigo. E lá fora (na sala de espera da clínica universitária),com muitos pacientes 

(esperando iniciar o atendimento). Tem paciente que chega quatro horas da 

manhã para ser atendido.[…]( a professora) chegou à conclusão que a gente não 

sabia nada, foi lá fora e gritou pros pacientes: os alunos não sabem nada! Vou 

liberar eles e vocês voltam na semana que vem! Sendo que tem paciente que é 

carente, não tem dinheiro pra ficar gastando assim à toa. […] Eu repeti essa 

matéria e na minha turma foi a mesma coisa. Todo período ela faz isso! Todo 

período! (GRUPO FOCAL) 
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Percebia-se grande indignação de todo o grupo diante da situação. E também, 

sentiam-se constrangidos porque aqueles eram seus pacientes e, ainda que tenha sido uma 

situação provocada pela professora, são os estudantes que se relacionam e são a referência dos 

pacientes. Esta condição de possibilidade de assistir os pacientes de forma sensível, ética e 

respeitosa foi violada neste exemplo, e em outros dados pelos estudantes. O agravamento 

disto é ter uma assistência em saúde aumentando vulnerabilidades sociais, ao invés de 

diminuí-las, em grupos que já estão socialmente em desvantagem na sociedade. É possível 

julgar este microprocesso pedagógico como duplamente injusto, porque prejudica os 

funcionamentos dos alunos e dos pacientes. 

O mesmo foi encontrado em pesquisa feita por Gonçalves e Verdi (2005) em que os 

pacientes de clínicas universitárias de Odontologia se tornam vulneráveis também no 

atendimento, em função da “coisificação” do paciente como objeto de ensino e desrespeito à 

sua autonomia.     

A aluna MILA G1 descreve uma situação que “coisifica” o paciente em prol do 

ensino e provoca nela constrangimento, por perceber que o paciente estava sendo 

instrumentalizado na prática de ensino: 

[…] na clínica, eu não pude fazer tudo o que eu queria. A pessoa sai de casa e 

vem aqui só sondar, sabe? Poderia ter feito uma raspagem? Poderia! Mas não! 

Acabou! Manda o paciente embora! Eu me sinto constrangida, imagina a pessoa 

tá ali de boca aberta, confiando no que você tá fazendo, sabe? É muito 

constrangedor! Mas a gente tenta levar. (MILA G1) 

 

Houve outros relatos desta aluna que demonstram uma maior percepção das 

situações pelas quais passam os usuários dos serviços da clínica universitária. Em outro 

momento, ela contou sobre uma paciente que estava perdida em busca de alguém que pudesse 

dar informações sobre o atendimento de que precisava. Ao ver que a paciente era tratada com 

descaso por colegas e pela funcionária que deveria dar informações ficou indignada com a 

falta de acolhimento: Se não puder ajudar, ir lá com ela, explica, fala com carinho com a 

pessoa... Mas não, é tudo assim, largado. Eu achei isso um absurdo. […] (MILA G1). Esta é 

uma aluna que tem uma condição social de vida difícil. Entrou com cotas e se mantém com 

esforços. Sua sensibilidade e facilidade em compreender as dificuldades dos pacientes pode 

decorrer disto. Este perfil de aluno pode ser um grande ganho para uma formação em saúde 
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mais humanizada, desde que esta diversidade seja afirmada através do olhar dos professores 

que poderão pedagogicamente motivar as trocas entre os diferentes olhares dos estudantes em 

um processo que um ensina o outro este cuidado.  

Percebe-se que MILA G1 tem uma elaboração amadurecida sobre sua prática e 

reconhece situações injustas que provocavam neles angústias, constrangimentos e indignação, 

relacionando as causas e gerando propostas pedagógicas e políticas para mudanças. Em graus 

diferentes, grande parte dos alunos também expressavam observações a este respeito. 

Entretanto, MILA G1 e os outros estudantes não se viam na posição de possíveis agentes 

desta mudança. Predominava este “Mas a gente tenta levar”, tal como colocou MILA G1. 

Esta passividade dos estudantes pode estar relacionada à organização ainda 

verticalizada do curso, conforme estes depoimentos: 

Sobre o ensino eu vejo ainda uma organização muito hierárquica, o próprio 

ambiente não favoreceu muito [...] eu ainda sinto como se fosse tudo muito 

imposto, como se não fosse um ambiente de muita troca. Muito hierarquizado. 

(MURILO G2) 

 

Quando você chega na odonto você tem uma conformação muito rígida, 

estritamente clínica, autoritária, sem espaço de diálogo com o aluno, aquela 

coisa centrada na produtividade, então é um desafio maior.  (PROF. MAURO) 

 

Este professor ainda menciona que esta conformação rígida é centrada na clínica e na 

produtividade. De fato, a produtividade se beneficia com uma prática autoritária que não se 

aproxima de uma formação de indivíduos críticos e dialógicos. Para Walker (2006), uma 

educação justa é aquela que motiva as vozes críticas das pessoas a participarem na vida 

pública e aprofundar processos democráticos.  

Devemos nos questionar sobre se esta conformação rígida e autoritária se torna um 

aprendizado para este futuro profissional de saúde na relação com os pacientes e usuários do 

serviço público de saúde. Gomes e Rego (2014) já não tem tantas dúvidas: “Portanto, é pouco 

provável que estudantes que convivam e partilhem de ambientes de opressão e desrespeito 

durante seu quotidiano de formação desempenhem ações democráticas, dialógicas, 

humanizadas e reflexivas após graduados” (p. 302). 

Os próximos depoimentos se referem ao conformismo dos estudantes:  
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Eu acho que seria uma coisa importante (processo de ensino-aprendizagem mais 

democrático) Mas eu acho que é uma coisa que agora não acontece. […] Mesmo 

se estiver um espaço para essas discussões, eu acho que a maioria não vai se 

interessar, só se fosse conveniente. Porque os estudantes debatem currículo novo 

entre si. Só vão pensar no coletivo quando todo mundo vê que tá saindo 

prejudicado, aí sim. (MIRIAN G1) 

Não (não é democrático). […] Na verdade como aqui dentro da faculdade, da 

odonto, tudo é muito imposto para gente, o pessoal nem se dá conta. É assim 

porque é. A gente tá muito acostumado a ouvir isso: Então tá, NE? Acho que a 

gente é meio conformista com tudo o que é imposto assim para gente. (JULIA 

G2) 

 

O modelo hierarquizado da formação é reafirmado pela passividade dos estudantes. 

E como colocam Rios e Schraiber (2012): “Reforça-se a lição latente de que o mais forte 

(pelo saber que tem ou pelo poder que exerce) manda, e o mais fraco (pelo saber ou pelo 

poder que não tem) se cala e obedece.” (p.311). E Paulo Freire (1975) já nos dizia que esta 

relação antidialógica se instaura para manter o conformismo. Ensina-se ao educando 

obediência e passividade e este, enquanto oprimido por esta relação de onipotência do 

professor, se conforma. Os ”depósitos” de que tanto Freire fala, não se referem somente a 

conteúdos, mas ao ato em si de poder daquele que se acha no direito de depositar, que ensina 

a manutenção de um estado de dominação dos mais fortes sobre os mais fracos.  

Foram relatados muitos exemplos de condutas dos professores julgadas pelos 

estudantes como boas ou ruins. A maior parte dos estudantes comentava que a grande maioria 

dos professores provia bons exemplos. Entretanto, todos os estudantes davam exemplos que 

estavam em desacordo com o que eles consideravam um atendimento ético:  

 

Nas clínicas, os professores sempre falam pra gente tratar bem o paciente. Na 

(disciplina x) o problema é que eles falam, mas não fazem. (RODRIGO G2) 

 

Se pudéssemos representar graficamente o processo reflexivo que cada estudante 

realizava durante as entrevistas, teríamos uma linha ascendente, e isto se apresentou bastante 

ao analisar a prática de seus professores. No início das entrevistas, os estudantes dividiam os 

professores em dois grupos: uma grande maioria que conduzia muito bem as clínicas, no que 

tange os aspectos ético-relacionais. E uma minoria que era o extremo oposto, como por 

exemplo, esta disciplina x acima citada. Ao longo das perguntas das entrevistas e o tempo que 

os estudantes tinham para refletir sobre a questão (o que demonstra que os estudantes tem 

potencialmente esta reflexão crítica, e que basta ser desenvolvida na formação), eles 
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relatavam condutas consideradas por eles ruins que não se limitavam ao grupo minoritário. 

Aqueles considerados de boas condutas e que eram a maioria, também foram lembrados em 

exemplos negativos ao longo da entrevista.  

Assim, o agir ético denota uma dinâmica mais complexa em que o mesmo professor 

que realiza boas práticas poderá, em outros momentos, não fazê-lo. Este pode ser um sintoma 

da falta de debates públicos, de formação permanente e de iniciativa institucional em 

promover esta prática. Não existe um amadurecimento, uma reflexão arrazoada sobre isto.  

Percebe-se um esforço para ter o espaço do NDE como produtor de discussão e 

propostas de transformação, mas ainda está em seu início e com demandas administrativas 

que pretere esta discussão normativa da formação, bem como não prevê uma representação 

discente.   

Existe um senso comum de que o fazer ético depende do caráter de cada um, que 

viria dos valores familiares ou então que são fatos isolados, banalizando o ocorrido. Tiveram 

diferentes momentos das entrevistas que eu ouvia isso, relatados de diferentes formas, como 

sendo o jeito de ser de cada professor.  

 

(a professora ilustra uma reclamação de estudante) Ah, professor, naquela 

disciplina aconteceu isso e não sei o que! (a professora diz:) Tá, mas são fatos 

isolados que acontecem, a gente é ser humano, e querendo melhorar vai cada vez 

mais melhorar. (PROF ROSANA) 

 

As consequências desta banalização são diversas. Por exemplo, percebe-se que existe 

um ponto cego na compreensão do limite do que é ético e do que não é ético na relação 

professor-estudante-paciente. Este estudante relata um comentário considerado trivial no 

ambiente desta formação, mas que gera impactos silenciosos neste cuidado e formação em 

saúde: 

Eu acho que influencia muito na nossa formação essa postura do professor frente 

aos desafios humanos que se apresentam. Porque não é um desafio de técnica, 

não é. Mas é um desafio humano. Influencia muito. [...] Por exemplo, eu já ouvi 

professores falarem assim: não peguem pacientes malucos, que vocês vão ter 

dor de cabeça. Isso serve para vocês, para o consultório de vocês, não peguem 

pacientes malucos. Vai demorar a clínica e vai estressar vocês, vocês não vão 

conseguir aprender e eu também vou ficar irritado… e eu vi os discursos dos 

meus colegas amigos assim: Nossa! Aquela paciente é muito maluca! Não atende 

ela! Você quer atender? Nossa! Ela é uma chata, essa maluca! Eu via como isso 

influenciava. Eu via como o serviço era para poucos, eu via como se a gente 
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selecionasse quem merecesse o serviço. Que é muito esse poder de autoridade. Eu 

vejo quem merece ter saúde bucal! É bem esquisito e mórbido. (MURILO G2),  

 

O estudante destaca o poder de autoridade que é socialmente conferido ao professor 

e ao estudante para rotular o paciente e, a partir de seus interesses particulares, escolher quem 

irão atender. O tom é dado pela forma jocosa e com a instrumentalização do outro a partir de 

uma relação assimétrica em que se classifica e se exclui. Rios e Schraiber (2011) conferem a 

isto uma ideia de superioridade atrelada à sua posição ou dada pelo lugar hierárquico 

institucional em que a negação do outro se faz presente na forma de desqualificação, 

preconceito, abuso de poder e outras violências. 

Esta fala do estudante nos traz o que é álgico para esta discussão: estamos falando de 

uma conduta que está no espaço da formação num momento em que os estudantes estão em 

processo de investimento de suas identidades e, portanto existe sempre o risco desta conduta 

ser reproduzida. 

Percebe-se que esta reprodução pode aparecer na prática do estudante de diferentes 

formas, muitas vezes sutil e disfarçada, talvez em outros espaços disciplinares. A professora 

de uma disciplina que faz trabalho de campo em comunidades, com visitas domiciliares, 

comenta o seu limite de desrespeito: 

O que seria desrespeito pra mim? Um estudante fez um comentário jocoso sobre 

um usuário em campo? Eu me sinto desrespeitada  (PROFA. MARCIA) 

Para enfrentar este problema é preciso desvendar este ambiente de comentários 

jocosos para além de situações pontuais e compreender que isto pode estar fazendo parte da 

formação deste estudante no cotidiano das clínicas, o que está relacionado à conformação 

hierárquica e ainda pouco dialógica desta formação. Um debate sobre isto precisa partir do 

entendimento de que existe um cenário de produção e reprodução sutil e velada de 

desrespeitos.  

Soma-se a isto a predominância do fazer técnico em detrimento dos aspectos 

relacionais do atendimento. O estudante (INGO G1) traz um relato de sua primeira 

experiência em clínica, ainda no segundo período, em uma disciplina do currículo novo, de 

observação do atendimento:  

 

[…] Eu acho muito legal a forma como ela (aluna veterana) trata os pacientes 

dela, [...] Mas fiquei sabendo de um caso assim: uma paciente foi abraçar uma 
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aluna pra agradecer, e a aluna: Ah! Não me toca, não me toca! Eu achei isso um 

absurdo completo, e falaram também que a pessoa tinha problemas, tomava 

calmante, era depressiva, e a pessoa vai dar um abraço e a aluna: não me toca! 

Foi antes do atendimento, porque ela ia fazer cirurgia na boca da paciente e ela 

já estava toda arrumada […] e eu acho que se fosse comigo eu: Me toca! Espera 

um pouquinho que eu vou mudar tudo de novo. Eu achei uma situação muito 

chata. (INGO G1) 

 

Cabe enfatizar que este estudante trouxe uma percepção que ainda não sofreu 

influência da formação profissional, pois havia completado apenas o primeiro período na 

época da entrevista. Espera-se que a formação garanta esta condição de possibilidade. Porém, 

nos parece que a formação em saúde ainda a coloca mais em risco do que, propriamente a 

amplia.  

A aluna MILA G1, ao se esforçar para conferir o acesso ao atendimento de uma 

paciente que, para ela, tinha grande prioridade, relata o que ouviu do professor: 

 

Eu perguntei pro professor o que que a gente pode fazer por essa pessoa.  – (o 

professor respondeu em tom de deboche) Ah! Tem um dinheirinho pra 

desembolsar? (pausa, expressão de indignação) (MILA G1) 

 

Ao relatar este ocorrido, esta aluna demonstra enorme decepção e desânimo. Ela 

estava apenas no quarto período. Este é um exemplo de uma estudante que já tinha este 

funcionamento bem desenvolvido, o que foi conferido com outras falas dela, porém ao tentar 

exercê-lo na sua formação, este funcionamento foi colocado em risco e/ou prejudicado.  

Parece que a clínica odontológica, em diversos momentos ao longo das práticas, 

mescla o trabalho vivo do cuidado do paciente com o trabalho mecanizado, produtivo, com 

hora para acabar, fordista. Esta linha tênue e oscilante que faz com que seja difícil para 

aqueles imersos neste cotidiano diferenciar as práticas como justas – e que, portanto, devem 

ser ampliadas, das injustas – e que, portanto, devem ser eliminadas.  

O próximo relato ilustra uma prática docente imbuída deste trabalho mecanizado. 

Após o estudante dar a notícia para uma paciente que seu tratamento deveria ser a extração 

nos dentes, ela começa a chorar: 

E ela ouviu aquilo e chorou muito, muito, muito… e foi uma imagem muito 

forte, porque a professora olhou para mim, viu que eu já estava há uns 20 
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minutos com ela na minha cadeira, bateu os dedos no braço e falou assim: 

manda ela embora! E aquilo foi muito forte, porque eu, muito calmamente, falei 

que sim para a professora, muito subversivo também, porque eu não ia fazer 

aquilo. Eu só concordei com a cabeça e continuei ouvindo a moça. E ela me falou 

algo tão forte! Falou assim: Meu filho, você sabe o que é você acordar de 

manhã, se olhar no espelho e não ter dentes? (MURILO G2) 

 

Seguramente nenhum sorriso cheio de dentes (brancos) sabe o que é não ter dentes, 

mas é possível exercitar uma escuta qualificada, sensível, sobre o outro. Isto é condição 

inerente ao agir ético. Sobre isso, o estudante tem o direito de aprender e o professor tem o 

dever de ensinar. Todo o contrário, tal como relatado a respeito da atitude desta professora,  

qualifica um processo de ensino-aprendizagem socialmente injusto. 

O relato a seguir afirma o quanto os estudantes esperam um atendimento ético, 

sensível e respeitoso do paciente ao longo da formação: 

Na atual circunstância, com essa mudança de currículo evoluiu muito pro que eu 

acredito. Eu fiquei satisfeita porque eu acho que o principal é o cuidado com o 

próximo. Isso é a base, vai desenvolver a técnica pra contribuir. (ELISA G1) 

 

Este professor amplifica a necessidade de total respeito com o paciente:  

Total respeito (com o paciente). […] O primeiro ensinamento que você tem que 

passar ao estudante de área de saúde é que o paciente não é um instrumento 

didático pra ele não. […]. Uma coisa que eu não admito em hipótese alguma é o 

estudante faltar e não avisar o paciente. Deixar o paciente ficar esperando do 

lado de fora. […] se o estudante começa a usar o paciente como um manequim, 

ele vai ser um péssimo profissional no futuro, porque ele não vai ter aquela 

condição de contemplar os pacientes dele como humanos que tem seus 

problemas, suas crises, suas necessidades, seus sentimentos. Acima de tudo tem 

que haver respeito, isso é essencial, […] Tem muitos professores inclusive que 

não pensam assim. Isso é o maior problema!. (PROF. CARLOS) 

 

Na medida em que confere grande prioridade ao respeito pelo paciente, que deverá 

vir antes da necessidade do ensino da técnica, este professor, que é de uma área clínica e tem 

longos anos de experiência docente, diagnostica um grande problema ético: muitos 

professores não pensam assim. E complementa: 

Você ainda vai encontrar professores com uma visão que o paciente está aqui pra 

ser cobaia. Ele não tem que reclamar, ele não tem que chiar, ele tem que ficar 
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quieto, ele não tem que participar, não tem direito de reclamar. Isso existe por 

parte de professores também. Isso atrapalha. Esse assunto não é discutido. Essa 

parte aí é discutida dentro das disciplinas. [...] eu entendo isso como parte da 

formação humana, né? A gente entende que a pessoa deveria ter isso mas... 

Infelizmente nao é o que a gente vê no geral. (PROF. CARLOS) 

 

Existe uma tensão que emergiu de algumas falas de professores. Alguns consideram 

as necessidades do paciente antes de qualquer coisa, e outros consideram as necessidades do 

ensino da técnica como anterior às necessidades do paciente.  

Este professor, também de clínica como o anterior, porém jovem e com poucos anos 

de docência, expressa: 

[...] porque eles (pacientes) acham que só tem direitos, deveres nenhum! [...] eles 

acham que aqui é SUS, que eles são obrigados a ser tratados. Não é assim, aqui é 

ensino, SUS é UPA! UPA que fala? É UPA! Que eles vão lá e fazem... Aqui não! 

Aqui os estudantes vão aprender, então eles (os pacientes) tem que entrar aqui 

sabendo que eles vão ser atendido, e se por acaso, ele tá atendendo ali, é uma 

coisa interessante e se eu quiser..., eu vou sentar e demonstrar esse caso aqui. Ele 

pode ser desmarcado aquele dia se não tiver sentindo dor... Tem que ver o 

objetivo principal da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Aqui o 

foco é ensino. (PROF. GURGEL)  

  

A contradição está posta porque o aprendizado do estudante no que se refere aos 

cuidados técnicos não pode ser destacado do aprendizado do estudante no que se refere aos 

cuidados éticos e, além disso, julgar o aprendizado da técnica como mais importante que o 

aprendizado do cuidado ético. Na medida em que as necessidades do paciente não coincidem 

com o ensino da técnica, o que se ensina?  

Outra contradição da fala do PROF. GURGEL é que, apesar de entender que a 

missão da universidade envolve ensino, pesquisa e extensão, prestar um serviço tal como as 

clínicas odontológicas fazem, de alguma forma, não deixa de ser extensão.  

Não se questiona sobre a importância do ensino da técnica para a atuação do 

cirurgião-dentista, até porque faz parte de um cuidado ético também uma boa aplicação da 

técnica, mas é preciso tomar cuidado com a instrumentalização dos pacientes em prol do 

ensino técnico, ainda mais se esta instrumentalização faz parte do ensino (se ensina a 

instrumentalizar os pacientes?). 
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O professor vê o paciente como cobaia e eles falam isso com todas as letras: Aqui 

é uma escola. Eu já ouvi em reuniões – a gente não tá preocupado com a 

assistência. Isso é uma escola. O paciente vem pra cá e ele já sabe que ele vem 

pra isso – pro estudante aprender.  (PROF. MAURO) 

 

Em algumas situações os professores colocam que os pacientes devem ser 

respeitados por causa da função que eles tem de servirem para o ensino, como se fosse uma 

troca de favores:  

[...] porque eu acho que é uma questão de respeito. Eu sei que muitos colegas 

falam: a prioridade aqui é o estudante. Só que o estudante sem o paciente não 

existe. Então eu acho que essas coisas correm em paralelo. (PROF. GERALDO) 

 

E (os professores) tratam o paciente bem também, não ignoram a presença do 

paciente ali. Eles inclusive reforçam muito que o paciente tá ali para ajudar até a 

gente. Ele tem que ser tratado como um rei. Porque eles sabem que a gente tá 

aprendendo, mas inclusive estão ali mesmo assim. RODRIGO G2 

 

Se por um lado, esta visão do paciente como necessário e até fazendo um favor para 

os estudantes desconstrói uma ideia corrente de que os estudantes estariam promovendo uma 

caridade aos pacientes, por outro lado, esta não pode ser a base moral para se respeitar o 

paciente. Afinal, quando aquele paciente não mais for necessário para aquele ensino 

específico ou quando for facilmente substituido por outro (outro dente, outro caso, outra 

necessidade de canal ou prótese), ele será descartado. O respeito deverá vir a priori, como 

condição inerente a esta relação, independente de um acordo (mesmo que subliminar) de 

trocas de favores.  

A relação professor/estudante/universidade com o paciente é uma relação 

assimétrica, em função da condição do paciente em não poder se submeter a um tratamento 

odontológico particular ou por não ter acesso integral, justo e garantido no sistema público de 

saúde. Não existe uma escolha livre para este paciente, neste caso. Assim, não podemos 

pautar um acordo em relações claramente assimétricas e, ainda, é justamente neste tipo de 

assimetria que existe o risco das injustiças com aquele mais vulnerável. O paciente, ao ser 

desrespeitado, pouco tem o que fazer, pois depende daquele serviço e, por isso, pode vir a não 

questionar, não reclamar e não desistir. Ao relatar sobre um caso de uma aluna que foi 

maltratada por um paciente, um professor coloca: 
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Não vejo aqui estudantes maltratando paciente, eu nunca vi e não aceito que 

façam também. Já vi o contrário. Já vi uma aluna chegando aqui chorando e 

falando: professor! Pelo amor de Deus, não atendo mais aquela paciente! O 

paciente gritou com ela, disse que ela não sabia nada. [...] Então eu já vi o 

contrário. Então a cordialidade tem que existir também dos pacientes. (PROF. 

GURGEL) 

 

  Neste caso foi o paciente que promoveu um desrespeito e talvez tenha sido excluido 

do atendimento depois disto, pois os professores tem esta autoridade, mas o inverso não 

ocorre - o paciente, por sua posição assimétrica de poder, não pode excluir um professor ou 

um estudante por ser desrespeitado.  

Apesar de estar no nível da obviedade que o desrespeito, independentemente de 

quem parta, nunca deve ser aceito e deve sempre ser eliminado,  é preciso lembrar que a 

instituição formadora é a universidade, seus professores e estudantes, e isto já carrega em si a 

responsabilidade de, da parte destes, garantir o respeito nas relações.  

E, livrando-se de argumentos falaciosos, quando se trata de uma relação assimétrica, 

na medida em que o desrespeito parte da instituição formadora com os pacientes que, pelo que 

foi colocado, são a parte vulnerável da relação, isto sim que torna-se uma injustiça social.  

Alguns relatos expressam avanços no sentido de evitar que o paciente se torne um 

instrumento do ensino técnico, que ocorreu apenas com uma modificação organizacional das 

clínicas: 

Nós não botamos mais a produção mínima. Eles tem que fazer tudo, mas se você 

bota a produção mínima de onlay, o estudante fica desesperado e acaba cavando 

uma onlay onde não tinha. (PROF. GURGEL)  

Hoje você não tem que, por exemplo, extrair x dentes. Não! Antes era mais assim. 

Endodontia: você tem que fazer tantos canais. Se aquela pessoa chegou ali e 

aquele dente pode ser que dê canal, ele já fazia antes o canal.. (PROF ROSANA)  

 

É inaceitável que ocorram iatrogenias ou sobretratamentos causados por estudantes, 

dentro de uma instituição de ensino, em função de benefícios próprios. Este ato exige medidas 

permanentes para preveni-lo, que além das necessárias modificações administrativas e 

organizacionais, sugere a demanda por um trabalho de desenvolvimento moral ainda mais 

urgente.   



111 

 

Ao criticar a má prática de “fazer do paciente uma vitrine”, a PROF ROSANA 

coloca:  

Existe ainda isso: olha aqui que coisa interessante! E enche de estudante encima 

do paciente. Eu critico muito isso. Acho que o paciente tem que permitir que você 

traga alguém mais além daquele estudante para olhar. [...] ele tem que saber que 

é uma instituição de ensino, que eu posso precisar usar a imagem dele, mas não 

por causa disso tem que fazer dele uma vitrine. Eu sou contra isso. (PROF 

ROSANA) 

 

Modificações organizacionais da clínica odontológica, desde a forma de acolhimento 

destes pacientes até a forma como os estudantes são avaliados, são arranjos organizacionais 

para que os estudantes possam garantir  atendimento ético dos pacientes nas clínicas.  

Esta condição de possibilidade de assistir os pacientes de forma ética, sensível e 

respeitosa não está sendo plenamente garantida durante a formação, uma vez que prevaleceu 

uma oscilação entre práticas pedagógicas professor-aluno-paciente que, em alguns momentos 

ampliam e em outros momentos prejudicam-no. Entendemos o prejuízo a esta condição a falta 

de um agir ético, sensível ou respeitoso com o paciente, o que traz uma carga de injustiça 

social ainda maior, por aumentar as desvantagens sociais do paciente em uma relação 

assimétrica tal como esta. Portanto, esta oscilação torna a prática nas clínicas universitárias 

ainda mais injustas.  

Todos os estudantes relataram situações que podem prejudicar esta condição de 

possibilidade, que não se mostraram pontuais, mas sim prevalentes ao longo da formação dos 

estudantes. Contudo, muito do que foi relatado acontece de forma sutil, permeando os 

microprocessos relacionais e pedagógicos com comentários jocosos, atitudes trivializadas e 

que desqualificam ou estigmatizam o paciente, assumindo-se ali as posições de poder, 

hierarquizado e, de certa forma, infantilizando alunos e pacientes.  

O poder se mantém através destas práticas que se baseiam na sobreposição do 

aprendizado técnico sobre o aprendizado ético e do “paciente para o ensino” sobre o “paciente 

para o cuidado”. O caminho desvia-se, assim, já que esta separação entre agir técnico e agir 

ético somente provoca mazelas. O foco sobre o “cuidado do paciente” precisa ser anterior ao 

foco sobre o “paciente que tem o caso para ser ensinado determinada técnica”, ou melhor, é o 

cuidado que precisa ser ensinado e o ensino da técnica deve estar inserido neste cuidado.    
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Da mesma forma, os relatos que configuram práticas pedagógicas justas se 

mostraram potencialmente interessantes para garantir esta condição de possibilidade. Os 

professores que preservavam uma relação respeitosa com os pacientes levavam também uma 

conduta  democrática, igualitária e com maior entendimento da condição de vulnerabilidade 

do paciente.   

  

4.1.3  Atuar e desenvolver habilidades direcionadas para uma formação social e 

política 

 

Uma formação em saúde não pode ser considerada socialmente justa se permanecer 

alienada da sua função social e política. A saúde coletiva busca esta inserção através da 

própria demanda de seu campo, porém este esforço de apenas um campo disciplinar não 

representa resposta a uma missão da educação de formar identidades críticas, reflexivas que 

levem os educandos a se verem como agentes sociais e históricos em um mundo injusto e 

desigual, sendo a educação um meio pelo qual as pessoas interpretam, criticam e, da 

necessária reflexão à prática, transformam a realidade, conforme nos ensina Freire (1975). 

O sentido está em tentar conceber o compromisso social de suas práticas 

profissionais de forma menos simplista, que tende a ser entendido como filantropismo, 

benfeitoria ou relações altruístas, para uma consciência elaborada e complexa de ser um 

agente político e com um papel social inerente à sua condição de profissional de saúde.  

Possibilitar ao estudante uma maior compreensão de seu papel no mundo, das 

suas capacidades, fortalecer o ser, o cidadão. Só não sei se ela funciona dessa 

forma.  (PROFa. MARCIA) 

 

Para funcionar dessa forma, se faz necessário arranjos institucionais democráticos e 

dialógicos que saiam da alienação anti-reflexiva, acrítica e ingênua para uma consciência de 

sua ação no mundo a todo instante da formação. Isto não é alcançado sem uma 

democratização da relação docente-discente, mantendo uma estrutura hierárquica e 

burocrática das instituições que molda um aluno passivo, submetido às suas normas e que não 

vincula o ser estudante com o ser sujeito histórico pertencente a um lugar social e político. 

(GOMES e REGO, 2014) 
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MURILO G2 exemplifica esta alienação de seus colegas, o que chama de “uma 

anestesia incrível”:  

Existe um comprometimento social dentro do nosso país. A política não é  muito o 

forte da Odontologia. É uma anestesia incrível. Uma vez, quando eu trouxe para 

a faculdade os debates sobre o ato médico, eu mandava pras pessoas no 

Facebook, com quem eu encontrava, eu perguntava: gente, vocês estão sabendo o 

que está acontecendo? E as pessoas: Não! O que é isso? As pessoas se 

interessavam, mandavam para mim várias matérias da internet. Eu achei bacana, 

mas não pareceu ser uma preocupação. Não pareceu politizado, porque quando a 

gente fundamenta uma postura política, essa postura política, seja em qualquer 

posição, de qualquer lado, ela exige de nós uma luta para um ideal, seja você 

quem é, da direita, da esquerda. Existe um comprometimento político para a 

ordem das coisas. (MURILO G2) 

 

Este descomprometimento político é parte de um ensino de Odontologia tecnicista, 

fragmentado, positivista e baseado na neutralidade científica. Soma-se a isto os critérios de 

avaliação universitária sob a lógica produtivista, baseado na eficiência e nas publicações, 

resultando em uma formação escassa no aspecto crítico-reflexivo e político (FINKLER et al, 

2011). Uma forte consequência disto é o esvaziamento do debate político que não é exclusivo 

da Odontologia. De um modo geral, a formação em saúde continua descomprometida e 

formando profissionais passivos (BARROS E BARROS, 2011). 

É veemente recordar que esta formação em saúde tal como colocada está imersa em 

um contexto mais amplo em que a ação dos docentes e dos discentes não se dá à parte da 

realidade macrosocial e política na qual se insere, que confere um caráter neoliberal aos 

modos de pensar e operacionalizar as práticas da universidade (PIMENTA, 2002). A 

universidade no espaço de contradição entre instituição social e entidade administrativa tem, 

nesta última, um protagonismo que atinge um ápice como universidade do treinamento, 

adestramento, que não forma nem cria pensamento, pois trabalha para si, para atingir metas de 

produção, se enquadrando numa sociedade de consumo. É uma universidade organizacional 

(CHAUÍ, 1999).  

Esta lógica descrita por Chauí há quinze anos ainda está presente nos cursos de 

graduação brasileiros através de processos pedagógicos e modos de entender a formação 

como detenção e transmissão de conheciemento em que aquele que o detém se coloca 

hierarquicamente superior, onde prevalecem relações individualistas e competitivas, conforme 

coloca Pimenta (2002). E acrescento ainda uma estrutura organizacional de gestão em 
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departamentos, coordenação e direção onde o estudante não é igualmente um ator 

participativo neste processo. Prevalece a ordem hierárquica verticalizada.  

Gomes e Rego (2014) voltam um pouco mais atrás e chegam à educação prévia à 

graduação que não foge à regra de um padrão que coloca em segundo plano os aspectos de 

formação política, social e ética. Não era de se esperar que os estudantes chegassem a esta 

conformação de universidade operacional e se encaixassem como uma peça de quebra-

cabeças, prontos para este ser passivo do processo educativo.  Sobre isso, se refere este 

professor:  

[…] alunos que já chegam com uma formação escolar que não prepara pra isso. 

É uma formação muito rígida. Um modelo que será reproduzido na universidade, 

infelizmente.  O aluno, quando chega na universidade encontra um ambiente fértil 

pra aquilo que ele espera da universidade, que ele foi preparado. O aluno na 

maioria das vezes não tem senso crítico ou chegam alguns com senso crítico, mas 

às vezes é um aluno mal interpretado e ele vai deixando de lado, em segundo 

plano.  (PROF. MAURO) 

 

Este professor comenta que os alunos que tem senso crítico são mal interpretados. 

Não se encaixam nesta conformação rígida. Este funcionamento, portanto, não só não é 

ampliado, como também é prejudicado ou colocado em risco.  

Neste sentido, Pimenta (2002) ao destacar a educação como prática técnica, ética e 

política, afirma que a prática política está atravessada por relações de poder que permeiam a 

sociedade, e que é por isso que faz sentido a primazia de processos educacionais que 

possibilitam que estudantes superem a submissão e as diferentes formas de dominação. 

Da mesma forma que a universidade está enquadrada em uma lógica organizacional 

e pedagógica rígida, é também na universidade que a transformação precisa ocorrer, como 

espaço de reação a esta lógica. Conforme nos lembra este mesmo professor sobre as 

interfaces que a universidade tem que podem ajudar o aluno na sua relação com as pessoas e 

com o mundo. (PROF. MAURO)  

Nos aproximamos aqui da Teoria Crítica
44

 e educação, especialmente o pensamento 

de Adorno, ao postular a interpretação e a transformação da sociedade e do conhecimento por 

                                                 
44 Teoria Crítica tem sua origem nos filósofos da chamada “Escola de Frankfurt” a partir dos anos de 1920. Destacam-se 

entre seus membros Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin e Theodor Adorno. Este último sendo mais citado 

nos escritos sobre Teoria Crítica e educação.  Não poderei aprofundar aqui todas as aproximações ou contribuições que os 
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ela produzido como condição a uma educação emancipatória. O autor traz elementos 

importantes para se refletir sobre a nossa relação com um conhecimento que, para além da 

relação professor-estudantes, visa mais domesticar que emancipar (BATISTA, 2000). 

É possível observar esta posição pouco preparada para o enfrentamento político até 

mesmo na gestão do curso:  

[…] na minha opinião, precisa ter uma gestão que faça este enfrentamento de 

fato. Não tô dizendo que aqui não faça, ela faz na medida dos limites, mas eu 

acho que tem que extrapolar estes limites, que significa enfrentamento? 

Processos. Agora, precisa querer. E tem jeito. A gente vê instituições que 

conseguiram. O próprio exemplo é a faculdade de Medicina. Até hoje tem 

resistência, mas a pessoa resolveu enfrentar. E tiveram mudanças. […] Tem 

mecanismo institucional pra você fazer uma série de coisas, que dá pra 

fazer.Você vai se indispor, mas você tem argumento, tem ferramentas 

institucionais que te dão isso.  (PROF. MAURO) 

 

De acordo com Boni e Gasper (2012), faz-se necessário se ter um arranjo 

institucional, curricular e pedagógico que, em suas distintas esferas de atuação, possa 

estabelecer uma relação com os níveis local, nacional e global que, junto com uma pedagogia 

crítica e um currículo que traga esta ênfase, englobe a pesquisa, o engajamento social, as 

políticas e o ambiente universitário.  

A este respeito, Manzano (2011) traz uma interessante contribuição sobre o papel 

político da comunidade acadêmica, a que ele denomina “cidadania universitária” (tradução 

nossa
45

) e que se refere a recordar o espaço privilegiado da universidade, seus professores, 

estudantes, servidores e coletivos sociais para buscar mudanças no espaço universitário, 

certamente um espaço contraditório, sujeito a pressões por produção, limitações nas 

condições de trabalho, disputas de poder, entre outros, mas que ainda busca preservar um alto 

grau de autonomia para atuarem com agente políticos, e este papel precisa fazer parte do 

cotidiano da vida universitária.  

Os processos democráticos de ampla participação da comunidade acadêmica, bem 

como a representação estudantil, são importantes arranjos institucionais para que tenhamos 

uma formação mais politizada.  

                                                                                                                                                         
conteúdos sobre Teoria Crítica e educação podem gerar para a presente discussão, entretanto destaco sua pertinência para 

aprofundamentos futuros. 
45 Tradução de ciudadanía universitaria 
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A representação estudantil do curso de Odontologia perdeu seu cunho político, 

gerando uma ideia de função de diretório acadêmico que, se não está somente voltado para as 

festas de calouros, as chamadas “chopadas”, é entendida como tendo uma função estrita para 

os aspectos organizacionais do curso. 

O DA está cada vez mais vinculado à chopada. Isso é geral nos cursos da saúde. 

E os estudantes estão bebendo cada vez mais. Tem meninas que vem me falar que 

no dia anterior beberam até cair, como se isso fosse uma coisa bonitinha. Ás 

vezes eu tô na aula e chegam candidatos ao DA e eu fico de olho no que eles vão 

falar e e eles reivindicam espaço pra esquentar a quentinha. Eles não tem essa 

questão mais ampla da mudança nacional que está acontecendo.  (PROFa. 

ELIANE) 

O DA não tem cunho político. Não tem uma postura política, não tem um debate 

político. (MURILO G2)   

Entretanto, existe uma ideia da maior parte dos professores e estudantes sobre a 

função do DA que se restringiria à atuação no ensino e atividades relacionadas, como por 

exemplo a realização da jornada científica, a organização dos armários, reivindicações para 

solucionar problemas com professores e disciplinas.  

Eu acho que se fosse coeso aluno com DA e DA com coordenação, se tudo 

funcionasse acho que seria uma maneira boa.  [...] (CAMILO G1) 

O DA atuar, que eu saiba nada. Mas acho que o que mais atua é com relação à 

jornada, mas ás vezes a gente reclama alguma coisa e tal. O professor fala 

assim: a gente não pode fazer nada, vocês tem diretório, vai reclama. Mas nunca 

tem efeito. A única coisa que eles fazem todo semestre é com relação à 

distribuição dos armários [...]. (JULIA G2) 

 

Eu vejo mudanças no DA recentes, inclusive palavras de componentes do DA: 

Não, professora! Agora não vai ser somente chopada e festa, agora a gente vai 

lutar por questões do ensino. Porque eu sempre falo com eles também: o DA é 

uma ferramenta de vocês, então exijam deles que eles sejam a voz dos alunos, 

então se você tá com problema na disciplina, o primeiro local que você tem que ir 

é ir no DA, depois o DA vem a mim, mas tem que ir no DA. [...] Entao eu acho q 

eu vejo mudancas boas no DA pro ensino e pro aluno. Eu acho legal. O DA 

funcionando, ajuda a coordenação. [...] eu acho que o DA tem uma força muito 

grande, e ajuda, ajuda sim. (PROF ROSANA) 

 

A responsabilidade do DA por representar os estudantes nas questões do ensino é 

legitima e necessária, entretanto, o seu cunho político não pode ser esquecido, tanto dentro do 
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seu curso e universidade quanto no debate social e político da sociedade.  Neste curso, a 

dificuldade em atingir este nível de atuação do DA é ainda maior, já que sua função está 

desviada para atuação nas festas universitárias, deixando a desejar até mesmo nas questões do 

ensino.  

Na época da entrevista, estava iniciando uma nova gestão do DA com sinais de 

melhoras quanto à atuação nas questões do ensino, mas ainda sem vistas a um resgate 

político. E ainda, parece-me  nesta fala da professora uma função conservadora para o DA, 

como se este fosse uma instância de mediação entre a coordenação do curso e o aluno, para 

“ajudar”.     

Como já dito, o campo de saúde coletiva desta universidade cresceu 

consideravelmente, envolvendo um grande número de estudantes em diversas atividades que 

inclui um núcleo de pesquisas e práticas: Pegamos uma saúde coletiva muito fragmentada, 

muito quebrada. Uma visão dos estudantes muito ruim. E o nosso papel foi resgatar isso. Isso 

foi um ponto importante nessa contribuição [...] Os estudantes envolvidos no Núcleo (de 

saúde coletiva) participam de IC, PET, monitoria. (PROF. MAURO) 

De fato, o campo de saúde coletiva foi, por muitos anos, considerado de pouca 

importância pelos docentes, discentes e pelo curso de Odontologia de um modo geral, o que 

condiz com uma profissão de cunho liberal e com um modelo de educação que se adapta a 

uma sociedade que tende a ser consumista e individualista.  

Apesar dessa forte correnteza, o crescimento do campo da saúde coletiva neste curso 

nos últimos anos consegue trazer uma nova perspectiva política e social para esta formação, 

na medida em que existe um maior número de estudantes se envolvendo em atividades do 

Núcleo que realiza atividades de pesquisa através de Iniciação Científica (IC); de ensino, 

como a monitoria; e integração ensino-serviço, como os programas PET-saúde, além das 

atividades próprias do Núcleo, como reuniões, seminários e realização de eventos na área. Isto 

poderá vir a gerar alguma mudança no perfil destes estudantes, que poderão ter um maior 

entendimento de seu papel social e político na sua própria formação, o que poderá vir a abrir 

caminhos de novas atuações no DA, por exemplo.   

  E ao longo das entrevistas, foi possível perceber o valor que os estudantes dão a 

“essa parte social”, como disse esse estudante: 
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A parte técnica tem que ser eficiente, mas eu acredito que essa parte do social, 

ver Odonto mais que a cadeira do dentista, outros aspectos da saúde não podem 

faltar. (CAMILO G1) 

Contudo, ainda nos parece que os alunos mantêm uma ideia que o “social” é algo 

importante, porém a parte do restante da formação. Diante de um olhar histórico da profissão, 

podemos considerar esta valorização um avanço, porém ainda é preciso avançar mais no 

entendimento de seu papel social atravessando toda a prática do profissional de saúde. 

As entrevistas demonstraram que os professores de clínica também já incorporaram a 

importância dos aspectos sociais na formação, tal como coloca este professor que atua 

estritamente na clínica: 

Eu acho que a universidade tem que estar pra sociedade, tem que dar um retorno 

pra sociedade […]Eu não posso formar um estudante pra fazer clareamento só, 

por mais que eu seja especialista, doutor em dentística,[...] Qual o objetivo que a 

gente tem que atingir formando o estudante em Odontologia? (PROF. GURGEL) 

 

Em consonância com isto, um professor de clínica relata seu esforço em tentar gerar 

debates políticos com os alunos:  

 

[…] Eu sempre procuro puxar um pouco (essas conversas sobre política e 

questões sociais com os estudantes). Eu acho que todo país tem que ser 

politizado. Eu acho que nós já passamos por muito tempo e ainda continuamos: 

quanto mais burro, melhor. Porque, assim, te manipula mais fácil. […] (PROF. 

GERALDO) 

 

Apesar de ser um professor de clínica, ou até mesmo por sê-lo, o que lhe confere um 

status perante os estudantes, seu papel de buscar debater sobre questões políticas pode gerar 

impactos na sua formação crítica. 

A questão das políticas públicas de saúde bucal é um tema diretamente relacionado à 

justiça social. Um estudante expressa seu sentimento de profunda indignação com um modelo 

de serviço odontológico excludente: 

Porque eu entendo que a gente precisa dominar a técnica para oferecer um 

serviço, mas eu me sinto muito violentado quando eu só posso oferecer esse 

serviço para um certo grupo de pessoas. (MURILO G2) 
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Ainda não é uma percepção natural do processo de formar-se profissional de saúde 

este abismo que existe entre a prática profissional e a oferta de serviços como algo que afeta a 

responsabilidade social e política do profissional de saúde. Como uma excessão que somente 

confirma a regra, este aluno que diz sentir-se violentado por somente poder oferecer serviço a 

um certo grupo privilegiado, entende isto como um problema que também é seu, como uma 

responsabilidade social que compartilha e, portanto, gera nele um incômodo por saber que 

isto ocorre.  

Pode-se perceber que existem dificuldades provenientes de um modelo de construção 

liberal da profissão e baseado na perspectiva predominante de formação universitária com 

foco na formação para o mercado e progresso individual que ainda resiste como uma norma 

social, apesar dos avanços do campo da Saúde Coletiva, que são necessários e importantes 

para esta formação social e política. Contudo, temos que apenas a este campo se restringe o 

esforço para sua realização. Esta prática equivocada de formação social e política tão somente 

como uma disciplina ou como um campo circunscrito por conteúdos e práticas torna-se, por 

fim, pouco transformadora desta conformação rígida que mantém uma alienação social e 

política. A isto se reúne uma representação estudantil que perdeu seu cunho político, que se 

encaixou na ordem hierárquica do curso, transfigurando-se em uma extensão ou mediação 

entre a coordenação e os discentes, como se fosse um departamento ou uma secretaria a mais 

do curso para auxiliar na sua gestão.    

