
 
 

 
 

 

 

 

 

ALEXANDRE JOSÉ PINTO CADILHE DE ASSIS JÁCOME 

 

 

 

 

 

ANATOMIAS DA APRENDIZAGEM: 

A expertise em comunicação na formação médica a partir da fala-em-interação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI, RJ 

2013 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE ESTUDOS GERAIS 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

DOUTORADO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

 



 
 

 

ALEXANDRE JOSÉ PINTO CADILHE DE ASSIS JÁCOME 

 

 

 

 

  

ANATOMIAS DA APRENDIZAGEM: 

A expertise em comunicação na formação médica a partir da fala-em-interação 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Letras da Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para obtenção do Grau de Doutor. 

Área de Concentração: Estudos de Linguagem.  

Linha de Pesquisa: Discurso e Interação. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. JOSÉ CARLOS GONÇALVES 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2013 



 
 

J17       Jácome, Alexandre José Pinto Cadilhe de Assis.  

     Anatomias da aprendizagem: a expertise em comunicação na 

formação médica a partir da fala-em-interação / Alexandre José Pinto 

Cadilhe de Assis Jácome. – 2013. 

194 f.   

 Orientador: José Carlos Gonçalves. 

     Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de 

Letras, 2013. 

 Bibliografia: f. 160-170. 

 

    1. Conversação. 2. Análise de desempenho. 3. Sociolinguística.            

4. Interação educador-educando. 5. Saúde. 6. Política educacional.           

7. Comunicação na medicina. I. Gonçalves, José Carlos.                               

II. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Letras. III. Título.    

                                                            

                                                    CDD 401.41 
 

 

 

1.  371.010981 

 

 

 

 

 

 

  

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 



 
 

ALEXANDRE JOSÉ PINTO CADILHE DE ASSIS JÁCOME 

 

ANATOMIAS DA APRENDIZAGEM: 

A expertise em comunicação na formação médica a partir da fala-em-interação 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Letras da Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para obtenção do Grau de Doutor. 

Área de Concentração: Estudos de Linguagem.  

Linha de Pesquisa: Discurso e Interação. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________________________ 

Prof.Dr. JOSÉ CARLOS GONÇALVES – Orientador 

UFF 

______________________________________________________________ 

Profª Drª ANA CRISTINA OSTERMANN 

UNISINOS 

______________________________________________________________ 

Profª Drª MARIA DO CARMO LEITE DE OLIVEIRA 

PUC-Rio 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. PAULO CORTES GAGO 

UFJF 

______________________________________________________________ 

Profª Drª MARIA DEL CARMEN DAHER 

UFF 

______________________________________________________________ 

Profª Drª MARIA DAS GRAÇAS DIAS PEREIRA 

PUC-Rio 

______________________________________________________________ 

Profª Drª MÔNICA SAVEDRA 

UFF 

 

Niterói, RJ 

2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a todos aqueles que, de forma voluntária, participaram da 

pesquisa, contribuindo significativamente para o processo de interação 

entre o campo da linguagem e o da educação médica, e o de 

construção do conhecimento pelo pesquisador. Sem eles, a pesquisa, o 

aprendizado, a reflexão, a mudança, não seriam possíveis. 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

“A gratidão é a memória do coração.”  

(Antístenes – 444-365 a.C.) 

 

Neste exercício de memória, penso nos quatro anos que se passaram e como diversos sujeitos 

fizeram parte das minhas experiências, me permitindo finalizar esta etapa. Portanto, sou 

extremamente grato... 