 Podemos concluir que esta condição de possibilidade ainda não está sendo 

plenamente garantida. Mas percebe-se que já existem direcionamentos, a começar por uma 

maior aceitação entre professores e estudantes sobre a importância da formação social e 

política, ainda que de forma esboçada, sem aprofundamentos. Podemos ter isto como a 

abertura a novos arranjos educacionais. 

   

Arranjos institucionais: Ação moral, social e política 

Arranjos Pedagógicos 

As interações pedagógicas professor-estudante-paciente estão em um espaço que oscila entre 

a ampliação da ação moral, social e política e o risco ou prejuízo a este grupo de 

funcionamentos. Contudo, percebe-se que isto ainda não é um tema discutido, 

problematizado ou trabalhado pedagogicamente na formação. Este é um arranjo pedagógico 

identificado como prioritário, que passa pela necessidade de uma organização menos 
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hierarquizada, com relações menos verticalizadas professor-estudante, e também menos 

centrada no professor mentor, e mais centrada no processo de ensino-aprendizagem, 

envolvendo os atores de forma horizontal e processos pedagógicos dialógicos e que 

promovam a reflexão crítica, que sejam menos domesticadores e mais emancipadores. 

Estudantes de diferentes contextos socioeconômicos apresentaram distintos olhares sobre o 

encontro com o paciente, o que fez com que uns vivenciassem e ampliassem a alteridade 

mais que outros, como visto entre os estudantes de classe social baixa, ou provenientes de 

escolas públicas que se mostravam mais preparados, desde sua entrada na universidade, para 

o olhar humanizado, empático e amadurecido do cuidado em saúde.  Pelo que foi visto, o 

aumento da diversidade em um curso historicamente elitizado como este tem o potencial de 

colaborar para melhorar a qualidade dos alunos de um curso de saúde. Espera-se que a 

universidade saiba trabalhar para ampliar este potencial, que já está dado pela diversidade, 

mas que precisa ser afirmado ao invés de ser prejudicado com hierarquias maléficas, 

autoritarismos, preconceitos e aumento das desigualdades, que costumam ser produzidos 

dentro da formação universitária em saúde. 

O arranjo pedagógico inclui também a ação ética e respeitosa dos professores com pacientes 

e alunos. Os alunos descrevem que, durante a formação, passam por experiências que 

oscilam entre práticas respeitosas e práticas desrespeitosas do professor. Esta oscilação na 

formação pode ser reproduzida pelos futuros profissionais de saúde e transformadas em 

injustiças sociais no trabalho em saúde, tal como visto no levantamento bibliográfico sobre o 

tema. É necessário uma pedagogia ética constantemente colocada em reflexão e debates, que 

deverá sair dos limites de uma noção de que faz parte do caráter de cada um ou que não pode 

ser modificada.    

Arranjos curriculares 

Emergiu das entrevistas a necessidade de trabalhar em um espaço curricular de 

conhecimentos e práticas que possibilitem, juntamente com os aspectos relacionais, um 

encontro intelectual com áreas que podem ampliar este funcionamento. Arte, Psicologia e 

Ética foram abordados como possibilidade e o referencial do campo de desenvolvimento 

moral como mais um referencial para auxiliar na construção disto. Ética já faz parte do 

currículo de forma transversal (o que é interessante) sem, contudo, se ter uma definição clara 

(ou até mesmo adequada) sobre o campo da ética e seu papel na formação em saúde. 

Identificamos isto como um desafio, já que não teremos um espaço de conhecimentos e 
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práticas em ética (ou bioética) sem que se compreenda seu sentido e alcance na formação em 

saúde, o que inclui trabalhar com conteúdos e práticas sobre justiça social que trazem o 

sentido da alteridade. 

Os desdobramentos desta análise nos fazem compreender que, apesar de existir uma ideia 

geral entre estudantes e professores sobre a necessidade de formação social e política, ainda 

prevalece uma estrutura que separa o que é conteúdo e práticas da técnica de conteúdo e 

práticas sociais e políticos, sendo este segundo atrelado estritamente à disciplina de saúde 

coletiva. Um primeiro desafio para alcançar este funcionamento seria, portanto, 

compreender, como arranjo curricular, que as disciplinas clínicas também devem estar 

imbuídas desta responsabilidade da formação social e política dos alunos. 

Arranjos políticos 

Como arranjos políticos para ajudar a ampliar este funcionamento está a posição  e atuação 

política da gestão do curso, que precisa compreender a necessidade de enfrentamentos para 

realizar mudanças. Outro arranjo político é a atuação do DA que, para além de servir como 

um auxiliar ou um porta-voz entre estudantes e coordenação, precisa resgatar seu papel 

político tanto no aspecto macro (relacionado com os contextos nacional e global), como no 

seu aspecto micro, que poderá ser um caminho para que os estudantes tenham, enquanto 

coletivo, uma atuação crítica, política e reivindicadora de uma organização menos 

hierarquizada e menos autoritária nesta conformação rígida deste curso.  Este arranjo está na 

dimensão discente, porém cabe aos professores e gestores entender o cunho político do DA e 

a necessidade de seu resgate, onde podemos vilslumbar, ainda, um aprendizado destes 

futuros profissionais de saúde a partir de sua vivência política e politizada em seu contexto 

de formação. 

Arranjos organizacionais 

E por fim, temos arranjos organizacionais como condições necessárias para que os estudantes 

possam atuar eticamente, como por exemplo, a necessidade de banco de dentes humanos ou a 

mudança na avaliação da clínica (onde já foi possível perceber alguns avanços menos 

baseadas na produtividade, mas ainda com espaço para melhoras) e na atuação do Núcleo 

Docente Estruturante, que ainda estava à época da entrevista como complemento 

administrativo à coordenação de curso e não tinha participação discente. 

Além disso, faz necessário uma reestruturação da arquitetura organizacional das clínicas 

odontologicas para que estas se tornem realmente acolhedoras para os pacientes e evite que 
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estes passem por situações que claramente demonstram que o ensino técnico está anterior à 

atenção ao paciente, quase se aproximando de uma noção do paciente como cobaia. Os 

estudantes aprendem acolhimento, acolhendo. Uma reorganização estrutural das clínicas que 

tenham como central o paciente é o que vai contribuir para um ensino da técnica inserido no 

ensino ético, justo e humanizado. Cabe lembrar que o novo currículo deste curso engloba 

uma reoganização estrutural das clínicas e os argumentos aqui colocados a partir da 

constatação de problemas éticos causados pela organização anterior poderão servir para 

reforçar a necessidade desta reforma. 
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4.2 Reconhecimento e respeito à diversidade 

 

Este funcionamento, enquanto valorado pelos estudantes e professores como 

necessário para a formação do profissional de saúde, é trabalhado aqui neste contexto como 

parte do processo de aprendizagem.  

O termo diversidade pode ser utilizado para se referir a ideias, culturas, meio-

ambiente, traços identitários, etc. Neste estudo, diversidade se refere aos traços identitários 

que compõem uma determinada sociedade, qual seja, raça, etnia, orientação e identidade 

sexual, gênero, religião, etc. E por termos uma estrutura social que se construiu com base na 

discriminação e opressão de determinados grupos, ao expressar reconhecimento e respeito à 

diversidade, os funcionamentos extraídos desta comunidade acadêmica demandam uma 

convivência em diversidade, e que esta convivência produza reconhecimento e respeito.  

Dito isto, vamos às condições de possibilidade para alcançar este funcionamento: 

 

4.2.1 Respeitar e afirmar a diversidade dos estudantes 

  

 A afirmação da diversidade se refere a dar um passo para além da tolerância desta 

diversidade na universidade. Tomarei este sentido da afirmação como a promoção do 

ser/fazer, com igualdade na formação através do reconhecimento das diferenças, que podemos 

chamar de prática da equidade no sentido expresso pela PROFA. MARCIA: […] é você 

possibilitar as pessoas a elas exercerem o que elas tem de melhor […] independente de classe 

social, raça, orientação sexual e outros traços identificatórios. Na concepção de justiça do 

enfoque dos funcionamentos, significa ter uma formação que permita que todos possam 

exercer seus funcionamentos de forma plena e garantindo o valor à singularidade de cada um. 

 Uma formação universitária, portanto, que deve ter como valor o respeito aos 

funcionamentos dos estudantes em sua diversidade. Sem nos esquecermos que estamos em 

um lugar/processo de ensino e aprendizagem, temos que as oportunidades garantidas pela 

afirmação da diversidade não poderão se desvincular do aprender a ser/fazer um sujeito que 

aprende a afirmar a diversidade na vida cotidiana do seu curso e, futuramente, de seu trabalho 

como profissional de saúde.   

 Esta prática da equidade se dá em muitas dimensões, como a dimensão 

organizacional, da política universitária, curricular e relacional. A dimensão relacional foi a 
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que teve maior destaque nas entrevistas. Nesta dimensão entram os processos pedagógicos, as 

nuances e padrões que estão na relação professor-estudante e entre os estudantes.  

 Mas como podemos sair de uma demanda vaga e idealística de respeitar e afirmar a 

diversidade? Bem, se necessitamos reconhecer as diferenças para promover a igualdade, o 

primeiro passo é compreender quais os processos, os contextos, as ações e  relações que 

fazem com que um determinado traço identificatório como classe social determina 

desigualdades ao longo do ser/fazer estudante de Odontologia. 

 É neste sentido de desvelar estes processos que o uso do enfoque dos 

funcionamentos pode ser bastante útil. Na medida em que existe um esforço para o quanto 

estão sendo garantidas as condições de possibilidade para alcançar o funcionamento de 

reconhecimento e respeito à diversidade, somos impelidos a analisar cuidadosamente a 

formação com uma lente de justiça social, que significa ter um olhar qualificado para o que 

gera ou diminui este funcionamento.  

Eu considero especialmente se a universidade trabalhar positivamente isso. Por 

que senão pode ser pior. E é exatamente o que a gente vive. O cara que não é o 

“padrão ouro,” fica marginalizado.  (PROFA. MARCIA) 

 

Existe um perfil de estudante de Odontologia, ao qual esta professora se refere a 

“padrão ouro”, que pode sugerir a predominância de normas sociais e culturais de um grupo 

sobre o outro. Por sua construção histórica, a Odontologia ainda tem uma cultura
46

 que 

podemos considerar elitista, baseando-se em Arouca, 2008, p. 45: 

Há que se ter em conta, em qualquer análise pretendida sobre escolas e currículos 

em Odontologia, que a socialização dos novos cirurgiões-dentistas no Brasil, por 

mais de um século, foi formalmente operada através da inculca e incorporação de 

certos habitus – e, neles, de visões de mundo e categorias de percepção – que 

preservavam estruturas objetivas de uma profissão tecnocrática, liberal e elitizada. 

 

A este habitus que Arouca (2008) concluiu existir em seu estudo sobre a cultura das 

escolas de Odontologia e que, no presente estudo chamarei de uma “norma social elitizada”
47

, 

que determina regras sociais implícitas ou explícitas, por vezes institucionalizadas. Para 

                                                 
46 Ao me referir à cultura, tenho como referência, Pérez Gómez (2001, p. 16-17) apud Arouca (2008, p.31), que define a 

função de transmissão cultural da educação como um “complexo processo de enculturação”, e adota o conceito de cultura 

como “o conjunto de significados, expectativas e comportamentos compartilhados por um determinado grupo social”. E, 

assim, a educação transmite sigunificados, maneiras de ver o mundo e modos e categorias de percepção e, certos aspectos são 

transmitidos de forma deliberada e institucionalizada.  
47Santos et al (apud Zaluar e Leal, 2001) associam violência à dominação, na qual se dá a afirmação de poderes legitimados 

por uma determinada norma social que lhe confere o controle social. 
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Santos
48

 et al apud Zaluar e Leal, 2001, uma norma social que é legitimada por uma 

afirmação de poderes, se transforma em um controle social que pode gerar as violências nas 

relações assimétricas e hierarquizadas. Esta “norma social elitizada” que está se revelando 

durante esta análise explica a origem de algumas violências, revestidas por exclusão social, 

abusos de poder, preconceito, entre outros que veremos ao longo da análise.   

Todo mundo fala que Odonto é curso de rico, e é! […] E o grupinho das pops 

são pessoas que não sabem lidar com isso. E voce vê que a pessoa que tem uma 

necessidade maior ela se sente meio constrangida, meio deslocada. Todo mundo 

acaba encontrando um grupinho, mas tem sim pessoas mais deslocadas. Eu acho 

que as pessoas não sabem lidar com essa situação. Pelo contrário. (FABIANA 

G1) 

O depoimento acima confirma a existência desta norma social elitizada. Pois quando 

ela afirma que seu curso é de rico, está se referindo menos à situação socioeconomica de cada 

estudante e mais a uma manutenção da cultura de um curso e uma profissão que conferem 

status social alto. 

E quando temos estudantes que fogem ao chamado perfil padrão ouro de um curso 

com status social alto?  Para responder a isto, falarei de MILA G1, uma aluna negra, de 

condição socioeconomica baixa e cotista. Ela é considerada por colegas seus e por alguns 

professores que entrevistei uma aluna de destaque. Tem boas notas, tem interesse, se envolve 

em projetos. Este perfil de MILA G1 vai ao encontro dos resultados encontrados por Almeida 

Filho (2009) ao verificar o sucesso do desempenho acadêmico de cotistas na UFBA. MILA 

G1 descreve como foi apresentar-se para a sua turma:  

[…] Eu tava tão empolgada que tinha chegado aqui e (na apresentação pública 

para a turma) falei que não foi fácil chegar aqui.... E todo mundo assim (olhando 

quieto pra ela) Doida (eu) porque é outra coisa! Pra eles, se apresentar é: Ah, 

meu nome é fulano, eu estudei no Ph, estudei no Salesiano não sei das quantas 

e estou aqui. Eu: eu estudei num colégio público, fiz o pré-vestibular 

comunitário, foi difícil pedir cota, tô aqui. É outra lição! Seria interessante, 

mas você é mal visto. (MILA G1)  

  

 Houve ali um desinvestimento na identidade social e cultural de MILA G1 na 

medida em que ela não pode exercer plenamente sua identidade, por estar em um ambiente 

que reproduz uma norma social elitista, com menos espaço para uma estudante que não se 

                                                 
48 SANTOS et al. A palavra e o gesto emparedados:a violência na escola. In: Secretaria Municipal de Educação de Porto 

Alegre (org), Violência não está com nada, Porto Alegre, Secretaria Municipal de Educação. 
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enquadra nestes padrões. O significado subjetivo do que é não sentir-se reconhecido ou 

pertencente àquele grupo acaba se tornando, na universidade, uma reprodução da exclusão 

social da sociedade
49

.  

 Ao discorrer sobre o que é fundamental para o desenvolvimento pleno de uma 

pessoa, Dias (2015) fala sobre a necessidade de estabelecer vínculos, pertencer a grupos e 

sentir-se por eles reconhecido. O contrário disto “mina a autoestima e com isto, a 

possibilidade de realização plena” (p.51). Justamente o contrário disto é o que ocorre com 

MILA G1, conforme visto na fala acima e o que afirma, logo abaixo, sua colega de turma, que 

explicou durante a entrevista o quanto ela tem sua rede social prejudicada na turma: 

Eu acho que tem constrangimento em relação à MILA G1. Porque as pessoas 

sismam com ela, coitada. Ela é muito aquela aluna que senta lá na frente, ela dá 

muito valor ao que ela consegue, porque para conseguir foi muito difícil. Até 

pessoas que eu gosto, que eu convivo, não gostam muito dela. [...] Eu conheço a 

MILA G1, o quanto ela passa uma dificuldade financeira absurda. Ela mora 

sozinha aqui no Rio...e as pessoas não conhecem muito essa história e não pesam 

isso. Eu peso muito isso. (FABIANA G1) 

  

 FABIANA G1 é uma aluna que estudou em uma escola pública federal que tinha 

muita diversidade de estudantes no que se refere à raça e classe social. Talvez sua formação 

prévia tenha permitido que ela tivesse esse olhar diferenciado, o que ocorreu com outros 

alunos que entrevistei, que também estudaram em escola pública. São alunos que já chegam 

com determinadas condições de possibilidade tal como respeito e afirmação da diversidade. 

Espera-se que a formação seja o espaço oportuno para garantir que esta condição seja 

desenvolvida ao longo do curso, para alcançar o funcionamento de reconhecimento e respeito 

à diversidade. 

A universidade é um espaço com enormes potencialidades para se trabalhar a 

diversidade. O exercício relacional entre os estudantes, e os processos pedagógicos podem ser 

instrumentos pra isto. 

As próximas falas de MILA G1 demonstram o valor que a formação em saúde pode 

ganhar com a presença de estudantes de classe social baixa que sabem o que é usar o serviço 

público de saúde e que conhecem a realidade que leva a uma má condição de saúde:    

                                                 
49 A esse respeito Teixeira (1998) nos informa, a partir dos resultados de seu estudo, que o preconceito e a discriminação 

continuam dentro da universidade e, dependendo do status do curso, é ainda maior. Nos parece que este resultado ainda 

persiste quase vinte anos depois e devemos nos atentar para isto durante a implantação da política de cotas.   
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Os estudantes de classe social mais baixa conseguem entender o outro lado, 

sabe? […] pessoas (de classe mais alta) nunca foram a um serviço público)! 

[…] Eu sei como é você querer marcar um médico e só ter pra daqui a três, 

quatro meses.[  ]essas pessoas não sabem como é, como é a dificuldade que é pra 

marcar, sabe? [  ] E ás vezes não é culpa dessas pessoas, é de berço, elas não 

tem essas vivências. (MILA G1) 

[…] porque eu já vi outras pessoas da minha turma, tá lá atendendo o paciente: 

caraca, essa pessoa não escova o dente não?! Que horror! […] Mas você tem 

que saber a realidade de vida daquela pessoa, sabe? […] Então pra situar esses 

estudantes que vem pra cá, que vem de uma realidade de vida que não é a que 

ele se depara aqui, sabe? (MILA G1)  

 

As vivências distintas de estudantes de diferentes origens sociais fazem com que 

formem diferentes olhares e relações com os pacientes. Uma prática pedagógica que amplia a 

diversidade e a utiliza na formação do profissional de saúde deveria valorizar estes diferentes 

olhares enquanto possíveis dispositivos pedagógicos. Esta é uma constatação do quanto a 

universidade precisa de diversidade, o quanto a formação de profissionais de saúde precisa de 

diversidade e o quanto os outros alunos que não são cotistas podem receber de aprendizados 

de humanidades e de ética em convivência com a diversidade. Para tanto, é preciso saber 

transformar esta diversidade em processos pedagógicos valorados e éticos, ao invés de 

prevalecer uma norma social elitista que hierarquiza esta diversidade e destrói seu potencial 

pedagógico. 

[…] educar no sentido de trocar ali experiência de cada um, porque eu vou me 

deparar com perfis completamente diferentes, um que é filho de dentista 

renomado, outro que não tem nenhum dentista, como eu. Eu vim de uma classe 

bem pobre […] (PROF. GERALDO) 

 

Esta troca a que este professor se refere está colocada aqui como um ensinar e 

aprender mútuo que, em um projeto de justiça social para a formação do profissional de 

saúde, significa transformar as diferenças sociais em aprendizado (e não em desigualdades). 

Passa-se do estudante de classe social baixa que não se enquadra na norma social elitista do 

curso a um estudante que, por ter uma vivência distinta, pode ser um protagonista no ensinar 

alteridade, por exemplo.   

Este estudante se reportou a um exemplo que tinha tido recentemente de uma roda de 

debate em uma disciplina e atribuiu o enriquecimento do debate à diversidade na turma: 
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Porque se tiver todo mundo ali de um mesmo mundo, digamos assim, todo mundo 

vai ver de uma mesma forma, vai concordar e vai achar que tá solucionando os 

problemas do mundo. E não é assim. Tem várias faces do problema. Então eu 

acho muito importante ter essa diversidade. (RODRIGO G2) 

 

Para a afirmação da diversidade, os processos pedagógicos, as técnicas de 

metodologia ativa, as rodas de debate, com processos menos hierarquizados e mais dialógicos 

podem ser facilitadores deste processo.  

E esta professora coloca que a ausência de diversidade é prejudicial à formação 

universitária: 

Acho que se não tem a diversidade eles continuam a viver no mundinho deles 

como uma extensão do ensino médio. Pensar, questionar, abordar as questões 

sociais não tem.  PROF. ELIANE 

Qual o sentido em ter uma formação universitária que preserva um modo de ver o 

mundo limitado, por não formar massas pensantes, críticas, sensíveis àquilo que o outro 

diferente poderá trazer?  

Contudo, existe o risco dos estudantes continuarem a viver no mundinho deles caso 

não ocorram dispositivos pedagógicos que promovam este pensar, esse questionar... A 

formação do pensamento crítico poderá ter a diversidade como grande oportunidade, uma vez 

que, no caso de não ser trabalhada no processo pedagógico, mantém o status quo desigual e 

opressor que reproduz a sociedade em que vivemos e não exerce o seu papel de formação 

humana: 

Sim (a universidade deveria ter um papel de formação humana), porque é 

inegável que nós vivemos em sociedade, é inegável que a gente conviva com 

vários grupos que não necessariamente são os nossos grupos, mas essa 

tolerância com outros grupos é muito importante, não só a tolerância, mas talvez 

um sentimento de ao menos entender os outros grupos. (MURILO G2) 

 

Os próximos depoimentos falam sobre a responsabilidade do professor em trabalhar 

com a diversidade:  

Agora, é mais difícil, muda o seu papel docente, porque você precisa ter outros 

atributos pra trabalhar essas pessoas. […]Pergunto de onde ele  vem (estudante) 

e ele fala um pouquinho – Puxa! Que legal e tal. Fala mais disso aí, que 

experiência interessante... […]. É uma diversidade e você vai trabalhar com ela, 
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seja geográfica, seja social, cultural. A universidade precisa se preparar pra 

isso, […]. Eu não posso manter a mesma forma que eu tinha antes, porque 

agora os estudantes estão verdadeiramente diferentes. Nós precisamos fazer com 

que se tenha uma coisa mais equânime. E aí? Como é que a gente faz? Não tem 

fórmula pra isso. […] A diversidade é boa para os estudantes, para nós 

(professores) e para a universidade. Nos traz novos desafios. É procurar isso de 

alguma forma. […]  (PROF. MAURO) 

  

 Este professor expressou o desafio de trabalhar esta diversidade, ao mesmo tempo 

que percebe seu valor para os entudantes e para os professores. De fato, ainda não temos esta 

preparação em nossa formação que nos torna professores universitários. E os textos que 

abordam educação e diversidade se referem em maior parte à educação básica. 

 A próxima fala de PROFA MARCIA é sobre o cuidado com os posicionamentos do 

professor ao se deparar com uma classe heterogênea e denota a necessidade de um constante 

ir e vir de prática e reflexão sobre esta prática em que não se espera sempre acertos, mas 

conduz a este caminho:    

[…]. Muitas vezes em sala de aula você percebe pessoas isoladas, é obeso, por 

exemplo. Eu entendo que aquele ser humano não se sente parte daquilo. Ele não 

está em um ambiente favorável pra formação dele. Ele vai tentar se fechar cada 

vez mais e até sair.(PROFA. MARCIA) 

  

 Além da reflexão sobre o como atuar, um desafio do professor frente ao diferente 

(neste exemplo dado, um obeso) é questionar por que este obeso, neste determinado ambiente, 

se sente isolado. É tão somente porque reproduz a opressão que ele sofre na sociedade ou 

temos também um contexto particular desta formação (que inclui padrão de beleza)? Este 

contexto tem perpassado todos os funcionamentos analisados, que vai desde a cultura 

elitizada até o modo hierarquizado e autoritário de como o processo de ensino e aprendizagem 

vem sendo realizado, passando pela falta de diversidade em função da dificuldade do acesso a 

esse nível de educação. Veremos que este é um atravessamento a todos os funcionamentos em 

suas respectivas condições de possibilidade e que, para pensarmos formação e currículo na 

perspectiva de justiça social, cabe reunir estes contextos.   

 E PROFA MARCIA complementa: 

Os estudantes dentro de uma sala estão suscetíveis às situações de 

posicionamento do professor, no campo.... Então eu acho que a gente tem que ter 
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muito cuidado com qualquer estudante. Aumenta a responsabilidade. [...] Cada 

um tem uma coisa porque senão eu posso reforçar o isolamento. Eu tenho esse 

referencial da tolerância, de trabalhar com as diferenças, mas eu não posso 

estimular a participação esperando isso, porque aí é simular, vira um simulador. 

Então nessa visão ingênua o que seria uma relação entre os alunos seria uma 

relação em que eles se posicionassem respeitando o outro. PROFA MARCIA 

 

A visão ingênua que a PROFA MARCIA comenta seria aquela que ignora as 

tensões, os conflitos e as relações de poder que permeiam o espaço do educar e suas relações, 

o currículo e o tecido social presente. Esta professora cita o filme Entre os muros da escola
50

 

como um exemplo disso, e que retrata bem a dificuldade em se trabalhar as heterogeneidades 

em um contexto multicultural mas no qual o conflito supera a própria capacidade do professor 

em lidar com isto. A professora levanta o questionamento sobre o limite de se ter uma 

participação dos alunos genuína, na qual serão expressos suas percepções e opiniões e uma 

participação na qual o professor, enquanto figura de poder, acaba promovendo uma simulação 

quando promove uma mediação com a intencionalidade de homogeneizar e consensuar as 

falas, mas que é a solução para apaziguar os conflitos. Novos desafios
51

 surgem no trabalhar a 

diversidade. 

Sobre isto discorre Walker (2006) ao afirmar que a pedagogia é relacional e 

interacional e nós, professores, também somos mudados pelos nossos debates com os 

estudantes. Nossos próprios valores acadêmicos e pessoais regem decisões que tomamos, 

ainda que estejamos imersos em um cenário institucional de regras e normas sociais. O que a 

autora enfatiza é que uma formação que se compromete em ampliar as capacidades dos 

estudantes deverá carregar também uma exigência do professor por uma prática reflexiva, 

com uma base informacional de questões de justiça social, baseado em fazer não o que se 

espera que se faça, mas perguntando por que fazer isso, quem se beneficia com isso e como se 

beneficia. Isto requer, na pedagogia, uma sensibilidade às particularidades dos eventos 

pedagógicos. 

Quanto aos estrangeiros na turma, já é possível perceber uma preocupação dos 

docentes e da coordenação de curso em integrá-los, como veremos nas próximas falas: 

                                                 
50 Filme francês que aborda as relações entre professor e estudantes bastante heterogêneos em uma escola pública francesa 

contemporânea. O foco são os conflitos que surgem o tempo todo dentro do grupo.   
51 Não poderei ampliar esta discussão, uma vez que o espaço não me permite. Contudo, por considerar uma discussão 

necessária para o aprofundamento em reflexões futuras, sugiro as referencias que tratam de multiculturalismo e educação e 

teoria crítica e curríclo como Tomaz Tadeu da Silva, Luiza Cortesão, Antônio Flavio Barbosa Moreira e Peter McLaren. Para 

uma reflexão sobre multiculturalismo e sociedade temos em Boaventura de Souza Santos uma referência relevante.  
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 […]. agora tem uma aluna (estrangeira) no segundo período,  e eu senti ela mais 

deslocada [...] Aí tinha seminário. Aí eu falei: pode entrar em qualquer grupo, 

não tem problema. Aí ela não se mexeu, aí eu falei com os estudantes e os 

estudantes foram atrás dela, entendeu! Aí eu percebi, por causa da língua que ela 

não domina (PROFA. CLAUDIA) 

Esta aluna a que esta professora se referiu foi entrevistada por mim. Por ser de língua 

inglesa, ainda está com dificuldades em falar e escrever em português, mas tem tido completo 

apoio do curso de Odontologia: 

[…] eu quis mudar para Odontologia, mas estava demorando muito porque com 

estrangeira tudo é mais difícil, mas a coordenadora me deixou começar o curso 
antes de tudo estar regularizado […] (RAILA G1) 

Os professores estão me tratando muito bem. Especialmente como sou 

estrangeira, eles sempre estão me perguntando se estou entendendo a aula 

diretamente. Eles tentam falar mais devagar. Não sou só eu, tem mais dois 

estrangeiros também. E qualquer dúvida eu posso ir lá. E também eu sempre 

estou lá na coordenação. (RAILA G1) 

Nas provas, eu escrevo a maioria no português, mas às vezes, se eu não conheço 

uma palavra, escrevo em inglês e depois digo para professora: olha professora, 

eu escrevi essa palavra em inglês, tá? Eu não sei como escrever em português. 

Eles aceitam, porque eu não posso fazer nada. [...]ainda tenho muita 

dificuldade de pronúncia, palavras, vocabulário. Eles entendem. (RAILA G1) 

 

Percebe-se um cuidado com os alunos estrangeiros e também com a religião 

judaica
52

 por parte dos professores. 

Tem diversidade, como eu vi a pessoa agora descendo. Durante a Páscoa, acho 

que ele é judeu e um dia ele não tinha como ir na prova e a professora 

entendeu, porque ele tinha que ter um dia de descanso. (RAILA G1) 

 

A coordenação do curso de Odontologia afirma essa preocupação com os 

estrangeiros: 

Você tá fora do teu país, você tá num país aonde já tem uma dificuldade enorme 

que é a língua. Eu também vou mostrar que dentro da instituíção a gente tá ali 

para ajudar, a gente pode fazer uma diferença ou não para eles.[...] Que pelo 

menos aqui eles percebam que a gente está aberto para auxiliá-los, que não há 

uma discriminação por eles não serem daqui.  (PROF ROSANA) 

 

                                                 
52 Não podemos concluir que existe um cuidados com a diversidade religiosa, já que houve apenas um exemplo relacionado a 

uma religião específica. Mas será que o mesmo ocorreria com uma religião afrodescendente? 
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Relatou inclusive o uso de dispositivos pedagógicos para gerar confiança e 

integração na turma, além da importância da troca de conhecimentos e realidade de outros 

países para seus colegas, o que eu estou chamando aqui de aprender com a diversidade: 

Se um estudante estrangeiro participa de um grupo, estimula ele, mostra ele, 

deixa ele crescer no grupo, mostra que ele tem voz dentro daquele grupo, não 

precisa falar o português, pode falar enroladinho e eles entendem. Então eu acho 

que é por aí. (PROF ROSANA) 

Inclusive fizemos um trabalho com eles, eram três estudantes de fora do Brasil e 

dois brasileiros, sobre o SUS. Então eles tiveram oportunidade de comentar, cada 

um do seu país, [...] Então é legal que eles puderam trazer as suas experiências, 

que além dos estudantes daqui mostrarem como é aqui, que eles trouxessem as 

experiências deles para a turma. Teve uma troca, foi muito legal esse grupo. Foi 

um aprendizado. (PROF ROSANA) 

 

Os estudantes estrangeiros são enxergados como mais vulneráveis e com necessidade 

de serem auxiliados e apoiados para que possam se desenvolver melhor como estudantes. 

Podemos dizer que é uma prática equitativa no processo pedagógico, ao menos com 

estrangeiros. Neste estudo não observei influência do país de origem do estrangeiro na forma 

como eles eram tratados. A aluna entrevistada por mim, que relata ter tido toda a atenção, é da 

Jamaica, negra e relatou ter uma condição socioeconômica desfavorável aqui no Brasil. 

Comenta que o mesmo ocorre com outros dois estrangeiros amigos seus que, por sua vez, são 

de países africanos. 

Em contraste, MILA G1 (a aluna acima citada, cotista, negra, de condição 

socioeconômica desfavorável) relata diversas experiências negativas. Um exemplo é em uma 

disciplina de um curso do ciclo básico: 

Eu não estudei biologia no ensino médio. Eu fiz colégio público e não tinha 

professor de biologia. Eu fiz um pré- vestibular comunitário da [universidade x], 

aí lá que eu aprendi biologia, só que muito pouco […] Eu fui muito mal na prova 

de genética. Aí eu cheguei pro professor e disse: mas professor, eu não estudei 

isso no ensino médio! Ah, então o que que você tá fazendo aqui? Pausa de 

silêncio. […]  Aí eu fui! Sozinha! Nenhum professor me ajudou (MILA G1) 

 

O que levou este professor a ter esta atitude? Por que não é possível gerar o mesmo 

apoio e auxílio que ocorre com os estudantes estrangeiros? Ao que parece, outros traços 

identitários como classe social e raça não são consideradas como necessárias a se ter uma 

prática equitativa, tal como ocorre com os estrangeiros. São questionamentos necessários para 
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que possamos ficar atentos e abertos à necessidade de amplo debate sobre isso dentro dos 

cursos.  

Conforme tenho enfatizado, faz-se relevante ter uma perspectiva de justiça como 

base informacional para definir justiças e injustiças nas relações, ações, propostas, políticas e 

outras conformações do nosso tecido social. No caso da educação e, especificamente para a 

educação universitária em saúde, não é diferente, ao termos que definir nossas escolhas 

pedagógicas, curriculares, organizacionais e políticas para se ter uma formação mais ou 

menos justa. Assim nos coloca DIAS (2105) ao apresentar sua perspectiva dos 

funcionamentos: 

Se “atribuir a todos igual valor normativo” ou “considerar a todos igualmente”, 

significa reconhecer o direito de cada indivíduo desenvolver seus próprios 

funcionamentos, então as nossas diferenças deverão ser levadas a sério e deveremos 

nos perguntar, nos diferentes contextos, que tipo de distribuição se faz necessária 

para que possamos alcançar este ideal de justiça. (p.50) 

 

E cabe tentar compreender por que algumas diferenças são levadas a sério 

(estrangeiros) e outras não (classe social baixa, negros).  

Outro questionamento a se fazer: Até que ponto a posição dos docentes contra as 

cotas poderá interferir em práticas equitativas e determinar suas atitudes com os estudantes 

cotistas? 

A PROF ROSANA do curso de Odontologia expressou seu depoimento desfavorável 

à política de cotas, porém utilizando um argumento que identifica a política de cotas como 

uma penalização dos alunos que não se incluiriam e não considera que, os que são 

beneficiados pelas cotas assim o são porque são penalizados por questões de preconceito, 

discriminação e condição social a que estão submetidos: 

Então, hoje o SISU, o governo, a meu ver, ele penaliza quem tem condição de 

colocar o filho nas melhores escolas, por quê?! Porque ele vai competir com 

(não terminou a frase)… a metade daquelas vagas já tá para quem tem uma 

condição social pela cor ou sócio econômica, então ele penaliza! Se você tem 

condição de colocar (seu filho) num Santo Inácio ou num outro colégio, que você 

paga, você banca, você prepara teu filho para fazer um segundo grau, um ensino 

fundamental mais com qualidade, você é penalizada, porque teu filho vai 

competir com aquele que já tem x vagas em colégio público [...] (PROF 

ROSANA) 
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Ainda não existe no curso de Odontologia, e provavelmente nos cursos de saúde de 

um modo geral, um debate sobre as cotas enquanto uma política de ação afirmativa para 

promover uma justiça reparadora na sociedade de forma que os docentes, discentes e 

servidores técnico-administrativos possam ter oportunidade de reflexões mais arrasoadas 

sobre esta política que já faz parte da realidade dos cursos. O debate público é um caminho 

necessário para desenvolver melhores argumentos sobre a política.  

Como vimos, temos uma norma social elitista que predomina neste curso e que 

aumenta as iniquidades. Na medida em que se obscurece a discussão sobre as cotas, esta 

norma social pode vir a prevalecer e determinar as escolhas sobre “quem merece e quem não 

merece” práticas equitativas.  

E como disse um aluno:  

(como é conviver com a falta da diversidade na sua faculdade? Conviver com a 

falta dos negros?) Eu acho isso muito prejudicial. Eu acho que as pessoas da  

Odontologia não tem noção do que se trata o racismo no país, não tem noção 

nenhuma! Da violência que é, da imagen simbólica de ser negro, não tem 

noção. É um ambiente branco e sem respeitar a realidade das outras pessoas 

negras, do que elas sofrem, como elas sao tratadas. Eu nao tenho notícias de 

uma pessoa que conheça sobre o assunto. […] (MURILO G2)  

 

Diferenças étnicas e raciais fazem parte de uma história da humanidade marcada por 

tratamentos desiguais e desumanos, de modo que as consequências foram tão profundas que 

até hoje interferem no desenvolvimento das capacidades humanas fundamentais que se 

expressam em diferentes modos de discriminação, necessitando, portanto, mecanismos 

reparatórios. Estes mecanismos reparadores tornam-se uma consequência da adoção do 

conceito de justiça igualitária. São uma etapa necessária para se ter uma sociedade em que 

todos possam ser considerados de igual respeito, ou seja, para uma sociedade justa. (DIAS, 

2015) 

Provavelmente, a grande maioria dos cursos universitários de saúde não tem 

nenhuma ação pedagógica e organizacional para afirmar positivamente alunos de baixa renda, 

negros ou outros traços identificatórios que são discriminados na sociedade. O que importa 

aqui é expressar a necessidade de se trabalhar esta questão na comunidade acadêmica para 

que a discriminação não continue.  
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Informalmente tem professores que tem preconceito (com estudantes cotistas), 

que vai acabar com o ensino, que diminui a qualidade dos estudantes....  

PROFA. ELIANE 

Por outro lado, um professor se mostra favorável às cotas por entender que a 

desigualdade no país é uma situação injusta que não poderá ser reproduzida na formação 

universitária: 

Hoje com o SISU, misturou muito. Eu apoio, porque a gente sabe que essas 

realidades, as diferenças nessas origens desses estudantes são importantes. Eu 

sou a  favor da cota. Nosso país ainda é muito desigual  (PROF. MAURO) 

Neste contexto, um estudante colocou seu incômodo sobre pertencer a um grupo 

seleto e privilegiado: 

[...] porque eu percebo que o ensino no Brasil é muito elitizado e que o acesso à 

cultura, o acesso ao conhecimento é muito limitado. Eu me sentia privilegiado 

de ser um universitário, mas eu também sei que pouquíssimas pessoas tem essas 

experiências, experiências de contato com pessoas diferentes, com outro jeito de 

enxergar a vida. É um pouco triste, porque eu me sinto meio excludente, eu me 

sinto parte de um grupo seleto e isso é muito esquisito para mim. (MURILO G2) 

 

Ao serem perguntados sobre se acham que existe diversidade no curso, houve 

respostas distintas dos estudantes. Alguns percebem seus cursos como diversificados e outros 

não: 

Eu percebo bastante diversidade, não só social, mas tudo. (CAMILO G1) 

Tem diversidade em todos os sentidos: tem branco, negro, índio, pardo, tem gente 

com muito dinheiro, tem gente com pouco dinheiro, tem uns quatro ou cinco 

gueis.  (JULIA G2) 

 

Percebe-se uma invisibilidade da predominancia de brancos no curso de 

Odontologia. Em 2003, houve um CENSO na universidade que verificou a distribuição dos 

alunos por cor ou raça, segundo o curso. Na época, 71,6% era composto de brancos, 1,2% de 

pretos, 21,4% de pardos, 2,7% de amarelos e 0,4% de indígena (BRANDÃO; TEIXEIRA, 

2003). Apesar de não ser recente, não houve sinais de grandes  mudanças até os dias atuais. 

Veja a fala de MILA G1: meu cabelo é ruim, não sei o que. Todo mundo tem cabelo liso. O 

meu cabelo não é liso. (MILA G1) 

Estamos em um curso em que quase não tem estudantes negros. Quais as influências 

disto na subejtividade desta minoria? MILA G1 assume para si o estereótipo que desqualifica 
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a características físicas do negro ao classificar seu cabelo de “ruim”. Concomitantemente, ela 

chama a atenção para o fato de que todo o restante tem cabelo liso.  

 Esta invisibilidade da problemática da ausência de negros nas turmas perpassa por 

uma aceitação naturalizada deste fato, sem ser questionado normativamente. Não causa 

estranhamento que, em um país com uma grande quantidade de negros (e ainda estamos no 

estado do Rio de Janeiro), em uma turma de 40 estudantes, apenas tenhamos  no máximo 

(sendo bastante otimista) três negros. 

 Por outro lado, tiveram estudantes que percebiam esta falta de diversidade racial:    

Tem pouca gente negra na minha turma, se tem é uma, duas, porque a outra tá 

fazendo intercâmbio e vai voltar agora, mas ela perdeu a turma. […]. (TERESA 

G2) 

Tinha um negro, mas que saiu... e agora não tem mais.. (sente-se surpreendida 

com a própria constatação). Gente! É verdade! Tem gente mais morena... mas 

no meu ver, não tem ninguém (negro). (ELISA G1) 

Só uma negra, e eu e mais um também, mestiço. (CLARA G2)  

Na minha sala tem um negro e 50 estudantes. Não existe diversidade racial! 

Como assim? É ilusório, total, é impresionante! (MURILO G2) 

 

Muitas vezes, os alunos despertavam pela primeira vez para o fato de ser um curso 

com pouca diversidade racial. 

E existe uma noção que a boa convivência entre os colegas é suficiente para entender 

que a diversidade é garantida e afirmada.    

Tem estudantes negros que convivem muito bem. Eu não vejo discriminação. São 

amigos, e que não haja na minha frente! Se eu presenciar alguma discriminação, 

principalmente racial, aí…. Aí eu vou perder o rumo. (PROF. GERALDO) 

 

Tem duas negras e um negro. Tem gente de outros estados. Eu acho que a 

interação é até melhor. (MIRIAN G1) 

Esta boa convivência entre colegas não é suficiente para considerar que a diversidade 

é afirmada e considerada como importante nos cursos. De acordo com Munanga (2000)         

vivemos nos dias atuais um novo tipo de racismo, o racismo sutil ou implícito. E 

complementa (p. 28): 

Os americanos evoluíram relativamente em relação ao Brasil, pois, além da 

supressão das leis segregacionistas no sul, eles implantaram e incrementaram as 
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políticas de “ação afirmativa”, cujos resultados na ascenção socioeconômica dos 

afro-americanos são inegáveis. [...]. No Brasil, o mito da democracia racial bloqueou 

durante muitos anos o debate nacional sobre as políticas de “ação afirmativa” e, 

paralelamente, o mito do sincretismo cultural ou da cultura mestiça nacional sobre a 

implantação do multiculturalismo no sistema educacional brasileiro.  

 

Sobre orientação sexual, os estudantes e professores afirmam que existe bastante 

diversidade: 

 

Identidade de gênero é bem conversada. Tem muito. Pra mim é tranquilo. Acho 

que aqui no biomédico eles estão conseguindo se impôr pela questão de estarem 

assumindo isso.  (PROFA. ELIANE) 

Eu percebo aqui muito homossexual. Interação tudo bem. (PROFA. CLAUDIA) 

 

Percebe-se que este não é um tema de debate no curso. 

A diversidade não é aproveitada para que exista um debate com negros, sobre 

deficiência, sobre convívio com pessoas com deficiência, com negros, com 

gueis, como que se dão essas relações entre profissionais e essas pessoas, não se 

tem. [...] apesar de poucas, existem diversidades de orientação sexual… acho que 

poderia gerar debates importantes. Eu acho que é importante para poder ver se 

acontece algum movimento que fundamente uma posição política. (MURILO G2) 

 

A falta de importância para o tema da diversidade e as questões de justiça social a ela 

relacionadas ainda não é um tema considerado importante neste curso, conforme visto no 

primeiro funcionamento. Assim, isto se torna ainda mais contundente na medida em que 

vimos que existem diversos atravessamentos a isto relacionados, que tem por base uma norma 

social elitista que reforça uma prática pouco equitativa neste curso. 

Uma questão que não fazia parte do roteiro de entrevistas mas que foi mencionada 

por todos os estudantes foi o custo alto da lista de materiais que eles precisam adquirir ao 

longo do curso. Por isso, nesta seção, antes de apresentar o quadro com as condições de 

possibilidade e os desafios, trarei aqui uma análise que aborda esta questão. 

Identifiquei três necessidades no que se refere à lista de materiais: 

1- Garantia de ter a mesma oportunidada na aquisição de material odontológico, com 

equidade 

2- Necessidade de revisão das listas de materiais para adequar às suas necessidades 
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3- Necessidade de providências institucionais para evitar a evasão do curso por inviabilidade 

de comprar material 

Vamos à análise de cada uma: 

1- Garantia de ter a mesma oportunidade na aquisição de material odontológico, com 

equidade 

Na perspectiva da justiça social é responsabilidade do curso universitário atuar no 

sentido de promover a equidade entre os estudantes para que estes possam disfrutar de 

oportunidades justas durante a formação. Neste sentido, o curso de Odontologia tem uma 

especificidade em relação aos outros cursos e que exige maior atenção: a compra do material 

odontológico. E este foi um tema abordado por todos os estudantes que, sem exceção, 

reclamavam do alto custo e do descaso dos professores e da coordenação quanto a isto. 

 Muitos estudantes indignavam-se com a falta de qualquer preocupação em tentar 

diminuir os custos da lista. E argumentam que, por estarem em uma universidade pública, este 

descaso se torna ainda mais injusto:  

 

Lista de material? Terrível! Os professores pedem coisas que muitos não usam. 