... ao Professor Dr. José Carlos Gonçalves, por ter abraçado o projeto e por colocar-se como 

orientador e parceiro neste processo de aprendizagem e investigação; 

... aos Professores Dra. Maria das Graças Dias Pereira, Dr. Paulo Gago e Dra. Del Carmen 

Daher, pela contribuição no exame de qualificação, momento o qual me foi extremamente 

produtivo. Sou grato por todas as críticas e sugestões, apesar de assumir a impossibilidade de 

acatar com todas. Sinto-me privilegiado por contar com a colaboração de pesquisadores a 

mim tão caros; 

... às Professoras Dra. Ana Cristina Ostermann e Drª Mª do Carmo Leite Oliveira, por 

aceitarem participar da banca de defesa da tese, bem como à Profª Drª Mônica Savedra; 

... ao Prof. Sirikant Sarangi (Universidade de Cardiff – Reino Unido) pelas primeiras 

interlocuções acerca deste projeto em 2009, na sua vinda ao Brasil; em 2010, por ocasião da 

apresentação deste estudo no COMET (Communication, Medicine and Ethics), na 

Universidade de Boston (EUA); e em 2011, pela oportunidade de participar curso de verão 

Analysing Communication in Public Health and Healthcare Settings,  na Universidade de 

Cardiff. 

... ao Programa da Pós-Graduação em Letras da UFF, atual Programa de Pós-Graduação em 

Estudos de Linguagem; 

... à Fundação Educacional Serra dos Órgãos - FESO, pela bolsa concedida para a pesquisa de 

doutorado, através da Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular 

– FUNADESP; 

... à Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, pela licença remunerada concedida 

para realização de parte do doutorado; 

... novamente  à FESO, instituição que acolhe-me como professor e pesquisador há 10 anos, a 

quem sou grato pelas oportunidades geradas e por acreditarem no meu trabalho. São diversos 

os profissionais a quem tenho estima e gratidão, que aqui farei representados pelas 

Professoras Dra. Verônica Albuquerque e Dra. Ana Maria Gomes de Almeida; e também 

pelos Professores Dr. Vicente Madeira e Dra. Margot Madeira. 



 
 

... à Universidade Castelo Branco, por também acolher-me nos últimos três anos e confiar no 

meu trabalho com docentes e estudantes. Também são diversos os profissionais a quem tenho 

gratidão, que aqui faço representados pelo Professor Dr. Helder Resende, Professor Ms. 

Maurício Magalhães e Professora Ms. Luciana Mendonça. Sou grato também ao corpo 

docente do curso de Letras e dos demais cursos da Escola de Formação de Professores, nesses 

anos de gestão. Ao Prof. Ms. Fábio Maia, minha gratidão também; 

... ao Departamento de Estudos da Linguagem da UERJ, pela oportunidade de exercício como 

professor substituto de Linguística a partir deste último ano. A participação pode ser 

temporária, mas o acolhimento que recebo constantemente por todos os docentes do grupo 

será sempre lembrado! 

... aos Professores com quem tive a oportunidade de construir interlocução em diversos 

eventos participados durante esta jornada, os quais foram bastante significativos para o 

amadurecimento do projeto. Saliento aqui as Professoras Dra. Maria das Graças Dias Pereira, 

novamente, Dra. Branca Ribeiro, Dra. Carolina Abritta, Dra. Angela Baalbaki. 

... ao meu amigo recente, daqueles que a vida nos encarrega de apresentar: Roberto Perobelli. 

A ele, especialmente, pela licença poética concedida para o título desta tese, cuja inspiração 

veio de sua tese de doutorado em Linguística intitulada Anatomias do Conflito, defendida na 

UFJF. Obrigado, Roberto, pelo título e pelas conversas sobre a vida. Muito ainda está por vir! 

... aos meus alunos e ex-alunos da FESO, da Universidade Castelo Branco, da UERJ e do 

Colégio Estadual Campos Salles, pelo apoio, carinho e paciência nos momentos de cansaço, e 

pela motivação em acreditar no trabalho em Educação; 

... aos meus colegas do doutorado, pela caminhada compartilhada nestes quatro anos: Aline, 

Leandro, Ana Paula, Daniela. 

... aos presentes que a vida me deu: Luciana Lamblet, Tatiane Duarte, Beth Félix, Aline 

Cardoso (que trazem ainda Luciano e Rodrigo para agregar ao grupo!), Luciana Mendonça, 

Ruan Nunes, Thiago Caetano, Natália Braguez e Cesar Pessoa, por tornarem a vida mais leve 

e por indicarem ser possível um pouco de vida social ao lado da vida profissional e acadêmica 

em efervescência. Aos amigos Ana Paula, Rogério Nóboa e Raphael Queiroz, pacientes com 

minha ausência. 

... a minha família, que aqui faço representada pela minha vó, Therezinha de Jesus Pinto de 

Assis, exemplo de vida e responsável pelas vitórias alcançadas nestes meus 30 anos, e 

também aos familiares de coração: Rosangela Justus e Rodrigo Medeiros 

... e aos mais importantes: a DEUS, e MEISHU-SAMA e aos meus Antepassados, pela 

permissão e proteção.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O viver humano se dá num contínuo entrelaçamento de emoções e 

linguagem como um fluir de coordenações consensuais de ações e 

emoções. Eu chamo esse entrelaçamento de emoção e linguagem de 

conversar. Os seres humanos vivemos em diferentes redes de 

conversações que se entrecruzam em sua realização na nossa 

individualidade corporal. 

 

Humberto Maturana (2009, p.92) 



 
 

 

 

RESUMO 

 

 Este estudo tem como objetivo geral compreender de que modo o conhecimento explícito e 

tácito sobre a comunicação no trabalho em saúde é construído no contexto da formação 

profissional médica brasileira. Situa-se no âmbito da mudança educacional engendrada com a 

implementação de metodologias ativas de aprendizagem, de modo a corresponder a ordens 

interacionais e regimes de comunicação vigentes. Nesta situação de mudança, tem-se o 

Laboratório de Habilidades como um dispositivo para a construção da expertise em 

comunicação médica por parte de estudantes de um curso de Medicina no Rio de Janeiro, 

local onde a pesquisa foi realizada.  Os dados foram gerados a partir da perspectiva qualitativa 

de pesquisa, através da microetnografia. Foram utilizados como instrumentos a gravação oral 

e a filmagem de atividades no cenário denominado pelos participantes como instrutoria. As 

gravações foram transcritas, e as análises tiveram como fundamentos conceitos da Análise da 

Conversa e da Sociolinguística Interacional, perspectivas que estabelecem ferramentas para 

análise da fala-em-interação. Como resultados, observo o processo de aprendizagem através 

dos enquadres interacionais de exposição, encenação e discussão entre docente e discentes, 

desenvolvidos no evento analisado. Em cada um, diferentes estratégias interacionais são 

estabelecidas, de modo a proporcionar o desenvolvimento de habilidades comunicativas pelos 

estudantes, para que estes desenvolvam uma prática clínica humanizada em seu futuro cenário 

profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Políticas Educacionais em Saúde. Expertise Profissional. Laboratório 

Habilidades em Comunicação. Análise da Conversa. Sociolinguística Interacional.  

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed at understanding the ways in which the granted and declared knowledge of 

work communication in health is built in the context of the education of the Brazilian medical 

profession. It is situated in the scenario of the educational change achieved with the 

implementation of active learning methodologies, in order to correspond to international 

demands and ruling communication regimes. In this situational change, the Skills Laboratory 

constitutes a mechanism for the construction of expertise in medical communication of 

medical students in the School of Medicine in Rio de Janeiro, where the research was carried. 

The data was generated in the perspective of qualitative research, through Microethnography. 

The instruments used were oral and visual recordings of the activities in the space 

denominated by the participants as instructorship. The recordings were transcribed and the 

analyses were based on concepts drawn from Conversation Analysis and from Interactional 

Sociolinguistics, perspectives which establish the tools for the analysis of speech-in-

interaction. As results, we observe the learning process through the levels of exposing, 

enacting, and discussing between teachers and students that were carried out in the analyzed 

event. In each frame, different interactional strategies are established in order to enable the 

construction of a macrostructure of learning and to enable the development of communicative 

skills by the students, so that they may develop a humanized clinical practice in their future 

professional scenario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Educational policies in health; Professional expertise; Communication skills 

laboratory; Conversation Analysis; Interactional Sociolinguistics.  