Muita coisa! E eles não se preocupam se a pessoa tem dinheiro ou não pra 

comprar. A gente tá numa faculdade pública, poxa! Eles falam que a gente tem 

que ter três kits clínicos e da melhor marca. Acho que [os professores] não tem 

noção [da dificuldade financeira de alguns estudantes] (outra aluna) 

Sinceramente! Acho que eles tem, mas eles não estão nem aí.(GRUPO FOCAL) 

Até na faculdade eu procurei saber, mas não tem nenhuma bolsa pra compra de 

material, pra auxiliar a gente. Tanto que eu fui tentar a bolsa pra acolhimento e 

fiz uma entrevista com a assistente social, e ela falou: mas você faz um curso 

tão caro e não tem condição? Tá fazendo o que aqui? Ela falou bem assim: mas 

você faz Odonto! Seu pai não te ajuda? Agora no próximo período vou gastar 

mais R$ 3000! (MILA G1) 

  

Novamente podemos perceber esta norma social do curso de Odontologia regida por 

suas bases elitizadas, que acaba escondendo um quadro de total desigualdade de 

oportunidades. Se o problema não é visível, não são tomadas medidas para solucioná-lo. 

 Esta aluna (MILA G1, cotista, negra, classe social baixa) expressa o quanto o curso 

não considera que lista de material gera um problema social: 
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A gente reclama: é muito caro, vocês acham que dinheiro cai do céu?! Mas é 

uma coisa assim: dinheiro que ia gastar pra minha viagem pra Disney que eu 

faço todas as férias, eu vou usar pro material. Eles acham que é assim com 

todos. O dinheiro da mesada. (MILA G1) 

 E isto foi confirmado pela entrevista com a PROF ROSANA. Quando eu comentei 

que a maioria dos estudantes entrevistados reclamou do alto custo da lista de materiais, ela 

disse: 

Ah, e´? É porque eles gastam! Eles tem tudo de graça e na hora de gastar com a 

lista de material aí eles chiam! Mas o nosso material, eu falo para eles: vocês 

vão usar para sempre, amén! Formou, vai fazer clínica, você vai vender, mas 

você não perde. Você perde só o de consumo, né? Mas é isso que dá! Quer dizer, 

eles não entendem que eles estão numa instituição gratuita, que é o mínimo que 

é eles tem que fazer. De todos eles, se você for observar quem tem os melhores 

carros, melhores que os nossos, são os deles. [...] normalmente você vai 

conversar com um estudante, ele já conhece outros países, ele já viajou não sei 

para onde, que ele vai fazer uma viagem de navio não sei para onde: ah, 

professora, eu tenho que fazer essa prova antes, porque nós já marcamos uma 

viagem para fora do país. A maioria ainda. (PROF ROSANA) 

 

 Novamente as regras e práticas do curso são comandadas pelas normas do grupo 

elitizado. E ainda, enquanto os estudantes argumentam que, justamente por estarem em uma 

universidade pública deveriam ter uma lista de materiais mais justa e medidas para diminuir 

os custos, a coordenadora alega o contrário: que eles não deveria reclamar porque já estão em 

uma instituição gratuita e é o mínimo que eles tem que fazer.  

 É preciso enfatizar que o curso, os professores que exigem lista e a falta de políticas 

equitativas demonstram que este ainda não é considerado um verdadeiro problema. 

 

Isso que a gente tava se questionando, que a gente achava que por ser uma 

universidade pública a gente não sabe, já ouviu falar que em algumas faculdades 

os estudantes ganham os materiais, não sei o que. Porque a meu ver, seria justo, 

porque não é a mesma coisa que você pagar uma xerox em qualquer outro curso. 

[…] (ainda não é um problema visível) porque como a maioria das pessoas se 

sacrifica, tem uma amiga minha que o pai dela tá com empréstimos e 

empréstimos e empréstimos que não sabe quando vai acabar de pagar. Ela se 

forma agora e ele vai pagar acho que até 2016 ou 2017, mas conseguiu do jeito 

dele fazer alguma coisa, mas ela quase que não come direito, tem o bandejão 

também que fechou, vários estudantes estão se prejudicando por isso, porque 

vem para cá com dinheiro contado pro bandejão. E o pai dela tá nessa. Passa o 
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maior sacrifício lá, que ela não é daqui, [...] e além disso tem o gasto de viver em 

outra cidade. Acho que os professores não tem ideia (que tem estudantes com 

dificuldades para compra de material). Quando a gente falou dessa aluna, a 

gente até falou na frente de um professor, e ele falou assim: poxa… ficou 

chateado, mas não pode fazer nada, né? (CAROLINA G2 G2) 

 

Os estudantes que estão dentro do curso questionam o quanto esta compra de 

materiais pode inviabilizar pessoas que queiram fazer Odontologia e não tem condição 

financeira. Acaba tornando-se um segundo funil social, já que o primeiro foi conseguir chegar 

a este nível de educação. 

Outra coisa que estávamos falando ontem, que a gente quería entender como 

uma pessoa que tem menor condição financeira e tem o sonho de ser dentista, o 

que que faz da vida? […] porque é difícil para a gente! […] a minha mãe paga 

com muito sacríficio cada semestre uma lista, porque engata uma lista na outra. 

Mas a gente fica pensando, e uma pessoa que quer ser isso e não tem condição 

financeira, faz o que da vida? A gente imagina que numa universidade pública 

alguns estudantes poderiam ter alguma ajuda de custo para isso, porque são 

materiais muito caros ainda, muito caros. (CAROLINA G2 G2) 

 

Era imposto a lista de material, não importava a realidade do outro. Na 

realidade nunca importou, assim. Os materiais são caros, muitos materiais a 

gente não usa. Eles pedem para se assegurar de que se alguma coisa acontecer, 

a gente tem em mãos, assim. [...] Eu conheço um caso de uma menina que tá 

fazendo o curso, que ela tá sofrendo muito. [...] O curso é integral, então ela tá 

tentando aproveitar o tempo livre que ela tem para poder fazer uma grana para 

ela poder pagar. O tempo que ela poderia estar descansando. Então é sofrível. 

(MURILO G2)  

 

 Além do descaso do curso, esta aluna traz uma situação que reflete o quanto é 

mesmo sofrível para um estudante que tem uma condição social baixa conviver com as 

exigências de um curso que tem uma cultura elitizada: 

É 50 reais pra cada estudante do troquel. Aí o professor falou isso na quinta pra 

encomendar na sexta. A gente vai arrumar 50 reais de um dia pro outro? E 

quem não tem? Aí o representante de turma bota assim no facebook: os que não 

me procuraram pra me dar o dinheiro do troquel, considero que não estão 

interessados em adquirir o produto, então saibam que o pedido já foi feito e 

ponto, acabou! (O representante é de classe social maior?) Sim. A mãe é 

dentista, o pai é médico. (MILA G1) 
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 Uma pedagogia socialmente justa poderá mobilizar o curso, seus professores e 

estudantes para conseguirem perceber as diferenças sociais que existem entre os colegas, 

como um verdadeiro exercício de agir pela equidade, considerando sua importância e 

necessidade. Enquanto os estudantes não tem a oportunidade de, dentro de sua formação e 

entre seus colegas, respeitar as diferenças entre seus próprios colegas, teremos ainda maiores 

desafios para que eles compreendam o significado de equidade no SUS enquanto um de seus 

princípios.  

2- Necessidade de revisão das listas de materiais para adequar às suas necessidades 

Os estudantes relatavam que a lista de materiais tinha muitas coisas que não eram 

usadas e que os professores exigiam marcas mais caras: 

Ás vezes você compra aquela caixinha da uns 40 reais, 30 reais. E 30 reais é 

meses no bandejão! Por exemplo, teve gente que nesse período gastou 7 mil! 

Então chega professor e bota coisa que não vai usar? E tem professor que 

parece que não tá nem aí! Compra quem quiser e se chegar lá na hora você não 

tiver o material perde ponto. Eu acho que a justificativa deles é até plausível, 

porque eles falam que agora não tá com o material, quando chegar quando tiver 

com o paciente tem que estar com tudo na mesa. Só que eu acho que isso tem um 

limite, ela quer que a gente compre um espelho de 18 reais, enquanto outros são 

5 reais. Porque ela falou que é uma marca melhor, não sei o que. […] Eu 

comprei usado e gastei uns 4 mil. Fiquei o meu carnaval inteiro pesquisando 

preço. E por aí você já vê. Como é que pobre vai fazer Odonto?! (MIRIAN G1) 

  

Uma aluna que está se formando traz ideias para diminuir o custo da lista de 

materiais, como por exemplo, instrumentais que serão raramente usados serem comprados por 

toda a turma e compartilhados quando necessário, demonstrando que, com mudanças simples, 

é possível promover uma prática equitativa, desde que se tenha interesse em fazê-lo:  

 

Nossa! A lista de materiais é muito maior do que o necessário! […] E eles sabem 

que a maioria das pessoas não vai usar, vai ficar só mais no beabá, então a 

gente poderia rachar por turma, sabe? […], por exemplo, não tem necessidade 

de todos os estudantes daqui comprar material para fazer cirurgia de 

gengivectomia, aumento de coroa clínica… a gente não faz isso na universidade. 

Todo mundo tem que ter esse material, e é um material caro. Então pode ter, sei 

lá, uns 2 kits por clínica. […] Aí a gente dividiria, porque é caro. [...]  Aí no final 

você abre aquele broqueiro com 100 brocas, né? Aí  a professora fala: Ah, não! 
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Me vê qualquer tronco-cônica, qualquer esférica. Servia qualquer uma, sabe? 

(JULIA G2) 

 

Eles não explicam pros estudantes isso. Quem passa são os veteranos: Ah não, 

isso não precisa, isso a gente não vai usar […] os professores nem se dão ao 

trabalho de avisar (que não vai usar). (RODRIGO G2) 

  

Nos parece que os professores e o curso não assumem como responsabilidade deles 

esta necessidade de promover condições para o desenvolvimento do estudante para além dos 

aspectos de currículo e conteúdo. Percebe-se que prevalece uma noção de que a obrigação da 

universidade é apenas prover bons professores e bom currículo. O resto é por conta somente 

dos estudantes. Isso aumenta as desigualdades sociais entre os estudantes no curso e não 

ensina o quanto devemos assumir uma prática equitativa.   

3- Necessidade de providências institucionais para evitar a evasão do curso por inviabilidade 

de comprar material 

Alguns estudantes relataram casos de colegas que tiveram que desistir do curso por 

não poderem comprar material.  

Tem uma aluna que trancou a faculdade porque não tinha dinheiro pra 

comprar o material. Ficou trabalhando um semestre pra poder comprar o 

material no outro semestre. (GRUPO FOCAL) 

Tem uma menina na faculdade agora que vai trancar por causa disso, porque ela 

não tem condição, não tem condição mesmo. [...] (CAROLINA G2 G2) 

 

Já a PROF ROSANA sugere que a evasão pode estar relacionada também à mudança 

do sistema de acesso. Para ela, tem entrado estudantes cuja escolhar prioritária não é a 

Odontologia, e quando chega o momento de comprar o material, eles desistem, não porque 

não tinham dinheiro para comprar, mas porque descobrem que não era prioridade:  

 

 Tem uns que acompanham bem e valorizam aquilo, tem aqueles que não 

entendem porque estão aqui ainda, então tá muito heterogêneo. [...] Eu tô 

colocando que esse fator ajuda. São estudantes que fazem matrícula e quando 

chegam lá, tem que comprar material… professor, eu vou trancar, professor, eu 

vou abandonar, então tem esses casos que às vezes acontecem. [...]  

Isto sugere a necessidade de se fazer um levantamento mais cuidadoso sobre os 

motivos da evasão, considerando classe social.  
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A PROF ROSANA ainda afirma que existe auxílio para a compra do material 

odontológico: 

[...] normalmente é porque não tem como ficar aqui, apesar de ter o PROAES, 

que ajuda com auxílio estudantil e tudo, bolsas até para comprar material se você 

atende a todos aqueles requisitos, tem uma ficha, tem um local. A universidade 

auxilia a compra do material. (PROF ROSANA) 

  

 Entretanto, esta informação não está confirmada pelos estudantes. Isto se comprova 

pela fala de MILA G1(cotista, classe social baixa) acima, que ouvia da assistente social 

responsável por analisar as necessidades de bolsa um questionamento sobre o que ela estaria 

fazendo naquele curso tão caro se ela não tinha como pagar. E complementa: Eu, 

universidade pública, te ofereço meus professores aqui que são ótimos, mas só! O seu, você 

que corre atrás, porque senão você não consegue. (MILA G1)    

 A compra de material odontológico forma um funil social também para o acesso a 

este curso, já que candidatos que sabem sobre a compra de materiais e cientes da falta de 

auxílio universitário suficiente ou alternativas para diminuir os custos, não se inscrevem neste 

curso.  

 Assim, uma conformação interna do curso que mantém um alto custo, é um fator 

interferente na política de cotas. Possíveis contemplados pelas cotas poderão não incluir o 

curso de Odontologia como uma escolha, já que não poderão prover de recursos financeiros 

para a compra de materiais.  

 Longe de ser suficiente ou uma solução dos problemas da educação brasileira, a lei 

de cotas
53

 pode ser considerada um avanço na busca de esforços para que pessoas de escolas 

públicas, negros e indígenas ascendam ao nível superior de ensino, já que ainda vivemos em 

uma sociedade desigual, onde os traços identificatórios ainda estão relacionados com maiores 

ou menores chances de ascenção social, tal como mostram os dados do último censo do IBGE 

(2010), que revelam que, do total de pessoas que frequentam o ensino superior, 0,55% é preta 

e 3,12% é parda, considerando que, além da discriminação racial, temos ainda a forte relação 

                                                 
53

 A lei de cotas para a educação superior é uma ação entre muitas necessárias para uma política de ação 

afirmativa no país. Sua implementação não pode ser vista, nem pela sociedade e nem pelo governo, como 

substituição à melhora da educação básica ou à melhora das outras condições de vida que impedem que negros e 

pobres cheguem ao ensino médio. Sua justificativa está nos baixos indicadores sociais e na manutenção do 

preconceito e da discriminação que ainda determinam o lugar de determinados grupos. Isto se agrava em 

sociedades desiguais como a nossa. Enquanto estes fatores persistem, a lei de cotas para a educação superior atua 

como uma medida de justiça reparadora destes grupos discriminados socialmente e não pode ser vista como uma 

panaceia para solucionar a desigualdade do país. 



144 

 

entre baixa renda e população negra. Então, estes dados demonstram a exclusão de negros e 

pobres da educação superior. Como coloca Teixeira (1998), no Brasil ainda persiste o mito da 

democracia racial, apoiado na mestiçagem do povo brasileiro, que esconde a manutenção de 

desigualdades sociais na ascenção destes grupos. Talvez tenham sido argumentos falaciosos 

como este que, juntamente com outros aspectos políticos e sociais,  adiaram por tantos anos a 

implementação de uma ação afirmativa que auxilia a ascenção social de negros (e pobres) no 

país
54

. 

A partir desta análise, temos claro que determinados traços identificatórios como 

classe social e raça, geram experiências diferentes e desiguais no formar-se profissional de 

saúde. Estas desigualdades se exacerbam em um curso de status social alto
55

, tal como 

Odontologia, se reproduzindo através de um ambiente que exclui socialmente, uma pedagogia 

que exerce o poder de determinar quem merece práticas equitativas e quem não merece 

(estrangeiros são merecedores e classe social baixa não o são). Não foi possível, a partir deste 

estudo, compreender em profundidade o que é ser negro e estar em um curso de brancos. Mas, 

como colocam os estudiosos sobre o negro no Brasil, nós não temos mais o preconceito 

explícito, e sim um conjunto de sutilezas injustas que tecem seu cotidiano. Não podemos 

deixar de atentar para os aspectos subjetivos que podem operar nos estudantes negros por 

estar em um norma social elitista e branca. E as consequências subjetivas do que é, para os 

brancos, se formarem profissionais de saúde em meio a nenhuma diversidade racial, já que ter 

um negro em uma turma de quarenta alunos de um curso que configura uma posição de 

privilégio na hierarquia dos cursos apenas reafirma sua posição social subalternalizada na 

sociedade.   

Esta norma social elitista opera nas relações desta comunidade acadêmica, que 

atravessa sua estrutura organizacional e política e conduz a práticas abusivas, como a 

exigência indiscriminada e pouco responsável de uma lista de material odontológico que 

demonstra que não existe interesse em se ter uma norma social baseada em práticas 

democráticas e equitativas.   

                                                 
54

 Teixeira (1998) nos fala de mais alguns destes argumentos falaciosos imbuidos de crenças e que atuam como 

“uma persistência social desses mecanismos de discriminação e preconceito nas relações raciais” [...] tais como     

“o estranhamento do negro que ascende”, “a percepção de que a cor é um simples acidente e que a identidade 

racial não tem valor, quando ainda determina o lugar dos indivíduos na sociedade” ou “a crença de quem quer, 

fura o bloqueio”. (p.146)  
55

 Tal conclusão confirma o trabalho de Teixeira (1998) que demonstra que os cursos com maior status social 

promovem mais preconceitos e discriminação. Em seu trabalho, a autora analisou a tragetória de negros em 

cursos universitários. Os mecanismos e causas desta exclusão são similares com o que se observou no presente 

estudo.  
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Por isto, podemos dizer que esta condição de possibilidade de respeitar e afirmar a 

diversidade ainda não está sendo ampliado nesta formação e as dificuldades para isto estão 

inscritas em uma norma social do curso de Odontologia que ainda preserva uma cultura 

elitista. 

 Enquanto esta formação ignorar este prejuizo aos funcionamentos destes estudantes, 

não poderá ser considerada uma formação socialmente justa. Isto significa que, no interior de 

uma instituição de educação, que ainda tem a missão de formar profissionais de saúde numa 

perspectiva humanista, se reproduz um modelo social que faz com que aqueles que estão em 

desvantagem acumulem ainda mais desvantagens, como exemplificado com MILA G1, que 

apresenta desvantagens sociais por ser uma das poucas negras do curso. Observa-se, assim, o 

avesso de uma educação que deveria diminuir as desigualdades, a começar por processos 

pedagógicos mais inclusivos, dialógicos e equitativos.  

 

 4.2.2 Estar livre de preconceitos, exclusão e constrangimentos em função dos traços 

identitários 

 

Esta segunda condição de possibilidade não está separada da primeira. Veremos que 

os desdobramentos da análise irão recair nos mesmos argumentos, contudo, as vozes dos 

estudantes expressaram mais diretamente as consequências de não se trabalhar a afirmação da 

diversidade em um curso no qual predomina uma norma social elitista. Na medida em que o 

respeito e a afirmação da diversidade não está sendo uma condição garantida nesta formação, 

a condição de ter os estudantes livres de exclusão, preconceito e constrangimentos em função 

dos traços identificatórios está posta em risco ou está sendo prejudicada. 

O eco que caracterizou prejuízo a esta condição veio de vozes que tinham traços 

identificatórios marcados socialmente, como raça, classe social e gênero, conforme veremos 

nas falas de MILA G1, MIRIAN G1 E FABIANA G1. 

Gênero, raça e classe social ainda são, na nossa sociedade, traços identificatórios que 

fazem com que as pessoas que os detém, sofram de violação de seus direitos fundamentais 

(DIAS, 2015), e os aparelhos institucionais como saúde e educação tem reproduzido este 

quadro. Temos então a formação de profissionais de saúde reproduzindo em seu cotidiano a 

exclusão social, por exemplo: 
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Tem essa exclusão (social) sim, mas a gente não abaixa a cabeça, sabe? (MILA 

G1) 

 Exclusão social? Ah, claro! Acho que só o fato de não dar bom dia, para mim, 

já é uma exclusão. Tenho certeza que se fosse alguém que tivesse dinheiro, que 

fosse da mesma classe, ela falava. Ah, é inferior, não tem dinheiro, então não 

fala. Mas isso é uma espécie de preconceito também. (MIRIAN G1) 

  Resgatarei agora uma fala já utilizada acima, que traz outra questão para análise: 

Eu acho que tem constrangimento em relação à aluna x (negra, de classe social 

baixa). Porque as pessoas sismam com ela, coitada. Ela é muito aquela aluna que 

senta lá na frente, ela dá muito valor ao que ela consegue, porque para conseguir 

foi muito difícil. Até pessoas que eu gosto, que eu convivo, não gostam muito 

dela. Mas é puro preconceito mesmo, de não conhecer. (FABIANA G1) 

 

Nesta fala FABIANA G1 atribui o preconceito não diretamente relacionado à classe 

social ou raça da aluna x, mas sim por um modo de ser desta aluna, que “senta lá na frente”, 

que pergunta tudo para o professor, que estuda muito. Esta estigmatização da aluna “nerd” fez 

com que ela fosse discriminada na turma. Além de se questionar sobre se de fato o 

preconceito não tem uma base racista ou de classe social, gostaria de lançar luz aqui sobre a 

seguinte questão: se fosse um aluno ou aluna de classe social alta, branco, que tem condições 

de acompanhar todos os eventos sociais do curso (saídas para restaurantes, boites, viagens, 

chopada, congressos fora do Brasil, etc), esta estigmatização se aproximaria de uma exclusão 

social tal como ocorreu com esta aluna? Qual o peso da estigmatização para cada situação? 

Ocorreria preconceito? 

É perceptivel que os eventos sociais do curso são caros e isto faz com que estudantes 

de classe social baixa não participem e se percebam como excluídos: 

Acaba que não é igualitário [a festa da faculdade], porque quem não tem o 

dinheiro [para comprar o ingresso que é caro], não vai, não participa, não 

interage, é meio que excluído. E a gente já gasta um dinheirão na faculdade, pra 

dar R$ 350,00 numa chopada?(MILA G1) 

Eu não vou pro DCE, não vou pra chopada, lugar nenhum. Então eu não 

interajo. (MIRIAN G1) 

[…] a relação entre os estudantes é um pouco.... Como posso dizer? Exclui um 

pouco determinadas pessoas, porque como nesse curso tem muitas pessoas que 

tem uma condição financeira mais elevada, então exclui. Porque não vai na 

chopada, porque não vai a um Congresso fora do Brasil... Então você acaba que 
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é um pouco excluído por conta disso. E eu sou uma dessas pessoas […] (MILA 

G1) 

E este professor compartilha a mesma opinião, pois consegue ter um olhar apurado 

para estas diferenças sociais determinando exclusão social. 

Se ele não vai pra chopada, não vai pros corredores e fala pouco, então esse 

cara fica excluído. Ás vezes é a situação social do cara. Chega aqui na 

faculdade com muita dificuldade. Chega na época de comprar material, o cara 

pena. Tem pessoas que trabalham e às vezes eu tenho a impressão que essas 

pessoas estão um pouco marginalizadas. Eu mesmo trabalhava no início da 

faculdade. As pessoas, eu percebi que não me davam aquela acolhida que eu 

gostaria na turma.  (PROF. MAURO) 

Por exemplo, tão começando a ver a formatura, nem viram direito e essas pats já 

chegaram e falaram que não vai ficar por menos de oito mil reais pra cada um. 

Nem pensam nas outras pessoas que não podem pagar. (FABIANA G1) 

 

Novamente percebe-se o predomínio de uma norma social elitista. O “grupo das 

pats” é um grupo quantitativamente de baixa representatividade. Não estamos falando de uma 

decisão da maioria por ter uma festa de formatura tão dispendiosa, mas estamos falando de 

um curso que já se inscreve nesta regra e os estudantes se enquadram ou não. Ainda não 

existe a opção por não ter uma festa dispendiosa.  Qual o papel pedagógico neste sentido? É 

possível trazer estas discussões para sala de aula como parte da formação humana destes 

futuros profissionais e como parte da formação do cidadão?    

E na minha turma antiga você vê uma segregação por questão socioeconômica 

mesmo. É bem evidente. [...] O grupo das pats, elas se sentem superiores [...] são 

pessoas que não olham pro próximo [...] (FABIANA G1) 

Seria o grupo das alunas de classe social que sentem superiores apenas ou os alunos 

que são de classe social baixa também se sentem subalterrnos a esta norma social estabelecida 

e já internalizaram isto como fato dado? Pelo que estes desdobramentos nos trazem, temos 

duas coisas diferentes se relacionando em simbiose, em um cenário de estrutura social que 

mantém esta simbiose.  

E completa sua fala assim: 

[...] e o pessoal do terceiro (turma do ENEM) eu já vejo muito mais isso. São 

mais amigos, mais unidos, mais solidários. (FABIANA G1) 
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Por ter perdido o seu período, FABIANA G1 mudou de turma. Por ser a primeira 

turma do ENEM, ela percebeu que já mudou bastante o perfil social dos alunos. Segundo ela, 

não é uma turma que apresenta uma diferenciação social: O pessoal do ENEM não tem isso. 

Eles levam quentinha e é um pessoal mais consciente, com certeza. (FABIANA G1) 

FABIANA G1 comenta que até agradece por ter repetido de período, pois agora 

consegue ter uma convivência melhor com esta turma, se identifica com eles e estabelece 

mais vínculos de amizade. Seu desempenho acadêmico também está melhor pela relação 

solidária que ali se colocou. É interessante termos esta percepção desta aluna, já que foram 

ganhos gerados apenas pela mudança do perfil de classe social da turma.  

Certamente este funcionamento está sendo ampliado para esta aluna apenas por ter 

ido para esta turma com maior diversidade social. O que seria considerado no modelo 

acadêmico de formação um fracasso (repetir de período), podemos dizer que, para este caso, 

se tornou um sucesso, partindo do entendimento da formação como uma forma de ampliação 

dos funcionamentos dos estudantes.    

Esta aluna, que é de classe social baixa, faz iniciação científica em saúde coletiva e 

sentiu-se depreciada com um comentário de uma colega: 

Ela falou: não! Mas a gente tá falando de coisa séria. Saúde coletiva não conta. 

A gente está falando de coisa séria. Eu falei, porque não conta? Eu faço IC! Eu 

fiquei muito sem graça, sabe?! Porque eu tô gostando! E pelo que o meu outro 

colega que estava junto comentou, ele acha a mesma coisa. Eu me senti mal. A 

mesma coisa que ela falar assim: você é pobre, o que você faz não tem 

importância. (MIRIAN G1) 

A disciplina de saúde coletiva vem superando de forma bem sucedida a 

desvalorização de seu campo de atuação. Apesar disso, ainda existe entre alunos esta 

desqualificação, que não ocorre da mesma forma com outras disciplinas, ainda que sejam 

menos técnicas. Vale questionar o quanto denota-se a persistência de um preconceito sutil que 

tem suas bases também no segmento social, já que a Saúde Coletiva fala de “Odontologia pra 

pobre”, fala de SUS e de políticas públicas, e que isso tem menor valor entre alguns 

estudantes. 

Este professor menciona o quanto o meio acadêmico pode gerar injustiças sociais ao 

invés de diminuí-las: 

[…] A sociedade é preconceituosa e o movimento acadêmico não foge à regra. 

Até pelo contrário. Em determinadas situações é até mais preconceituoso ainda. 
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[…] homossexuais nem tanto, mas negros e mulheres já percebi sim eles mais 

vulneráveis e mais vitimizados nestas situações. […] Você perguntou se eu já 

presenciei (preconceito, discriminação). Já! Não é freqüente, mas acontece. 

(PROF CARLOS) 

 

Apesar de afirmar que tais atitudes discriminatórias ocorrem, este professor lamenta 

que nada é feito para mudar este quadro enquanto uma pauta ética do curso. Ainda não existe 

uma ideia de que isto deveria fazer parte da formação dos alunos. 

Os próximos relatos de dois estudantes de uma mesma turma, que estavam no 

segundo período na época da entrevista comentam sobre um grupo de alunos da turma deles 

que faziam comentários preconceituosos quanto a raça, orientação sexual e classe social. 

Ressalta-se que a ocorrência destes acontecimentos não é de conhecimento dos professores. A 

conformação do curso não gera espaço para que estas questões sejam debatidas ou incluidas 

como necessárias de serem tratadas ao longo da formação:     

[...] tinham algumas coisas bem preconceituosas sim a nível de policía mesmo. A 

pessoa falando de um outro garoto que trancou a matrícula, aí ele era negro, aí 

eles fazendo comentários racistas mesmo, pesados. (INGO G1) 

[…] tem um grupo na minha sala, um grupo pequeno de 3 pessoas. São os únicos 

que não são unidos na turma, que são um pouco preconceituosos quanto à classe 

e sexualidade, mas eles acabam sendo excluídos, porque ninguém é 

preconceituoso […] isso é crime, a pessoa chamar o outro de orangotango? Isso 

é crime! (ELISA G1) 

 

Outra situação relatada sobre comentários preconceituosos entre os alunos: 

 

Eu conheço uma moça que ela nasceu com uma deformidade nas mãos. Não é da 

minha turma. E que é motivo de chacota entre os estudantes, de ser chamada de 

“handloose”. Ela não é a moça, é a “handloose”. Ela não é a moça, é o 

“siriguejo”, um negócio do Bob esponja, que é um personagem do carangueijo. 

Então ela não é a moça, é o siriguejo, ela não é a moça, ela é o handloose. 

(MURILO G2) 
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Parece que, no que diz respeito ao apoio institucional e pedagógico à aluna referida, 

não houve problemas neste curso. Isto não é uma realidade em todos os cursos de saúde
56

.  

Acho que ela (pessoa com deficiência física na mão) tem bastante domínio. Ela 

faz tudo certinho, ela é monitora de prótese, boa aluna. Acho que não teve 

nenhum problema. No início todo mundo estranha até, como dá conta. Mas só 

isso, depois apoiaram, tanto que a professora de prótese fez trabalho com ela, 

depois virou monitora, ela fazia monitoria de dentística antes, que também 

exige muito. (CLARA G2) 

Outra questão abordada durante as entrevistas foi sobre orientação sexual. Apesar de 

perceber uma certa trivialização de brincadeiras heterocentradas, a homossexualidade é 

considerada pelos estudantes como algo bastante aceito entre os colegas:  

Tem (diversidade). Tem homosexual. Eu não vejo preconceito da turma, nem dos 

meninos. Os meninos tem umas brincadeirinhas assim: ai, seu viado, não sei o 

que, mas ele não se importa. Ele permite brincar assim. Acho que não incomoda 

ele. (TERESA G2) 

 

Estes professores descrevem como agem ao ouvir piadas inoportunas ou ao 

presenciar situações de exclusão de determinado colega. Para eles, faz parte de seu papel 

como educador intervir: 

Quando são piadas inoportunas eu interfiro. Eu não deixo. Porque eu não 

admito chacota. Não tô falando de estudante com estudantes só não. Tô falando 

de qualquer indivíduo. […] Falo: Ei! Não é essa relação que eu quero aqui não! 

(PROF. GERALDO) 

Na última turma, nós tivemos um estudante que teve muitas dificuldades ao longo 

do período com problemas pessoais e tal, até repetiu a disciplina com a gente. E 

ninguém queria o cara no grupo. Onde ele ia eles davam um jeito de não aceitar, 

principalmente uma determinada aluna [...] Eu intervim. Chamei as pessoas e 

perguntei o que estava havendo. E eu falei: vocês não devem falar isso pra pessoa 

porque a pessoa se sente excluída. Como você se sentiria se fosse com você? 

                                                 
56

 Um relato de uma professora de enfermagem de uma universidade pública, colhido para um curta-metragem (A desUni-

versidade, 2013.), sugere a dificuldade de professores em lidar com alunos com deficiências físicas, uma vez que assumem 

julgamentos a partir de um modelo ideal que serve ou não serve para o curso. No relato, a entrevistada exemplifica com sua 

própria experiência como aluna que, por uma malformação na mão, no meio do curso necessitou de avaliação para saber se 

ela poderia dar continuidade ao curso de enfermagem ou não. Tendo tido “permissão” para continuar, tornou-se uma 

enfermeira obstetra que acumulou muitos partos de sucesso ao longo da carreira. Atualmente, como professora universitária, 

descreve um caso de uma aluna que passou por uma condição similar, a de ter sua condição física como determinante para 

que os professores pudessem julgar suas capacidades para concluir sua formação. A entrevistada menciona, ainda, outro caso, 

o de uma aluna que sofreu constrangimento ao longo de toda sua graduação por parte de alunos e professores, por ter uma 

deformidade facial. (Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RqxS9CUkfHc&feature=em-

share_video_user&app=desktop 
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Porque é uma pessoa que repetiu? Uma pessoa que talvez esteja em uma situação 

diferente? Qual é a diferença? [...] As pessoas tem potencialidades e tem 

problemas, todos vocês aqui tem. Então não façam isso. As pessoas vivem de 

oportunidade e é uma ótima oportunidade vocês acolherem um colega que vocês 

não tem a menor ideia do que está acontecendo com ele. Aí tranquilo! Isso levou 

a uma reflexão! Não tenho dúvida. Mas isso podia passar desapercebido pelos 

professores, porque você pode estar num trabalho em grupo, na sua mesa, no 

seu computador, deixando os grupos trabalharem, você pode também estar no 

seu celular, respondendo isso ou aquilo, mas você não está olhando os 

estudantes. Voce é parte daquilo ali, você não pode se descolar daquela 

realidade que está colocada ali.  (PROF. MAURO) 

  

 Podemos dizer que estes são dispositivos pedagógicos para esta condição de 

possibilidade e, dessa forma, se ensina respeito às diferenças. Sobre esta condição de 

possibilidade, ainda é possível avançar muito para evitar prejuízos.   

Os relatos deste funcionamento de reconhecimento e respeito à diversidade nos 

fazem perceber que o padrão de discriminação na sociedade é reproduzido no interior até 

mesmo de uma instituição de educação universitária que pretende formar profissionais de 

saúde humanizados. Então, os questionamentos servem para que possamos, nós, universidade, 

comunidade acadêmica, professores, ter um olhar atento a isto e atuarmos através dos arranjos 

educacionais e institucionais que possuímos para que possamos evitar esta reprodução de 

injustiça social e, mais que isso, para que possamos ensinar aos estudantes de Odontologia 

que o sentido de humanização está muito além de entender que é importante acolhimento e 

vínculo.  

 

Arranjos institucionais: Reconhecimento e respeito à diversidade 

Arranjos pedagógicos 

Através da análise deste funcionamento foi possível identificar a existência de uma norma 

social elitista deste curso, que atravessa qualquer arranjo educacional necessário para ampliar 

este funcionamento, ao mesmo tempo em que prejudica ou coloca em risco este 

funcionamento, através de condições e relações que culminam em processos injustos na 

formação. Portanto, todo arranjo - seja pedagógico, curricular, organizacional ou político - 

precisa partir do reconhecimento desta norma social elitista no curso.  
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Enquanto esta norma social elitista dá o tom (temos que ter a transformação desta norma 

como um objetivo a ser alcançado), é preciso trabalhar para que os estudantes que estão à 

margem do seu curso em função desta norma social elitista, passem a ser incluídos e 

reconhecidos inclusive como atores necessários ao aprendizado sobre diversidade e 

alteridade através de processos pedagógicos que afirmam a diversidade. Visto desta forma, 

tais estudantes não deveriam estar à margem, mas sim centrais, para este perfil de 

profissional de saúde humanizado que a sociedade precisa.  

É veemente a importância de processos pedagógicos que trabalham os aspectos relacionais, 

dialógicos e participativos em uma prática equitativa. Professores colocaram os desafios em 

se trabalhar esta diversidade, como a necessidade em se manterem mais atentos e sensíveis a 

estas diferenças e a disposição necessária para enfrentar os desafios das relações de poder e 

conflitos que rodeiam uma prática participativa genuína em contextos de diversidade e 

permeado por tensões. É necessário estar atento a posições homofóbicas, racistas entre outros 

preconceitos, para que, pedagogicamente, o professor possa trabalhar isso de forma que o 

profissional de saúde formado não saia da universidade com o mesmo preconceito que 

entrou. 

Outro desafio é trazer a tona questões que podem interferir nestes processos pedagógicos 

equitativos. Percebeu-se que o curso privilegia práticas equitativas com determinados grupos 

em detrimento de outros. Por exemplo, privilegia ações equitativas aos estrangeiros, porém 

não faz o mesmo com os estudantes cotistas ou de baixa renda. Muito pelo contrário, a 

estrutura do curso reforça as suas desvantagens sociais. 

Arranjos curriculares 

É preciso criar espaços de práticas e conteúdos para trabalhar de forma mais aprofundada 

questões de justiça social, tais como racismo, discriminação, preconceitos, exclusão, sexismo 

relacionados a gênero, raça/cor, classe social, pessoas com deficiência, orientação sexual, 

entre outros. 

Arranjos organizacionais: 

Com os depoimentos foi possível perceber que a exigência da lista de material odontológico 

não se baseia tão somente no que os alunos irão precisar, mas são listas que exigem materiais 

que não serão usados, de marcas mais caras. Os estudantes fizeram algumas sugestões, 

demonstrando que apenas um comprometimento do curso em tentar diminuir estes custos 
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seria suficiente. Algumas sugestões foram: refazer a lista para retirar os materiais 

desnecessários, não exigir marcas de material mais caras, ter determinados materiais de 

pouco uso como compra coletiva da turma ou como ofertados pelo curso, entre outros. 
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4.3 Autorrespeito, confiança e integridade emocional 

 

Já vimos que existe uma norma social elitista que atravessa o curso de Odontologia e 

que está relacionada com o prejuízo aos funcionamentos dos alunos. Vimos também que 

persiste uma produção de conhecimento de base tecnocientífica que determina hierarquias de 

campos de conhecimento e modos de aprender a ser/fazer que podem deixar a desejar sobre 

humanidades. Tais questões não irão deixar de adentrar este funcionamento. Bem como este 

funcionamento influencia uma prática pedagógica e institucional mais equitativa e 

democrática. Entretanto, neste funcionamento, gostaria de lançar luz sobre os microprocessos 

pedagógicos da relação professor-estudante-paciente para desvelar questões, por vezes sutis, 

que podem ser determinantes de uma formação ética ou anti-ética. Na literatura sobre o uso 

do enfoque da capacitação e a formação universitária, esta dimensão é bastante enfatizada 

como necessária ao desenvolvimento humano dos estudantes (WALKER, 2006).  

 Faz parte de um projeto de justiça social para a formação em saúde os 

microprocessos pedagógicos que constituem estas relações professor-aluno. Como vimos no 

grupo de funcionamentos sobre diversidade, estes microprocessos não se dão da mesma forma 

para todos os alunos, uma vez que ocorre a reprodução de práticas discriminatórias que, por 

vezes, não estão no nível da intencionalidade, e sequer são percebidas, tal a invisibilidade. 

Não obstante, tais práticas prevalecem e se afirmam culturalmente, são socialmente 

legitimadas e constituem identidades dos futuros profissionais de saúde. Aqueles que sofrem, 

aqueles que presenciam e aqueles que não percebem - todos terão suas marcas - sejam as 

marcas da alienação e da indiferença, sejam as marcas da indignação ou da passividade, e 

outras muitas que, subjetivamente, formam este ser/fazer do indivíduo e profissional de saúde.  

Portanto, devo recordar que, apesar de não poder identificar estas desigualdades 

entre os estudantes e relacionar estas com as situações e contextos que discorro neste 

funcionamento, não poderemos recair na ingenuidade de ler tais exemplos com neutralidade, 

como se as consequências dos microprocessos pedagógicos fossem as mesmas, independente 

de classe social e raça, porque vimos que não o são. Dito isto, e olhares aguçados, vamos ao 

que estudantes, professores e a minha interpretação tem a nos dizer: 

 

4.3.1 Percorrer sua formação com confiança em si e nos professores 
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  Os estudantes valorizam o tratamento respeitoso com os professores e com seus 

pacientes. Apesar dos estudantes relatarem que a grande maioria dos professores são 

respeitosos com os pacientes, diferenciam estes professores que tem uma relação embasada 

no respeito, como educadores: Eu acho que com um educador, eu me sinto mais segura pra 

trabalhar (GRUPO FOCAL). O educador também tem um olhar atento para seus estudantes: 

 

O professor que repara no estudante, que presta atenção no estudante. Eu 

entendo como didática, fazer parte da didática do professor, ele reparar no 

estudante, até porque senão ele só estaria ali na frente, seríamos  todos um 

número e pronto e acabou. (CAROLINA G2 G2) 

A aluna X é uma pessoa muito interessante, mas […] Ela tá ali escondidinha. 

Então, […] a gente senta, conversa sobre a postura dela, porque ela ficou tão 

incomodada, porque que ela se posicionou daquela forma. E não tem como ser 

diferente. […] o estudante tem que estar fortalecido […] (PROFA. MARCIA) 

 

Esta professora entende que a formação profissional do estudante extrapola o 

conhecimento – seja este conhecimento técnico, social ou cultural. Faz parte desta formação, 

cultivar e afirmar a singularidade de cada estudante, com confiança: […] porque parece que 

você é importante, eles (professores) te passam a sensação que você é importante (INGO 

G1). 

A professora x que entrou agora.. Ela é maravilhosa, sabe? E ela te estimula. 

[…] Antes de começar, eu falei que era a primeira vez que a gente ia  fazer isso. 

E ela falou: Tudo bem, eu entendo! Com certeza, vamos lá! Deu uma aula de 

moldagem ali pra gente, tranqüilizou o paciente, tranqüilizou a gente e a gente 

conseguiu executar tudo tranquilo. (GRUPO FOCAL) 

   

São práticas pedagógicas consideradas pelos estudantes como valorozas não por sua 

soberania técnica ou conhecimento científico, que seria esperado em um curso 

tecnocientífico, mas práticas que fortalecem a confiança em si e em seu ato de cuidado, 

porque o professor ensina cuidado enquanto cuida dos estudantes e enquanto respeita o 

paciente.   

i. Uma aluna destacou um professor como tendo uma condução pedagógica distinta 

dos outros: 



156 

 

E ele disse que no final vai perguntar o que a gente achou da disciplina. Mas 

pra mim ele é o professor mais aberto possível. Ele é super tranquilo. Ele fala: 

se você quiser chegar pra mim e falar: Ah, não tem como vir, eu não tô aqui pra 

julgar, vocês tem que vir aqui porque gostam. E ele falou que no final vai fazer 

essa avaliação. Mas ele é o único. [...] Então a gente sente até mal quando falta 

porque é uma pessoa tão legal e a gente se interessa, que não tem por que 

faltar. (ELISA G1) 

 

Por indicação desta e outro estudante, fui entrevistar este professor para entender 

melhor sua visão de educador: 

 Não tô aqui para impôr o que eu penso. O meu foco é a formação deles, mas eu 

posso formá-los de várias maneiras. Eu posso formar de forma impositiva ou 

posso formar de uma maneira mais democrática, onde a gente possa discutir os 

assuntos. (PROF. GERALDO) 

ii. Ao longo da entrevista, este professor explica que assume uma posição enquanto 

professor que coloca o estudante como o centro do aprendizado, em que propostas 

democráticas e dialógicas são centrais. Ele estabelece um acordo de parceria e uma relação de 

mútua confiança com os estudantes e estes tem respondido bem a esta atitude dele. 

iii. Apesar de termos um contexto que facilita este sucesso (a disciplina é dada no 

segundo período da faculdade e é uma disciplina do novo currículo, além do que este 

professor também é professor de clínica, o que lhe confere um status garantido pela base 

liberal e tecnocentrada da profissão), devemos utilizar este exemplo para repensarmos nossa 

própria prática como educadores. O quanto podemos ter uma relação pedagógica mais 

democrática e que afirma a autonomia e demanda uma maturidade dos estudantes? Quais são 

os limites da cobrança ou da não cobrança? Como é possível fazer o estudante sentir-se 

cobrado em dar o melhor de si naquela disciplina como uma resposta à atitude comprometida 

e confiante do professor?      

iv. Por outro lado, o professor pode assumir um papel autoritário em que, por ser o 

detentor do saber, os estudantes precisam receber este aprendizado e, caso não o façam, 

fracassam: 

Aquela disciplina específica coloca como se ás vezes ninguém tivesse 

responsabilidade com a disciplina, como se ninguém chegasse em casa e 

estudasse, e eu acho que isso não corresponde, porque toda a aula é colocado: 

eu estou decepcionado com a turma. Ah, e tem outra disciplina, agora eu 
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lembrei, que coloca semanalmente que tá decepcionado, e eu acho isso muito 

pesado você falar que está decepcionado com alguém. (ELISA G1) 

 

MURILO G2 tinha um olhar atento, e identificou seu curso, não exatamente como 

um curso autoritário, mas infantilizante: 

i.  Ainda parece uma escola de ensino infantil, talvez, inda parece uma escola 

infantil: fica quieto! Não pode! Que você tá fazendo, menino?! […] porque o 

professor se apresenta com aquela imagen de poder. Normalmente ocorre um 

monólogo. […] os professores fazem isso o tempo inteiro: falam, falam, falam, 

falam, falam, […] é aquela imagen hierárquica, que não facilita muito as trocas, 

que é uma coisa muito bancária também, o Paulo Freire falaria. (MURILO G2) 

 

Me parece que este autoritarismo que opera neste curso configura-se como uma 

espécie de relação professor-escola infantil e esta fala do professor à turma de sentir-se 

decepcionado traz uma noção de que os alunos, infantilizados nesta relação, não se 

comportaram como o professor esperava. O professor, o adulto que está superior aos seus 

alunos, infantis, mantém esta relação que controla, configurando um discurso dominador.  