 

 

 



 
 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 

Figura 1: A Lição de Anatomia do Dr. Tulp, Rembrandt Harmenszoon van Rijin, 1632... 015 

Figura 2: Tecnologias do trabalho médico (MERHY, 2002, p.94)..................................... 019 

Figura 3: Une leçon clinique à la Salpêtrière, Pierre-André Brouillet ,1887..................... 026 

Figura 4: O médico e a boneca, Norman Rockwell, 1929..................................................                                        043 

Figura 5: Detalhe da obra Ciência e Caridade, Pablo Picasso, 1897.................................. 060 

Figura 6: Enfermaria do Hospital de Arles, Vicent Van Gogh,  1889................................ 083 

Figura 7: Posicionamento da câmera no consultório simulado........................................... 090 

Figura 8: Cartoon (sem título), Leo Cullum, in The New Yorker, 2010………………… 094 

Figura 9: Baroness Burdett-Coutts' garden party at Holly Lodge, Highgate, for 

members of the International Medical Congress. A. P. Tilt, 1881………………………. 

 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Etapas do ensino da tarefa clínica. .......................................................................... 28 

Quadro 2: Passos metodológicos da ABP. ............................................................................... 32 

Quadro 3: Organização semanal de curso com ABP. ............................................................... 32 

Quadro 4: Protocolo Spikes ...................................................................................................... 47 

Quadro 5: Habilidades de Comunicação Médica com base em der Molen & Lang (2007) ..... 56 

Quadro 6: Status de participação do falante ............................................................................. 77 

Quadro 7: Comunicação no 1º período do Laboratório de Habilidades. .................................. 90 

Quadro 8: Categorias analíticas ................................................................................................ 92 

Quadro 9: Faixas de atividades da instrutoria .......................................................................... 93 

Quadro 10: Mapa sequencial da instrutoria .............................................................................. 96 

Quadro 11: Faixa de atividade de exposição .......................................................................... 112 

Quadro 12: Faixa de atividade de participação ...................................................................... 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Alexandre/Desktop/TESE/TESE_CADILHE_VersãoI_2013.docx%23_Toc347685557


 
 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

 

Símbolo Uso 

((palavra)) Comentários descritivos. 

 = Elocuções contíguas. 

[  Sobreposição / Vozes simultâneas.  

MAIÚSCULA Fala em voz alta. 

ºpalavraº Fala em voz baixa. 

Sublinhado Ênfase. 

(.) Micro pausa (até 0.3 milésimos de segundo). 

(número) Pausa em segundos. 

(palavra) Hipótese do que se ouviu. 

XXX Incompreensão / trecho inaudível. 

? Entonação indicando pergunta. 

, Entonação indicando continuidade de fala no mesmo turno. 

-  Parada súbita/truncamento. 

:: Prolongamento de som. 

@@@ Risos. 

>palavra< Fala acelerada. 

<palavra> Fala desacelerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO............................................................................................................ 15 

1.1 Políticas de Saúde e Políticas de Educação Superior no Brasil................................... 17 

1.2 Perguntas de pesquisa e objetivos................................................................................ 22 

1.3 Justificativa.................................................................................................................. 23 

1.4 Plano geral................................................................................................................... 25 

    

2. APRENDIZAGEM & PARTICIPAÇÃO: A EDUCAÇÃO MÉDICA EM 

MUDANÇA...................................................................................................................... 