Muitos estudantes também relatavam que a formação deles passou por uma oscilação 

destes microprocessos pedagógicos, mesclando exempos bons e ruins: 

Já teve até pouco tempo mesmo nesse caso de situação ruim de professor falar 

que estudante era imbecil, não sei o que. Mas também já tiveram situações 

ótimas de professor falar: Nossa, como você é boa, eu gostaria de trazer você 

para uma pesquisa, para um trabalho. [...] Tem variações, estamos em 

ondulações na faculdade ainda. (CAROLINA G2 G2) 

(tem professores) que gostam de ensinar, […] tá mais aberto... […] E tem 

aqueles que não estão nem aí, que não se importam. (GRUPO FOCAL) 

 

Da desqualificação à valorização, do professor comprometido ao professor 

descomprometido. Que profissional de saúde sairá desta formação “montanha russa”? Um 

projeto de justiça social passa pela necessidade de firmar uma prática pedagógica ética.  

O que deve ficar claro aqui é que a condução pedagógica deverá sempre ter como 

base ampliar e não prejudicar este funcionamento valorizado pelos estudantes que é a 

capacidade de percorrer sua formação com confiança em si e nos professores. Neste sentido, 
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teremos uma pedagogia que se apoia em um princípio ético de respeito ao outro e fortalece 

uma prática equitativa.  

 

4.3.2 Estar livre de humilhação, intimidação e abuso de poder na relação 

professor-estudante 

 

O roteiro de entrevista tem entre suas primeiras perguntas, uma pergunta sobre a 

relação professor-estudante. Neste momento, grande parte dos estudantes expressa 

positivamente esta relação. A seguir, quando questionados sobre se haviam passado por 

situações de humilhação, intimidação ou abuso de poder, todos os estudantes relatavam 

exemplos negativos nesta relação professor-estudante que, como já dito, está colocado em 

meio a bons exemplos de práticas pedagógicas, em um movimento oscilante.  

Dividi a análise do conteúdo desta condição de possibilidade em duas partes. A 

primeira parte está relacionada a situações que ocorrem na relação professor-estudante-turma, 

em sala de aula ou laboratório, conforme os relatos dos estudantes. A segunda parte se refere 

a situações que ocorrem na relação professor-estudante-paciente durante as clínicas 

universitárias. 

 

Relação professor-estudante-turma: 

v. O grupo focal fez o relato de uma aluna que esqueceu uma casca de banana encima 

da cadeira da sala onde haviam tido aula, no caso, esta sala era um auditório. O professor 

recolheu a casca de banana e guardou até a semana seguinte, onde teria aula novamente, com 

outra professora. Antes da aula iniciar, ele pediu licença à professora para “conversar” com a 

turma, nos remetendo novamente à imagem da escola infantil: 

Aí mostrou a casca de banana preta e começou a falar. A casca de banana preta! 

Começou a falar mal... Queria que alguém se acusasse, senão ia reprovar geral. 

Ele chegou falando que já tinha uma suspeita por onde tinha achado a casca. 

Achei o maior constrangimento! Eu também achei!(outra aluna) Pra turma 

inteira! Ele falava assim: 10 segundos para pessoa se acusar: 1,2,3 aí a pessoa 

se acusou. Não! Acertou no 5! (disse outra aluna). A fulana era a aluna 

conhecida como a da casca de banana, ela era a minha dupla em disciplina x. 

Foi a maior perseguição. Os professores pegaram no pé dela. Ela trancou a 

faculdade. (GRUPO FOCAL) 
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 Inicio o comentário sobre este depoimento indagando-me qual foi o objetivo deste 

professor. Vou partir da suposição de que este professor tinha o objetivo de educar os hábitos 

desta aluna. Por considerar um erro deixar a casca de banana na sala, ele optou por fazer uma 

intervenção corretiva, se assim podemos dizer. Para isto, este professor optou pelo caminho 

do constrangimento. Nos parece que, por vezes, existe uma ideia de que constranger os 

estudantes é considerado um “bom método pedagógico” para que, intimidados, não repitam o 

erro. Mas não podemos chamar esta intervenção como um processo pedagógico ético. Se 

partimos da concepção moral de que devemos respeitar o outro, esta conduta está longe de ser 

moralmente aceita, ainda mais sendo em um processo formador. Vamos a um outro exemplo, 

relatado por dois estudantes:  

vi. Que o professor pediu o material emprestado, aí a pessoa tava meio perdida, 

meio nervosa pra encontrar o que o professor pediu, aí ele: você não vai precisar 

de tudo isso que você trouxe. Por que você trouxe tudo isso? Aí a pessoa: Ah, 

desculpe professor, não tô acostumada e tal, vou me encontrar. E a pessoa tava 

botando tudo organizadinho. Aí ele pegou o material e começou a tacar assim: 

você gosta de tudo organizado? Aí ele começou a pegar e tacar, da mão da 

pessoa.  (ELISA G1) 

Ah! É bagunça que você gosta? Então vamos fazer bagunça! Começou a 

bagunçar a mesa dela toda, jogar as coisas dela no chão, entendeu? […] E a 

pessoa ficou com os olhos cheios de lágrimas assim sabe? (INGO G1) 

i.  

ii. O professor é o detentor do poder que reforça uma estrutura hierarquizada e baseada 

numa “pedagogia do medo”, que destrói identidades, provoca consequências imprevisíveis 

para a formação do futuro profissional. O que se deseja, em atitudes como esta, é imprimir a 

ordem do mais forte sobre o mais fraco, a dominação e a obediência, ao invés do foco na 

formação de profissionais críticos, com iniciativa e com visão social e política.  

iii. Por hora, desejamos que os estudantes não aprendam tudo que lhes foi ensinado 

durante sua formação.     

iv. Diante de atitude de abuso de poder, desqualificação e humilhação como estas 

provenientes de professores, uma estrutura do curso que permite e afirma uma ação ética ao 

longo de seu processo, irá tomar providências para que isto seja considerado um ato antiético 

na docência e estabelecer mecanismos politico-administrativos para que isto seja evitado. 

Mas, antes disso, devemos nos perguntar se a instituição considera atos como estes antiéticos. 

Se os considera, entende que é sua responsabilidade, uma vez que são situações que ocorrem 
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na instituição e que fazem parte de um processo pedagógico (ou “despedagógico”) que está 

formando pessoas? Ou será que existe uma banalização disto? 

v. Quanto a este professor que jogou o instrumental da aluna no chão, foram dados 

outros exemplos de desrespeito, intimidação e humilhação que ocorrem repetidamente com o 

passar dos períodos. Ao serem questionados se a coordenação tem ciência destas atitudes por 

parte deste professor, os estudantes confirmam, sem contudo, nada ser feito.  

  A seguir, exemplos de abuso de poder relacionados com uma postura hieráquica e 

autoritária que se estabelece quando o professor pressupôe que detém o conhecimento e por 

isso, está em um nível superior, e subjuga o estudante:  

Assédio moral eu acho que tem por parte de professores, eu já vi várias vezes 

professor parecer querer fazer o estudante se sentir inferior: Ah, eu sei tudo e 

você não sabe nada. Tá vendo como você não sabe nada?!  (RODRIGO G2) 

[...] Porque eu sou professor, então você tem que me obedecer acima de tudo. 

Você não sabe de nada. (CAROLINA G2 G2) 

  

Em uma pesquisa feita em um curso de Medicina, Rios e Schraiber (2012) 

identificaram diferentes tipos de relação pedagógica, sendo que uma delas foi uma “relação 

pedagógica baseada na desqualificação do aluno”, sobre a qual elas dizem (p.313): 

 

A hierarquia era adotada desde cedo, seja como modo de organização produtiva do 

trabalho, seja como modo de exercício do poder autoritário de alguns. Esse 

treinamento não constava no programa, mas era evidente que começava desde cedo 

a fazer parte da constituição da identidade médica do aluno. Não havendo princípios 

de conduta coletivos, cada um poderia exercer a autoridade de acordo com suas 

convicções, e os subordinados teriam que se moldar às vontades do seu superior. 

i.  

ii. O abuso de poder pode assumir diferentes formas, e uma delas é utilizar o estudante 

como mão- de- obra para produção científica ou para interesses próprios:  

i.[um professor] perguntou quem é bom em inglês na turma, aí o pessoal falou que 

era a alunax. Aí ele: toma, traz esse artigo traduzido pra próxima aula e manda 

pro meu email também. Um artigo de seis, sete páginas.  Mas eu fiquei 

horrorizada, jogou tudo para a mão de uma pessoa. Ficou todo mundo revoltado 

com a situação. Eu fiquei achando que esse cara quer isso pra ele, sabe? 

(FABIANA G1)  

iii. Alguns relatos sugeriram que, em determinados casos, havia uma perseguição do 

professor com o estudante:  
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Tem que ter equilíbrio psicológico. [...] se o professor cismar com você, já era. 

Isso acontece muito. (MIRIAN G1) 

Isso varia muito, teve professor que teve birra, que até reprovou um estudante 

que a gente sabe que foi de birra, ele perdeu a turma, sabe? (TERESA G2) 

iv. Foram relatados casos em que o estudante se sente exposto na frente dos colegas da 

turma, o que o inibe até de solicitar o professor, nos casos em que isso ocorre. Preferem 

perder a oportunidade de aprender a correr o risco de serem humilhados perante os colegas: 

i.A professora de repente falou assim: gente olha aqui! O que tá errado aqui? E aí 

a turma inteira voltou o olhar pra aluna X e eu só vi ela virando a cabeça do 

boneco assim. E eu só vi o pessoal rindo. Ela botou a boca de cabeça pra baixo e 

tava fazendo a raspagem. Ela não tinha se dado conta disso. Enfim, eu acho que 

isso é uma situação de constrangimento. Se a professora não tivesse falado 

dessa forma, eu não teria voltado o olhar pra lá. (FABIANA G1) 

E a professora falou: Ah! Eu não acredito!! Vocês estão vendo isso há tanto 

tempo e você não sabe o que é isso? E todo mundo começou a rir. […] Eu tomo 

na cara, mas to ali! Não desisto! Mesmo assim, choro! (MILA G1) 

Eu tive experiência no laboratório, da professora [...] chegar e pegar o trabalho 

do colega: nossa! que coisa horrorosa! Que isso?! [...] Tá falando com quem, 

gente?! Sabe?! (outra aluna) Eu tive o mesmo problema Eu vendo isso, me 

desestimulava a ir lá mostrar o trabalho. […] Eu não vou me submeter a isso! 

Independente de estar bom ou não. (GRUPO FOCAL) 

ii. Por vezes, a necessidade do professor afirmar o seu poder gera ações sutis que 

subjugam o estudante.  

 [como monitora] eu desenho no quadro como é o fungo, o nome […]  A 

professora X (mais antiga) sempre fala que tá lindo. Ela é uma fofa. Eu adoro. A 

professora y (professora nova), eu fiz esse quadro pra ela, aí ela olhou esse 

quadro antes da turma entrar na sala e não falou nada. Aí ela foi dando a aula e 

me consertando, né? Aqui tem que ser sublinhado e não sei o que. Me 

consertando na frente das pessoas. Um menino da turma é meu amigo e veio 

falar comigo que ela não devia ter feito isso, que ficou muito chato ficar me 

consertando na frente dos outros. Consertando detalhes ridículos e me olhando. 

Podia ter consertado antes, podia ser de forma mais sutil. […] Foi uma situação 

que eu achei totalmente desnecessária. (FABIANA G1) 

 

A professora “disputou” seu poder com a monitora, aproveitando-se de suas falhas 

para desqualificá-la na frente dos outros estudantes. Este modo sutil de afirmar poder é 

comum nos microprocessos pedagógicos, e atuado como um disfarce para práticas que, por 
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vezes, até mesmo se intitulam democráticas e participativas, mas que, no entanto, como fim 

último, espera-se a manutenção da ordem hierárquica e transmissora de saber, já que o saber 

também configura poder. Eu acho que o profesor quer sempre ter a palavra final. [...]. É 

difícil reconhecer, o reconhecimento às vezes fica um pouco difícil. (PROFA.COORD. 

ROSANA) 

Portanto, para verificar se determinados processos pedagógicos estão se 

configurando em bases éticas ou anti-éticas,  temos ali inerente uma relação de diferentes 

poderes que, não raro, entram em conflito. Por serem conflitos implícitos, ocultados, 

dificultam sua problematização. Isto também ocorre no exemplo a seguir: 

iii. Por mais que seja uma piada não muito agressiva, eu não me sentiria bem. Tipo 

assim, ela não faz na hora, mas depois ela fala: Ah! Você tá muito quieto! Não vai 

perguntar nada? Fica fazendo tipo sarcasmo. Fica instigando ele a fazer alguma 

pergunta boba para rir. Aí teve uma vez que a professora numa outra situação falou 

que ele só existia para respirar. Porque ele perguntou se a mitocôndria só existia pra 

respirar e ela falou: e você também faz o quê? Você também só serve pra respirar! 

[...] aí eu já fico meio assim, aí que eu não pergunto mesmo! Mas no geral eles são 

bem tranquilos. Eu acho que é uma coisa assim involuntária, ela acha que ele tá 

brincando. (INGO G1) 

São práticas que se tornam comuns e que passam imperceptíveis pelos professores 

que fazem, e por muitos alunos que já assumem seu papel subalteranalizado e passivo.   

Sem termos isto como mantenedor do status quo, devemos considerar que o 

professor, muito provavelmente teve uma formação em que era mais comum esta postura 

desrespeitosa do professor com o estudante. Por isso, podemos supôr que o professor que 

reproduz esta prática, o faz por entender que esta é a melhor possível. Por outro lado, outros 

professores se referem a suas próprias experiências para criticarem esta posição autoritária e 

desrespeitosa do professor: 

 

Essa relação é autoritária sim, mas o professor foi formado assim, o mestre dele 

era assim e ele simplesmente está reproduzindo. Ele acha que aquela prática é a 

melhor prática do mundo. (PROF. MAURO)  

ii. Eu sou contra (professor humilhar estudante)... Porque eu me formei em 94, 

então eu vim de uma época onde o professor de Odontologia era aquela coisa 

grossa com o estudante, humilhava os estudantes. (PROF. GURGEL) 

iii.  
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iv. E a PROF ROSANA traz uma análise que nos suscita a pensar na própria exigência 

distorcida que o professor tem hoje em dia de publicar e ter uma cobrança que não valoriza o 

ensino enquanto formação humana. Isto converge com uma percepção do professor que se 

coloca como dono da verdade, o que dificulta sobremaneira o debate: 

v. [...] então eu acho que você lidar com o professor é muito difícil, porque ele está 

acostumado a pensar… e a instituição, o sistema permite que ele pense que ele é 

dono da verdade. Eu sei muito endodontia, eu tenho doutorado, tenho pós-

doutorado, eu publico, eu sei tudo. [...] Então eu acho que o olhar tem que parar 

nessa exigência de ter tantos títulos e mostrar que é importante você estar 

lidando com o ser humano. Você não está lidando com uma máquina de ensaio, 

você não está lidando com um questionário, não. Você está lidando com pessoas. 

(PROF ROSANA) 

 

Sobre isto, não podemos responder precisamente, mas a instituição das relações 

assimétricas, a afirmação do poder através da (suposta) detenção do conhecimento envoltos 

em práticas sutis parecem ser as bases de informação que precisamos para desdobrar as causas 

do prejuízo a este funcionamento, sobre se ter um processo formador que invista no 

autorrespeito, na confiança e na integridade emocional. E a esse respeito, nos deparamos com 

tristeza, choro, insegurança. Teve uma matéria, que é quase a mesma que todo mundo, que 

eu chorava em quase todo laboratório, com vontade até de desistir. Choro de desespero. 

(GRUPO FOCAL) 

Relação professor-estudante-paciente: 

 

Como já visto anteriormente, os estudantes afirmam que os professores, em sua 

maioria, tem uma boa conduta nesta relação em clínica. A maioria dos professores sempre foi 

muito atenciosa, [..] A gente viu que eles passaram o que sabiam, então foi muito bom. 

(CLAUDIO G2).E todos os professores entrevistados concordam que não se deve ter uma fala 

agressiva com o estudante e que é preciso resguardar o paciente. 

vi. Falar longe do paciente e longe dos colegas! Eu não vou expôr meu estudante a 

isso, porque ele não é só meu estudante, ele é um ser humano, porque esse é 

meu papel de educador.(PROF. GERALDO) 

Contudo, professores comentam que não é sempre assim que ocorre. Chamar a 

atenção pode se tornar uma desqualificação que humilha o estudante: 
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vii. Já escutei muito já.(na frente do paciente e de colegas) De professor chamar 

estudante de burro. Você já viu isso na parte teórica! Será que você não aprendeu 

isso ainda não?! Os estudantes se sentem humilhados! Humilhados! 

Humilhados! Eu acho que não é por aí! (PROF. GERALDO)  

Em geral, quando ocorre uma má condução ao chamar atenção, isto engloba 

violência verbal, ironia, constrangimento e desqualificação do estudante, além de insegurança, 

medo e desmotivação no paciente.  

viii. Eu acho que o que incomoda muito é quando o professor é ignorante na frente do 

paciente. Isso é uma coisa que incomoda muito, muito! Não são muitos. Eu, 

pessoalmente, tive uma experiência só. Foi muito constrangedor para mim,  [...]a 

gente chamou o professor, aí ele chegou na frente da paciente e falou: Nossa! 

Como é que você não sabe isso, é a coisa mais ridícula! Acho isso desnecessário! 

Primeiro, que eu acho que ele não tem que esculachar, segundo porque eu acho 

que não tem que ser na frente da paciente. A partir dai, acabou! A paciente 

tinha medo de tudo o que a gente fazia nela! Ficou super insegura. (TERESA 

G2) 

 […]A professora foi nos outros equipos falando mal delas (alunas):essas 

meninas não vão passar na minha disciplina. Eu vou reprovar! O clima da 

clínica ficava pesado. [...] Todo mundo ficou tenso. O paciente que estava vendo 

aquilo ficava tenso, sabe? (GRUPO FOCAL) 

 Ao expôr e intimidar os estudantes dentro das clínicas perante os pacientes, o 

professor reafirma seu lugar de poder e desrespeita não somente os estudantes aos quais eles 

se referem, mas todos os estudantes, e também os pacientes, que sofrem de alguma forma o 

impacto deste ato.   

Qual pode ser o impacto desta humilhação em alguns estudantes? O depoimento a 

seguir é de uma aluna que, segundo a colega que indicou seu nome para ser entrevistada, 

havia trancado a faculdade após uma situação que ocorreu com um professor em clínica. 

Percebe-se que, no início, ela não se identifica como a aluna que passou pela situação.  

ix.  

x. De o professor sentar na cadeira, no primeiro dia de clínica, e falar que era um 

absurdo o que estava fazendo, que não tinha que estar ali, que não era capacitado 

para a Odontologia, muito menos para estar com paciente, isso na frente de um 

paciente! Quando a pessoa não estava fazendo nada de errado mesmo, nada 

demais, até pediu para tirar uma dúvida, porque não sabia se estava fazendo 

correto ou não, que era a primeira vez, e o professor sentar e falar isso, e a 

pessoa sair chorando da clínica. Te digo que desestimula. Eu não tive um caso 

assim tão grande, tão direto. O meu foi mais assim por implicanciazinha, sabe? 
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Ah, não! Eu não acho que você seja boa, então vou te deixar de lado. E aí nas 

minhas dúvidas eu ficava sem atenção, e quando eu era cobrada, eu era 

cobrada, forte! E aí eu comecei a ficar desetimulada, ficava nervosa na hora de 

atender, e aí eu comecei a criar um bloqueio. Eu criei um bloqueio e não 

conseguia mais atender, não conseguia! Eu começava a tremer, começava a suar 

frio, me dava vontade de chorar, me dava vontade de vomitar, e aí eu não 

conseguia mais atender. Aí eu tranquei a faculdade [...] Mas aí eu pensei que eu 

estava na faculdade, num ensino superior excelente e não tinha porque não me 

formar por uma pessoa que foi idiota comigo! Sei lá, ás vezes era o jeito dele, 

também não quero justificar, me atrapalhou em algum momento ou eu me deixei 

atrapalhar, de repente fui fraca, não sei. E com isso eu voltei. E por causa da 

turma, foi muito melhor, me senti muito melhor e consegui ir numa boa. Superei 

isso, mas para algumas pessoas eu acho que trava, para outras... difícil mas 

passa, dá graças a Deus que passou por aquilo, nunca mais vai ver aquele 

professor e vai embora.   (CAROLINA G2 G2) 

xi.  

xii. Devemos considerar que, apesar da aluna reconhecer que o professor estava errado 

(uma pessoa que foi idiota comigo), os estudantes  podem se culpar por se sentirem fracos em 

não aguentarem as críticas do professor. Porém, não podemos chamar de críticas a violência 

da desqualificação, da humilhação, da perseguição e da intimidação em uma instituição de 

ensino que pretende formar profissionais de saúde respeitosos com os pacientes. Por vezes, os 

estudantes acreditam nesta desqualificação ou se sentem culpados, o que faz com que eles se 

sintam envergonhados e os impede de pedir ajuda.  

Uma professora do ciclo básico que dá aula para outros cursos da saúde enfatiza a 

responsabilidade da universidade em tratar destas questões, e lembra o quanto este tema ainda 

é velado e considerado um tabu na formação em saúde. 

xiii. Sim. Responsabilidade total da universidade e dos professores. A gente tem vários 

casos de suicídio na Medicina e isso é abafado, não é discutido. Existem também 

vários casos de estudantes da Enfermagem que abandonam. Então é cada um 

por si mesmo.( PROF. ELIANE) 

O depoimento a seguir nos remete novamente à necessidade de se ter um olhar 

crítico para a norma social elitizada que prevalece no curso de Odontologia e o quanto isto 

pode estar promovendo discriminação social: 

xiv. Eu tive uma experiência muito ruim com essa coisa do meu erro, mas só na 

presença dos meus amigos. O professor  perguntou de onde eu tinha vindo, se eu 

tinha vindo da guerra, porque a minha calça tinha uma mancha. Aí ele falou 

assim: e esse sapato seu, você tem água em casa? De onde você veio? Na frente 
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dos meus colegas. Eu me senti constrangido. Eu chorei na clínica neste dia. 

Chorei porque eu me senti violentado. Ele não me conhece e eu sou obrigado a 

respeitá-lo. Eu me senti impotente, porque eu sou obrigado a respeitá-lo senão 

ele poderia me reprovar, [...] Até que eu vi depois que, tipo assim, eu vou começar 

a vir com essa calça mesmo e eu venho com esse sapato mesmo. Mas ele foi duro 

com isso. Ele me castigou. Ele falou assim: você vai ser a última pessoa a pegar 

paciente. Todas as pessoas vão pegar paciente e você vai ser o último. O castigo 

do jardim de infância! Eu não vou aprender, eu não vou aprender! [...]Essa coisa 

da calça eu identifico como exclusão social. Ainda mais o discurso: de onde você 

veio? Da onde você vém? Você veio da guerra? (MURILO G2) 

No seguimento deste relato, o estudante questiona sobre o que é um erro. E um 

professor também faz um breve comentário sobre isso. Este questionamento nos parece 

interessante para suscitar reflexões sobre os microprocessos pedagógicos que envolvem o erro 

do estudante, a condução do professor e a preservação do paciente. 

xv. E eu não sei se eu errei também. Porque era uma bronca por um erro. Mas que 

erro é esse? O que é configurado como erro? Até nesse processo de formação, 

ainda não tem instrumento, eu não tinha dinheiro para comprar uma calça nova 

nesse processo de formação, e eu também não tinha a técnica pronta. Então o 

que é um erro? O que é discutível como erro?[…] (MURILO G2) 

xvi. A parte de erro técnico, que comete um erro com o paciente, eu não considero que 

seja culpa dele. A culpa é da formação anterior dele. […](PROF. CARLOS) 

xvii. A PROF ROSANA chama estes desrespeitos de alguns professores com estudantes e 

pacientes de uma abordagem deselegante: 

xviii. Um professor expôr o estudante ou pelo desconhecimento daquele trabalho que 

ele tá fazendo, ou por não ter um material. A abordagem ser uma abordagem 

deselegante, vamos dizer assim. (PROF ROSANA) 

  

 Esta visão “light” da coordenação do curso estaria, aos olhos de Dejours (2007), 

escassa de uma responsabilidade do próprio curso sobre a produção destes sofrimentos. 

Quando o entendimento do sofrimento alheio é dissociado da indignação provocada por uma 

situação injusta, este se torna um fenômeno naturalizado e pelo qual nada se poderia fazer. É 

resignação que ecoa de outras formas: Tem professor que é mais grosso, menos grosso, mas 

isso é da pessoa, né? (JULIA G2) 

  Portanto, esta adversidade provocadora do sofrimento alheio não é da 

responsabilidade de ninguém, pois depende do comportamento de cada um, e não implica em 
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uma questão de justiça ou ética. Para estes posicionamentos, a solução se restringiria a um 

atendimento psicoterápico aos afetados pelo tal sofrimento. Todavia,  

 

As noções de responsabilidade e justiça concernem à ética e não à psicologia.O 

juízo de atribuição, por sua vez, passa principalmente pela adesão a um discurso ou 

a uma demonstração científica, ou ainda a uma crença coletiva, que seja inconteste 

para o sujeito que a julga. (DEJOURS, 2007, p.20) 

 

Esta resignação pode passar também pelo discurso, afirmado pelos estudantes, 

inclusive, de que é uma grande minoria de professores que representa a condução antiética na 

relação professor-estudante, tal como enfatiza CAROLINA G2, a mesma aluna que trancou a 

faculdade por desenvolver um bloqueio em função de uma situação com um professor: 

Pontuadíssimo, um ou dois que tem uma atitude ruim, o resto não, muito pelo contrário. 

(CAROLINA G2) 

Estes desafios para transformar os microprocessos pedagógicos trazem a necessidade 

de insistir no amplo debate, compartilhar experiências e visões entre os professores e os 

estudantes. Isto nos parece ser condição necessária para que este funcionamento que garante 

estar livre de humilhação, intimidação e abuso de poder na relação professor-estudante possa 

ser ampliado e não seja prejudicado ao longo da formação deste estudante. 

 Suspeito que todos passam por algum tipo de desrespeito causado pelo próprio 

processo de formação, que continuará naturalizado enquanto não for enxergada a 

responsabilidade da instituição formadora. Estes argumentos servem também para o próximo 

grupo de funcionamentos que tratará de integridade física e moral. 

 

Arranjos institucionais: Autorrespeito, confiança e integridade emocional 

Arranjos pedagógicos 

 Chamou atenção os relatos que valorizam um processo pedagógico que coloca o estudante 

como central, em que propostas democráticas e dialógicas prevalecem, gerando um ambiente 

de ensino-aprendizagem em que as cobranças do professor por desempenho se dão de formas 

distintas daquelas impostas de modo heterônomo. Entretanto, esta prática mais dialógica 

ainda coexiste com práticas mais autoritárias. 

Arranjos políticos 
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O curso está politicamente centrado na gestão (coordenação e direção), onde o movimento 

estudantil é visto praticamente como uma extensão ou auxiliar desta gestão e, portanto, tem 

seu papel enfraquecido e mantenedor desta conformação rígida do curso, onde a gestão atua 

como amenizadora das questões que a ela chegam, sem se ter uma visão ampla sobre a 

necessidade de se discutir as bases destas atitudes, quais sejam o abuso de poder e a 

perpetuação de autoritarismos que instalam a “pedagogia do medo”. 

A tensão entre a liberdade do professor em conduzir os processos pedagógicos com os 

estudantes e atitudes antiéticas nesta condução nos leva a enfatizar a importância de discutir 

esta questão, de modo que sejam pauta de reuniões de departamento e que sejam motivo para 

debates e ações para buscar transformar estas práticas. 

 

 

4.4 Integridade física e moral 

 

 Este funcionamento surgiu a partir de relatos dos estudantes e professores que fazem 

parte de uma rede de interações nas quais ocorrem diferentes tipos de violência física e moral, 

passando por assédio sexual e a convivência com um ambiente sexista. Sobre estas questões, 

ainda pouco se fala na formação em saúde, e pretendo lançar luz a algumas situações que, 

consideradas sérias por uns, triviais por outros, estão de alguma forma dificultando a 

capacidade de manter a integridade física e moral dos estudantes e fazendo parte da 

construção de suas identidades.  

 

4.4.1 Estar livre de qualquer tipo de violência física e/ou assédio moral 

 

Esta primeira condição de possibilidade emergiu do relato de estudantes sobre 

situações nas quais eles se sentiram violentados emocional e fisicamente. Muitos destes 

relatos demonstram violências que ocorreram no trote. 

O trote, na maioria das vezes, é o primeiro encontro com o curso, onde os estudantes 

passam por uma espécie de ritual no qual se submetem ao que os estudantes mais antigos 

determinam, sendo, portanto, um ritual que fortalece a hierarquia
57

. Então, a primeira regra 

                                                 
57 A antropóloga Heloísa Buarque de Almeida, que ministra uma (disputada) disciplina sobre Antropologia e Gênero e 

coordena o programa USP Diversidade na Faculdade de Medicina da USP, pondera que, em sociedades desiguais como a 

nossa, rituais de passagem tais como o trote, fortalecem a hierarquia. Menciona ainda o caráter pouco eficaz de medidas 
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social encontrada pelo calouro é uma regra de submissão. Ainda que seja optativa (os relatos 

sugerem que o trote é opcional) esta opção é atravessada por subjetividades que estão 

relacionadas com expectativas, receio de exclusão e legitimação do trote pela universidade 

que reforça a tradição e ambiente intimidador, conforme nos coloca Akerman et al (2014). 

O relato a seguir inicia explicando a representação do trote para ele enquanto aluno, 

como uma comemoração pela vitória de ter passado no processo seletivo e chegado a este 

nível de formação. Entretanto, a condição para que isto de fato seja uma comemoração é que 

não tenha nenhuma agressão nem física nem moral à pessoa. Contudo, continua sua fala com 

um relato de um caso de agressão moral ocorrida com uma colega durante o trote. 

 

uma menina que é evangélica e foi obrigada a beber vinho, entendeu? Eu acho 

isso desagradável, aí depois ela saiu, ficou chorando porque, porque ela não 

queria e obrigaram. Tudo bem que ela poderia ter negado, mas fica uma 

situação chata, porque ficam enchendo o saco e não sei o que. Fica aquela 

pressão todo mundo em cima de você e a pessoa acaba fazendo e depois se 

arrependendo. [...] Mas eu acho que isso não vem ao caso aqui na odonto não. 

Só esses casos mais pontuais. (INGO G1) 

 

As alunas a seguir fazem um relato sobre tinta no ouvido como exemplo de violência 

física: 

[…] comigo teve uma briga, teve uma tensão! Ah, eu não gostei que enfiaram 

tinta no meu ouvido. Mas isso eles fizeram com todo mundo.[…] (MIRIAN G1) 

Eu só participei um dia (do trote), porque logo no primeiro dia eu me estressei lá 

com um menino porque eu disse pra ele que meu cabelo não pode fazer essas 

coisas, [...]Tacou tinta na minha cabeça e enfiou o negócio no meu ouvido. Se a 

gente não quer, você tem que respeitar a gente. (MILA G1) 

 

Já outros alunos tinham melhores percepções: O trote foi tranquilo. Eu tinha a opção 

de ir embora quando quisesse. (FABIANA G1) e É um trote mais pra diversão. (CLAUDIO 

G2) 

E havia práticas de trote menos impositivas: […] E eu não acho certo no primeiro 

dia pintarem as pessoas porque é desagradável. Então o que a gente combinou é que não ia 

pintar no primeiro dia, só ia botar fantasias […](ELISA G1) 

                                                                                                                                                         
campanhistas e imediatistas contra o trote violento. Como coloca “Mas se não houver uma mudança estrutural, teremos mais 

dez, quinze, vinte anos de campanha contra o trote, e não vai resolver nada,” (REVISTA PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2015, p. 

32)  
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Estes relatos mostram experiências distintas, algumas denotam violência física e 

desrespeito e outras demonstram uma maior preocupação em não desrespeitar os calouros, 

evitar humilhação e constrangimentos. Em uma pesquisa realizada sobre o trote, foi aplicado 

um questionário aos alunos citando três práticas que achavam ser “brincadeira” no trote e três 

que consideravam “violência”. A conclusão a que se chegou é que o que é brincadeira para 

uns é violência para outros. (ALMEIDA JR, 2015
58

)   

O que gostaria de chamar a atenção é a falta de preocupação dos professores sobre 

como ocorre o trote que, de fato, é tratado como uma entidade a parte, ao mesmo tempo que é 

parte da formação, apesar de não ser visto assim: 

Não conheço. Eu já vi os meninos pintados na rua pedindo dinheiro e só. Não sei 

como é o trote todo.(PROFA.CLAUDIA) 

Não, não conheço, porque eu tô no nono período, né? Mas eu já ouvi falar do 

trote aqui,ouvi falar que não é mais aquele trote que a gente recebeu. Agora aqui 

eles pedem pra arrecadar dinheiro na rua e eles pintam a pessoa de super 

herói... De minie... Pinturas bonitas, são legais. (PROF. GURGEL) 

 

Apesar de serem professores universitários, os professores que entrevistei aqui, em 

grande parte não demonstram terem tido alguma reflexão crítica ou questionadora sobre o 

sentido e simbolismo do trote. Vejamos a visão da PROF ROSANA: 

O trote na Odontologia é muito tranquilo. A única coisa que eles fazem que eu já 

tentei conversar.. enfim... é [...] menina fica com o sutiã do lado de fora, menino 

com a cueca e eles vão lá pegar o dinheiro.[...] E a chopada também, que é só 

chopp. O calouro trabalha mesmo pro veterano, eles arrecadam um dinheiro 

bom dessas moedinhas que eles pegam, mas até falei: gente, é a noite inteira só 

chopp? […] eu acho tranquilo. (PROF ROSANA)  

 

Para esta professora, o trote é tranquilo, apesar de identificar uma questão que a 

incomodou e que “tentou conversar” mas sem sucesso. Outra fala que me chamou a atenção é 

quando ela afirma que o calouro trabalha mesmo é pro veterano, o que demonstra um papel 

de subjugação do calouro em relação ao veterano que é naturalizado neste ritual de iniciar 

uma estrutura hierárquica de formação. 

Em escolas mais tradicionais, com status social maior atribuído a seus alunos, como 

Engenharia, Medicina, Direito (e acrescento ainda Odontologia), o trote costuma ser antigo e 

                                                 
58 Revista PIAUÍ, 2015, p. 32. 
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institucionalizado. Nessas escolas, parte do corpo docente participa da cultura do trote, seja 

acobertando, seja estimulando. (REVISTA PIAUÍ, 2015) 

Uma professora do ciclo básico, que pertence a outro departamento e dá aula para 

diversos cursos de saúde já coloca uma fala mais crítica sobre a o fato da instituição 

formadora ignorar completamente o trote. 

Eu vejo aqui da janela os estudantes andando de elefantinho, acho humilhante, 

mexe muito negativamente comigo. Nossa, olha que coisa triste! E eles vão 

reproduzir isso. [...] Trote não se conversa. Isso não é um assunto deles, pra 

eles. (departamentos) (PROF. ELIANE) 

Seria interessante abrir canais de comunicação sobre esta questão, que envolvam não 

somente os professores e gestores, mas também estudantes que trazem diferentes vivências no 

trote e diferentes olhares, avançando até mesmo em uma crítica melhor refletida, o que ainda 

não ocorreu com grande parte dos professores.  

Ainda sobre violência física, tiveram dois relatos na relação entre professor e 

estudante: 

 

Eu não sei onde encaixar, mas o meu amigo, em uma das clínicas, levou um 

tapa na mão de uma professora. Ele pegou uma coisa errada, ela (a professora) 

bateu assim (demonstra batendo na mão e dizendo:) Não, não pedi isso! Ele até 

hoje nunca esqueceu isso. (MURILO G2) 

[...] teve um professor que agrediu uma aluna. Eu sei que a aluna passou 

inclusive com 10, porque ela ameaçou de processo, sei lá o que. Agrediu 

físicamente. Porque parece que ela tava fazendo besteira. Não justifica! Ele 

mandou ela parar e falou que estava indo. A menina não parou, ele foi lá, deu 

um tapa nela, derrubou tudo e falou: eu mandei parar! Eu não sei qual era a 

gravidade do que estava acontecendo, entendeu? Eu sei que a menina saiu 

chorando, gritando. Sei é que passou com 10. (JULIA G2) 

 

Ao ouvir pouco mais de vinte estudantes em um universo de aproximadamente 360 

estudantes, tive dois diferentes relatos de violência física realizadas pelos professores. 

Existem diversos desdobramentos ao longo das análises deste funcionamento que servirão 

para tratar desta questão, desde  uma formação que preserva uma conformação rígida, pouco 

democrática, que coloca os estudantes como passivos, que recebem o ensinamento do mentor, 

até abuso de poder alimentado por uma hierarquização das relações que, ao se tornarem 

autoritárias, não encontram qualquer barreira institucional para freiar atitudes desrespeitosas. 



172 

 

4.4.2 Estar livre de assédio sexual e de desrespeito ao gênero e à orientação 

sexual 

 

Recentemente tem aparecido na mídia cada vez maior número de casos
59

 de 

violência de gênero contra a mulher dentro das universidades, denotando um ambiente 

machista onde a formação universitária tem acontecido.  

Se minha escuta tivesse sido um pouco menos atenta, estaria escrevendo aqui que, ao 

menos no trote, a condição de estar livre de assédio sexual e desrespeitos ao gênero ou à 

orientação sexual estaria assegurada, já que os estudantes (e professores), de uma forma ou de 

outra, tinham a percepção de que, de um modo geral, o trote neste curso é tranquilo. Contudo, 

tal percepção se forma a partir da comparação com outros trotes nos quais a violência é mais 

explícita e “absolveria”, por assim dizer, o trote mais ameno.  

Os depoimentos a seguir denotam “brincadeiras” machistas e desrespeitosas que 

reforçam um estigma de objeto sexual vulgarizado e, muitas vezes, afirmado pela nossa 

sociedade: 

(no trote) As meninas subiam na parte mais alta do DCE e os veteranos em volta, 

e tinha que falar se você era virgem ou não, para qual veterano você daria, e 

tinha que apontar, qual posição você mais gosta, perguntas assim. E tinha que 

falar! Constrangedor! […] Ah! Da melancia. Eles pegam uma halls e  botam na 

melancia, aí você tem que pegar com a boca. Só que você fica deitada no chão, de 

bruços e pega a halls com a boca! Ai, não! Ainda bem que eu não fui esse dia. 

(MIRIAN G1) 

Eles fazem umas brincadeiras que eu acho muito ridículas, obscenas, enfim! Mas 

foi tranquilo. No dia que  teve essas brincadeira mais hard eu não vim, graças a 

Deus. (FABIANA G1)  

O que significa tolerar um ritual que oscila entre violência e não violência, respeito e 

não respeito?. 

O aluno MURILO G2 compementa: 

                                                 
59

 BONADIO,M.“Demonstrações de tal ordem vem se estendendo desde o ano passado em diversas instituições 

universitárias: ofensas transfóbicas nos banheiros da UNICAMP; professor de Direito da PUCRS — que em meio a uma 
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sua participação no silenciamento das estudantes vítimas de estupro que denunciaram seus agressores; entre outros tantos 

casos denunciados.” Disponível em:  Seria o machismo o patrimônio da Universidade Federal do Paraná? - 
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Participei (do trote). (você gostou?) médio. […] a gente saiu e fizemos 

brincadeira de criança, tipo subir a escada de mão dada, de ponta cabeça, aí foi 

divertido, como se fosse uma brincadeira de criança, e depois eles pintaram a 

gente, [...] Depois a gente foi para uma orla [...] e que a gente tinha que cantar 

umas músicas de conteúdo sexual, homens e mulheres e, claro, machista para 

caramba o conteúdo das músicas, e muito neurótico no sentido daquela fissura 

por sexo, que era uma coisa insustentável. Eu não sofri violência no sentido 

sexual, não fui obrigado a fazer nada, mas eu sofri uma forma de violência, 

porque os meninos precisavam tirar a camisa, eu era muito magrinho e uma 

veterana falou assim: Nossa! Olha esse calouro, como o corpo dele é feio! […] 

assim: o que que tem de errado com o meu corpo, gente? É o meu corpo, mas não 

falei nada… aí foi médio, eu gostei da parte da brincadeira, mas eu senti que as 

relações eram diferentes, de repente se eu brincasse com alguém é porque eu tava 

afim, porque eu queria ficar com aquela pessoa, poderia acabar transando. Era 

bem estereotipado. (MURILO G2) 

 

As mulheres eram total vulnerabilizadas nessas brincadeiras, porque era uma 

brincadeira machista e heterosexual, então eram os homens falando para as 

mulheres, apesar de eu não me sentir confortável nessa situação. (MURILO G2) 

 

Murilo G2 tem uma clara percepção do contrangimento causado por estas 

brincadeiras machistas, ou talvez por entendê-las assim, sente-se constrangido e nota isto nas 

mulheres. Sua elaboração a esse respeito é mais desenvolvida do que a percepção das próprias 

mulheres que entrevistei que não deixavam de expressar constrangimentos, porém não tinham 

opinião tão formada sobre isso. Provavelmente, MURILO G2 teve oportunidade de 

aprofundar estas reflexões por ser militante do movimento gay.  A seguir, traz um exemplo 

dos muitos constrangimentos ocorridos ao longo do curso causados por um ambiente 

heteronormativo e novamente machista, que, outra vez, demonstra a questão do ambiente 

sexualizado e afirmação de uma imagem estereotipada do corpo da mulher como objeto 

sexual, durante uma aula: 

Eu lembro de um professor que brincou comigo, ele tava falando sobre uma 

determinada posição do corpo em uma análise laboratorial, ele falou alguma 

coisa relacionada a bunda, ele usou a palavra bunda, e da forma q ele falou: 

bunda de mulher, que todo brasileiro gosta de peito de bunda de mulher. E ele 

perguntou para mim se eu gostava. Aí eu falei que não, que eu não era 

heterossexual. Aí ele ficou assim (expressão de assustado). Ai eu falei: tem mais 

alguma pergunta, professor? Aí ele voltou para a aula, não falou mais nada. Eu 
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senti que ele tava forçando a barra, forçando uma piada, forçando uma situação 

de mau gosto. (MURILO G2) 

(e os meninos, apoiavam as brincadeiras?) Quando eles apoiavam, eu intervinha, 

até pela minha experiência de mundo. Porque eu escraxava ao ponto máximo. Ah, 

é? O que você faria? Você não enxerga ela como sua colega? É um objeto? 

Alguma coisa para você usar, não sei o que? E a situação era desconfortável, e 

os outros riam, mas não sei se eles riam de mim ou comigo. Mas rolava disso. 

Por exemplo, essa piada do professor, de peito e bunda, os meninos riam.  Era 

machismo e eles estavam confortáveis com isso. (MURILO G2) 

Segue muito a condição vulnerabilizada das minorias enquanto sociedade 

mesmo: pobres, mulheres, principalmente, até por esse ambiente sexualizado, 

são muito vulneráveis a isso. Mulheres são muito vulneráveis na relação 

interpessoal entre estudantes, mais de objeto sexual, a imagen estereotipada de 

mulher. (MURILO G2) 

Como gay, sempre fui muito militante, mas também existem situações muito 

humilhantes com relação à esse ambiente sexualizado, machista e 

heteronormativo. Ainda sinto que existe isso, mas também eu combati muito isso. 

Existem muitas piadas, muitos momentos constrangedores de brincadeiras nas 

clínicas. E eu acho justamente que é em decorrência dessa relação de poder 

extremamente machista, [...] E os professores também nas clínicas, eles falam 

muitas piadinhas com contexto sexual.  (MURILO G2) 

 

 Estes relatos falam por si só. Este aluno já fez uma análise bastante elucidativa sobre 

este quadro que prejudica esta condição de estar livre de assédio sexual e de desrespeito ao 

gênero e à orientação sexual. Um ambiente machista e heteronormativo predomina nesta 

formação de futuros profissionais de saúde e aumenta desigualdades. E nestes últimos 

exemplos, temos isso afirmado pelo ato do professor, como “brincadeiras” que são parte das 

aulas.  As relações veterano–caloura, professor–aluna, desenham o contorno de um poder 

ocultado por uma naturalização, um tanto invisível aos olhos de quase todos.   

Aos olhos de MILA G1 não passou imperceptível. Respondeu imediatamente, 

quando perguntei se havia nesta formação situações de assédio sexual: 

 

Ah! Sim! Acontece (assédio sexual). Estávamos todos assistindo aula, aí 

estávamos falando de bruxismo, então (uma aluna) falou que ela tá vendo o filme 

e ela fica rangendo os dentes. Aí o professor falou assim: Ah, eu posso ver isso 

pra você, é só você me convidar pra ver um filminho com você. Na frente da 

turma toda! Aí ela ficou chocada, né? Falou: não! O senhor tem que me 

respeitar! […] (e o professor continuou) se você quiser a gente vai lá na clínica, 

mas só se eu puder brincar! […]. E ele é sempre assim com todo mundo, com as 
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menininhas mais bonitinhas, então?! Lourinhas e tal, aí que… nossa! Tem 

uma lá!  É muita gracinha. Tanto que faz tanta graça que tudo dela ele faz.  

[…] você vê que é uma relação diferente!  (MILA G1) 

 

Em revisão de literatura sobre assédio sexual sofrido por alunas de cursos de saúde, 

observa-se a sua alta frequência, seja entre professor e alunas, entre alunos ou entre residentes 

e alunas
60

. A ampla maioria dos artigos é proveniente de estudos nos Estados Unidos, o que 

não caracteriza ser este o país com maior número de assédios, mas sim uma maior 

preocupação com o tema que gerou avanços em pesquisas sobre isso. Nos parece que os 

países, de um modo geral, ainda não percebem este quadro de assédio sexual como um 

problema ético com o qual a instituição de educação universitária precisa lidar e, no caso 

específico deste levantamento, falamos somente de formação em saúde.   

Neste estudo, observou-se que as alunas do grupo focal consideram as brincadeiras 

de conotação sexual algo trivial na relação entre professor e alunas, como coloca uma 

participante do grupo focal: Dá um molezinho... Em geral uma gracinha... (que os professores 

fazem) (GRUPO FOCAL). Ao fazer este relato, a aluna não demonstrava qualquer sentimento 

de indignação ou reprovação, e o restante do grupo não se manifestou diferente.  

 Estas atitudes são consideradas naturais e até inevitáveis, de acordo com a PROF 

ROSANA, ao responder a pergunta da entrevista com uma brincadeira: 

 

Eu acho que hoje o professor, principalmente eu acho os professores homens 

mais jovens, bonitos… as meninas, a maioria é de mulheres, porque é a maioria 

que domina a Odontologia, eu acho que eles são bem resistentes. (risos) eu 

daria nota 10 para eles! (PROF ROSANA) 

 

 

 Esta fala da PROF ROSANA instiga muitos aprofundamentos para compreendermos 

as consequências da sociedade machista na qual vivemos e que ainda preserva um discurso 

utilizado inclusive por mulheres, para obscurecer contextos que sempre estão no limite do 

assédio sexual e, por vezes, estes limites são ultrapassados. Estamos, entretanto, dentro de 

uma instituição educacional que, além disso, está formando profissionais de saúde.  
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É um ambiente propício ao assédio sexual, assim. Eu acho muito ingênuo, 

inclusive, assim. Existem implicações judiciais, mas essas relações são 

construidas a partir de um contexto. Eu acho que eles se aproveitam desse 

ambiente sexualizado.(MURILO G2) 

 

Eu acho que se você vivenciar essas relações de clínica, isso acontece sim. A 

gente ouve falar muita coisa. Ás vezes a gente conversa também em conversas 

informais e o cara fala, elogia atributos, não sei o que e tal... Até aí tudo 

bem...acho que se não passar disso, tudo bem. Agora, aproveitar o caráter de 

vulnerabilidade do outro, aí é grave. Agora, não é só aqui, acho que em todo 

lugar vai ter sempre alguém com esse perfil. (PROF. MAURO) 

  

 Este professor visualiza uma fronteira do que se pode e do que não se pode, fronteira 

esta que não está baseada em um princípio muito claro. A conversa informal entre os 

professores sobre atributos das alunas podem virar gracinhas em sala de aula, nas clínicas, 

nos laboratórios, ou se tornar assédio sexual através de brincadeiras constrangedoras? Como 

colocou MURILO G2, o ambiente é propício ao assédio sexual, e quando o ambiente já está 

legitimado pelo curso, não falta nada para acumular situações contrangedoras e humilhantes, 

que podem chegar a processos: 

Já soube. Acho que tem um professor que foi afastado, sofreu um processo. É um 

professor que os estudantes diziam que fazia assédio sexual. Acho que ele não 

está mais.  (PROFA. MARCIA) 

Caso que eu ouvi dizer foi professor com aluna. Rolou um processo e tal e outro 

de assédio moral também, sempre de professor com aluna.  (PROF. MAURO) 

 

Eu não percebi nunca. Já soube que teve um professor que fez assédio sexual e 

uma aluna processou ele. (PROF. GURGEL) 

 

Houve relato, inclusive de assédio entre professor e uma paciente, que foi 

“convencida” a não fazer a denúncia: 

 

um caso que uma determinada paciente queria fazer uma denúncia sobre assédio 

sexual e aí chamaram as pessoas envolvidas e aí as pessoas chegaram e falavam: 

deixa isso pra lá, não foi bem assim, aí chegou até a mim e não avançou, mas a 

paciente queria fazer a denuncia. Foi professor - paciente. Foi convencida a 

deixar as coisas como estavam.  (PROF. MAURO) 
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Este tipo de violação em relações assimétricas aumenta as vulnerabilidades de 

gênero e classe social e expôe a universidade a uma deslegitimação de seu papel de formação 

humana, ética e socialmente justa. 

O depoimento a seguir desta professora é bastante interessante para um 

posicionamento propositivo e pedagógico do enfrentamento destas questões: 

Era uma coisa que tinha que ser enfrentada. […] O que eu falo de despreparo é a 

falta de disposição de trazer à luz essas coisas para olhar pra elas e dizer: é isso 

que a gente vai fingir que não esta vendo? Essa situação de assédio! A gente vai 

fingir que não está vendo? Essas meninas estão vindo pra cá pra serem 

formadas e estão sendo assediadas? Como é que a gente lida com isso? E o que 

que a gente faz... Eu não gosto de trabalhar com a coisa da punição. Eu prefiro 

trabalhar com a coisa que se você joga luz, traz à tona, você deve evitar que 

aconteça ou pelo menos fortalecer as pessoas pra lidar com aquela situação ou 

não permitir que ela chegue em um ponto desses. Imagina o grau de violência que 

isso representa pra uma menina que está em formação o professor fazer uso 

disso. E a instituição finge que não vê que isso circula?!  (PROFA. MARCIA) 

 

Atitudes com conotação machista e assédio sexual precisam acender o debate sobre 

os marcadores sociais que produzem desigualdades no interior da formação universitária. E 

ainda, para a formação de profissionais de saúde, isto se torna uma pauta curricular. Como 

colocou Marques et al (2012), vale salientar a dimensão cotidiana destes desrespeitos no 

interior da formação universitária que, em geral, são tolerados por aqueles que deles 

participam, especialmente quando envolve  relações assimetricas de poder, originando uma 

espécie de violência invisível que, na grande maioria das vezes, não chega a ser assumida, 

verbalizada ou denunciada pelos que dela sofrem. 

Diversas vozes, por vezes, expressavam constrangimento e indignação por 

acontecimentos de assédio sexual, de machismo, de ambientes sexualizados e 

heteronormativos. Por outras vezes, percebia-se a banalização, a naturalização ou a afirmação 

disto.  

  

Eu pelo menos nunca ouvi falar alguém dizer: vamos fazer uma discussão cujo 

tema é assédio, violência. Nunca ouvi falar nisso. Eu acho que seria válido, 

porque muitas vezes tem pessoas que desconhecem. Você trazer temas que não é 

diretamente relacionado com o tema no qual o cara está inserido, ele não 

aparece.  (PROF. MAURO) 
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O fim da análise se encontra com seu início, no primeiro funcionamento, que solicita 

um encontro intelectual com outros saberes, outras práticas que demandem conteúdos, por 

vezes, ainda bastante guardados. Perante o que nos foi revelado nos desdobramentos de toda a 

análise,  fazer uma discussão é só o começo.  

 

 

Arranjos institucionais: Integridade física e moral 

Arranjos pedagógicos e políticos 

A partir dos relatos dos estudantes sobre suas experiências, tanto positivas quanto negativas 

no trote, observa-se a necessidade de dar luz a esta questão na formação, de modo que este 

tema faça parte de uma pauta de diálogos entre professores e destes com os estudantes. Uma 

construção de um olhar crítico sobre estas questões é o que arranjos pedagógicos podem 

oferecer. O desafio está em reconhecer um papel de responsabilidade da instituição 

formadora quanto ao trote. Por ser considerado tranquilo, o trote deste curso acaba por 

esconder os problemas e a representação de sua prática para os estudantes e para sua 

formação. 

Outras experiências de violência física relatadas partiram de professores com estudantes. A 

este respeito não surgiram, ao longo dos relatos, arranjos institucionais. Tais arranjos 

precisam emergir no coletivo desta comunidade acadêmica. Entretanto, a partir dos 

desdobramentos das análises, temos visto o quanto a conformação autoritária e hierárquica 

de uma formação pode gerar abusos de poder e diferentes tipos de violência. Arranjos 

pedagógicos e políticos são válidos para buscar uma transformação mais estrutural que possa 

fazer com que este tipo de violência seja compreendida como parte de um contexto propício 

a que isto ocorra. O desafio está em evitar que seja minimizado “por ser algo pontual”. 

Violência na formação, quando ocorre pontualmente, continua sendo violência que faz parte 

daquela formação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Me propus a olhar um contexto de formação em saúde de uma perspectiva diferente 

daquela que se costuma adotar. Me interessou a lente da justiça social para os processos 

institucionais e pedagógicos que participam da formação de profissionais de saúde e os seus 

desdobramentos, que revelaram um borbulhar de questões. A isto segue uma proposição, 

ainda que inicial, inacabada, mas que traz um caminho sob a forma de arranjos pedagógicos, 

curriculares, organizacionais e políticos para se pensar nas mudanças. 

No capítulo 1, trouxe referências sobre pensar uma universidade que não sirva mais 

para a manutenção das estruturas injustas da sociedade. Uma universidade mais igualitária, 

democrática, aberta à cultura popular e ancestral e comprometida com a construção de uma 

sociedade mais justa, tanto em sua produção de conhecimentos, ideias e práticas políticas e 

sociais, quanto na sua formação de indivíduos que não estejam rodando em volta de si 

mesmos, mas que sua vida profissional esteja implicada com a vida social e política de seu 

mundo. Nisto se insere a formação em saúde. Portanto, quando falo de justiça social na 

formação em saúde, não estou me referindo apenas a uma justiça da e para a universidade tão 

somente, mas considerando que a formação de profissionais de saúde mais humanizados, 

éticos e preparados para os desafios colocados pela família de Marcos, Fátima e Gabriel, por 

exemplo, também fazem parte do projeto de justiça social da universidade para se buscar uma 

sociedade mais justa.     

  Ainda no capítulo 1, trago os registros acadêmicos sobre violência na formação e no 

trabalho em saúde. O intuito foi expôr a problemática, e situá-la, para que possamos nos 

questionar se ainda pretendemos ter profissionais de saúde dialógicos, humanizados e 

socialmente críticos em um cenário em que encontramos violências, hierarquias sociais e 

autoritarismos. Os estudos mostram que são práticas banalizadas ou até mesmo legitimadas 

pela formação destes profissionais.  

Ao definir a estrutura teórica para trabalhar justiça social na formação em saúde, 

busquei uma concepção de justiça. Elaborei um espaço de análise construído por uma base 

informacional em que tenho o enfoque dos funcionamentos como o critério de justiça, e 

alguns avanços do enfoque da capacitação como complementos de conteúdos para esta base 

informacional, como a ênfase nas desigualdades que incluem traços identificatórios como 
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raça, orientação sexual e gênero. Também do enfoque da capacitação, temos a base de 

comparação entre as vidas reais, para determinação destas desigualdades.  

 O enfoque dos funcionamentos é uma alternativa que responde às limitações do 

enfoque da capacitação no que diz respeito a uma excessiva ênfase na liberdade, que limita o 

escopo daqueles incluídos nesta concepção de justiça e seria dependente de autodeterminação. 

Observou-se, ao longo do estudo, que uma concepção de justiça construída a partir de uma 

concepção moral, tal como o enfoque dos funcionamentos, tornou-se um critério que auxiliou 

nas análises no sentido de se verificar o que operava como justo ou injusto, ético ou antiético 

nos microprocessos intitucionais e pedagógicos.  

A partir do enfoque dos funcionamentos, foi possível também incluir no escopo do 

critério de justiça, os funcionamentos potenciais e não apenas aqueles já realizados. Dessa 

forma, podíamos perceber que alguns alunos já entravam no curso com sensibilidade para 

apreender a alteridade, como constituinte da identidade daquele aluno, como por exemplo, 

MILA G1. Como vimos, a alteridade constitui a base para ação moral, social e política deste 

profissional de saúde em formação, e caberia à formação afirmar este funcionamento e 

potencializá-lo, no caso desta aluna e de todos os alunos que trazem este funcionamento 

potencial. 

   Outro instrumento que se mostrou importante no complemento desta base 

informacional ao longo das análises foi o método teórico para analisar desigualdades, 

utilizado por Wolff e De Shalit (2007). A partir do conceito de igualdade relacional, onde os 

autores se debruçam sobre a investigação das relações que ocorrem na sociedade, relações 

estas que determinam vantagens ou desvantagens, os autores elaboram os conceitos de 

desvantagens aglomeradas e de funcionamento fértil, que se tornaram úteis para este estudo. 

Fazendo uso disto, ou seja, aguçando meu olhar para aqueles indivíduos que acumulavam 

mais desvantagens, especialmente aquelas desvantagens que minavam muitas outras, pude 

perceber melhor as desigualdades, e como estas se construíam na rede de interações deste 

curso analisado. Por exemplo, na medida em que os pacientes das clínicas universitárias eram 

prejudicados em função de determinados arranjos organizacionais e relacionais que tinham o 

ensino antes do cuidado, esta prática pode ser considerada injusta, uma vez que estes 

pacientes acumulam desvantagens sociais que deveriam, em uma instituição de ensino e de 

saúde, serem amenizadas. Tal prática revelou-se injusta também para os alunos, porque 

prejudica a condição de assistir os pacientes nas clínicas de forma ética, sensível e respeitosa. 
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E ainda, temos isto como parte de um ensino para o futuro profissional de saúde, com risco de 

ser reproduzido. Por outro lado, quando existe uma conformação organizacional e relacional 

que prioriza o cuidado do paciente, e nisto inclui o ensino da técnica ao aluno, isto passa a 

tornar-se uma prática justa e equitativa como parte do aprendizado deste aluno e ampliação de 

seu funcionamento.  

O primeiro objetivo deste estudo foi buscar saber quais eram os funcionamentos 

relacionados a esta formação em saúde quanto à justiça social, neste período histórico e dado 

o contexto do curso. Ou seja, busquei verificar os estados e ações (ser/fazer) dos estudantes de 

Odontologia que compõem suas identidades enquanto estudantes deste curso, em uma 

perspectiva da justiça social e quais as condições de possibilidade para garanti-los. O método 

utilizado através de uma escuta qualificada dos estudantes e professores, incluindo a 

coordenação do curso, e tendo como repertório teórico a concepção de justiça adotada, foi 

satisfatório para alcançar este objetivo, e apresento o quadro de funcionamentos na introdução 

do capítulo 4. Os funcionamentos definidos foram: ação moral, social e política; 

reconhecimento e respeito à diversidade; autorrespeito, confiança e integridade emocional; e 

integridade física e moral.  

O outro objetivo foi, através do desdobramento interpretativo dos conteúdos que 

geraram tais funcionamentos, verificar as condições, interações e processos que expandem ou 

prejudicam estes funcionamentos. 

 Do borbulhar de questões desveladas ao adentrar nestas relações e nesta rede de 

interações pedagógicas, inicio trazendo aspectos que reafirmam as características desta 

formação. O curso de Odontologia ainda é uma formação que preserva estruturas de uma 

profissão tecnocrática, liberal e elitizada, que opera de maneira penetrante na formação dos 

cirurgiões-dentistas, conforme discorre Arouca (2008). 

  Esta estrutura tecnocrática, liberal e elitizada constitui o que chamei de “norma 

social elitizada”, norma esta que se encontra neste processo de formação e que, no aqui e ali 

das semelhanças e diferenças, não deixa de estar presente também na Medicina que, 

juntamente com Odontologia, são cursos da saúde que preservam um dado “status social” da 

profissão. 

Temos, portanto, que nos debruçarmos sobre esta rede de interações - que provocam 

violências e, em movimentos oscilantes, possibilitam alteridade - ter como nosso grande 

cenário, esta norma social elitista que nos diz que, em um curso de Odontologia somente 
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deveria entrar quem, ao menos, tem como pagar o material odontológico. Quem não pode 

pagar o material, não tem o direito de querer ser dentista em um curso universitário, dito 

“público”. Portanto, o funil social está ainda maior, e parece que o interesse corporativo em se 

manter o status da profissão de ricos e brancos
61

 se mantém. Não basta os materiais serem 

caros, é preciso que sejam as marcas mais caras. Marca barata não serve, pois se supõe que os 

estudantes são todos ricos e precisam comprar o material para serem utilizados em sua vida, 

para durar eternamente no consultório privado onde irão atender aqueles que podem pagar. 

Não basta pedir somente o que será utilizado, é preciso pedir mais, aumentar o preço desta 

lista e, o que não foi utilizado, guarda-se para usar um dia, no consultório privado.  Não se 

forma para o SUS desde aí.  

E a norma social elitizada está também na fala da assistente social da universidade, 

que diz para a aluna, cotista, que ela está no lugar errado. Se não tem como pagar, o que faz 

ali como aluna de Odontologia? Isto também ouve do professor de genética. O que faz ali, em 

uma universidade, se estudou em escola pública que não tinha professor? E “ouve” do seu 

curso, que exclui quem não pode ir aos eventos sociais, congressos e à própria festa de 

formatura, porque são caros, e isso não se discute – é uma norma, norma social elitista. E 

assim é com MIRIAN G1, com MURILO G2 e, talvez, com muitos outros alunos que não 

entrevistei e que ousaram subverter a regra e fazer Odontologia, apesar de suas condições 

sociais que não se “enquadram” ao curso. 

 Está implícito que queremos uma sociedade idealmente igualitária, com saúde e 

educação pública de qualidade para todos, sem pobreza, sem preconceitos, sem discriminação 

de qualquer natureza. Se já tivéssemos alcançado esta sociedade, não teríamos os resultados 

deste estudo, não teríamos sequer motivos para termos este estudo. Não precisaríamos. É a 

persistência das mazelas das desigualdades que nos traz argumentos a favor da necessidade de 

uma política de cotas – temos que tê-las enquanto é necessário, e isto não exclui qualquer 

outra ação nos outros níveis de educação ou outros setores da sociedade.  

As mazelas da desigualdade também justificam a necessidade de uma formação 

universitária de profissionais que possam ser comprometidos com a busca de uma sociedade 

mais justa, ao invés de reproduzir as mesmas desigualdades dentro da universidade e manter, 

                                                 
61  Na parte quantitativa de seu estudo, TEIXEIRA (1998) conclui que negros, mulatos e pardos se encontravam, 

relativamente, em maior número em cursos de menor prestígio social, como Enfermagem, Pedagogia, Serviço Social e 

outros, que em geral, tem mais baixa remuneração. Enquanto que em cursos com maior status, como Medicina, Odontologia, 

Engenharia e outros, que são profissões melhor remuneradas, os brancos encontravam-se ainda melhor representados. Pouco 

mais de 15 anos depois, não se percebe mudanças tão significantes, ao menos nos cursos de Odontologia, conforme 

demonstrado nas entrevistas do presente estudo. 
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através da atuação dos próprios profissionais ali formados, estas desigualdades porque, assim, 

a universidade reproduz as estruturas sociais injustas, e ensina a reproduzi-las.  

Partimos do entendimento que, se ainda temos uma sociedade injusta, precisamos que 

instituições de saúde e educação não sejam reprodutoras e afirmadoras disto. Ou seja, torna-se 

um compromisso da universidade operar suas estruturas de modo democrático e justo, 

especialmente na formação de profissionais de saúde que, com sua atuação profissional, 

podem agir diretamente nestas estruturas sociais, desde que sejam éticos e socialmente 

comprometidos.  

Vimos, como resultado das entrevistas, que os alunos que tem uma condição social 

mais baixa também são os mesmos alunos que demonstraram já terem entrado no curso com a 

experiência da alteridade, com um olhar sensível ao outro, paciente. Não devemos assumir 

isto como regra definidora, por suposto. Entretanto, nos parece que as experiências de 

conviver em diversidade são potencialmente transformadoras de uma visão de mundo e, 

consequentemente, de modos de atuar como profissional de saúde perante as injustiças 

sociais, o que justifica trabalhar esta diversidade nos seus arranjos institucionais e 

educacionais, e traz mais um argumento em defesa da política de cotas.  

A norma social elitista também hierarquiza áreas de conhecimento dentro do curso - 

que ainda diz para MIRIAN G1 que a área na qual ela está envolvida (saúde coletiva) não é 

coisa séria para a Odontologia. Ainda que atualmente em menos intensidade, persiste o 

prestígio daquelas áreas da Odontologia que são melhor remuneradas e que são direcionadas 

ao atendimento em consultório, o que reafirmam o caráter liberal da profissão.  A mobilização 

do campo da saúde coletiva dentro deste curso, para além de uma atuação disciplinar, através 

de um núcleo de atuação com iniciação científica, integração ensino-serviço (PET-saúde), 

monitoria, encontros, seminários, etc, bem como o seu protagonismo no espaço de reforma e 

implantação curricular, mostram-se como um avanço para a formação dos profissionais de 

saúde e como uma reação à norma social elitizada. Este pode ser considerado o maior avanço 

neste curso que tem, no novo currículo, uma potencialidade ainda maior.  

Contudo, as entrevistas demonstraram que, apesar dos avanços relevantes do campo 

da saúde coletiva, o campo da bioética, com seu conteúdo social no que tange as 

desigualdades e injustiças, não somente socioeconômicas, mas também raciais, de gênero, de 

identidade e orientação de gênero, são necessários de serem inseridos e fazerem parte do 

encontro intelectual destes futuros profissionais de saúde.  
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Os resultados mostram que estes alunos que estão se formando profissionais de saúde 

precisam ter o entendimento do que é ser negro neste país, do que é ser pobre, do que é ser 

mulher, do que é ser homossexual, do que é ser uma pessoa com deficiência física. Cabe aqui 

discutir pertencimento, reconhecimento, sexismo, machismo, exclusão social e muitas outras 

coisas necessárias de conhecer como ocorrem na nossa realidade. Conhecendo isto, nos 

abrimos para aprender alteridade, para termos relações mais justas e equitativas e para 

respeitar a história do outro, em suas diferenças, e apendendo com elas. 

Os resultados apontam também para uma falta de respeito ao gênero, à raça, à classe 

social, e à orientação sexual, nas interações desta formação. Grande parte do que foi relatado 

estava no âmbito cotidiano dos processos pedagógicos, se operando como brincadeiras, 

chacotas e comentários que reproduzem um ambiente sexualizado, machista, heteronormativo 

e preconceituoso. Em alguns casos, são manifestações explícitas, mas em sua grande parte, se 

dão em meio à invisibilidade, tecendo nuanças, mas que deixam suas marcas no que se ensina 

e como se ensina.  Enquanto práticas naturalizadas, prevalecem como parte desta formação.    

  As entrevistas identificam, ainda, uma conformação rígida do curso, que tem em sua 

estrutura organizacional e em seus processos pedagógicos, a manutenção hierarquizada, 

pouco democrática e pouco participativa. Percebeu-se uma noção equivocada de que um 

curso se constitui como democrático ou participativo quando os alunos podem ir à 

coordenação sempre que necessitarem, mesmo que recebam como resposta uma ‘acalmada’ 

de suas angústias e indignações, como se problemas éticos pudessem ser tratados somente 

como questões psicológicas. 

A tudo isto, os alunos respondem com passividade. Apesar de terem tido relatos bem 

elaborados sobre os resultados de práticas autoritárias e sobre como eles vislumbram uma 

formação mais horizontalizada, menos infantilizante, menos domesticadora e mais 

emancipadora em algum sentido, se mantêm inertes. O movimento estudantil – Diretório 

Acadêmico (DA) – na época da entrevista, encontrava-se descaracterizado. Sem qualquer 

cunho político e sem grandes comprometimentos com sua própria formação. E isto suscitou 

uma reflexão sobre a importância da formação política dos futuros profissionais de saúde, mas 

que, paradoxalmente, se formam em uma estrutura que não cria dispositivos para isto, salvo 

esforços isolados de alguns professores e do núcleo de saúde coletiva, mas que atuam como se 

nadassem contra uma correnteza.  
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Quanto aos aspectos relacionados aos microprocessos pedagógicos, percebemos que 

os alunos, a partir de suas referências de formação escolar e que se reproduziam na formação 

universitária de aulas pouco dialógicas, bancárias e focadas no professor e na avaliação, 

relatavam que o curso ainda oscila entre aqueles professores que eles entendem como mais 

comprometidos, mais abertos, mais dialógicos e atentos, que podem ser considerados 

exemplos - a quem chamam de educadores - e aqueles professores que se preocupam menos 

com o aluno e mais com a transmissão hermética de conteúdo ou, tampouco, não se 

comprometem com o aprendizado ou com o aluno e com os pacientes. 

  Ouvi de parte dos alunos que a maioria dos professores é comprometida com o 

aprendizado e com uma prática respeitosa tanto em clínica, junto aos pacientes, quanto em 

sala de aula ou no laboratório. Contudo, isto não impediu que todos os alunos tivessem 

depoimentos sobre exemplos de condutas pedagógicas opressoras, desrespeitosas e 

autoritárias, passando por assédio moral, desqualificação, abuso de poder, humilhação, 

constrangimentos e violência física. Tais práticas são banalizadas ou naturalizadas nesta 

formação e, provavelmente, em todas as formações de saúde onde isto ocorre. Tal banalização 

se opera por discursos de que são casos isolados e que a maioria age assim de forma 

respeitosa. Entretanto, como visto, os casos não são tão isolados, e uma formação 

universitária, de onde sairão profissionais de saúde, não deveria ter graduações de tolerância 

para isto. 

Este olhar pelas lentes da justiça social para a totalidade destas interações nos faz 

compreender que existe um fio condutor que atravessa uma formação que se deixa escapar de 

violências, desrespeitos e outras hierarquias maléficas, de modo interrelacionado. Dos 

microprocessos pedagógicos autoritários, antidemocráticos e infantilizantes às violências, à 

discriminação e à exlusão social na relação professor-estudante-paciente e entre os colegas 

estão formando uma única rede que reproduz injustiças. Não podemos dizer que todas as 

violências se originam de uma mesma natureza, mas certamente percebe-se o quanto um 

contexto alimenta o outro. O quanto uma conformação hierarquizada do curso, por exemplo, 

alimenta uma relação de abuso de poder que reverbera na relação com estudantes e com 

pacientes. E o quanto, nesta conformação, os estudantes em desvantagem (social e de gênero, 

por exemplo) se tornam ainda mais vulneráveis e isto alimenta uma falta de diversidade que, 

subjetivamente, produz muito para este futuro profissional de saúde. Para as especificidades 

do curso de Odontologia, temos uma norma social elitista que atravessa todas as interações, 

condições e processos injustos desta formação. Para que se possa compreender e buscar 
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solucionar a violência, o desrespeito, a discriminação, sejam estas explícitas ou ocultadas, é 

preciso ter este entendimento sobre o quanto as normas sociais, as relações de poder e as 

estruturas de cada curso são legitimadas e operam no cotidiano destas formações. 

Das análises emergiram condições de possibilidade para mudança, na forma de 

arranjos pedagógicos, curriculares, políticos e organizacionais. São possibilidades que 

apontam para uma pedagogia mais ética, uma organização institucional mais democrática e 

mais justa com os pacientes das clínicas, uma prática equitativa nos microprocessos 

pedagógicos de forma que a diversidade possa ser afirmada e reconhecida como 

potencialmente necessária à formação do profissional de saúde que poderá, então, juntamente 

com encontros como aquele com a família de Fátima, Marcos e Gabriel, transvalorar e recriar 

a potência de ser.  

A violência saltou aos meus olhos e mostrou lições muito mais importantes do que o 

que está explicitamente dito. Por hora, enquanto temos uma reprodução das injustiças sociais 

formando profissionais de saúde que poderão continuar reproduzindo tais injustiças, negamos 

naturalizá-las e precisamos deixar as vozes ecoarem.  

 

ECO DE MURILO G2 

 

Então acaba que o jeito como a gente é doutrinado, ensinado na 

faculdade, a gente reproduz isso como figura de poder, figura de 

conhecimento, desprezando o conhecimento do outro, desprezando a 

vivência do outro. Então é por isso que é difícil julgar, por 

exemplo, os meus amigos, porque eu sei como eles foram ensinados, 

então eu sei que é pertinente a postura deles segundo o que eles 

viveram, é coerente. Eu acho violento, mas eles foram ensinados 

assim, então a postura deles é essa.[...]é ser muito objetivo a 

ponto de ser autoritário com o paciente, a dizer como a pessoa deve 

viver para ter saúde.  

 
ECO DO PROFESSOR MAURO 

 

Tem professores ótimos aqui, tem mesmo! Mas o professor não vive a 

universidade. Isso faz toda uma diferença. Porque eu vivo a 

universidade. Faz diferença, porque você tá vivenciando os problemas 

que a universidade tem, as mazelas, as relações... Mas pra fazer 

tudo isso, eu tenho que estar na universidade. Se eu sou professor 

DE (dedicação exclusiva), e venho aqui uma vez na semana ou, como em 

alguns casos, de 15 em 15 dias, jamais vai penetrar! Não vai 

discutir cota com alguém ou vai discutir currículo ou o que for. 

Esse cara não tá preocupado com isso, tá só contando o tempo. 

Infelizmente. 
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ECO DE MILA G1 

Eu fiquei chocada. Mas eu falei: Não! Bola pra frente! Se tiver que 

fazer VS (verificação suplementar), vamos fazer, vamos estudar. Aí 

eu fui! Sozinha! Nenhum professor me ajudou. Aí, depois ele foi e me 

viu na rua uma vez e perguntou: E aí? Passou? Aí eu falei: Passei! E 

tal... Mas assim, eu queria uma ajuda de como estudar. Esse conteúdo 

é complicado pra mim. - Ah, não! Porque o meu doutorado na 

Alemanha....sabe? Eu não estudei isso nem no ensino médio! Quero 

saber do seu doutorado na Alemanha?! Então assim, eu tô sabendo que 

eu tô com um professor muito bom aqui na minha frente que pode me 

ajudar, mas cadê ele? Sabe?! (MILA G1) 

 
ECO DE INGO G1 

 

Não é sentar meia dúzia da equipe da coordenação, porque eles não 

sabem o que está acontecendo de errado. Porque a gente que está 

vivenciando isso no dia a dia. Não é o professor chegar e falar para 

eles ou eles chegarem e ficar analizando a gente, é a gente chegar e 

falar! 
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ANEXO 2: TCLE 

 

Pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva  

ENSP- Fiocruz / UFF / UERJ / UFRJ 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

(Estudantes - entrevistas) 

  

Você está sendo convidado para participar da pesquisa O ensino superior em saúde na perspectiva 

dos funcionamentos – o caso da Odontologia, que faz parte de um projeto de doutorado em Bioética, 

Ética Aplicada e Saúde Coletiva. O objetivo principal deste estudo será analisar os contextos no 

ambiente de ensino ligados às relações entre os alunos e entre alunos e professores, como estas 

ocorrem positiva ou negativamente ao longo da graduação. Ou seja, não é você que será avaliado ou 

estudado, mas o ambiente social de ensino na sua faculdade e assim não teremos resultados 

individualizados.Você foi selecionado por ser estudante de um curso na área da saúde e sua 

participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores, com as 

instituições envolvidas na pesquisa ou com a sua faculdade. Sua participação nesta pesquisa consistirá 

em participar de uma entrevista realizada pela própria pesquisadora e, se necessário, realizar um diário 

de uma semana a respeito de sua experiência como aluno(a). A pesquisadora utilizará um roteiro de 

perguntas abertas e você não precisa responder as perguntas que não desejar responder. Pedimos 

autorização para gravar as entrevistas e nos comprometemos a apagar a gravação após a análise dos 

dados. Os riscos de identificação serão controlados mediante a utilização de uma codificação que 

impedirá relacionar a entrevista que você participou com o seu nome e, além disso, a instituição em 

que ocorrerá a pesquisa também não será divulgada, bem como qualquer característica que possa 

identificá-la. Desta forma, as informações obtidas através dessa pesquisa e sua participação serão 

confidenciais. Não existem benefícios individuais relacionados com a participação na pesquisa, mas 

você estará colaborando para que entendamos melhor o processo de formação em saúde.  

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora, podendo 

tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

 

______________________________________ 

 

          Michelle Cecille Bandeira Teixeira   Tel: 92407843 

email: michelle.cecille@gmail.com 

 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

______________________________________ 

Participante da pesquisa 
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Pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva  

ENSP- Fiocruz / UFF / UERJ / UFRJ 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

(Estudantes – grupo focal) 

  

Você está sendo convidado para participar da pesquisa O ensino superior em saúde na perspectiva 

dos funcionamentos, que faz parte de um projeto de doutorado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde 

Coletiva. O objetivo principal deste estudo será analisar os contextos no ambiente de ensino ligados às 

relações entre os alunos e entre alunos e professores, como estas ocorrem positiva ou negativamente 

ao longo da graduação. Ou seja, não é você que será avaliado ou estudado, mas o ambiente social de 

ensino na sua faculdade e assim não teremos resultados individualizados. Você foi selecionado por ser 

estudante de um curso na área da saúde e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento 

você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em 

sua relação com os pesquisadores, com as instituições envolvidas na pesquisa ou com a sua faculdade. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar de um grupo focal realizado pela própria 

pesquisadora e uma auxiliar de pesquisa (como anotadora). Você poderá se abster do debate ou se 

retirar do grupo a qualquer momento que desejar. Pedimos autorização para gravar o debate e nos 

comprometemos a apagar a gravação após a análise dos dados. Os riscos de identificação serão 

controlados mediante a utilização de uma codificação e asseguramos o sigilo sobre sua participação. A 

instituição em que ocorrerá a pesquisa não será divulgada bem como qualquer característica que possa 

identificá-la. Não existem benefícios individuais relacionados com a participação na pesquisa, mas 

você estará colaborando para que entendamos melhor o processo de formação em saúde. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora, podendo 

tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

 

 

______________________________________ 

 

          Michelle Cecille Bandeira Teixeira   Tel: 92407843 

email: michelle.cecille@gmail.com 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

 

______________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

 

 

Pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva  

ENSP- Fiocruz / UFF / UERJ / UFRJ 
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Comitê de Ética em Pesquisa da UFF 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

(coordenador de curso, professor)  
 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa O ensino superior em saúde na perspectiva 

dos funcionamentos, que faz parte de um projeto de doutorado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde 

Coletiva. O objetivo principal deste estudo será analisar os contextos no ambiente de ensino ligados às 

relações entre os alunos e entre alunos e professores, como estas ocorrem positiva ou negativamente 

ao longo da graduação. Ou seja, não é você que será avaliado ou estudado, mas o ambiente social de 

ensino na sua faculdade e assim não teremos resultados individualizados. Você foi selecionado por ser 

professor de um curso na área da saúde e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento 

você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em 

sua relação com os pesquisadores, com as instituições envolvidas na pesquisa ou com a sua faculdade. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar de uma entrevista realizada pela própria 

pesquisadora. A pesquisadora utilizará um roteiro de perguntas abertas e você não precisa responder as 

perguntas que não desejar responder. Pedimos autorização para gravar as entrevistas e nos 

comprometemos a apagar a gravação após a transcrição. Os riscos relacionados com sua participação 

estariam relacionados à sua identificação. Isso será controlado mediante a utilização de uma 

codificação que impedirá relacionar a entrevista que você participou com o seu nome e, além disso, a 

instituição em que ocorrerá a pesquisa também não será divulgada bem como qualquer característica 

que possa identificá-la. Desta forma, as informações obtidas através dessa pesquisa serão 

confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Não existem benefícios individuais 

relacionados com a participação na pesquisa, mas você estará colaborando para que entendamos 

melhor o processo de formação em saúde.  

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço da pesquisadora, podendo 

tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

  

______________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador 

                                              Michelle Cecille Bandeira Teixeira   Tel: 92407843, email: 

michelle.cecille@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa: tel e email 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

_________________________________________ 

Participante da pesquisa 
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ANEXO 3: Roteiros de entrevistas 

 

Roteiro para entrevistas com alunos dos três primeiros períodos da faculdade: 

 

1) O que espera da Universidade? O que significa ser um aluno universitário?  

2) O que espera do curso? Se você fosse responsável por montar o curso que está fazendo. 

Como faria? 

3) Fale de sua experiência de relação professor/aluno/turma na universidade? Conte exemplos 

de interações em: 1) sala de aula;  2) individuais; 3) em seminários, 4) no trabalho de campo; 

5) na clínica universitária; 6)  na produção de pesquisas/trabalhos acadêmicos. 

 Como uma relação boa ou ruim faz diferença no desempenho do aluno? 

4)  Como entende que deve ser uma relação aluno/colegas na universidade?  Se sente bem 

integrado em turma? Isso interfere no seu desempenho? 

5) Como foi seu trote? Percebeu alguma situação de constrangimento no trote? Com você? 

Com colegas?  

6) Como atua o DA do seu curso? Como é a interação do DA com os alunos? 

7) Nas clínicas, como entende que deve ser a relação aluno/professor/pacientes? Quando um 

professor precisar te ensinar ou te chamar atenção por algum erro, como espera que seja?  

8) Exemplifique (ou relate) tipos de situações que deixaram você (ou um colega) constrangido 

/ envergonhado ou humilhado / desqualificado no processo educativo: 

9)  Já passou por alguma situação de preconceito, exclusão social, assédio moral ou sexual, 

violência física ou verbal, ameaça/uso de poder? Já viu (ou soube de) algum colega que tenha 

passado por isso?  

10) Você acha que existem colegas da turma que estão mais vulneráveis a situações 

humilhantes, constrangedoras, de assédio, preconceituosas ou que provocam uma exclusão 

social em algum sentido? 

11) Existe diversidade na sua turma? Que tipo? Racial? Cultural? Social? Religiosa? De 

identidade de gênero? De acessibilidade? (exemplos: estrangeiros /  homossexuais ou 

transsexuais / classe social  - alunos cotistas/ negros / deficientes físicos. Como é a interação 

com os colegas/turma?  Se percebe alguma dificuldade, identifica algum auxílio da 

universidade ou dos professores com esses alunos? 

12)  Qual a sua percepção a respeito desta convivência com a diversidade no seu curso? Acha 

que faz alguma diferença para você? 

13) Você identifica o seu curso como democrático, onde os alunos podem ser ouvidos, podem 

participar de debates sobre seu currículo, sua grade, seu percurso acadêmico? 

14) Você considera que estas questões devem fazer parte de debates no processo educacional? 

Tem alguma sugestão de como poderia ser? 
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 Roteiro de entrevistas para alunos dos três últimos períodos da faculdade: 

1) Qual o significado de ser um aluno universitário? Teve alguma oportunidade de debater 

sobre isso até aqui? Teve um desenvolvimento pessoal ao longo do curso? O que te marcou 

mais? 

2) Para o seu desenvolvimento ao longo do curso, como aluno da saúde, o que você valoriza 

mais na experiência até aqui? Se você fosse responsável por trazer mudanças no seu curso, o 

que faria?  

3) Fale de sua experiência de relação professor/aluno/turma na universidade? Conte exemplos 

de interações em: 1) sala de aula;  2) individuais; 3) em seminários, 4) no trabalho de campo; 

5) na clínica universitária; 6)  na produção de pesquisas/trabalhos acadêmicos. Essas relações 

fazem diferença no desempenho do aluno? 

4) Como entende que deve ser uma relação aluno/colegas na universidade? Se sente bem 

integrado em turma? Isso afeta o seu desempenho como aluno? 

5) Como foi seu trote? Percebeu alguma situação de constrangimento no trote com você ou 

colegas?  

6) Como atua o DA do seu curso? Como é a interação do DA com os alunos? 

7) Durante as clínicas, como é a relação aluno/professor/pacientes?  

Quando um professor precisou te ensinar ou te chamar atenção por algum erro, como foi 

feito? Quando o professor precisou demonstrar algum caso clínico ou procedimento, como foi 

feito? Como você gostaria que tivesse sido? 

Testemunhou alguma situação de colegas que considerou positiva ou negativa? Essas atitudes 

influenciam o desempenho do aluno? 

8) Entre alunos ou entre alunos e professores ou estes com os pacientes das clínicas ou nas 

visitas de campo,  já passou por alguma situação que te deixou constrangido ou envergonhado 

ou humilhado/ desqualificado (mesmo que você não consiga identificar bem o motivo do 

constrangimento)? Testemunhou algum colega passar por isso? 

9) Já passou por alguma situação de preconceito, exclusão social, assédio moral ou sexual, 

violência física ou verbal, ameaça/uso de poder? Já viu ou soube de algum colega que tenha 

passado por isso? 

10) Você acha que existem colegas da turma que estão mais vulneráveis a situações 

humilhantes, constrangedoras, de assédio, preconceituosas ou que provocam uma exclusão 

social em algum sentido? 

11) Existe diversidade na sua turma? Que tipo? Racial? Cultural? Social? Religiosa? De 

identidade de gênero? De acessibilidade?  

Como é a interação com os colegas/turma?  Se percebe alguma dificuldade, identifica algum 

auxílio da universidade ou dos professores com esses alunos? 

12)  Qual a sua percepção a respeito desta convivência com a diversidade no seu curso? Acha 

que faz alguma diferença para você? 
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13) Você identifica o seu curso como democrático, onde os alunos podem ser ouvidos, podem 

participar de debates sobre seu currículo, sua grade, seu percurso acadêmico? Acha isto 

válido? 

14) Você considera que estas questões devem fazer parte de uma pauta curricular do processo 

educacional ? Como você acha que poderia ser? Fóruns de discussão? Pauta de reuniões de 

departamento?  15) E na política institucional? Para estabelecer regras, núcleos institucionais 

de apoio, atenção, regulação? 

 

 Roteiro de entrevistas para professores e coordenadores/diretor: 

1) Qual o papel da universidade na formação do aluno?  

2) Para o desenvolvimento do aluno de graduação em saúde, o que considera como pilares?  

3) Como você acha que você colabora na construção destes pilares? O que você acha que são 

obstáculos a isso? 

4) Fale de sua experiência de relação professor/aluno/turma na universidade. Exemplifique 

com formas de interação em sala de aula, em seminários, em trabalho de campo, 

individualmente... E os outros professores deste curso? Como você percebe essa interação? 

5) Como entende que deve ser uma relação aluno/colegas/turma na universidade? Já percebeu 

alunos isolados?  Você acha que essa interação influencia o desempenho do aluno? 

6) Sabe como é o trote? O que acha? Existe alguma discussão entre os docentes sobre isso? 

7) Sabe como funciona o DA do curso? Qual o papel de um DA pra você? 

8) Durante as clínicas, como é a relação aluno/professor/pacientes? Quando precisa ensinar ou 

chamar atenção por algum erro, como faz? Quando precisa demonstrar algum caso clínico ou 

procedimento, como faz?   

9) Já percebeu ou soube de alguma situação que deixou algum aluno constrangido/ 

envergonhado ou humilhado/desqualificado? 

10) Já percebeu ou soube de alguma situação de preconceito, assédio moral ou sexual, 

violência física ou verbal? Algum aluno já veio a sua procura para conversar sobre isso?  

11) Você acha que existem alunos que estão mais vulneráveis a estas situações?  

12) Você acha que existe alguma responsabilidade da Universidade de tratar destas questões 

no seu ambiente de ensino?  Você considera isso importante para o desenvolvimento dos 

alunos? 

13) Qual o grau de diversidade que existe no curso? Que tipo? Racial? Cultural? Social? 

Religiosa? De identidade de gênero?  

14) Você considera que a convivência com a diversidade na universidade pode influenciar na 

formação do aluno do curso da saúde?  

15) Quanto aos alunos estrangeiros, você acha que eles apresentam alguma dificuldade ao 

longo do curso? Que tipo de dificuldade? Como ocorre a interação com eles? Considera que 

deveria ter algum auxílio diferenciado para estes alunos?  
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16) Você identifica o curso como democrático, onde os alunos podem ser ouvidos, podem 

participar de debates sobre seu currículo, sua grade, seu percurso acadêmico? 

17) Você considera que estas questões devem fazer parte de uma pauta curricular do processo 

educacional ? Como você acha que poderia ser? Fóruns de discussão? Pauta de reuniões de 

departamento? Tema para discutir nas jornadas? 

 18) E na política institucional? Para estabelecer regras, núcleos institucionais de apoio, 

atenção, regulação? 

 

Roteiro para grupo focal com os alunos 

1 – Missão da universidade e da formação em saúde 

2 – Interação com colegas e professores  

3 – Abordagens dos professores com os alunos em diferentes contextos pedagógicos 

4 – Violência no ambiente de ensino 

5 – Diversidade no ensino / preconceitos / exclusão social 

6 – Abordagens dos professores quanto ao item anterior 

7-Trote 

8- DA 

9 – Universidade democrática 
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ANEXO 4: Quadro de funcionamentos com conteúdo de relatos 

 

Ação moral, social e política 

Funcionamentos  Conteúdo  

Capaz de 

julgar, escolher 

e agir de uma 

maneira ética, 

reflexiva e 

argumentada.  

 

Sim (as pessoas precisam sair da universidade melhores). Eu acho que uma pessoa melhor é uma pessoa que entra em devir com as coisas, porque é muito 

especial ter um outro tipo de olhar que não é meu, que não é seu, mas é um terceiro olhar. […]. De repente uma pessoa melhor que sai da universidade seria 

uma pessoa que tem contato com outros universos de conhecimento e de vida, com outros encontros afetivos, que normalmente estes encontros não são 

facilitados, até de forma intelectual mesmo, porque eu acho que, por exemplo, cairia bem uma disciplina sobre arte, cairia bem uma disciplina sobre ética , 

cairia bem uma disciplina sobre psicologia, cairia bem! Para que a gente saisse não só com aquele olhar muito familiar que a gente ta acostumado […] 

MURILO G2  

 

É uma questão de você  fazer com que as pessoas olhem a mesma situação de outros ângulos. […] E tentar ter outras visões, conversar com pessoas diferentes, 

buscar outros referenciais antes de  tomar uma posição fechada. […]  Uma coisa que ele (aluno) tinha tão certa e de repente ele pode olhar sobre outro 

referencial, é um exercício válido. Pena que a gente não faça isso tanto, especialmente nestes campos disciplinares. PROFA MARCIA 

Nao só conhecimento teórico, mas também de pessoa, de como agir. MILA G1 

Por isso você vê dentistas médicos tecnicamente bons mas sem nenhuma sensibilidade, sem nenhuma capacidade de entender as coisas. PROF CARLOS 

Eu espero que eu tenha uma formação não apenas profissional, mas também social e pessoal […] você tem que pensar que aqui dentro da universidade você 

não tem só eu – professor- matéria, matéria- professor- eu. Também tem o convívio todo social, no caso dos próprios alunos que se relacionam comigo dentro 

da sala de aula, e no caso do meu curso que se relaciona direto com pessoas […], tendo a visão paciente- profissional, tendo a visão pessoa pra pessoa, tendo a 

visão amigo pra amigo, isso tudo dá pra se aprender aqui dentro. LAURO G1 

[…] assume bastante responsabilidade, ainda mais sendo da área de saúde, porque o peso é um pouco maior […] quando você erra é complicado, então eu 

acho que é assumir uma responsabilidade e é também preparar para vida mesmo […]. INGO G1 

 

Com certeza, na odonto eu acho que a gente amadurece muito. A responsabilidade que a gente tem sobre o paciente faz a gente amadurecer como pessoa, pelo 

menos eu amadureci muito. TERESA G2 

A questão fundamental da odonto, em tempos como o nosso tempo, é superar essa coisa robótica, essa coisa do só fazer, essa coisa mecânica, para um avanço 

espiritual, um avanço de técnica, de cuidado, e o fazer o cuidado, cuidado é um ato simbólico também. MURILO G2  

 

Desenvolvimento moral é importante mas é um desafio trazer isso.PROF MARCIA 
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Eu acho que falta muito ética, valorizar o próximo, eu acho que falta muito isso na gente. Eu acho q a gente é muito formado para consultório, pouco formado 

para trabalhar na saúde pública. A nossa formação é muito específica consultório, consultório, consultório… clínica…ainda é. TERESA G2 

Agora tá sendo implantado esse novo currículo, que tem mais a ver com a situação de saúde no Brasil, com o SUS, é até uma determinação do MEC […] mas 

eu acho que ainda não tem uma discussão muito ética das coisas. MURILO G2 

 

Trabalhar sabendo a maioria das coisas para me ajudar a trabalhar coisas como ética, o dia a dia, coisas assim. Para aprendar mais como interagir com outras 

pessoas, colegas, paciente. RAILA G1 

[…] eu vejo que disciplinas que trabalham mais a humanização, a ética, a biosseguranca, eu vejo um olhar diferente deles, eu vejo uma busca. Tipo assim, 

desvendou meus olhos, então Odontologia eu não vou só tratar de dente! PROF ROSANA 

 

 

Capaz de 

assistir os 

pacientes nas 

clínicas 

universitárias 

de forma ética, 

sensível e 

respeitosa.  

 

Eu valorizo bastante a relação que a gente tem desde o início com o paciente, com o público, até para a gente aprender como lidar com o outro, né? Porque é 

muito difícil, tem gente que eu vejo da área de saúde que não tem tato com a população CAROLINA G2 

 

Eu acho que influencia muito na nossa formação essa postura do professor frente aos desafios humanos que se apresentam. Porque não é um desafio de 

técnica, nao é. Mas é um desafio humano. Influencia muito. E eu vejo que os meus colegas que tiveram outras histórias diferentes de mim, que pensam 

diferente de mim, eu vejo como isso reflete nas posturas deles. Por exemplo,  eu ja ouvi professores falarem assim: não peguem pacientes malucos, que vocês 

vão ter dor de cabeça. Isso serve para vocês, para o consultório de vocês, não peguem pacientes malucos. Vai demorar a clínica e vai estressar vocês, vocês não 

vão conseguir aprender e eu também vou ficar irritado… e eu vi os discursos dos meus colegas amigos assim: Nossa! Aquela paciente é muito maluca! Não 

atende ela! Você quer atender? Nossa! Ela é uma chata, essa maluca! Eu via como isso influenciava. Eu via como o serviço era para poucos, eu via como se a 

gente selecionasse quem merecesse o serviço. Que é muito esse poder de autoridade. Eu vejo quem merece ter saúde bucal! É bem esquisito e mórbido. 

MURILO G2 

 

(o que você mais valoriza na sua experiência até aqui como aluno da saúde?) O afeto. Para mim, é essencial para alguém que se propõe a estudar cursos 

relacionado à saúde ter o coração aberto para a experiência do outro, porque é um ambiente de muita fragilidade quando a gente tá doente. […] E ao longo 

desses anos o meu jeito de lidar com o paciente foi intensificando essa potência que existia em mim, do cuidar. Então isso construiu muito do que eu sou hoje, 

do trabalho que eu faço hoje […]Uma escuta de vida, uma escuta qe a gente percebe melhor o outro, onde ele vive, de como ele sente o mundo,[…]E  eu não 

tenho dúvidas de que isso só se faz através do afeto. […] Isso é uma experiência empática assim: eu agradeço por você confiar em mim, por contar o seu 

problema, eu valorizo o seu problema apesar de não sofrer desse problema. MURILO G2 

  

[…] na clínica, eu não pude fazer tudo o que eu queria. … A pessoa sai de casa e vem aqui só sondar, sabe? Poderia ter feito uma raspagem? Poderia! Mas 

não! Acabou! Manda o paciente embora! Eu me sinto constrangida, imagina a pessoa tá ali de boca aberta, confiando no que você tá fazendo, sabe? É muito 

constrangedor! Mas a gente tenta levar. MILA G1 
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Eu perguntei pro professor o que que a gente pode fazer por essa pessoa.  - Ah! Tem um dinheirinho pra desembolsar? MILA G1 

A professora mandou a gente ler um artigo, aí chega lá manda a gente falar do artigo. E lá fora (na sala de espera da clínica universitária), muitos pacientes 

(esperando iniciar o atendimento). Tem paciente que chega 4 horas da manhã para ser atendido.[…]( a professora) chegou à conclusão que a gente não sabia 

nada, foi lá fora e gritou pros pacientes: os alunos não sabem nada! Vou liberar eles e vocês voltam na semana que vém! Sendo que tem paciente que é carente, 

não sabe se tem dinheiro pra ficar gastando assim à toa. […] Eu repeti essa matéria e na minha turma foi a mesma coisa. Todo período ela faz isso! Todo 

período! GRUPO FOCAL 

O que seria desrespeito pra mim? Um aluno fez um comentário jocoso sobre um usuário em campo? Eu me sinto desrespeitada PROF MARCIA 

[…] vários alunos relataram que se incomodavam como os pacientes eram tratados na clínica. É uma reflexão que já está no aluno. […] outros não tem esse 

olhar crítico. […] o paciente é muito vulnerável. O paciente chega aqui, com todos os problemas e mais um pouco, e ele se submete a  uma série de situações 

senão ele não vai conseguir, vai ficar pingue-pongueando nas clinicas e não vai conseguir o tratamento.[…] E  uma serie e outras coisas não tem, a relação dele 

não tem, ele se expõe, o cara não tem escuta pra ele. Ele abre a boca, faz o procedimento e acabou. Ele paga. Isso de uma forma geral. PROF MAURO 

Teve uma senhora a chegou pra ser examinada e o rapaz do ultimo período, e ele olhou e falou: Ah! Entao vamos programar, vou fazer sua ficha, tem que 

extrair tudo e botar dentadura. Aí a mulher comecou a chorar e eu cheguei e conversei com ela e procurei acalmar...PROFA CLAUDIA 

[…] Eu acho muito legal a forma como ela (aluna veterana) trata os pacientes dela, inclusive não foi uma paciente dela, mas eu já vi uma senhora que voltou 

com uma caixa de bombom para um rapaz, e nunca presenciei nada rude, ignorante não. Mas fiquei sabendo de um caso assim: uma paciente foi abraçar uma 

aluna, agradecer e a aluna: Ah! Não me toca, não me toca! Eu achei isso um absurdo completo, e falaram também que a pessoa  tinha problemas, tomava 

calmante, era depressiva, e a pessoa vai dar um abraço e a aluna: não me toca! Foi antes do atendimento, porque ela ia fazer cirurgia na boca da paciente e ela 

já estava toda arrumada […] e eu acho que se fosse comigo eu : não! Me toca! Espera um pouquinho que eu vou mudar tudo de novo. Eu achei uma situação 

muito chata. INGO G1 

 

Como certeza (é importante ter uma relação boa) . Porque o paciente já sabe que ele tá lá quase como cobaia, né? E se ele sente que a gente não tá se acertando 

com o professor ou que a gente tá sendo corrigido, qualquer coisa que aconteceu, o paciente fica muito mais nervoso, né? E a gente acaba ficando nervoso 

quando o paciente fica nervoso. […] JULIA G2 

Os profesores falam diretamente com os estudantes e com os pacientes. Falavam com os pacientes o que estava acontecendo, explicavam para os pacientes e 

também para os estudantes. Para o paciente saber o que estava realmente acontecendo na boca deles. RAILA G1 

 

Quando tava vendo sempre nas aulas sobre ética, o que a gente pode ou não pode fazer, eu disse para a coordenadora que eu queria  ser uma  paciente aqui para 

sentir como um paciente tá sentindo. E ela disse que eu poderia. Ela tava fazendo exame na mina boca e dá muito medo, porque todos estudantes encima de 

mim me olhando. RAILA G1 

 

Na atual circunstãncia, com essa mudança de currículo evoluiu muito pro que eu acredito. Eu fiquei satisfeita porque eu acho que o principal é o cuidado com 
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o próximo. Isso é a base, vai desenvolver a técnica pra contribuir. ELISA G1 

 

Nas clínicas, os professores sempre falam pra gente tratar bem o paciente. Na disciplina x o problema é que eles falam mas não fazem. A gente não percebe 

muita segurança ate com dois professores ali. O paciente mesmo tem insegurança. É uma situação até engraçada que eles confiam mais nos alunos que nos 

professores, nesta disciplina específica. RODRIGO G2 

 

Chegou uma moça, de uns 40, 50 anos. Ela tava se consultando comigo para eu saber o que aconteceu com a vida dela em relação à saúde bucal. Percebi que 

ela tinha muitos problemas em relação à saúde bucal, e eu fiz um plano de tratamento, como é protocolado pela disciplina, como é protocolado pela ciência. 

Entao eu falei: então a solução seria a extração de alguns dentes e deveria usar uma prótese. E ela ouviu aquilo e chorou muito, muito, muito… e foi uma 

imagen muito forte, porque a professora olhou para mim, viu que eu já estava a uns 20 minutos com ela na minha cadeira, bateu os dedos no braço e falou 

assim: manda ela embora! E aquilo foi muito forte, porque eu, muito calmamente, falei que sim para a professora, muito subversivo também, porque eu não ia 

fazer aquilo. Eu só concordei com a cabeça e continuei  ouvindo a moça. E ela me falou algo tão forte! Falou assim: Meu filho, você sabe o que é você acordar 

de manhã, se olhar no espelho e não ter dentes? MURILO G2 

 

O professor vê o paceient como cobaia e eles falam isso com todas as letras: Aqui é uma escola. Eu já ouvi em reuniões – a gente não ta preocupado com a 

assistência. Isso é uma escola. O paciente vem pra ca e ele já sabe que ele vem pra isso – pro aluno aprender. Então o cara não tem a menor concepção. Isso na 

medicina é uma prática recorrente também. Já vi e vivenciei. PROF MAURO 

[…]  eu fiz anamnese e dizia lá: você é fumante, e ela dizia sim. Aí eu parava a anamnese e dizia; mas por que você fuma?  E ela me contava que o marido 

deixou ela por uma menina mais nova de 20 anos. Toda vez que ela se sentia sozinha, ela fumava um cigarro. Ai eu falei: Eu sei que eu não posso tratar disso, 

mas olha só, quando você estiver sozinha e quiser conversar com alguém, me liga. Aí ficou todo mundo (alunos da monitoria para os quais ele relatava isto): 

nossa, ele vai pegar a menina e não sei o que! Não! O objetivo não é esse. Ela também não ligou, mas eu estive presente onde eu estava, eu estava  presente no 

exercício de fazer saúde, como educador também, nessa função de educação em saúde. Eu estava presente. Tem até uma música do Arnaldo Antunes que ele 

diz: o beijo que vc dá é seu. Então o serviço q eu prestei é meu, é para mim também. Serviu muito para mim. MURILO G2 

 

A minha experiência com Odontologia, não quer dizer que a clínica tenha sido uma coisa tranquila, porque muita gente não tem paciência, grita com a criança, 

traumatiza. (aluno ou profesor? ) Os dois. Eu experienciei aquilo de longe, então não estava acontecendo comigo, no meu espaço, foi outro espaco. Eu nao vi o 

que aconteceu. Mas eu vi o professor gritando. Ainda assim eu acho ruim, ainda assim eu acho que não é por aí. MURILO G2 

 

Acho que o que mais mudou completamente minha visão foi o trato com as pessoas. De ver como as pessoas são diferentes. Não digo nem com relação aos 

colegas, porque isso a gente vê até em colégio. Agora, com relação aos pacientes, isso muda muito, porque a gente aprende a lidar com pessoas de nível 

sociocultural completamente diferentes. […] às vezes entender o que a pessoa quer falar com a gente porque às vezes a pessoa simplesmente não consegue 

explicar, né? Para a gente já é difícil falar onde tá uma dor. Pro paciente mais ainda. Essa coisa da compreensão mesmo do outro. Tentar se esforçar, para 

entender as crianças. Eu nunca tinha tido contato com criança, né? Assim, não de atender uma criança. Essa experiência assim muda muito a gente. O que mais 

me mudou foi aprender a entender o outro e a valorizar o outro, assim, que é diferente, né? JULIA G2 

 

Aqui paciente que senta na cadeira eu trato como se tivesse me pagando um valor no meu consultório e faço com que o aluno proceda da mesma forma, porque 

eu acho que é uma questão de respeito. Eu sei que muitos colegas falam: a prioridade aqui é o aluno. Só que o aluno sem o paciente não existe. Então eu acho 

que essas coisas correm em paralelo. PROF GERALDO 



214 

 

 

E tratam o paciente bem também, não ignoram a presença do paciente ali. Eles inclusive reforçam muito que o paciente tá ali para ajudar até a gente. Ele tem 

que ser tratado como um rei. Porque eles sabem que  a gente tá aprendendo mas inclusive estão ali mesmo assim. RODRIGO G2 

 

Não vejo aqui na [universidade x] alunos maltratando paciente, eu nunca vi e não aceito que façam também. Já vi o contrário. Já vi uma aluna chegando aqui 

chorando e falando: professor! Pelo amor de Deus, não atendo mais aquela paciente! O paciente gritou com ela, disse que ela não sabia nada! Eu já percebia 

aquele mal estar quando eu passava nas clínicas anteriores. Então eu já vi o contrário. Então a cordialidade tem que existir também dos pacientes. PROF 

GURGEL 

 

Outra situação! Veio uma senhora falar comigo seu queria trocar a prótese, aí fui eu com ela na secretaria porque tem que conseguir marcar. Antes de eu entrar 

na secretaria, a secretaria estava sentada no banquinho de fora: pode falar! Nao, eu queria marcar uma triagem e a prótese dessa senhora... Ah, mas tem que 

aprender a ligar pra esse número aqui. Mas você não tem como marcar? - mas tá tudo cheio! Sim, mas não tem como dar uma orientação pra ela? - Ah! 

Segurança! Da o número pra essa senhora aqui. Mas não tem como marcar? Falar com o professor... Ela não tá conseguindo nem falar!  Ah! É prótese o que? 

Aí eu falei assim: ela não sabe qual é a prótese que ela usa! Ela não vai saber se é parcial, total, removível... Ela no vai saber! A senhora tira  pra dormir? Ah! 

Tiro!  - então é removível.Ela precisa de um dentista pra orientar ela! Tem algum dentista aí? - Ah, liga pra esse número que você vai achar. E os alunos fazem 

a mesma coisa... Se não puder ajudar, ir lá com ela, explica, fala com carinho com a pessoa... Mas não, é tudo assim, largado. Eu achei isso um absurdo. […] A 

pessoa nao tav se sentindo acolhida ali. Nao tava no local del de trabalho, tava sentada fora da sala e ainda tratou a senhora assim?! Sabe? Eu achei um 

absurdo! Tem que ter respeito com o próximo. Não dá! Não tem sinalização pra pessoas. MILA G1 

Total respeito (com o paciente). […] O primeiro ensinamento que você tem que passar ao aluno de área de saúde é que o paciente não é um instrumento 

didático pra ele não. […]. Uma coisa que eu não admito em hipótese alguma é o aluno faltar e não avisar o paciente. Deixar o paciente ficar esperando do lado 

de fora. […] se o aluno começa a usar o paciente como um manequim, ele vai ser um péssimo profissional no futuro, porque ele nao vai ter aquela condição de 

contemplar os pacientes dele como humanos que tem seus problemas, suas crises, suas necessidades, seus sentimentos. Acima de tudo tem que haver respeito, 

isso é essencial, […] Tem muitos professores inclusive que nao pensam assim. Isso é o maior problema!. PROF CARLOS 

(o aluno) deve se imaginar sempre na cadeira e se colocar naquela situação. Porque o paciente já está numa condição desfavorável, querendo ou não é uma 

condição humilhante, você tá abrindo a boca pro outro. PROFA CLAUDIA 

A relacao é aluno-professor,  aluno-paciente. O professor fica ali no meio intermediando o processo. Só teve uma professora que eu vi fazendo isso, ela 

conversa com o paciente, explica tudo direitinho, e o aluno do lado, mas é excessão. INGO G1 

 

Nós não botamos mais a produção mínima. Eles tem que fazer tudo, mas se você bota a produção mínima de onlay, o aluno fica desesperado e acaba cavando 

uma onlay onde não tinha. PROF GURGEL  

 

Hoje você não tem que, por exemplo, extraír x dentes. Não! Antes era mais assim. Endodontia: você tem que fazer tantos canais. Se aquela pessoa chegou ali e 

aquele dente pode ser que dê canal, ele já fazia antes o canal. Não existe canal preventivo, né? A gente sabe disso. E essa ideia também foi melhorada. PROF 

ROSANA  
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Existe ainda isso: olha aqui que coisa interessante! E enche de aluno encima do paciente. Eu critico muito isso. Acho que o paciente tem que permitir que você 

traga alguém mais além daquele aluno para olhar. Você não pode chegar e… tudo bem, ele sabe que ele tá numa escola, e isso é fundamental que ele saiba, 

dentro do termo que ele assina, ele tem que saber que é uma instituição de ensino, que eu posso precisar usar a imagen dele, mas não por causa disso tem que 

fazer dele uma vitrine. Eu sou contra isso. Quando eu tô na clínica, eu nunca chego no paciente sem saber o nome dele. Eu quero que os alunos saibam que tem 

que saber o nome, pedir licença, posso dar uma olhada? […] hoje já há uma mudança também. Os professores já tem essa postura junto do aluno. Ah, 

professor, naquela disciplina aconteceu isso e não sei o que! Tá, mas são fatos isolados que acontecem, a gente é ser humano, e querendo melhorar vai cada 

vez mais melhorar. PROF ROSANA 

 

Ser capaz de atuar 

e desenvolver 

habilidades  

direcionadas para 

uma formação 

social e política. 

 

[…] então ainda que meio desordenado o povo tá gritando! Tá gritando! Eu acho ótimo que grite mesmo, sabe? Porque só assim alguém vai te escutar. Não 

adianta eu gritar aqui junto com você. Eu tenho que gritar num lugar que tenha eco. Eu sempre procuro puxar um pouco (essas conversas sobre política e 

questões sociais). Eu acho que todo país tem que ser politizado. Eu acho que nós já passamos por muito tempo e ainda continuamos: quanto mais burro, 

melhor. Porque, assim, te manipula mais fácil. […] PROF GERALDO 

 

Porque eu entendo que a gente precisa dominar a técnica para oferecer um serviço, mas eu me sinto muito violentado quando eu só posso oferecer esse serviço 

para um certo grupo de pessoas. MURILO G2 

 

Existe um comprometimento social dentro do nosso país. A política não é o muito forte da Odontologia. É uma anestesia incrível. Uma vez, quando eu trouxe 

para a faculdade os debates sobre o ato médico, eu mandava pras pessoas no Facebook, com quem eu encontraba, eu perguntava: gente, vocês estão sabendo o 

que está acontecendo? E as pessoas: Não! O que é isso? As pessoas se interessavam, mandavam para mim várias matérias da internet. Eu achei bacana, mas 

não pareceu ser uma preocupação. Não pareceu politizado, porque quando a gente fundamenta uma postura política, essa postura política, seja em qualquer 

posição, de qualquer lado, ela exige de nós uma luta para um ideal, seja você quem é da direita, da esquerda. Existe um comprometimento político para a 

ordem das coisas. MURILO G2 

[…] alunos que já chegam com uma formação escolar que não prepara pra isso. É uma formação muito rígida. Um modelo que será reproduzido na 

universidade, infelizmente.  O aluno, quando chega na universidade encontra um ambiente fértil pra aquilo que ele espera da universidade, que ele foi 

preparado. O aluno na maioria das vezes não tem senso crítico ou chegam alguns com senso crítico, mas às vezes é um aluno mal interpretado e ele vai 

deixando de lado, em segundo plano. PROF MAURO 

  

[…] na minha opinião, precisa ter uma gestão que faça este enfrentamento de fato. Não tô dizendo que aqui não faça, ela faz na medida dos limites, mas eu 

acho que tem que extrapolar estes limites, que significa enfrentamento, processos, agora, precisa querer. E tem jeito. A gente vê instituições que conseguiram. 

O próprio exemplo é a faculdade de Medicina. Ate hoje tem resistência, mas o pessoa resolveu enfrentar. E tiveram mudanças. […] Tem mecanismo 

institucional pra você fazer uma série de coisas, que dá pra fazer. Eu não vou entrar neste mérito. Você vai se indispor, mas você tem argumento, tem 

ferramentas institucionais que te dão isso. PROF MAURO 
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Função dupla (da universidade): social, que inclui não só o ensino mas também pesquisa e extensão […]. PROF CARLOS 

Possibilitar ao aluno uma maior compreensão de seu papel no mundo, das suas capacidades, fortalecer o ser, o cidadão. Só não sei se ela funciona dessa forma. 

PROF MARCIA 

A parte técnica tem que ser eficiente, mas eu acredito que essa parte do social, ver Odonto mais que a cadeira do dentista, outros aspectos da saude nao podem 

faltar. CAMILO G1 

Identificação da sociedade. Esse desconhecimento existe. O principal foco é identificar o problema pra buscar uma solução. Principal pilar. PROF CARLOS 

Preparar indivíduos para que atendam a sociedade, cada um em sua área especifica, porém com capacidade para atender este mercado (necessidades sociais), o 

que eu não vejo acontecer. Existe um número enorme de faculdades onde os alunos chegam nestas faculdades, a maioria quer um título para amanhã progredir 

no trabalho dele, ou simplesmente dizer que tem um diploma de nível superior. PROF GERALDO 

Eu acho que a universidade tem que estar pra sociedade, tem que dar um retorno pra sociedade […] As pessoas hoje querem formar cientistas especialistas, e 

na minha concepção, tem que  formar dentista generalista, pra as pessoas fazerem retorno pra sociedade. Eu nao posso formar um aluno pra fazer clareamento 

só, por mais que eu seja especialista, doutor em dentística, por que grande parte da população não tem acesso a esse clareamento, porque isso também não é o 

foco principal da saúde. Qual o objeto que a gente tem que atingir formando o aluno em Odontologia? PROF GURGEL 
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Capacidade de cultivar a alteridade e o respeito à diversidade 

Funcionamento Conteúdos 

Ser capaz de promover 

e vivenciar a 

diversidade 

 

Eu considero especialmente se a universidade trabalhar positivamente isso. Por que senão pode ser pior. E é exatamente o que a gente vive. O 

cara que não é o padrão ouro fica marginalizado. PROFa MARCIA 

Eu acho o máximo ter aluno estrangeiro pela troca de experiências e outro referencial pra ambos os lados. É como se os alunos estivessem 

fazendo intercâmbio. Então pra mim é ouro. PROFa MARCIA 

Na minha sala tem um negro e 50 alunos. Não existe diversidade racial! Como assim? É ilusório, total, é impresionante!! MURILO G2 

 

Para uma federal quem é mais bem preparado, quem faz um PH, tem professores particulares disso e daquilo, investir, já tem um inglês fluente, 

ou já tem outra língua, normalmente já é uma classe social mais alta, porque o governo não oferece isso, né? Então, hoje o SISU, o governo ele, 

a meu ver, ele penaliza quem tem condição de colocar o filho nas melhores escolas, por quê?! Porque ele vai competir com… a metade 

daquelas vagas já tá para quem tem uma condição social pela cor ou sócio econômica, entao ele penaliza! Se você tem condição de colocar  

(seu filho) num Santo Inácio ou num outro colégio, que você paga, você banca, você prepara teu filho para fazer um segundo grau, um ensino 

fundamental mais com qualidade, você é penalizada, porque teu filho vai competir com aquele que já tem x vagas em colégio público, onde ele 

não pode ser reprovado, falta, não tem problema, aonde o professor, coitado! Vai lá com medo, por causa de violência, mas é aquelezinho ali 

(não terminou a frase) porque você luta a vida do teu filho inteira para dar melhores condições, já que o governo não faz esse papel, você é 

penalizada. […] Vc, por ter condição, você tem que deixar seu filho também numa escola pública? Não sei, eu não entendo, isso aí não compete 

a mim, eu não entendo. PROF ROSANA 

 

O cara não pode dizer que é contra as cotas porque tem que melhorar a formação básica...não! A realidade é que esse aluno está aqui dentro. 

PROF. MAURO 

 

Muitas pessoas que hoje estão na [universidade x], poderiam estar numa particular, pelo fato de terem condições financeiras, e com isso ficam 

preteridos aqueles que deveriam ter realmente um ensino gratuito pela falta de condição de pagar uma universidade particular. PROF. 

GERALDO 

Eu acho que OSP (Odontologia Social e Preventiva) é uma matéria que, quando a gente for pro campo, vai botar muita gente de pé no chão. 

Lidar com essa realidade, acho que contribui bastante. O campo é uma vivência. FABIANA G1 

 Os professores estão me tratando muito bem. Especialmente como sou estrangeira, eles sempre estão me perguntando se estou entendendo a 

aula diretamente. Eles tentam  falar mais devagar. Nao sou só eu, tem mais dois estrangeiros também. E qualquer dúvida eu posso ir lá. E 

também eu sempre estou lá na coordenação, porque tem uma professora que não queria corrigir minha prova porque meu nome não estava na 

lista dela, porque recebi meu número de matrícula muito tarde, mas depois eles conseguiram um jeito e ela corrigiu. Então eles tentam fazer 

tudo para ajudar. RAILA G1 
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Na enfermagem tem uma diversidade maior. Nos outros cursos não. Na Odonto é mais classe média, classe média alta. PROFA ELIANE 

Minha experiência como universitário foi muito forte, porque eu vim do sertão da Bahia, uma cidade que tem 30 mil habitantes, meus pais só 

tem o 2º grau. Foi uma coisa de muita persistência e fluiu um pouco com minha natureza. Eu sempre fui muito questionador, então teve sua 

função, mas ao mesmo tempo um estranhamento, porque eu percebo que o ensino no Brasil é muito elitizado e que o acesso à cultura, o acesso 

ao conhecimento é muito limitado. Eu me sentia privilegiado de ser um universitário, mas eu tb sei que pouquíssimas pessoas tem essas 

experiências, experiências de contato com pessoas diferentes, com outro jeito de enxergar a vida. É um pouco triste, porque eu me sinto meio 

excludente, eu me sinto parte de um grupo seleto e isso é muito esquisito para mim. Mas foi muito forte, eu tive muitas oportunidades na 

faculdade, eu acho um ambiente riquíssimo, um ambiente de troca interessantíssimo, produzi muito da minha subjetividade dentro da faculdade. 

Produzi olhares diferentes e encontros muitos bacanas, afetos interessantes, mas ainda assim um estranhamento, […] porque na minha cabeça, 

as pessoas deveriam ter mais acesso, ter mais condições de frequentar esses ambientes. MURILO G2 

 

E aqui tem uma diversidade boa, apesar de ser um curso bem elitizado, até porque o material é muito caro. FABIANA G1 

Tem diversidade em todos os sentidos: tem branco, negro, índio, pardo, tem gente com muito dinheiro, tem gente com pouco dinheiro, tem uns 

quatro ou cinco gueis. Não existe preconceito com absolutamente nada. Muita gente de outros Estados, mas estrangeiros não. JULIA G2 

 

Tem bolsa. A gente só pode pegar uma bolsa, só para estrangeiros. A gente tem uma pessoa na reitoria para ir lá conversar sobre algunas coisas, 

se tem dificuldade… RAILA G1 

 

Tinha um negro, mas que saiu... e agora não tem mais.. (sente-se surpreendida com a própria constatação). Gente! É verdade! Tem gente mais 

morena... mas no meu ver, não tem ninguém (negro). ELISA G1 

 

Eu acho que isso é muito importante (a diversidade), porque você não vai lidar só com um tipo de pessoa quando tiver no seu trabalho. Vai ter 

os mais diferentes. Ainda mais se trabalha em um ambiente que não seja clínica particular... ELISA G1 

 

Só uma negra, e eu e mais um também mestiço. De muitos Estados. Tem bastante diferença social.  Tem de identidade de gênero. Tem uma 

pessoa com deficiência física na mão. CLARA G2 

Hoje com o SISU, misturou muito. Eu apoio, porque a gente sabe que essas realidades, as diferenças nessas origens desses alunos são 

importantes. Eu sou a  favor da cota. Nosso país ainda é muito desigual PROF. MAURO 

Tem pouca gente negra na minha turma, se tem uma, duas, porque a outra tá fazendo intercâmbio e vai voltar agora, mas ela perdeu a turma. 

[…] Eu acho que a turma é pouco diversificada. Tem muita gente só Rio, Minas, São Paulo, só.  A minha turma tá nivelada no social também. 

Nem quando a gente foi ver valor para pagar a formatura, a gente não teve problema não.  Acho que ninguém teve dificuldade financeira para 

comprar material não. TERESA G2 
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Com o ENEM, aumento de vagas por causa do REUNE e com a redução da demanda de alunos no vestibular da Odonto teve uma maior 

diversidade. Alunos com menor condição social, alunos que trabalham, negros... De periferia. Com dificuldade de ler e escrever. E também 

recebe muito aluno estrangeiro. PROFA  MARCIA 

Eu estou achando que está voltando a padronizar, com o SISU. Agora são alunos que queriam Medicina e ficam esperando na Odonto. No 

segundo período eles tem outra chamada e mistura. PROFA MARCIA 

Tem duas negras e um negro. Tem gente de outros estados. Eu acho que a interação é até melhor. MIRIAN G1 

Eu acho que isso é extremamente importante.[…]. Eu acredito que na vida você vai lidar com pessoas de outras etnias, de outros lugares. Se 

você tem isso na sua formação, você tem isso na sua formação pessoal. Eu acho que é bom. MIRIAN G1 

Tem diversidade, como eu vi a pessoa agora descendo. Durante a Páscoa, acho que ele é judeu e um dia ele não tinha como ir na prova e a 

professora entendeu, porque ele tinha que ter um dia de descanso. Tem pessoas de diferentes raças também. RAILA G1 

 

A diversidade não é aproveitada para que exista um debate com negros, sobre deficiência, sobre convívio com pessoas com deficiência, com 

negros, com gueis, como que se dão essas relações entre profissionais e essas pessoas, não se tem. Poderia ser um ambiente muito bacana, já 

que todo mundo é muito diferente, já que existe diversidade, apesar de poucas, existem diversidades de orientação sexual… acho que poderia 

gerar debates importantes. Eu acho que é importante para poder ver se acontece algum movimento que fundamente uma posição política. 

MURILO G2 

 

O que eu acho é que os professores já sabem isso, mas como caracterizam isso? O nível dos alunos caiu. Tem várias coisas que fizeram com 

que o nível dos alunos caíssem. Mas não é esse o fenômeno (cotas). Antes a exigência da Odonto era muito grande. Hoje não. Você não pode 

taxar isso e colocar na cota toda a culpa. PROF. MAURO 

[…] então eu não sei te dizer se esses alunos de fora também tem esse tipo de acolhimento![…] Não sei se na reitoria, não exatamente no curso 

de Odonto, se existe algum setor na reitoria que recebe esses meninos, dê uma estrutura na cidade, arrumar um lugar pra morar, não faço ideia. 

PROFA. CLAUDIA 

Sim (a universidade deveria ter um papel de formação humana), porque é inegável que nós vivemos em sociedade, é inegável que a gente 

conviva com vários grupos que não necessariamente são os nossos grupos, mas essa tolerância com outros grupos é muito importante, não só a 

tolerância, mas talvez um sentimento de ao menos entender os outros grupos. O que me parece uma coisa meio tribal, da gente desenvolver 

nossas próprias técnicas, nossos próprios jeitos de ver o mundo e fazer com que isso prospere, que nosso império cresca… eu também não 

tenho conhecimento avançado nos estudos da sociedade, mas ao menos a sociedade que eu tenho em mente é um espaço de troca, de convívio, 

para que as coisas amadureçam, crescam… ainda acho que a gente é muito tribal. MURILO G2  
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Nas provas eu escrevo a maioria no português, mas ás vezes,  se eu não conheço uma palavra, escrevo em inglês e depois digo para professora: 

olha professora, eu escrevi essa palavra em inglês, tá? Eu não sei como escrever em português. Eles aceitam, porque eu não posso fazer nada. A 

[universidade x] e as outras universidades abrem espaço para as pessoas estrangeiras e a gente não fala bem o português. Só tive menos de oito 

meses para aprender o português, fazer uma prova. Se a  gente passa na prova, entra na universidade, então precisa mais de oito meses para 

aprender uma língua. Então ainda tenho muita dificuldade de pronúncia, palavras, vocabulário. Eles entendem. RAILA G1 

 

Na biomedicina (outra faculdade que fez o primeiro período antes de Odontologia) teve uma professora que estava um pouco difícil comigo 

porque teve questões, porque foi meu primeiro ano, minha primeira turma, minha primeira prova em português, então tudo estava difícil para 

mim. Então eu acho que ela não tinha aquele entendimento. Porque teve algumas  questões que a gente não entende, então ela não se preocupou 

em explicar direitinho. Então na matéria dela eu não fui bem, mas nas outras provas os professores entenderam melhor e a coordenação 

também. RAILA G1 

 

Eu não sei como é o apoio deles fora daqui. Eles devem enfrentar dificuldades também. Que pelo menos aqui eles percebam que a gente está 

aberto para auxiliá-los, que não há uma discriminação por eles não serem daqui. Se um aluno estrangeiro participa de um grupo, estimula ele, 

mostra ele, deixa ele crescer no grupo, mostra que ele tem voz dentro daquele grupo, não precisa falar o português, pode falar enroladinho e 

eles entendem. Então eu acho que é por aí. PROF ROSANA 

 

[…] é você possibilitar as pessoas a elas exercerem o que elas tem de melhor […]  PROFA MARCIA 

 

Você falou dessa diferenciação né, se essa diferenciação ajuda? Eu acredito que sim. Você passa a conviver com pessoas de outros níveis, e na 

área da saúde isso é bom. Mas eu acho que a gente ainda tá longe. Na área da saúde a gente ainda tá longe de focar um projeto pedagógico bem 

direcionado. Pelo menos as pessoas estão tentando. Na minha época nem tentavam. PROF. CARLOS 

Os alunos de classe social mais baixa conseguem entender o outro lado, sabe? […] pessoas (de classe mais alta ) nunca foram  a um servico 

público)! […] Eu sei como é você querer marcar um médico e só ter pra daqui a três, quatro meses.[  ]...essas pessoas não sabem como é, como 

é a dificuldade que é pra marcar...sabe? [  ] E ás vezes não é culpa dessas pessoas, é de berço, elas não tem essas vivências. MILA G1 

[…] porque eu já vi outras pessoas da minha turma, tá lá atendendo o paciente: caraca, essa pessoa não escova o dente não?! Que horror! […] 

Mas você tem que saber a realidade de vida daquela pessoa, sabe? […] Então pra situar esses alunos que vem pra cá, que vem de uma realidade 

de vida que não é a que ele se depara aqui, sabe? MILA G1  

Agora, qual a nossa capacidade de perceber esses vulneráveis? Porque alguns são vulneráveis e se mostram como vulneráveis e fica na cara que 

ele é vulnerável. Mas eu não tenho a menor dúvida que tem muito outros que se escondem de alguma forma mas que estão vulneráveis.[…]. 

Muitas vezes em sala de aula você percebe pessoas isoladas, é obeso... Eu entendo que aquele ser humano não se sente parte daquilo. Ele não 

está em um ambiente favorável pra formação dele. Ele vai tentar se fechar cada vez mais e até sair.  […] os alunos dentro de uma sala estão 

suscetíveis às situações de posicionamento do professor, no campo.... Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com qualquer aluno. 
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Aumenta a responsabilidade. PROFA MARCIA 

O cara que é isolado e é respeitado eu trabalho de uma forma. O cara que é isolado e é desrespeitado, eu trabalho de outra forma. Cada um tem 

uma coisa porque senão eu posso reforçar o isolamento. E essas pessoas isoladas de uma maneira geral sao muito interessantes. Elas ficam 

quietinhas e elas tem um olhar delas. PROFA MARCIA 

[…] meu olhar  tá mais atento, eu percebo isso e chamo o aluno também. Pergunto de onde ele vem e ele fala um pouquinho - puxa que legal e 

tal. Fala mais disso aí, que experiência interessante... […]. É uma diversidade e você vai trabalhar com ela, seja geográfica seja social, cultural.  

A universidade precisa se preparar pra isso, […]. Eu não posso manter a mesma forma que eu tinha antes, porque agora os alunos estão 

verdadeiramente diferentes. Nós precisamos fazer com que se tenha uma coisa mais equânime. E aí? Como é que a gente faz? Não tem fórmula 

pra isso. […] A diversidade é boa para os alunos, para nós (professores) e para a universidade. Nos traz novos desafios. É procurar isso de 

alguma forma. Você vai pra casa e vai dar uma aula sobre determinado assunto. Vai pensar em estratégias pra convergir aquela turma. Como é 

que eu posso falar isso pro aluno que tem mais dificuldade? Vou largar ele no canto? Não. Vai piorar isso. […] PROF. MAURO 

[…] educar no sentido de trocar ali experiência de cada um, porque eu vou me deparar com perfis completramente diferentes, um que é filho de 

dentista renomado, outro que não tem nenhum dentista, como eu. Eu vim de uma classe bem pobre […] PROF. GERALDO 

Agora, é mais difícil, muda o seu papel docente, porquê você precisa ter outros atributos pra trabalhar essas pessoas. […] Você precisa trabalhar 

com aluno que veio de escola pública que tem uma dificuldade cognitiva e você precisa trabalhar mais com esse cara. PROF. MAURO 

[…]. agora tem uma aluna (estrangeira) no segundo período,  e eu senti ela mais deslocada, mas eu acho que é uma coisa dela. Ela parece que tá 

fazendo adaptação de currículo, ela chegou um pouco mais tarde. Aí tinha seminário. Aí eu falei: pode entrar em qualquer grupo, não tem 

problema. Aí ela não se mexeu, aí eu falei com os alunos e os alunos foram atrás dela, entendeu! Aí eu percebi, por causa da língua que ela não 

domina, ela é meio arredia, sabe? PROFA. CLAUDIA 

 […] então eu não sei te dizer se esses alunos de fora também tem esse tipo de acolhimento![…] Não sei se na reitoria, não exatamente no curso 

de Odonto, se existe algum setor na reitoria que recebe esses meninos, dê uma estrutura na cidade, arrumar um lugar pra morar, não faço ideia. 

PROFA. CLAUDIA 

 […] eu quis mudar para Odontologia, mas estava demorando muito porque com estrangeira tudo é mais difícil, mas a coordenadora me deixou 

começar o curso antes de tudo estar regularizado […] RAILA G1 

 

Eles (colegas) não me perguntaram sobre Odontologia lá, mas já me perguntaram sobre a cultura lá na Jamaica, qual a língua a gente fala, 

coisas assim. Porque todo mundo, quando pensa na Jamaica, só pensam em Reggae, coisas assim. Então eu estava explicando que a Jamaica 

nao é só isso, tem muito mais. RAILA G1  
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Esse período agora nós temos três meninos, um da África do Sul, um da Colômbia e uma Jamaicana, que é uma gracinha, os outros dois ainda 

estao muito pé atrás, principalmente a xxx. Muito distante, não consegui chegar muito perto dela. Você tá fora do teu país, você tá num país 

aonde já tem uma dificuldade enorme que é a língua. Eu também vou mostrar que dentro da instituíção a gente tá ali para ajudar, a gente pode 

fazer uma diferença ou não para eles. PROF ROSANA 

 

Inclusive fizemos um trabalho com eles, eram três alunos de fora do Brasil e dois brasileiros, sobre o SUS. Então eles tiveram oportunidade de 

comentar, cada um do seu país, o que que era, essa (aluna x) falou que essa nova postura da humanização ela não gostaria, ela falou que são 

poucos dentistas e essa coisa humanizada não daria certo, que era muita gente para eles atenderem. O sistema nao poderia ser o mesmo daqui. 

Eu percebi, segundo ela, que o nível social de um dentista lá diminuiria com essa nova visão. Não sei se ela entendeu direito o que é o SUS. O 

da Colômbia falou que o país dele é pequeno e que isso já acontece um pouco lá. Então é legal que eles puderam trazer as suas experiências, 

que além dos alunos daqui mostrarem como é aquí, que eles trouxessem as experiências deles para a turma. Teve uma troca, foi muito legal esse 

grupo. Foi um aprendizado. PROF ROSANA 

 

Teve a OSPVI, a gente tem o momento de discussão que a gente observa no estágio e foi muito importante que a nossa turma toda se 

mobilizou, se interessou muito, até um grupo discordava do outro e cada um via de uma forma. A gente via que o problema não tinha só aquele 

ponto de vista. Tinha várias formas de você ver aquele problema. E é importante você ter gente de diferentes mundos para perceber isso. Porque 

se tiver todo mundo ali de um mesmo mundo, digamos assim, todo mundo vai ver de uma mesma forma, vai concordar e vai achar que tá 

solucionando os problemas do mundo. E não é assim. Tem várias faces do problema. Então eu acho muito importante ter essa diversidade. 

RODRIGO G2 

 

Diversidade até racial, porque antes não existiam negros dentro das universidades, hoje eu tenho uma aluna que é da Jamaica, eu já tive aluno 

de Gana. Eu tô falando de estrangeiros. Mas fora isso, tem alunos negros que convivem muito bem. Eu não vejo discriminação. São amigos, e 

que não haja na minha frente! Se eu presenciar alguma discriminação, principalmente racial, aí…. Aí eu vou perder o rumo. PROF. GERALDO 

 

O aluno estrangeiro tem dificuldades com o português, tem dificuldades de compreensão, tem a coisa da cor. Mas ainda acho que o negro 

brasileiro é mais em desvantagem. Por exemplo, os africanos ficam juntos, saem juntos e então eles criam uma forma de defesa. PROFA 

MARCIA 

Identidade de gênero é bem conversada. Tem muito. Pra mim é tranquilo. Acho que aqui no biomédico eles estão conseguindo se impôr pela 

questão de estarem assumindo isso. PROFA ELIANE 

Eu percebo aqui muito homossexual. Interação tudo bem. PROFA. CLAUDIA 

Eu acho que existe (diversidade na turma). Mas eu acho isso uma coisa legal inclusive, eu percebo bastante diversidade, não só social, mas 

tudo. Algumas pessoas são bastante diferentes de mim e eu acho isso bastante interessante. Eu acho legal conhecer pessoas com perspectivas 

diferentes, com realidades diferentes, com pensamentos diferentes. Pra começar tem gente de tudo que é parte do Brasil, já muda bastante, e as 

peculiaridades de cada um também. CAMILO 
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Teve a OSPVI, a gente tem o momento de discussão que a gente observa no estágio e foi muito importante que a nossa turma toda se 

mobilizou, se interessou muito, até um grupo discordava do outro e cada um via de uma forma. A gente via que o problema não tinha só aquele 

ponto de vista. Tinha várias formas de você ver aquele problema. E é importante você ter gente de diferentes mundos para perceber isso. Porque 

se tiver todo mundo ali de um mesmo mundo, digamos assim, todo mundo vai ver de uma mesma forma, vai concordar e vai achar que tá 

solucionando os problemas do mundo. E não é assim. Tem várias faces do problema. Então eu acho muito importante ter essa diversidade. 

RODRIGO G2 

 

Na minha turma tem de tudo. Tem gente rica, tem gente de condição mais desfavorável, tem gente de cores, gêneros diferentes. Não tanto 

quanto outras que eu já vi, tem outras que é mais nítido essa diferença, mas tem. Tem o grupo das patricinhas, o grupo dos favelados (risos), 

tem tudo. Só que a gente convive bem. Eu acho muito importante (essa convivência com a diversidade) porque isso tras uma visão diferente pra 

cada situação. Isso eu vi muito nítido neste período inclusive. RODRIGO G2 

Acho que se não tem a diversidade eles continuam a viver no mundinho deles como uma extensão do ensino médio. Pensar, questionar, abordar 

as questões sociais não tem. PROFA ELIANE 

[…] Eu tava tão empolgada que tinha chegado aqui e (na apresentação pública para a turma)  falei que não foi fácil chegar aqui.... E todo 

mundo assim (olhando quieto pra ela) Doida (eu) porque é outra coisa1 Pra eles se apresentar é: Ah, meu nome é fulano, eu estudei no Ph, 

estudei no Salesiano não sei das quantas e estou aqui. Eu: eu estudei num colégio publico, fiz o pré-vestibular comunitário, foi difícil pedir cota, 

tô aqui. É outra lição! Seria interessante, mas você é mal visto. MILA G1 

Todo mundo fala que Odonto é curso de rico, e é! […] E o grupinho das pops são pessoas que não sabem lidar com isso. E voce vê que a pessoa 

que tem uma necessidade maior ela se sente meio constrangida, meio deslocada. Todo mundo acaba encontrando um grupinho, mas tem sim 

pessoas mais deslocadas. Eu acho que as pessoas não sabem lidar com essa situação. Pelo contrário. FABIANA G1 

Informalmente tem professores que tem preconceito (com alunos cotistas), que vai acabar com o  ensino, que diminui a qualidade dos alunos.... 

PROFA ELIANE 

Eu conheço a MILA G1, o quanto ela passa uma dificuldade financeira absurda. Ela mora sozinha aqui no Rio...e as pessoas não conhecem 

muito essa história e não pesam isso. Eu peso muito isso. FABIANA G1 

Estar livre de 

preconceitos, exclusão e 

constrangimentos em 

função dos traços 

identitários  

Tem essa exclusão (social) sim, mas a gente não abaixa a cabeça, sabe? MILA G1 

Acaba que não é igualitário [a festa da faculdade], porque quem não tem o dinheiro [para comprar o ingresso que é caro], não vai, não participa, 

não interage, é meio que excluído. E a gente já gasta um dinheirão na faculdade, pra dar 350 numa chopada? MILA G1 

Eu não vou pro DCE, não vou pra chopada, lugar nenhum. Então eu não interajo. MIRIAN G1 
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Classe social mais baixa sim (estão em desvantagem) MIRIAN G1 

Quando são piadas inoportunas (entre alunos) eu interfiro. Eu não deixo. Porque eu não admito chacota. Não tô falando de aluno com alunos só 

não. Tô falando de qualquer indivíduo. […] Falo: Ei! Não é essa relação que eu quero aqui não! PROF. GERALDO 

 

Eu tenho esse referencial da tolerância, de trabalhar com as diferenças, mas eu não posso estimular a participação esperando isso, porque aí é 

simular, vira um simulador. Então nessa visão ingênua o que seria uma relação entre os alunos seria uma relação em que eles se posicionassem 

respeitando o outro. PROFA MARCIA 

Eu não estudei biologia no ensino médio. Eu fiz colégio público e não tinha professor de biologia. Eu fiz um pré- vestibular comunitário da 

[universidade x], aí lá que eu aprendi biologia, só que muito pouco […] Eu fui muito mal na prova de genética. Aí eu cheguei pro professor e 

disse: mas professor, eu não estudei isso no ensino médio! Ah, então o que que você tá fazendo aqui? Pausa de silencio. […]  Aí eu fui! 

Sozinha! Nenhum professor me ajudou MILA G1 

 

Até que racismo eu não vejo aqui não! Até que é mais tranquilo. MILA G1 

Exclusão social? Ah, claro! Acho que só o fato de não dar bom dia, para mim ja é uma exclusão. Tenho certeza que se fosse alguém que tivesse 

dinheiro, que fosse da mesma classe ela falava. Ah, é inferior, não tem dinheiro, então não fala. Mas isso é uma espécie de preconceito também. 

MIRIAN G1 

Eu acho que tem constrangimento em relação à MILA G1. Porque as pessoas sismam com ela, coitada. Ela é muito aquela aluna que senta lá na 

frente, ela dá muito valor ao que ela consegue, porque para conseguir foi muito difícil. Até pessoas que eu gosto, que eu convivo, não gostam 

muito dela. Mas é puro preconceito mesmo, de não conhecer. FABIANA G1 

Acho que quando a pessoa vem de uma origem mais humilde, eu acho ela mais educada. Por exemplo, tem uma menina da minha turma que 

mora numa cobertura na Lagoa, não precisa falar mais nada. Aí eu dei passagem pra ela, ela tava na minha frente, eu parei, dei passagem pra 

ela. Essa menina é da minha turma, ela sabe que eu estudo com ela, ela me vê, que custava dar um oi. Ah valeu obrigada! não! É obrigação dar 

licença pra ela por acaso? E eu percebo que as pessoas que sao mais humildes não tem isso. Da um sorriso torto, mas se comunica com você...A 

metade dos alunos de Odonto tem muito dinheiro. Por ser uma formação muito elitizada, eu acho que influencia muito.[…]. Até porque Odonto 

é um curso caro. […] E  querendo ou não ela faz área de saúde. Ela não vai ter que lidar com o outro?! Se ela não olha pra pessoa que é da 

turma dela, como que ela vai ser com o paciente dela? MIRIAN G1 

[…] por exemplo, tem problema de relacionamento, fala pouco, é muito fechado, normalmente ele fica excluído, e aí por conta disso, às vezes 

te procura diretamente, mas a turma não procura trazer ele. Se ele não vai pra chopada, não vai pros corredores e fala pouco, então esse cara fica 
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excluído. Ás vezes é a situação social do cara. Chega aqui na faculdade com muita dificuldade. Chega na época de comprar material, o cara 

pena. Tem pessoas que trabalham e às vezes eu tenho a impressão que essas pessoas estão um pouco marginalizadas. Eu mesmo trabalhava no 

início da faculdade. As pessoas, eu percebi que não me davam aquela acolhida que eu gostaria na turma. Depois eu fui me impondo com 

argumento e tal. Tinha coisa que eu não podia assistir, aí tinha que falar com alguém pra pegar a matéria. Então coisas que rolavam na turma e 

você não conseguia acessar. PROF. MAURO 

[…] a relação entre os alunos é um pouco.... Como posso dizer? Exclui um pouco determinadas pessoas, porque como nesse curso tem muitas 

pessoas que tem uma condição financeira mais elevada, então exclui. Porque nao vai na chopada, porque não vai a um Congresso fora do 

Brasil... Então você acaba que é um pouco excluído por conta disso. E eu sou uma dessas pessoas […] MILA G1 

Na última turma, nós tivemos um aluno que teve muitas dificuldades ao longo do período com problemas pessoais e tal, até repetiu a disciplina 

com a gente. E ninguém queria o cara no grupo. Onde ele ia eles davam um jeito de não aceitar, principalmente uma determinada aluna. Que eu 

acho que você tem que ficar ligado com o que está se passando. Está formado o grupo mas você precisa olhar as pessoas, olhar o que o cara está 

falando, não que você precisa entender, mas ás vezes com a expressão você consegue detectar estas coisas. E a gente percebeu nitidamente que 

as pessoas estavam excluindo ele. Eu intervi. Chamei as pessoas e perguntei o que estava havendo. E eu falei, vocês não devem falar isso pra 

pessoa porque a pessoa se sente excluída. Como você se sentiria se fosse com você? Porque é uma pessoa que repetiu? Uma pessoa que talvez 

esteja em uma situação diferente? Qual é a diferença? Isso pode acontecer com qualquer um. Como tem gente aqui mesmo que aconteceu. 

Então algum problema? Eu quero que ele seja acolhido da melhor maneira por todos aqui. Ninguém aqui é melhor que ninguém. As pessoas 

tem potencialidades e tem problemas, todos vocês aqui tem. Então não façam isso. As pessoas vivem de oportunidade e é uma ótima 

oportunidade vocês acolherem um colega que vocês não tem a menor ideia do que está acontecendo com ele. Aí tranquilo! Isso levou a uma 

reflexão! Não tenho dúvida. Mas isso podia passar desapercebido pelos professores, porque você pode estar num trabalho em grupo, na sua 

mesa, no seu computador, deixando os grupos trabalharem, você pode também estar no seu celular, respondendo isso ou aquilo, mas você não 

está olhando os alunos. Voce é parte daquilo ali, você não pode se descolar daquela realidade que está colocada ali. Então você é um 

moderador, um facilitador, então você vai avaliar aqueles grupos. Então eu acho que os alunos entenderam. Isso foi o principal. PROF. 

MAURO 

E na minha turma antiga você vê uma segregação por questão socioeconômica mesmo. É bem evidente. Tem o grupinho das pats... Até que 

agora o pessoal tá começando no quarto período só, começando a interagir mais. Mas é bem dividido. O grupo das pats, elas se sentem 

superiores  […] a não ser que elas só atendam pessoas de classe alta, mas são pessoas que não olham pro próximo, e o pessoal do terceiro 

(turma do ENEM) eu já vejo muito mais isso. São mais amigos, mais unidos, mais solidários. FABIANA G1 

Por exemplo, tão começando a ver a formatura, nem viram direito e essas pats já chagaram e falaram que não vai ficar por menos de 8 mil reais 

pra cada um. Nem pensam nas outras pessoas que não podem pagar. O pessoal do ENEM não tem isso. Eles levam quentinha e é um pessoal 

mais consciente, com certeza. FABIANA G1 
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[…] A sociedade é preconceituosa e o movimento acadêmico não foge a regra. Até pelo contrário. Em determinadas situações é até mais 

preconceituoso ainda. […] homossexuais nem tanto, mas negros e mulheres já percebi sim eles mais vulneráveis e mais vitimizados nestas 

situações. […] Você perguntou se eu já presenciei. Já! Não é freqüente, mas acontece. PROF. CARLOS 

Ja tive (aluno estrangeiro) de Cabo Verde. Não havia discriminação e não tinham dificuldade da língua né? Pra mim eu não via problema 

nenhum. Uns falavam assim : Ah, vai pegar lugar dos outros. Não! Isso faz parte da integração mundial. As pessoas tem que entender isso. […] 

Trocavam cultura. Eu sou a favor! PROF. CARLOS 

Uma colega dela diminuiu a área que ela está envolvida, que é saúde coletiva.) Ela falou: não! Mas a gente tá falando de coisa séria. saúde 

coletiva não conta. A gente está falando de coisa séria. Eu falei, porque não conta? Eu faço IC! Eu fiquei muito sem graça, sabe?! Porque eu tô 

gostando! E pelo que o meu outro colega que estava junto comentou, ele acha a mesma coisa. Eu me senti mal. A mesma coisa que ela falar 

assim: você é pobre, o que você faz não tem importancia. MIRIAN G1 

Até o outro dia a gente estava comentando isso que é meio a meio, metade é católica e metade é protestante. Mas nunca vi nem discriminação 

de religiao ou de ser homossexual ou racial. A6FG1 

O que já aconteceu, não sei se você lembra que eu falei que tem três pessoas do grupo que são meio isoladas, e aí eles acabam entre eles 

conversando algumas coisas que acabam chegando nos nossos ouvidos e eu acho que isso fez eles se destacarem da turma, e tinham algumas 

coisas bem preconceituosas sim a nível de policía mesmo. A pessoa falando de um outro garoto que trancou a matrícula, aí ele era negro, aí eles 

fazendo comentários racistas mesmo, pesados. INGO G1 

 

[…] tem um grupo na minha sala, um grupo pequeno de 3 pessoas. São os únicos que não são unidos na turma, que são um pouco 

preconceituosos quanto à classe e sexualidade, mas eles acabam sendo excluídos, porque ninguém é preconceituoso, então eles acabam que 

ficam sozinhos.... demonstraram o preconceito com comentários, e até com julgamentos, julgando pessoas que eles nem sabem quem são 

homossexuais quem não são, e alguns que são eles também julgam. […] isso é crime, a pessoa chamar o outro de orangotango? Isso é crime! 

Eu acho interessante (fazer algo na formação pra modificar isso). Eu acho que quanto mais abordar esse assunto, é melhor, você aprende mais, 

vai sabendo com lidar, porque a gente não...as vezes chega uma pessoa, você não sabe como lidar, não sabe até onde pode chegar às vezes, ou 

não, se vai constranger. Eu acho que o pessoal iria aderir bastante se estivesse um curso nesse sentido. ELISA G1 

 

Tem (diversidade). Tem homosexual. Eu não vejo preconceito da turma, nem dos meninos. Os meninos tem umas brincadeirinhas assim: ai, seu 

viado, nao sei o que, mas ele não se importa. Ele permite brincar assim. Acho que não incomoda ele. TERESA G2 

Acho que ela (pessoa com deficiência física na mão) tem bastante domínio. Ela faz tudo certinho, ela é monitora de prótese, boa aluna. Acho 

que não teve nenhum problema. No início todo mundo estranha até, como dá conta. Mas só isso, depois apoiaram, tanto que a professora de 

prótese fez trabalho com ela, depois virou monitora, ela fazia monitoria de dentística antes, que também exige muito. CLARA G2 
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Eu conheço uma moça que ela nasceu com uma deformidade nas mãos. Não é da minha turma. E que é motivo de chacota entre os alunos, de 

ser chamada de “handloose”. Ela não é a moça, é a “handloose”. Ela não é a moça, é o “siriguejo”, um negócio do Bob esponja, que é um 

personagem do carangueijo. Então ela não é a moça, é o siriguejo, ela não é a moça, ela é o handloose. MURILO G2 

 

O exemplo do aluno isolado é comum. Sempre acontece. E aí isso se apresenta de várias formas: tem o cara que é isolado e é respeitado pela 

turma, tem o cara que é isolado mas é ignorado pela turma e tem o cara que sofre bullying da turma. PROFA MARCIA 

Eu já presenciei uma vez um paciente ser referido como especial: o professor falou assim: ah, não, porque aquele paciente ali tem um jeitinho 

especial! Então gera uma coisa assim… que jeito especial é esse? MURILO G2 

 

 

 

CONTINUAÇÃO: SOBRE A LISTA DE MATERIAL 

 

Garantia de ter a 

mesma oportunidada 

na aquisição de 

material odontológico 

 

A gente já comprou, a gente gastou 5300. Tô pagando até agora e vou pagar por muito tempo ainda. E também assim, a gente comprou o material 

todo, mas sempre falta alguma coisa. Eu paguei, sabe? Mas e quem não tem condição? Tem gente que não tem nem dinheiro pra comer direito! 

Porque agora a gente tá sem bandejão, né? Tá em greve! MILA G1 

 

Lista de material? Terrível! Os professores pedem coisas que muitos não usam. Muita coisa! E eles não se preocupam se a pessoa tem dinheiro ou 

não pra comprar. A gente tá numa faculdade pública, poxa! Eles falam que a gente tem que ter três kits clínicos e da melhor marca. Acho que [os 

professores] não tem noção [da dificuldade financeira de alguns alunos] (outra aluna) Sinceramente! Acho que eles tem, mas eles não estão nem 

aí.GRUPO FOCAL 

 

A gente reclama: é muito caro, vocês acham que dinheiro cai do céu?! Mas é uma coisa assim: dinheiro que ia gastar pra minha viagem pra Disney 

que eu faço todos as férias, eu vou usar pro material. Eles  acham que é assim com todos. O dinheiro da mesada. MILA G1 

Até na faculdade eu procurei saber, mas não tem nenhuma bolsa pra compra de material, pra auxiliar a gente. Tanto que eu fui tentar a bolsa pra 

acolhimento e fiz uma entrevista com a assistente social, e ela falou: mas você faz um curso tão caro e não tem condição? Tá fazendo o que aqui? 

Ela falou bem assim: mas você faz Odonto! Seu pai não te ajuda? Agora no próximo período vou gastar mais R$ 3000! Eu, universidade pública, te 

ofereço meus professores aqui que são ótimos, mas só! O seu, você que corre atrás, porque senão você não consegue. MILA G1 

 

É 50 reais pra cada aluno do troquel. Aí o professor falou isso na quinta pra encomendar na sexta. A gente vai arrumar 50 reais de um dia pro 

outro? E quem nao tem? Aí o representante de turma bota assim no facebook: os que nao me procuraram pra me dar o dinheiro do troquel, 
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considero que não estão interessados em adquirir o produto, então saibam que o pedido já foi feito e ponto, acabou! (O representante é de classe 

social mais alta?) Sim. A mãe é dentista, o pai é médico. MILA G1 

Mas também tem ajuda do pessoal que precisa, corre atrás. Essa semana mesmo eu corri super atrás de bolsa para essas coisas. Auxílio moradia, 

auxílio passagem. Consegue, mas também tem que declarar miséria, acho bem complicadinho. FABIANA G1 

Outra coisa que estávamos falando ontem, que a gente quería entender como uma pessoa que tem menor condição financeira e tem o sonho de ser 

dentista, o que que faz da vida? […] porque é difícil para a gente! […] a minha mãe paga com muito sacríficio cada semestre uma  lista, porque 

engata uma lista na outra. Mas a gente fica pensando, e uma pessoa que quer ser isso e não tem condição financeira, faz o que da vida? A gente 

imagina que numa universidade pública alguns alunos poderiam ter alguma ajuda de custo para isso, porque sao materiais muito caros ainda, muito 

caros. CAROLINA G2  

Isso que a gente tava se questionando, que a gente achava que por ser uma universidade pública a gente não sabe, já ouviu falar que em algumas 

faculdades os alunos ganham os materiais, não sei o que. Porque ao meu ver, seria justo, porque não é a mesma coisa que você pagar uma Xerox 

em qualquer outro curso. […] (ainda não é um problema visível) porque como a maioria das pessoas se sacrifica, tem uma amiga minha que o pai 

dela tá com empréstimos e empréstimos e empréstimos que não sabe quando vai acabar de pagar. Ela se forma agora e ele vai pagar acho que até 

2016 ou 2017, mas conseguiu do jeito dele fazer alguma coisa, mas ela quase que não come direito, tem o bandejão também que fechou, vários 

alunos estão se prejudicando por isso, porque vem para cá com dinheiro contado pro bandejão. E o pai dela tá nessa. Passa o maior sacrifício lá, 

que ela não é daqui, uma boa parte das pessoas não são de Niterói e além disso tem o gasto de viver em outra cidade. Acho que os professores não 

tem ideia (que tem alunos com dificuldades para compra de material). Quando a gente falou dessa aluna, a gente até falou na frente de um 

professor, e ele falou assim: poxa… ficou chateado, mas não pode fazer nada, ne? CAROLINA G2  

 

A gente ficou sabendo que o próximo tem perio e dentística e cada kit é 1900 reais, bem caro. Tem um menino que até tá pensando em não puxar 

uma delas porque vai ficar muito caro tudo de uma vez. E ainda tem o kit Kavo, que é mais 2000 reais. Então é bem complicado. Eu já avisei para 

os meus pais, eles já estão cientes, pra eles se planejarem para até o meio do ano ir economizando em tudo. ELISA G1 

 

Eu acompanho, tem vários alunos que para comprar material ás vezes tem que trabalhar em shopping, várias horas por semana, ás vezes falta a aula 

para trabalhar em shopping para conseguir pagar o material, pagar a formatura, pagar tudo, então eu vejo esses alunos batalhando para conseguir. 

Eu tenho  tudo na mão e eu vejo eles, porque eu não precisei trabalhar para pagar o meu material e ás vezes eles nem conseguem comprar tal 

material e eu empresto aqui, ajudo ali, a gente se ajuda como pode. Eu tenho até uma amiga que sempre na primeira oportunidade que tem tá no 

shopping trabalhando. Agora com o estágio remunerado ela tá se virando melhor. RODRIGO G2 

 

Talvez nao seja uma coisa q eles deem tanta atencao, nao estao tao cientes assim (da dificuldade de alguns comprarem material). A pesar que eu 

acho q os alunos nao abrem tanto isso de que eles tem ir para shopping trabalhar. RODRIGO G2 

 

Para alguns  a compra de material foi tranquilo, para outros não. Tiveram que dividir várias vezes, ir comprando aos poucos. Ah, na aula tal via o 

que precisava e comprava, procurava comprar dos veteranos que era mais barato. CLARA G2 

 

(A maioria das pessoas que entrevistei, falou da lista de material). Ah, e´? É porque eles gastam, eles tem tudo de graça e na hora de gastar com a 
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lista de material aí eles chiam. Mas o nosso material, eu falo para eles: vocês vão usar para sempre, amén! Formou, vai fazer clínica, não vai, você 

vai vender, mas você não perde. Você perde só o de consumo, né? Mas é isso que dá! Quer dizer, eles não entendem que eles estão numa 

instituição gratuita, que o mínimo que eles tem que fazer, de todos eles se você for observar quem tem os melhores carros, melhores que os nossos, 

são os deles. A maioria…agora com esse novo sistema para entrar na faculdade que deu uma melhorada… melhorada? Não é isso! Não ficou tão 

evidente! Mas normalmente você vai conversar com um aluno, ele ja conhece outros países, ele ja viajou não sei para onde, que ele vai fazer uma 

viagem de navio não sei para onde: ah, professora, eu tenho que fazer essa prova antes, porque nós já marcamos uma viagem para fora do país. A 

maioria ainda… PROF ROSANA 

 

Era imposto a lista de material, nao importava a realidade do outro. Na realidade nunca importou, assim. Os materiais sao caros, muitos materiais a 

gente nao usa. Eles pedem para se asegurar de que se alguma coisa acontecer, e a gente tem em maos, assim. Mas foi sofrível, é muito sofrível. Eu 

consigo perceber q muita gente nao conseguiría terminar o curso. Eu conheco um caso de uma menina q ta fazendo o curso, que el ata sofrendo 

muito. Ta vendendo lanche no intervalo das aulas, que ela nao tem. O curso é integral, entao el ata tentando aproveitar o tempo libre q ela tem para 

poder fazer uma grana para ela poder pagar. O tempo q ela poderia estar descansando. Entao é sofrível. A15  

 

 

Necessidade de 

revisão das listas de 

materiais para 

adequar às suas 

necessidades 

 

Ás vezes você compra aquela caixinha da uns 40 reais, 30 reais. Muita diferença! 30 reais é meses no bandejão! Por exemplo, teve gente que nesse 

período gastou 7 mil! Então chega professor e bota coisa que não vai usar? E tem professor que parece que não tá nem aí! Compra quem quiser e se 

chegar lá na hora você não tiver o material perde ponto. Eu acho que a justificativa deles é até plausível, porque eles falam que agora não tá com o 

material, quando chegar quando tiver com o paciente tem que estar com tudo na mesa. Só que eu acho que isso tem um limite, ela quer que a gente 

compre um espelho de 18 reais, enquanto outros são 5 reais. Porque ela falou que é uma marca melhor, não sei o que. Acabou que eu nem comprei, 

porque como eu vi que a professora não estava olhando, deixou pasar. […] Eu comprei usado e gastei uns 4 mil. Fiquei o meu carnaval inteiro 

pesquisando preço. E por aí você já vê. Como é que pobre vai fazer Odonto?! E não tem auxílio nada. É muito complicado você conseguir. Eu 

moro em Santa Rosa. A minha família não tem dinheiro. Minha mãe foi a primeira da família a ter ensino superior. Pra minha família é um custo 

de vida alto, pegar assim 4 mil? O que o sistema de bolsa faz é que se o aluno não mora em uma área pobre, então já descarta. Minha mãe recebe 

bem, mas meu pai não trabalha. Como eu vou comprovar que eu preciso? MIRIAN G1 

Se os professores percebem isso e levam em consideração ou não eu não sei. Por exemplo, a professora de perio exigiu um espelho e um cabo bem 

caro! E ela pede mesmo, ela não quer saber. Eu percebi isso. O cabo do espelho é bem baratinho, tipo cinco reais e ela exigiu um de 30 reais. Pedra 

pra polir, por exemplo, eu comprei uma de 25 reais, mas ela quer uma da newmar que é 85 reais a pedra. Aí ela diz que a gente vai acabar com o 

instrumental de vocês com essa de 25. Mas ela podia falar olha, tudo  bem, mas eu prefiro essa... Mas se não puder…Eu não vejo dela esse se não 

puder, eu não vejo. E a fala que tem que ser essa. Acabou que eu consegui emprestado com uma dentista amiga minha e nem sei se é a que ela quer 

mas nem vou perguntar pra ela vou ficar com aquela mesmo. Eu acho que seria legal sim esses debates. Esse período é 5 mil reais de material. 

Raspagem com manequim, de 405 reais. FABIANA G1 

Nossa! A lista de materiais é muito maior do que o necessário! […] E eles sabem que a maioria das pessoas não vai usar, vai ficar só mais no 

beabá, então a gente poderia rachar por turma, sabe? […], por exemplo, não tem necessidade de todos os alunos daqui comprar material para fazer 

cirurgia de gengivectomia, aumento de coroa clínica… a gente não faz isso na universidade. Todo mundo tem que ter esse material, e é um material 
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caro. Então pode ter, sei lá, uns 2 kits por clínica. […] Aí a gente dividiria, porque é caro. Materiais de prótese.. caramba, a quantidade de broca 

que a gente tem que comprar que não usa! Aí no final você abre aquele broqueiro com 100 brocas, né? Aí  a professora fala: Ah, não, me vê 

qualquer tronco-cônica, qualquer esférica. Servia qualquer uma, sabe? E no primeiro dia de clínica, toda disciplina é a conferência de material. 

Então você não tem como não comprar o material todo. Eu não abria o material todo. No dia de conferência ia tudo autoclavado, mas eu não abria. 

E eu ia trocar na dental. Mas a gente faz isso. Acaba comprando, o que não usou, troca. JULIA G2 

 

As listas são aquelas de sempre, provavelmente da sua época ainda, listas imensas, milhões de brocas… que a gente não usa todas, o que eu 

normalmente faço não uso todas, volto na dental e fica como crédito pro próximo semestre. Tem professor que exige marca, ah eu quero kit Kavo, 

não Dabi… a gente tenta perguntar para o pessoal do período de cima o que não usou. CAROLINA G2 G2 

 

Tem muito disso das listas serem enormes, a gente comprar o material e a gente nem usar. O que os professores falam é que tem material que a 

gente pode chegar a usar alguma vez, a gente não sabe o que vai usar, tem período que usa e tem período que não usa. Isso eles não tem como 

prever. Ás vezes eles pedem, porque eles sabem que pode acontecer. Eles sabem que seria feio chegar e não ter o material. Então tudo bem, eu até 

aceito, só que tem lista de material que tá rolando por aí totalmente desatualizada, com coisas que sabe que não vai usar e que nem existe que eles 

sabem que nem vendem mais, mas que tá na lista. Eles não explicam pros alunos isso. Quem passa são os veteranos: Ah não, isso não precisa, isso 

a gente não vai usar […] os professores nem se dão ao trabalho de avisar (que não vai usar). RODRIGO G2 

 

Necessidade de 

providências 

institucionais para 

evitar a evasão do 

curso por 

inviabilidade de 

comprar material 

 

Tem uma aluna que trancou a faculdade porque não tinha dinheiro pra comprar o material. Ficou trabalhando um semestre pra poder comprar o 

material no outro semestre GRUPO FOCAL 

 

Tem gente que saiu, eu não sei se foi por isso, mas eu percebo que pode ser sido por isso, por ser muito caro. E na minha turma eu vejo. CAMILO 

 

Tem uma menina na faculdade agora que vai trancar por causa disso, porque ela não tem condição, não tem condição mesmo. Ela faz doce, tá 

tentando vender doce, para ver se consegue juntar algum dinheiro e tal, mas já viu que não vai conseguir e vai trancar. O que eu acho muito triste 

porque você estuda muito tempo para pasar numa faculdade que ainda é concorrida, chega lá na frente para ver que não pode fazer. CAROLINA G2 

G2 

 

Eu já percebi uma diferença daquele que não consegue acompanhar. Tem uns que acompanham bem e valorizam aquilo, tem aqueles que não 

entendem porque estão aqui ainda, então tá muito heterogêneo. As classes, eu nunca fiquei com 17 alunos em VS (verificação suplementar) e se eu 

for olhar, é impressionante. Então eu acho que o interesse deles, eu acho, não sei se é isso, se é só isso… eu não tô colocando ese como o fator 

principal, tá? Eu tô colocando que esse fator ajuda. São alunos que fazem matrícula e quando chegam lá, tem que comprar material… professor, eu 

vou trancar, professor, eu vou abandonar, então tem esses casos que às vezes acontecem. Ainda tá bem recente, eu acho que eu tô acompanhando, 

pelo menos na coordenação, todo aluno que pede para trancar ou para desistir, eu tô anotando o motivo na fichinha deles, para a gente saber o 

porquê daquilo. Eu ainda não fiz esse levantamento, mas normalmente é porque não tem como ficar aqui, a pesar de ter a PROAES, que ajuda com 

auxílio estudantil e tudo, bolsas até para comprar material se você atende a todos aqueles requisitos, tem uma ficha, tem um local, eles até.. a 

universidade auxilia a compra do material. PROF ROSANA 

 

E se você não tiver todo material ali, pode ir embora, porque vai estar fazendo o que ali?! Sabe? Até na faculdade eu procurei saber, mas não tem 
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nenhuma bolsa pra compra de material, pra auxiliar a gente. Tanto que eu fui tentar a bolsa pra acolhimento e fiz uma entrevista com a assistente 

social, e ela falou: mas você faz um curso tão caro! Não tem condição? Tá fazendo o que aqui? ela falou bem assim: mas você faz Odonto! Seu pai 

não te ajuda? Agora no próximo período vou gastar mais 3000! Eu, universidade pública te ofereço meus professores aqui que sao ótimos, mas só! 

O seu, você que corre atrás, porque senão você não consegue. MILA G1 

 

  

Autorrespeito, confiança e integridade emocional 

Funcionamento Conteúdo 

Capacidade de 

percorrer sua 

formação com 

confiança em si e 

nos professores 

 

 

Mas a abordagem do professor, se vai te chamar atenção, primeiro te valoriza. Acho que a gente recebe tanta atenção, tanto cuidado!  A professora xx que 

entrou agora.. Ela é maravilhosa, sabe? E ela te estimula.... Olha só que legal o que você fez e não sei o que. […] Antes de começar eu falei que era a 

primeira vez que a gente ia  fazer isso. E ela falou: Não! Tudo bem! Eu entendo! Com certeza! Vamos lá! Deu uma aula de moldagem ali pra gente, 

tranqüilizou o paciente, tranqüilizou a gente e a gente conseguiu executar tudo tranquilo. GRUPO FOCAL 

 

A aluna X é uma pessoa muito interessante, mas […] Ela tá ali escondidinha. Então, […] a gente senta, conversa sobre a postura dela, porque ela ficou tão 

incomodada, porque que ela se posicionou daquela forma. E não tem como ser diferente. […] o aluno tem que estar fortalecido […] PROF MARCIA 

 

O que ele (aluno) quer é receber atenção, ensinamentos, escuta. Tem muito aluno que chega e fala: Professora, tô com um problema, tem um monte de gente 

na minha casa que não quer que eu faça esse curso. O que é que eu faço? Muitos alunos me procuram. Na minha casa todo mundo fala que eu devia fazer 

Direito, Medicina, mas Odontologia não. Ele quer saber que ele pode chegar perto de você e falar o que ele tá precisando. PROF ROSANA 

 

Na minha primeira restauração eu tive um super apoio do professor x e sai super motivada, na primeira clínica. GRUPO FOCAL 

(tem professores) que gostam de ensinar, […] tá mais aberto... […] E tem aqueles que não estão nem aí, que não se importam. GRUPO FOCAL 

Eu acho que vai muito do professor, não tem como generalizar. Tem professores que são professores mesmo, que tão ali para ajudar, e tem professores que 

tão ali para receber, sinceramente. Tem professor que tá ali que dá a matéria, se você entendeu, entendeu, tá na clínica lendo o jornal e você se vira. Mas não 

são todos, é a minoria. A maioria tá ali do nosso lado, querendo ensinar, 90% é assim. Cobra mesmo, e isso eu acho muito bom. […]Eu acho que o aluno é 

muito reflexo do que o professor é, se ele não liga, o aluno também não vai ligar. TERESA G2 

 

Eu acho legal isso o professor que repara no aluno. Eu acho isso legal até porque a gente fica muito perdido na faculdade, eu vejo pela turma que tá se 

formando agora que a maioria não sabe o que quer fazer da vida porque talvez não tenha tido uma orientação de alguém, que é o que a gente espera dentro 

da faculdade, né? Ser orientado por alguém, porque a gente vê muita coisa. CAROLINA G2 

 

A maioria dos professores sempre foi muito atenciosa, principalmente com a minha turma, que é uma turma muito grande, então sempre teve problema com 
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relação a matricular e tudo e os professores sempre se mostraram dispostos a ajudar, a adaptação das clínicas e tudo, então isso gera preocupação do 

professor. Tivemos uma educacao muito boa, eles se comprometeram realmente com a turma. A gente viu que eles passaram o que sabiam, então foi muito 

bom. CLAUDIO G2 

A maioria dos professores responde as perguntas numa boa, se colocam a disposição de mandarem a aula, que facilita o estudo. A maioria se coloca a 

disposição pro que o aluno precisar. Tirar dúvida, passar o email justamente pra ter a comunicação extra classe, então facilita o aprendizado. Ajuda porque aí 

não funciona aquela  relação só ali dentro, qualquer dúvida extra você sabe que ele vai estar lá e vai responder. Isso desperta um interesse maior no aluno. 

CLAUDIO G2 

Varia bastante de cada professor, tem professor que é mais aberto, fica com você depois da aula, tira dúvidas online ou por email. Isso eu acho que facilita 

também, tem pessoas que ficam mais à vontade, mas no geral até aqui a relação é boa. CAMILO G1 

Hoje o doutor teórico fala que o melhor pino é esse, mas não mete a mão. […] perdeu-se o foco no aluno. PROF GERALDO 

Por exemplo, o (professor) x e o Y eu gosto muito deles porque eles te cobram mas eles te cobram de uma maneira diferente, entendeu?  Eles não te cobram 

com autoritarismo, eles te cobram te influenciando a fazer o trabalho, é uma cobrança boa, que você sabe lidar, é uma cobrança construtiva, e as críticas que 

eles fazem também são críticas construtivas. No geral, os professores são muito bons, todos eles. Procuram o aluno, dão base suficiente, se você tá com 

dificuldade eles te ajudam, todos eles são muito acessíveis, disponibilizam horários para vir tirar dúvida. Tem liberdade para falar com eles. INGO G1 

 

Acho que sem os estágios a gente não aprenderia nada porque não é nem culpa da faculdade e nem dos profesores. Eu acredito que todos os professores da 

odonto tentam ensinar ao máximo, eu sempre percebi isso. Tem um ou outro que falha, mas é uma minoria incontável. Só que é culpa da grade mesmo, da 

gente ter pouco. TERESA G2 

 

Eu acho que com um educador, eu me sinto mais segura pra trabalhar. GRUPO FOCAL 

Essa relação hierárquica dificulta um pouco no aprendizado do aluno. Tem alunos que tem insegurança pra realizar uma exodontia. PROF MAURO 

 

[…] os professores parece que são bem próximos também. (Na clínica) Era mais professores que alunos ás vezes, então eles estavam bem assistidos. 

CAMILO G1 

E é engraçado porque com esse professor as pessoas estão tendo consciência porque falam que ele está sendo tão legal, tão aberto que a gente não vai faltar à 

toa. Então a gente sente até mal quando falta porque é uma pessoa tão legal e a gente se interessa, que não tem por que faltar. ELISA G1 

[…] eu quebro aquele medo. Não tem que ter medo de falar. Então a gente se comunica por email. Dou liberdade pra eles trabalharem, eles tem meus 

telefones. Não é ter falta de respeito, eu posso ser amiga mas tem o respeito por eu ser a professora. PROFA CLAUDIA 
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Na minha turma tem bastante gente que passa por problemas com professor. Teve um professor que reprovou 13 alunos da minha turma. Não foi culpa da 

turma, mas ele botou uma prova absurda. A primeira prova ele botou 10 questões, todo mundo tinha ido bem, só que ele falava que a nossa turma não sabia 

nada, foi na época da greve, 4º periodo: vocês não sabem nada, vocês não sabem nada, vocês não sabem nada… entramos em greve, ficamos sete meses em 

casa, voltamos para fazer só prova. Todo mundo  tinha escquecido, mas estudamos. Ele pegou uma prova de dez questões e pediu para marcar quantas 

estiverem certas, e só dava  certo a questão se tivessemos acertado tudo. Então foi uma chuva de nota vermelha. Ele não corrigiu a prova com a gente, não 

deu vista de prova, aí todo mundo ficou de VS e a VS foi a mesma prova. TERESA G2 

 

Entao é muito importante, é essencial na verdade, mais até que conhecimento teórico, ter um professor apoiando a gente. Por exemplo, disciplina x, a nossa 

primeira clínica que a gente anestesia. Então o professor fica do lado. E se demorar não tem importância. Uma coisa que eu acho legal também, por 

exemplo, em disciplina x, quando a gente tinha alguma dúvida e chamava, o professor mostrava segurança pro paciente: se você errar eu conserto, não se 

preocupe. Eles falam isso. Então você deixa o paciente calmo e deixa a gente calmo também de saber que nada que a gente vai fazer vai ficar sem solução 

ali, né? Então isso a gente não pode reclamar não. Pelo menos com a turma da tarde noite foi super tranquilo isso. JULIA G2 

  

Na clínica eu vejo os professores bem interessados, estão o tempo todo olhando o que o aluno tá fazendo, ficam atentos. ELISA G1 

 

Aquela disciplina específica coloca como se ás vezes ninguém tivesse responsabilidade com a disciplina, como se ninguém chegasse em casa e estudasse, e 

eu acho que isso não corresponde, por que toda a aula é colocado: eu estou decepcionado com a turma. Ah, e tem outra disciplina, agora eu lembrei, que 

coloca semanalmente que tá decepcionado, e eu acho isso muito pesado você falar que está decepcionado com alguém. ELISA G1 

 

Ja teve até pouco tempo mesmo nesse caso de situação ruim de professor falar que aluno era imbecil, nao sei o que, mas também ja tiveram situações ótimas 

de professor falar: nossa, como você é boa, eu gostaria de trazer você para uma pesquisa, para um trabalho. Acho que essa disciplina não é boa para você, 

acho que você se encaixaria num perfil assim, vamos sentar e conversar, eu posso te ajudar, nao sei o que. Tem variações, estamos em ondulações na 

faculdade ainda. CAROLINA G2 

 

O profesor que repara no aluno, que presta atenção no aluno (é o exemplo bom). Eu entendo como didática, fazer parte da didática do professor, ele reparar 

no aluno, até porque senão ele só estaria ali na frente, seríamos  todos um número e pronto e acabou. Eu acho legal isso do professor que repara no aluno. Eu 

acho isso legal até porque a gente fica muito perdido na faculdade, eu vejo pela turma que tá se formando agora que a maioria não sabe o que quer fazer da 

vida porque talvez não tenha tido uma orientação de alguém, que é o que a gente espera dentro da faculdade, ne? Ser orientado por alguém, porque a gente 

vê muita coisa. CAROLINA G2 

 

[…]eles pegam na mão do aluno e falam: é assim que faz, fica tranquilo. RODRIGO G2 

 

 

Eu sou contra (professor humilhar aluno)... Porque eu me formei em 94, então eu vim de uma época onde o professor de Odontologia era aquela coisa grossa 

com o aluno, humilhava os alunos. Assim, eu acho que os alunos tomam horror da disciplina. O aluno não gosta nem de ir pra aula. Então não é o objetivo, 

acho que ele tem que gostar, tem que se sentir bem no ambiente de trabalho dele, tem que ter segurança o profissional que tá orientando ele sem você ter 

uma reação de incordialidade com ele. PROF GURGEL 
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Aquele paciente […] eu fiz o diagnóstico. Eu levei ao professor, olha professor, a moça tem um problema endodôntico, mas a disciplina é outra, vou 

encaminhar então para a outra disciplina. Daí ele falou: Porra,  fulano! Mas ele não falou tão tranquilamente, ele falou meio gritando. Ele: você tem visão de 

Raio x? Você sabe o que aconteceu mesmo? Tira uma radiografia e me traz. Eu tirei a radiografia. Eu voltei rindo. […] achei tao tipo: o que você tá falando? 

[…] Aí ele perguntou: de onde você é? Você tá rindo aí, eu acabei de te dar uma bronca. Eu sou da Bahia. Ai ele escrachou assim: Ah, viu! Baiano leva a 

vida muito jogado, não sei o que. E acabou que esse professor foi um professor muito importante na minha formação, porque ele via que ele era assim, ele 

sabia q ele era assim e via como isso era ruim nele. Ele falava em sala inclusive e falava para mim também. […] Poderia ter sido pior, eu poderia ter ficado 

chateado. O que ele tava falando? Ele não me conhecia. Eu não sou obrigado a introjetar as projeções dos outros. […] Eu sabia que ele era uma pessoa que 

lia muito, falei de alguns autores para ele e ele falava assim: isso que você faz é melhor do que o que eu faço, é melhor do que as coisas com que eu 

trabalho. E eu me senti potente.  E ele falava: você nunca deve desistir disso, você deve sempre procurar trabalhar isso em você e para os outros. Foi um 

encontro interessante.  Ele é um professor diferenciado. Ele sabia o lugar que estava ocupando e sabia como estava lidando com isso e via que ainda era 

ruim. MURILO G2 

[…] porque parece que você é importante, eles te passam a sensação que você é importante. INGO G1  

 

Estar livre de 

humilhação, 

intimidação, 

exposição e abuso 

de poder na 

relação professor-

aluno 

 

 

Ela esqueceu uma casca de banana no auditório que a gente tinha aula de disciplina x, aí o professor (aluna esqueceu uma casca de banana na sala) guardou 

durante uma semana a casca de banana. A casca de banana preta! Aí (na semana seguinte) ele falou assim: gente, eu quero falar um minuto com vocês! Aí 

mostrou a casca de banana preta e começou a falar. Começou a falar mal... Queria que alguém se acusasse, senão ia reprovar geral. Ele chegou falando que 

já tinha uma suspeita por onde tinha achado a casca. Achei o maior constrangimento! Eu também achei!(outra aluna) Pra turma inteira. Ele falava assim: 10 

segundos para pessoa se acusar: 1,2,3 aí a pessoa se acusou. Não! Acertou no 5. A fulana era a aluna conhecidas como a da casca de banana, ela era a minha 

dupla em disciplina x. Foi a maior perseguição. Ela trancou a faculdade. Trancou algumas matérias. Os professores pegaram no pé dela. GRUPO FOCAL 

Com certeza. São os alunos mais quietos, mais inibidos, sentam nas últimas carteiras. Quando divulgo as notas vejo que ficam vermelhinhos. PROFA 

ELIANE  

Se eu tiver que te dar uma bronca, eu não vou te dar uns esporros, eu vou te chamar e falar: fulano, olha só, você não agiu legal com seu paciente. Falar 

longe do paciente e longe dos colegas! Eu não vou expôr meu aluno a isso, porque ele não é só meu aluno, ele é um ser humano, porque esse é meu papel de 

educador. PROF GERALDO 

 

Eu tive professores que não tinha como chegar neles. Você não tem como questionar uma dúvida! Você tem medo! Nossa! O cara é grosso. Eu não vou 

falar, que ele vai me dar uma bronca! Mas ele tá ali pra aprender! PROFA CLAUDIA  

Sou extremamente cauteloso nisso (no momento de chamar a atenção do aluno), pra não parecer quer eu tô sendo agressivo. Eu chego de forma simpática, 

mas franca, e coloco essa questão. A parte de erro técnico, que comete um erro com o paciente, eu não considero que seja culpa dele. A culpa é da formação 

anterior dele. Quando tá faltando alguma coisa, quando ele não tá uniformizado, aí eu considero culpa dele. Mas em ambas situações eu procuro ser muito 

tranquilo, não sou agressivo... Isso é fundamental […] PROF CARLOS 

(Essa forma de abordar) favorece no desempenho do aluno porque ele não tem medo de questionar, ele não tem medo de ouvir: Ah! Essa pergunta idiota! 

Não é nunca pergunta idiota! Se você tá perguntando, é porque você tem dúvida! Então ele acaba  crescendo, aprendendo mais, do que ele: Ah! Eu vou 
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perguntar e ele vai me dar uma bronca! Então mesmo que esteja errado, eu prefiro que ele fale! Tem uma forma de dar essa resposta, essa forma de dar essa 

resposta que eu acho que nem todo mundo sabe, os professores desqualificam. PROFA CLAUDIA 

O cara é doutor, ele já levanta o nariz e fala: eu sou doutor. […] eu não preciso falar isso para ninguém. Eu preciso é que eles aprendam comigo. Não é o 

meu título que vai fazer com que eles me respeitem. Então eu tenho uma relação extremamente amistosa com meus alunos, de sentar, fazer junto… […] os 

alunos se espantam PROF GERALDO 

 

Sim. Responsabilidade total da universidade e dos professores. A gente tem vários casos de suicídio na Medicina e isso é abafado, não é discutido. Existem 

também vários casos de alunos da Enfermagem que abandonam. Então é cada um por si mesmo. PROFA ELIANE  

[…] se você tiver uma relação ruim com o professor você já fica inclinado a não gostar da matéria, forma uma barreira ali. O cara fica meio bloqueado 

CAMILO G1 

Nao é todo dia, mas já aconteceu,  já vi colegas tratando mal tanto o aluno quanto o paciente. Porque eu acho que tem formas e formas, tanto nós 

professores, de nos tratarmos, quanto de tratar o aluno, até em função do paciente, aí principalmente se for na frente do paciente.[…] E já vi colegas: nossa! 

Mas isso tá uma porcaria! Você não tem vergonha de fazer isso no oitavo, no nono período? PROFA CLAUDIA 

 

Já escutei muito já. De profesor chamar aluno de burro. Você já viu isso na parte teórica! Será que você não aprendeu isso ainda não?! Os alunos se sentem 

humilhados! Humilhados! Humilhados! Eu acho que não é por aí! Eu sou doutor, né? E aí, se você não me ouvir, eu vou te ferrar. Reprova. Eu faço o 

contrário, tá todo mundo aprovado. PROF GERALDO  

[…]A professora foi nos outros equipos falando mal delas (alunas): essas meninas não vão passar na minha disciplina. Eu vou reprovar!  

O clima da clinica ficava pesado Na clínica, não afetava só ela, afetava quem estava do lado, afetava todo mundo! Tudo mundo ficou tenso. O paciente que 

estava vendo aquilo ficava tenso, sabe? GRUPO FOCAL 

Tem que ter equilíbrio psicológico. A maioria dos professores não liga pra você. Então se o professor cismar com você, já era. Isso acontece muito. 

MIRIAN G1 

Aquele caso que te falei, ele faz para te maltratar mesmo, para ficar mal. Porque as pessoas ficam mal, tem gente que não chora em sala e vai, sai e chora 

fora, fica chorando fora, pelos cantos, tem gente que fica meio deseperado… INGO G1 

 

Tem professor que é ótimo, e tem professor que já ouvi muita gente falar. Por exemplo, o aluno faz alguma coisa errada. Ás vezes não é nada muito sério, 

mas mesmo se fosse. O professor vai lá e esculacha ele na frente do paciente. Poxa, a pessoa já tá ali, um cara que nem é formado, já deixa o paciente 

morrendo de medo. Porque o paciente é leigo. […] e ainda mais aqui que são pacientes carentes. O que ele vai achar? O professor esculachando o aluno 

assim? Isso eu não vi, mas já ouvi muito o pessoal falar! MIRIAN G1  
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E a professora falou: Ah! Eu não acredito!! Vocês estão vendo isso a tanto tempo e você não sabe o que é isso? E todo mundo começou a rir. […] Se fosse 

com uma pessoa fechada, acaba com ela. A pessoa vai pra casa chorando. MILA G1 

 

Eu sei que ele levantou e falou assim pra outra, no meio da clínica: eu vou embora! Eu vou embora! Da vontade sabe de que? De reprovar todo mundo. 

Ninguém sabe nada! Isso gritando na frente dos pacientes. GRUPO FOCAL 

 

Eu tive  experiência no laboratorio, da professora que tá lá (Isso na minha frente) chegar e pegar o trabalho do colega: nossa! que coisa horrorosa! Que isso?! 

Sabe? Tá falando com quem, gente?! Sabe?! Eu tive o mesmo problema (outra aluna) Eu vendo isso, me desestimulava a ir lá mostrar o trabalho. […] Eu 

não vou me submeter a isso! Independente de estar bom ou não. GRUPO FOCAL 

[como monitora] eu desenho no quadro como é o fungo, o nome […]  A professora X sempre fala que tá lindo. Ela é uma fofa. Eu adoro. A professora y, eu 

fiz esse quadro pra ela, aí ela olhou esse quadro antes da turma entrar na sala e não falou nada. Aí ela foi dando a aula e me consertando né? Aqui tem que 

ser sublinhado e não sei o que. Me consertando na frente das pessoas. Um menino da turma é meu amigo e veio falar comigo que ela não devia ter feito isso, 

que ficou muito chato ficar me consertando na frente dos outros. Consertando detalhes ridículos e me olhando. Podia ter consertado antes, podia ser de 

forma mais sutil. […] Foi uma situação que eu achei totalmente desnecessária. A3FG1 

[um professor] perguntou quem é bom em inglês na turma, aí o pessoal falou que era a xx. Aí ele: toma, traz esse artigo traduzido pra próxima aula e manda 

pro meu email também. Um artigo de seis, sete páginas.  Mas eu fiquei horrorizada, jogou tudo para a mão de uma pessoa. Ficou todo mundo revoltado com 

a situação. Eu fiquei achando que esse cara quer isso pra ele, sabe? A3FG1  

A professora de repente falou assim: gente olha aqui! O que tá errado aqui? E aí a turma inteira voltou o olhar pra aluna X e eu só vi ela virando a cabeça do 

boneco assim. E eu só vi o pessoal rindo. Ela botou a boca de cabeça pra baixo e tava fazendo a raspagem. Ela não tinha se dado conta disso. Enfim, eu acho 

que isso é uma situação de constrangimento. Se a professora não tivesse falado dessa forma, eu não teria voltado o olhar pra lá. Eu jamais ia me dar conta 

que ela tinha feito isso se a professora não falasse. A3FG1 

Eu vou dizer que a maioria dos professores também se coloca à disposição dos alunos, tirando dúvida. Por exemplo: Ah, antes de qualquer procedimento 

que você vai fazer, você me chama, dá o consentimento do que deve ser feito, então a maioria dos professores se coloca á disposição pra isso, sempre 

explicando tudo o que tem que ser feito. Agora, alguns já largam de mão,  entendeu? - Ah faz aí! E se talvez você tivesse uma dúvida assim ás vezes você se 

sentia até meio que sem graça de perguntar alguma coisa dos professores acharem que aquilo ali é básico ou não, porque ás vezes ele julgava sua pergunta 

como - Ah, você não sabe isso ainda e tal...e talvez é o que eu tinha falado, as vezes foi um conteúdo que deu tão antes que não lembrava e tudo, então 

alguns professores deixam a gente meio assim. […] Então a gente meio que fazia até achando que poderia estar errado, mas pra gente era melhor fazer isso 

que perguntar pro profesor. Porque tem professor que não pensa, por exemplo, que tem vários alunos em volta, que tem pacientes ali. Que qualquer coisa 

que ele fale com você o paciente tá na frente então ali tem que ter uma relação de respeito. A partir do momento que o professor desrespeita o aluno na 

frente do paciente, aquela relação do paciente com o aluno se quebra, porque não vai mais ter confiança nele. Então acho que alguns professores não tinham 
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essa noção.  Mas a maioria se colocava à disposição e zelava por isso.  A4MG2 

Teve uma outra situação também que uma aluna tava arrumando a mesa dela, tava com a mesa da forma que ela queria estar, e ele pegou o material dela: 

Ah! É bagunça que você gosta? Então vamos fazer bagunça! Começou a bagunçar a mesa dela toda, jogar as coisas dela no chão, entendeu? […] E a pessoa 

ficou com os olhos cheio de lágrimas assim sabe […] E são essas coisas que vão acontecendo que vão desmotivando a pessoa mesmo até do curso, 

entendeu? Essa disciplina eu tô totalmente desmotivado para ela, não tenho nem vontade de vir, eu venho porque tenho obrigação mesmo porque cobram 

presença, porque se não cobrasse eu nem viria, para ser sincero. E é uma matéria importante INGO G1 

 

Aconteceu uma, mas eu ficaria contrangido, mas a pessoa foi pedir vista de prova, porque eu acho que o professor não tem que dizer isso pro aluno, mas 

enfim, foi fazer vista de prova, que o professor já não queria dar a vista de prova. Aí ele virou e falou assim: fulano de tal, estou tirando leite de pedra da sua 

prova, na frente de todo mundo. Eu acho isso meio desagradável. E tem algumas situações que um aluno vai tirar dúvida e tem uma professora que faz uma 

piadinha da dúvida que ele tirou, porque a dúvida dele é meio absurda, sabe? Não tem como a pessoa ter dúvida nisso, é impossivel a pessoa ter dúvida 

nisso. Mas eu acho que não custa nada a pessoa falar: depois eu te respondo… não fazer uma piada. Por mais que seja uma piada não muito agressiva, eu 

não me sentiria bem. Tipo assim, ela não faz na hora, mas depois ela fala: Ah! Você tá muito quieto! Não vai perguntar nada? Fica fazendo tipo sarcasmo. 

Fica instigando ele a fazer alguma pergunta boba para rir. Aí teve uma vez que a professora numa outra situação falou que ele só existia para respirar. 

Porque ele perguntou se a mitocôndria só existia pra respirar e ela falou: e você também faz o quê? Você também só serve pra respirar! Eu vejo que a pessoa 

não se incomoda… Porque eu já não me sinto a vontade para perguntar em sala de aula, eu espero e pergunto depois, então se eu pergunto é porque 

realmente eu não tô entendendo, aí a pessoa vai e ainda faz uma coisa dessa, aí eu já fico meio assim, aí que eu não pergunto mesmo! Mas no geral eles são 

bem tranquilos. Eu acho que é uma coisa assim involuntária, ele acha que ele tá brincando. INGO G1 

 

Teve até uma situação em que ele falou: Ah, a escultura que eu faço tá em 2 D, aí ele pegou o dente de um aluno, no meio da sala, na cara do aluno e falou: e 

o dele aqui tá em 1 D, não dá para ver nada aqui, não é nada isso aqui. E é um trabalho difícil de fazer, não é fácil. A gente tá fazendo isso no primeiro 

semestre e a pessoa não reconhece. Você se esforça, passa a noite fazendo, ás vezes passa a madrugada fazendo aquilo. Não é de uma hora para outra que 

você começa a esculpir dente  num bloco de cera e a pessoa vem falar, falar, falar, só te criticar, criticar, criticar, nunca tá bom, nunca tá bom, não presta, 

pode jogar no lixo, pode comecar de novo… Tu fica assim: eu não vou saber fazer isso nunca, para que que eu tô fazendo isso?! É desmotivador. INGO G1 

 

Eu acho que o que incomoda muito é quando o professor é ignorante na frente do paciente. Isso é uma coisa que incomoda muito, muito! Não são muitos. 

Eu, pessoalmente, tive uma experiência só. Foi muito constrangido para mim, porque eu acho que o professor quando tem que brigar ele não tem que 

esculachar o  aluno. Até porque a gente é aluno, a gente tá ali para aprender. Se eu to cursando a disciplina é porque eu não sei, eu tô ali para aprender. Não 

foi eu na verdade, foi a minha dupla, mas me atingiu porque eu tava com ela. Ela tava fazendo um canal, aí ela não tava conseguindo instrumentar, e eu 

tentei e não tava conseguindo também. Até que a gente chamou o professor, aí ele chegou na frente da paciente e falou: Nossa! Como é que você não sabe 

isso, é a coisa mais ridícula! Acho isso desnecessário! Primeiro, que eu acho que ele não tem que esculachar, segundo porque eu acho que não tem que ser 

na frente da paciente. A partir dai, acabou! A paciente tinha medo de tudo o que a gente fazia nela! Ficou super insegura. TERESA G2 

 

Isso varia muito, teve professor que teve birra, que até reprovou um aluno que a gente sabe que foi de birra, ele perdeu a turma, sabe? Tem professores que 

são ótimos. Tem uns professores que são ótimos mas dão aula mais ou menos. Tem professores que são chatos mas dão uma super aula. Mas de uma 

maneira geral, com relação ao ensino básico a gente não teve problema absolutamente nenhum. Foram todos professores bons. Já no ciclo profissional, teve 

picuinha. Porque a gente vê que dentro da própria disciplina os professores se desentendem com eles mesmos. TERESA G2 
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Na maioria das vezes é boa (relação professor-aluno-paciente). Tem professor que é mais grosso, menos grosso, mas isso é da pessoa, né? Mas em termos de 

destratar, de ética, é uma relação boa. E quando a gente faz besteira eles chamam a gente no cantinho. O paciente nunca fica sabendo. Só teve uma vez um 

caso que realmente a professora chamou a atenção na frente do paciente e o paciente depois até nem voltou, mas eu sei que foi o maior escândalo. E todo 

mundo ficou sabendo, porque isso não costuma acontecer. JULIA G2 

 

Eu acho uma boa relação (profesor – aluno - turma). A gente tava até conversando entre os alunos isso, muito engraçado a sua pergunta, porque a maioria 

dos professores são ótimos, exelentes, só que a gente vê que tem alguns, poucos, que deixam a desejar no quesito… porque é um professor que tem abuso de 

autoridade, porque.. como eu vou te explicar? Ás vezes, meio que sobe a cabeça de um ou outro professor, entendeu? Porque eu sou professor, então você 

tem que me obedecer acima de tudo. Você não sabe de nada e ás vezes tem professor que não sabe lidar com isso em clínica, que não tem esse cuidado com 

o aluno em clínica. CAROLINA G2 

 

Então acho que se eu cometi um erro pode me chamar e falar: Poxa, fulana, você cometeu um erro, não faz assim, acho que tem que ter esse cuidado na 

frente do paciente, que constrange ás vezes o aluno na frente do paciente. […] Em alguns casos, acho que esse é o problema maior entre alunos e 

professores. É uma minoria! Uma minoria! CAROLINA G2 

 

Já teve até pouco tempo mesmo nesse caso de situação ruim de professor falar que aluno era imbecil, não sei o que, mas também já tiveram situações ótimas 

de professor falar: nossa, como você é boa, eu gostaria de trazer você para uma pesquisa, para um trabalho. Acho que essa disciplina não é boa para você, 

acho que vc se encaixaria num perfil assim, vamos sentar e conversar, eu posso te ajudar, não sei o que. Tem variações, estamos em ondulações na faculdade 

ainda. CAROLINA G2 

\ 

Eu sou contra (professor humilhar aluno)... Porque eu me formei em 94, então eu vim de uma época onde o professor de Odontologia era aquela coisa grossa 

com o aluno, humilhava os alunos. Assim, eu acho que os alunos tomam horror da disciplina. O aluno não gosta nem de ir pra aula. Então não é o objetivo, 

acho que ele tem que gostar, tem que se sentir bem no ambiente de trabalho dele, tem que ter segurança o profissional que tá orientando ele sem você ter 

uma reação de incordialidade com ele. PROF GURGEL 

 

 

Pontuadíssimo, um ou dois que tem uma atitude ruim, o resto não, muito pelo contrário, até ás vezes quando a gente tem alguma dúvida, fala assim: Ah, 

professor, eu acho que seja isso, aí ele pregunta, por que? Ah, por isso, isso e isso. Professor: mas também não pode ser isso? Ah, é verdade, professor, pode 

ser. Eu acho que tem que ser basicamente esse o trato até porque a gente tá conhecendo, tá vendo, então… E não falar: nossa! Burro! Não sei o que! Não 

acredito que você não sabe isso! Porque o paciente tá ali e perde até a credibilidade, a confiança na gente, né? A pessoa que vai tratar ele e o professor 

falando assim? CAROLINA G2 

 

De o professor sentar na cadeira, no primeiro dia de clínica, e falar que era um absurdo o que estava fazendo, que não tinha que estar ali, que não era 

capacitado para a Odontologia, muito menos para estar com paciente, isso na frente de um paciente! Quando a pessoa não estava fazendo nada de errado 

mesmo, nada demais, até pediu para tirar uma dúvida, porque não sabia se estava fazendo correto ou não, que era a primeira vez, e o professor sentar e falar 

isso, e a pessoa sair chorando da clínica. Te digo que desestimula. Eu não tive um caso assim tão grande, tão direto. O meu foi mais assim por 

implicanciazinha, sabe? Ah, não! Eu não acho que você seja boa, então vou te deixar de lado. E aí nas minhas dúvidas eu ficava sem atenção, e quando eu 

era cobrada, eu era cobrada, forte! E aí eu comecei a ficar desetimulada, ficava nervosa na hora de atender, e aí eu comecei a criar um bloqueio. Eu criei um 

bloqueio e não conseguia mais atender, não conseguia! Eu começava a tremer, começava a suar frio, me dava vontade de chorar, me dava vontade de 
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vomitar, e aí eu não conseguia mais atender. Aí eu tranquei a faculdade! Se eu não conseguia mais atender e todas as disciplinas daqui para frente tem 

clínica, como é que eu ia fazer? Aí tranquei, fui buscar outra coisa. Mas aí eu pensei que eu estava na faculdade, num ensino superior excelente e não tinha 

porque não me formar por uma pessoa que foi idiota comigo, sei lá, ás vezes era o jeito dele, também não quero justificar e me atrapalhou em algum 

momento ou eu me deixei atrapalhar, de repente fui fraca, não sei. E com isso eu voltei. E por causa da turma, foi muito melhor, me senti muito melhor e 

consegui ir numa boa. Superei isso, mas para algumas pessoas eu acho que trava, para outras... difícil mas passa, dá graças a Deus que passou por aquilo, 

nunca mais vai ver aquele professor e vai embora.   CAROLINA G2 

 

A gente teve uma disciplina no primeiro período que a gente apresentava seminários e meu tema era justamente esse - métodos alternativos de ensino - aí eu 

coloquei uma prática que eu achei super interessante que desenvolveram numa faculdade em Goiás, que o professor levava a turma pra um sítio, aí eu 

coloquei que eu achava que ia ser muito legal, porque estimula as PE ssoas a irem,  se divertirem. Aí o meu avaliador falou: Ah, muito relativo! E se as 

pessoas faltassem, porque se acomodam quanddo não tem regras. Aí ele me questionou e eu fiquei até meio assim na hora do seminário. Esse 

questionamento do professor do seminário poderia ter sido diferente? Poderia. […] Ele interviu, cortou o meu modo de ver. Ele poderia intevir depois: olha, 

vamos avaliar bem este conceito que vocês colocaram. No final, toda crítica é válida, mas no final é colocar como um estímulo: não, vamos pesquisar, 

vamos ver bem.  ELISA G1 
 

Eu acho que o professor tem que saber te chamar num canto e falar: olha, não vai por esse caminho, você tá se confundindo, vamos tentar de outro modo. 

Agora, na frente do paciente eu acho que não pode chamar a atenção […]. Até pra resguardar um pouco o paciente, porque ele deve ficar um pouco com 

medo. Nossa! O professor não sabe o que tá fazendo aqui e a pessoa vai ficar nervosa. ELISA G1 

 

Eu já presenciei uma situação que se fosse comigo eu ia ficar muito magoada. Que o professor pediu o material emprestado aí a pessoa tava meio perdida, 

meio nervosa pra encontrar o que o professor pediu, aí ele: você não vai precisar de tudo isso que você trouxe. Por que você trouxe tudo isso? Aí a pessoa: 

Ah, desculpe professor, não tô acostumada e tal, vou me encontrar. E a pessoa tava botando tudo organizadinho. Aí ele pegou o material e começou a tacar 

assim: você gosta de tudo organizado. Aí ele começou a pegar e tacar, da mão da pessoa. A pessoa ficou chateada. E tudo isso é o mesmo professor. ELISA 

G1 

 

A maior parte dos professores tem a postura profissional de chamar na sala e conversar na sala, só que na disciplina x, sempre ela, eles gritam com você na 

sua frente, não todos, é mais uma professora só dessa disciplina, só que ali eles parecem não se preocupar com isso.  Eles tem essa preocupação até de 

orientar na hora de perguntar uma dúvida na frente do paciente como se a gente soubesse: olha, professor, eu tô fazendo isso, e o que mais que a gente tem 

que fazer? RODRIGO G2 

 

Por ter feito alguma coisa errada, o professor chamou a atenção assim na frente da paciente ou até na própria sala e a aluna se sentiu assim: não sei nada. Já 

aconteceu casos assim. Aliás já aconteceu também em aula prática, a gente faz uma coisa e o professor fala: Olha, isso aqui tá medonho. Isso aqui eu não 

deixaria você fazer isso na minha boca, eu jamais sentaria na sua cadeira. E isso deixou a aluna destruída. Já ouve, mas são minoria. RODRIGO G2 

 

Assédio moral eu acho que tem por parte de professors, eu já vi várias vezes professor parecer querer fazer o aluno se sentir inferior: Ah, eu sei tudo e você 

não sabe nada. Tá vendo como você não sabe nada?! […] Até comigo aconteceu no laborattório de perio eu fiz a gengivectomia no manequim e tirei lá um 

pedaço, só que ficou feio, eu fiz numa angulação errada e então eu chamei o professor e eu falei: professor, dá uma olhada aqui, eu sei que eu fiz errado. Ele 

avaliou e falou: olha, isso aqui tá submedonho, tá pior que medonho, isso aqui tá horrível. Eu ri, e perguntei, tudo bem, professor, o que eu posso fazer para 

melhorar. Até uma colega minha falou: se fosse eu, eu taria chorando. Mas tem essa questão do professor falar com você de uma forma meio agressiva, 
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meio desnecessária. Poderia abordar de outra forma. RODRIGO G2 

 

Ele até falou: pensa, você sabe, meio ironizando, chamando indiretamente a menina de burra, sabe? não é possível chegar aqui sem saber fazer isso. O 

paciente fica assustado, não vai ter a confiança que ele tava no início. CLARA G2 

 

Eu acho que tem uma disciplina que eles extrapolam. A pressão que eles fazem, o jeito que eles tratam a gente. No seminário eles fazem a gente ir lá na 

frente, tem um tempo certo pra falar e tudo de pior que eles podem pegar ali eles pegam e descascam na frente da sala inteira, entendeu? Não precisa ser 

dessa forma. Acho que prejudica, porque você não vai estudar tranquila, atrapalha um pouco a concentração, e ás vezes pode dar um branco lá na frente. 

CLARAG2 

 

Eu tive uma experiência muito ruim com essa coisa do meu erro, mas só na presença dos meus amigos. O professor  perguntou de onde eu tinha vindo, se eu 

tinha vindo da guerra, porque a minha calça tinha uma mancha. Aé ele falou assim: e esse sapato seu, você tem água em casa? De onde você veio? Na frente 

dos meus colegas. Eu me senti constrangido. Eu chorei na clínica neste dia. Chorei porque eu me senti violentado. Ele não me conhece e eu sou obrigado a 

respeitá-lo. Eu me senti impotente, porque eu sou obrigado a respeitá-lo senão ele poderia me reprovar, porque eu já sabia que ele era uma pessoa maluca 

para falar isso para alguém, assim. E foi muito traumático, foi muito traumático, eu morria de medo dele. Até que eu vi depois que, tipo assim, eu vou 

começar a vir com essa calça mesmo e eu venho com esse sapato mesmo. E eu ia. E depois ele não falou mais nada. Mas ele foi duro com isso. Ele me 

castigou. Ele falou assim: você vai ser a última pessoa a pegar paciente. Todas as pessoas vão pegar paciente e você vai ser o último. O castigo do jardim de 

infância! Ai eu chorei também, tipo assim, nossa! Eu não vou aprender, eu não vou aprender! Foi uma situação de violência. E eu não sei se eu errei 

também. Porque era uma bronca por um erro. Mas que erro é esse? O que é configurado como erro? Até nesse processo de formação, ainda não tem 

instrumento, eu não tinha dinheiro para comprar uma calça nova, nesse processo de formação, e eu também não tinha a técnica pronta. Então o que é um 

erro? O que é discutível como erro? […] (Exclusão social?) Essa coisa da calça eu identifico como exclusão social. Ainda mais o discurso: de onde você 

veio? Da onde você vém? Você veio da guerra? MURILO G2 

 

Eu lembro de situações, agora me fugiu, mas eu já me senti ameaçado de perder nota, eu vou descontar nota, acontece muito no ambiente da pesquisa. Uma 

vez a minha avó adoeceu, daí eu precisei viajar pra Bahia, daí rolou uma ameaça: você vai perder a bolsa se você não comparecer. Eu disse assim: tudo bem 

que eu perca a bolsa então. Só não vou perder a avó. MURILO G2 

 

As matérias que aconteceram alguma coisa ruim comigo assim, chegou a criar uma coisa: nossa! Nunca quero fazer isso na minha vida.... De tristeza, choro, 

insegurança.Teve uma matéria, que é quase a mesma que todo mundo, que eu chorava em quase todo laboratório, com vontade até de desistir. Choro de 

desespero. GRUPO FOCAL 

(Tem professores) que gostam de ensinar, […] tá mais aberto. […]. E tem aqueles que não estão nem aí, que não se importam. GRUPO FOCAL 

 

A maioria dos professores sempre foi muito atenciosa, principalmente com a minha turma, que é uma turma muito grande, então sempre teve problema com 

relação a matricular e tudo, e os professores sempre se mostraram dispostos a ajudar, a adaptação das clínicas e tudo, então isso gera preocupação do 

professor. Tivemos uma educação muito boa, eles se comprometeram realmente com a turma. A gente viu que eles passaram o que sabiam, então foi muito 
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bom. CLAUDIO G2 

Foi a única clínica que eu chorei, gente. GRUPO FOCAL 

Já, já já. Um professor expôr o aluno ou pelo desconhecimento daquele trabalho que ele tá fazendo, ou por não ter um material. A abordagem ser uma 

abordagem deselegante, vamos dizer assim. PROF ROSANA 

 

Com certeza eu acho que os professores que não são receptivos só tem a perder pro aprendizado da disciplina porque você se fecha, começa a encarar aquilo 

como uma coisa ruim. Chega na hora da aula tá estressado nervoso porque sabe que vai ser aquela pressão, que chama a atenção não pra ajudar, mas na 

maioria das vezes pra criticar. E você se fecha pra disciplina e não vai aprender. Ninguém gosta de aprender mediante aborrecimento. ELISA G1 

 

Eu já ouvi história sim de aluna que saiu chorando da clínica eu já ouvi mais de uma vez, alunas diferentes. RODRIGO G2 

 

Durante a greve eu produzi um texto, com muito sacríficio. Eu virei noite. Eu não dormia. Eu era novinho, tinha 21, eu não sabia como lidar, tinha demanda: 

não, você tá errado, tem que melhorar e eu iave melhorava, trazia, na minha cabeça, né, depois aconteceram diferenças afetivas dentro da monitoria. Era 

greve e uma outra garota ia viajar com a familia para o aniversário da mãe e ia faltar uma reunião e daí deu o  maior climão: não, você não pode, você não tá 

colocando a monitoria em primeiro lugar, você vai faltar uma reunião. A reunião não falava sobre nada muito grandioso que não pudesse ter flexibilidade, a 

gente poderia se encontrar uma outra hora, talvez, por internet talvez. Acho que nenhuma das partes sairia ferida com isso. Aí foi uma situação tensa, aí eu 

senti que depois a nossa relação esfriou muito, monitores e professores, ficou muito mais mecânica do que já era, e aí o contato foi se perdendo, foi se 

perdendo. Eles publicaram essa produção, eu  não sei se minha produção está inclusa no trabalho porque eu não quis ler, não quis ver, mas a minha produção 

afetiva tá naquele trabalho. É diferente. Eu não me sinto incomodado que o meu nome não tenha saido numa publicação, que bobeira, o conhecimento é de 

todos e vai estar por aí, e não vou ser eu que vou produzir conhecimento, não vai ser meu nome que vai produzir conhecimento, eu não tenho muito dessa 

vaidade, mas a minha produção afetiva tá ali. Eu tive envolvido no processo de criação, no processo de como foi. Eles não me mandaram email, não me 

ligaram. Então foi violento MURILO G2 

 

[…] e a forma como ele trata a gente eu não gosto muito, eu acho muito arrogante ás vezes, tem algumas situações qu eu acho que ele exagera, a forma 

como ele fala. Por exemplo, aconteceu uma situação que a pessoa foi tirar dúvida com ele falou: Ah, professor eu sei que eu tô te pertubando…aí ele: Não! 

Pertubando não, você está me atormentando já. E eu acho que fica chato uma coisa dessa. A pessoa tá com dúvida, tá se esforçando para entender e vem o 

professor e fala isso? É até desmotivador, entendeu? INGO G1 

 

 

 

Integridade física e moral 

Funcionamento Conteúdo 

 […] comigo teve uma briga, teve uma tensão! Ah, eu não gostei que enfiaram tinta no meu ouvido. Mas isso eles fizeram com todo  mundo. […] O 
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Estar livre de 

qualquer tipo de 

agressão física 

 

resto dos dias foi só pintando. […]  eu tava cansada e estava tendo uma alergia por causa da tinta. MIRIAN G1 

Eu só participei um dia (do trote), porque logo no primeiro dia eu me estressei lá com um menino porque eu disse pra ele que meu cabelo não pode 

fazer essas coisas, meu cabelo é ruim, não sei o que. Todo mundo tem cabelo liso. O meu cabelo não é liso. - não interessa! Tacou tinta na minha 

cabeça e enfiou o negócio no meu ouvido. Se a gente não quer, você tem que respeitar a gente. MILA G1 

 

Eu não faria questão de me pintar e ir ás ruas não, até porque esse dinheiro que a gente arracada vai para os veteranos comprarem bebidas para eles 

beberem depois, então não vejo muito sentido. Não gosto de fazer muita coisa que não tem muito sentido para mim, entendeu? Mas o trote cultural 

foi muito interessante, eu gostei muito. RODRIGO G2 

 

Eu não sei onde encaixar, mas o meu amigo, em uma das clínicas, levou um tapa na mão de uma professora. Ele pegou uma coisa errada, ela (a 

professora) bateu assim (demonstra batendo na mão e dizendo:) Não, não pedi isso! Ele até hoje nunca esqueceu isso. Ele conta até hoje. Hoje mais 

elaborado que antes, ele ri. Mas não foi uma situação divertida. MURILO G2 

 

Na minha turma não teve nada, mas 2 turmas abaixo da minha, teve um problema, não vou nem falar o nome da disciplina, mas teve um professor 

que agrediu uma aluna. Eu sei que a aluna passou inclusive com 10, porque ela ameaçou de processo, sei lá o que. Agrediu físicamente. Porque 

parece que ela tava fazendo besteira. Não justiifica! Ele mandou ela parar e falou que estava indo. A menina não parou, ele foi lá, deu um tapa nela, 

derrubou tudo e falou: eu mandei parar! Eu não sei qual era a gravidade do que estava acontecendo, entendeu? Eu sei que a menina saiu chorando, 

gritando, sei é que passou com 10. JULIA G2 

 

O trote foi tranquilo. Eu tinha a opção de ir embora quando quisesse. ELISAG1 

É um trote mais pra diversão. CLAUDIO G2 

O trote na Odontología é muito tranquilo. A única coisa que eles fazem que eu já tentei conversar.. enfim... é [...] menina fica com o sutiã do lado de 

fora, menino com a cueca e eles vão lá pegar o dinheiro. [...] eles vão para colégios, os veteranos vão junto, então ensinam o que tem que fazer. E a 

chopada também que é só chopp. O calouro trabalha mesmo pro veterano, eles arrecadam um dinheiro bom dessas moedinhas que eles pegam, mas 

até falei: gente, é a noite inteira só chopp? […] eu acho tranquilo. (PROF ROSANA) 

  

Não conheço. Eu já vi os meninos pintados na rua pedindo dinheiro e só. Não sei como é o trote todo. PROFA CLAUDIA 

[…] Eu vim com um sapato que não podia estragar. Aí os meninos falaram: não, tudo bem, você vai pra casa e aí amanhã você vem e chega cedo. 

[…] E eu não acho certo no primeiro dia pintarem as pessoas porque é desagradável. Então o que a gente combinou é que não ia pintar no primeiro 

dia, só ia botar fantasias, coisas que não ia danificar nada, porque a intenção é você ficar amigo e não que não gostem de você. […]aí pintaram cabelo 

e tudo e aí as pessoas que foram pintadas e não gostaram não se dão bem com as pessoas que fizeram isso, porque é meio abusivo isso. […]ELISA 

G1 

Não, não conheço, porque eu tô no nono período, né? Mas eu já ouvi falar do trote aqui, ouvi falar que não é mais aquele trote que a gente recebeu. 

Agora aqui eles pedem pra arrecadar dinheiro na rua e eles pintam a pessoa de super herói... De minie... Pinturas bonitas, são legais. PROF GURGEL 
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Trote não se conversa. Isso não é um assunto deles, pra eles.(departamentos) PROFA ELIANE  

 

Estar livre de 

assédio sexual 

 

Já soube. Acho que tem um professor que foi afastado, sofreu um processo. É um professor que os alunos diziam que fazia assédio sexual. Acho que 

ele não está mais. PROF MARCIA 

Caso que eu ouvi dizer foi professor com aluna. Rolou um processo e tal e outro de assédio moral também, sempre de professor com aluna. PROF 

MAURO 

 

Eu acho que se você vivenciar essas relações de clínica, isso acontece sim. A gente ouve falar muita coisa. Ás vezes a gente conversa também em 

conversas informais e o cara fala, elogia atributos, não sei o que e tal... Até aí tudo bem...acho que se não passar disso, tudo bem, agora aproveitar o 

caráter de vulnerabilidade do outro, aí é grave. Agora, não é só aqui, acho que em todo lugar vai ter sempre alguém com esse perfil. P3 M 

A gente ouve, as coisas são muito veladas. Não tem esse tipo de discussão. Eu não sei qual é a preleção que esses professores fazem no início. Eu não 

sei se eles fazem algum tipo de orientação com os alunos sobre isso. Por exemplo, do aluno para o paciente. Eu pelo menos nunca ouvi falar alguém 

dizer - vamos fazer uma discussão cujo tema é assédio, violência. Nunca ouvi falar nisso. Eu acho que seria válido, porque muitas vezes tem pessoas 

que desconhecem. Você trazer temas que não é diretamente relacionado com o tema no qual o cara está inserido, ele não aparece. Agora eu acho que 

deveria aparecer em algum espaço ou na jornada... Mas eu acho que alguém teria que provocar isso também. PROF MAURO 

Ah! Sim! Acontece (assédio sexual). Estávamos todos assistindo aula aí estávamos falando de bruxismo, então (uma aluna) falou que ela tá vendo o 

filme e ela fica rangendo os dentes. Aí o professor falou assim: Ah, eu posso ver isso pra você, é só você me convidar pra ver um filminho com você. 

Na frente da turma toda! Aí ela ficou chocada, né? Falou: não! O senhor tem que me respeitar! […] se você quiser a gente vai lá na clínica […] Mas 

só se eu puder brincar! […]. E ele é sempre assim com todo mundo, com as menininhas mais bonitinhas, então! Lourinhas e tal, aí que… nossa! Tem 

uma lá!  É muita gracinha. Tanto que faz tanta graça que tudo dela ele faz.  […] você vê que é uma relação diferente!  MILA G1 

 

Aqui nunca presenciei nada de assédio. No passado tinha mais, acho que hoje não. PROF GERALDO 

 

Eu não percebi nunca. Já soube que teve um professor que fez assédio sexual e uma aluna processou ele. PROF GURGEL 

 

É um ambiente propicio ao assédio sexual, assim. Eu acho muito ingênuo, inclusive, assim. Existem implicações judiciais, mas essas relações são 

construidas a partir de um contexto. Eu acho que eles se aproveitam desse ambiente sexualizado. MURILO G2 

Eu acho que só quando tem uma explosão midiática sobre algum caso aí vem uma série de procedimentos pra se trabalhar isso. Por exemplo, um caso 

que uma determinada paciente queria fazer uma denúncia sobre assédio sexual e aí chamaram as pessoas envolvidas e aí as pessoas chegaram e 

falavam: deixa isso da lá, não foi bem assim, aí chegou até a mim e não avançou, mas a paciente queria fazer a denuncia. Foi professor - paciente. Foi 

convencida a deixar as coisas como estavam. PROF MAURO 

Era uma coisa que tinha que ser enfrentada. As alunas viviam uma situação […] até bom resgatar isso no NDE. […] O que eu falo de despreparo é a 

falta de disposição de trazer à luz essas coisas para olhar pra elas e dizer: é isso que a gente vai fingir que não esta vendo? Essa situação de assédio! A 

gente vai fingir que não está vendo? Essas meninas estão vindo pra cá pra serem formadas e estão sendo assediadas? Como é que a gente lida com 
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isso? E o que que a gente faz... Eu não gosto de trabalhar com a coisa da punição. Eu prefiro trabalhar com a coisa que se você joga luz, traz à tona, 

você deve evitar que aconteça ou pelo menos fortalecer as pessoas pra lidar com aquela situação ou não permitir que ela chegue em um ponto desses. 

Imagina o grau de violência que isso representa pra uma menina que está em formação o professor fazer uso disso. E a instituição finge que não vê? 

Que isso circula! PROF MARCIA 

 

Estar livre de 

ambiente sexista 

 

(no trote) As meninas subiam na parte mais alta do DCE e os veteranos em volta, e tinha que falar se você era virgem ou não, ora qual veterano você 

daria, e tinha que apontar, qual posição você mais gosta, perguntas assim. E tinha que falar! Constrangedor! […] Ah! Da melancia. Eles pegam uma 

halls e  botam na melancia, aí você tem que pegar com a boca. Só que você fica deitada no chão, de bruços e pega a halls com a boca! Ai, não! Ainda 

bem que eu não fui esse  dia. MIRIAN G1 

(no trote) (E com colegas seus, você percebeu algum constangimento?) Sim, principalmente as meninas com relação ao conteúdo sexual dessas 

músicas. Eu senti que elas ficavam magoadas, assim. Por se tratar de uma experiência machista, eu me senti confortável por ser homen. As mulheres 

eram total vulnerabilizadas nessas brincadeiras, porque era uma brincadeira machista e heterosexual, então eram os homens falando para as mulheres, 

apesar de eu não me sentir confortável nessa situação. Mas eu cheguei todo feliz em casa por estar pintado de azul. Então por isso que foi médio. Foi 

pesado, mas também foi doce. Essa coisa de ser pintado foi legal, divertido. Se alguém não quisesse ser pintado não pintava, e se alguém quisesse sair 

da brincadeira, também. Pessoas desistiram. MURILO G2 

 

Eu acho que hoje o professor, principalmente eu acho os professores homens mais jovens, bonitos… as meninas, a  maioria é de mulheres, porque é a 

maioria que domina a Odontologia, eu acho que eles são bem resistentes.(risos) eu daria nota 10 para eles! PROF ROSANA 

 

Eles fazem umas brincadeiras que eu acho muito ridículas, obscenas, enfim! Mas foi tranquilo. No dia que  teve essas brincadeira mais hard eu não 

vim, graças a Deus. FABIANA G1  

Dá um molezinho... Em geral uma gracinha... (professores) GRUPO FOCAL 

Eu lembro de um professor que brincou comigo, ele tava falando sobre uma determinada posição do corpo em uma análise laboratorial, ele falou 

alguma coisa relacionada a bunda, ele usou a palavra bunda, e da forma q ele falou: bunda de mulher, que todo brasileiro gosta de peito de bunda de 

mulher. E ele perguntou para mim se eu gostava. Aí eu falei que não, que eu não era heterosexual. Aí ele ficou assim (expressão de assustado. Ai eu 

falei: tem mais alguma pergunta, professor? Aí ele voltou para a aula, não falou mais nada. Mas eu me senti violentado. Eu senti que ele tava 

forçando a barra, forçando uma piada, forçando uma situação de mal gosto. (desrespeito com as mulheres, inclusive.) sim. MURILO G2 

 

(e os meninos, apoiavam as brincadeiras?) Quando eles apoiavam, eu intervinha, até pela minha experiência de mundo. Porque eu escraxava ao ponto 

máximo. Ah, é? O que você faria? Você não enxerga ela como sua colega? É um objeto? Alguma coisa para você usar, não sei o que? E a situação 

era desconfortável, e os outros riam, mas não sei se eles riam de mim ou comigo. Mas rolava disso. Por exemplo, essa piada do professor, de peito e 

bunda, os meninos riam.  Era machismo e eles estavam confortáveis com isso.  MURILO G2 
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Segue muito a condição vulnerabilizada das minorias enquanto sociedade mesmo: pobres, mulheres principalmente até por esse ambiente 

sexualizado, são muito vulneráveis a isso. Mulheres são muito vulneráveis na relação interpessoal entre alunos, mais de objeto sexual, a imagen 

estereotipada de mulher. Como guey, sempre fui muito militante, mas também existem situações muito humilhantes com relação à esse ambiente 

sexualizado, machista e heteronormativo. Ainda sinto que existe isso, mas também eu combati muito isso. Existem muitas piadas, muitos momentos 

constrangedores de brincadeiras nas clínicas. E eu acho justamente que é em decorrência dessa relação de poder extremamente machista, que até 

naquele próprio exemplo que eu dei daquela mulher que eu dei o telefone, alguns que já sabiam que eu era guey já riram. E os professores também 

nas clínicas, eles falam muitas piadinhas com contexto sexual.  MURILO G2 

 

Participei (do trote). (você gostou?) médio. […] a gente saiu e fizemos brincadeira de criança, tipo subir a escada de mão dada, de ponta cabeça, aí foi 

divertido, como se fosse uma brincadeira de criança, e depois eles pintaram a gente, que também lembrou muito a infância, essa coisa de pintar e não 

sei o que… eu fiquei pintado todo de azul, eu era o avatar, então, era uma experiência lúdica. Depois a gente foi para uma orla e a gente já não era 

mais criança, a gente era joven com vida sexual ativa e que a gente tinha que cantar umas músicas de conteúdo sexual, homens e mulheres e, claro, 

machista para caramba o conteúdo das músicas, e muito neurótico no sentido daquela fissura por sexo, que era uma coisa insustentável. Eu não sofri 

violência no sentido sexual, não fui obrigado a fazer nada, mas eu sofri uma forma de violência, porque os meninos precisavam tirar a camisa, eu era 

muito magrinho e uma veterana falou assim: Nossa! Olha ese calouro, como o corpo dele é feio! […] Eu me senti violentado, assim: o que que tem 

de errado com o meu corpo, gente? É o meu corpo, mas não falei nada… aí foi médio, eu gostei da parte da brincadeira mas eu senti que as relações 

eram diferentes, de repente se eu brincasse com alguém é porque eu tava afim, porque eu queria ficar com aquela pessoa, poderia acabar transando. 

Era bem estereotipado. MURILO G2 

 

Estar livre de 

assédio moral 

 

Eu não participei [do trote] porque eu passei na reclassificação. Eu acho que desde que não tenha nenhuma agressão nem física nem moral à pessoa, 

pode ser realizado, porque também é como se fosse uma comemoração. Não deixa de ser uma comemoração. Fiquei sabendo de uma situação que 

aconteceu no trote que minha turma sofreu: uma menina que é evangélica e foi obrigada a beber vinho, entendeu? Eu acho isso desagradável, aí 

depois ela saiu, ficou chorando porque, porque ela não queria e obrigaram. Tudo bem que ela poderia ter negado mas fica uma situação chata, porque 

ficam enchendo o saco e não sei o que. Fica aquela pressão todo mundo em cima de vc e a pessoa acaba fazendo e depois se arrependendo. Então eu 

acho que se a pessoa se explicou: Olha, não posso, não quero, beleza, então tranquilo! Na próxima brincadeira você faz, se você quiser participar. Eu 

acho que tem que ser muito assim espontãneo da pessoa. Se a pessoa quiser participar ela participa, senão ela não participa, de acordo com os 

princípios dela, e também nada que seja agressivo, né? Isso eu acho meio óbvio. Mas eu acho que isso não vem ao caso aqui na odonto não. Só esses 

casos mais pontuais. INGO G1 

 

O trote foi saudável, foi legal. Não teve humilhação, nada disso, foi saudável, eu gostei de participar. Brincadeira, brincava quem quisesse, ninguém 

obrigava ninguém, não teve nada disso. Até hoje é assim, é o mesmo trote. TERESA G2 

 

Eu já dei trote, sabe? A gente vai ali para frente e pinta, depois vamos pro DCE, se conhece, o primeiro periodo fica lá com a gente. Costuma ser 

tranquilo. E tem o trote cultural também. Tem tipo umas aulinhas, explicando o que é a odonto, mostra os prédios e depois vai para uma escolinha, 

faz escovação. Uma coisa de ambientação mesmo. Mas uma coisa bem tranquila. JULIA G2 

 

Eu vejo aqui da janela os alunos andando de elefantinho, acho humilhante, mexe muito negativamente comigo. Nossa, olha que coisa triste! E eles 
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vão reproduzir isso. PROFA ELIANE  

Eu acho o trote aqui bem tranquilo, pelo menos com o que eu vejo em outros cursos é tranquilo, pinta, vai pegar dinheiro, lê um discurso e vai 

embora, não tem nada de violência, não tem nada de humilhação. Pelo menos eu não acho. CAROLINA G2 

 

 