 

26 

2.1 A Aprendizagem Baseada em Problemas.................................................................... 30 

2.2 O Laboratório de Habilidades Comunicativas............................................................. 34 

2.3 A Aprendizagem: uma participação periférica legítima.............................................. 36 

2.4 A interação em situação de aprendizagem................................................................... 39 

  

3. NORMATIVIDADE & PRESCRIÇÃO: ORDENS DO DISCURSO E 

REGIMES DE COMUNICAÇÃO NA TAREFA CLÍNICA....................................... 

 

43 

3.1 O Estoque de Conhecimento Interacional de uma profissão....................................... 46 

3.2 Ordens do Discurso e práticas profissionais................................................................ 48 

3.3 Os Regimes de Comunicação em práticas de saúde:  do prescrito ao realizável ........ 50 

  

4. INTERAÇÃO & DISCURSO: ORGANIZAÇÃO DA FALA, 

ALINHAMENTOS E ENQUADRES INTERACIONAIS NA EDUCAÇÃO 

MÉDICA........................................................................................................................... 

 

 

60 

4.1 O trabalho em saúde do ponto de vista interacional.................................................... 62 

4.2 A Análise da Conversa................................................................................................ 65 

     4.2.1 A fala-em-interação em contexto institucional.................................................... 67 

     4.2.2 Noções sobre ações através da fala: a Explicabilidade e a Formulação.............. 69 

4.3 A Sociolinguística Interacional.................................................................................... 74 

     4.3.1 Os conceitos de Enquadre e Alinhamento........................................................... 75 

     4.3.2 As Pistas de Contextualização............................................................................. 79 

  

5. ENQUADRE METODOLÓGICO DA PESQUISA................................................. 83 

5.1 A Pesquisa Qualitativa e a Microanálise Etnográfica.................................................. 85 

5.2 Cenário e participantes................................................................................................. 88 

5.3 Instrumentos de pesquisa e categorias de análise........................................................ 91 

  

6. ANÁLISE DOS DADOS: ANATOMIAS DA APRENDIZAGEM......................... 94 

6.1 Aprendizagem pela exposição..................................................................................... 96 

     6.1.1 “Ah, é o óbvio”: situando a proposta da instrutoria............................................. 97 

     6.1.2 “Eu acolho, eu dou um sorriso, eu levanto”: as prescrições da tarefa clínica..... 103 

6.2 Aprendizagem pela participação.................................................................................. 113 

      6.2.1 “O problema não é a o trabalho, é a sua saúde, meu jovem”: quando a  



 
 

aproximação leva ao acolhimento...................................................................................... 114 

      6.2.2 “Por que correr do médico, tá com medo?”: quando a atitude afasta o 

paciente.............................................................................................................................. 

 

127 

      6.2.3 “Ficou três meses sem ir ao médico, agora aguenta”: quando o tom não leva 

ao acolhimento.................................................................................................................. 

 

132 

      6.2.4 “Pode deixar, eu vou te ajudar, não te preocupa”: quando o acolhimento é 

exercido pelo compadecimento da médica........................................................................ 

 

138 

6.3 O aprendizado da comunicação: instituindo a participação periférica legítima.......... 146 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................... 149 

7.1 Respondendo as perguntas de pesquisa....................................................................... 150 

7.2 Limitações da pesquisa................................................................................................ 156 

7.3 Encaminhamentos........................................................................................................ 157 

7.4 A prática profissional e os estudos da linguagem: um evento, múltiplos olhares....... 157 

  

8. REFERÊNCIAS........................................................................................................... 160 

  

ANEXO: Transcrição do evento..................................................................................... 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Figura 1: A Lição de Anatomia do Dr. Tulp, Rembrandt Harmenszoon van Rijin, 1632. 

 

 

 

Hoje, os indivíduos que trabalham em uma variedade de disciplinas começam a reconhecer 

os modos como as mudanças no uso linguístico estão ligadas a processos sociais e culturais 

mais amplos e, consequentemente, a considerar a importância do uso da análise linguística 

como um método para estudar a mudança social. 

Norman Fairclough (2001, p.19) 
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A obra produzida pelo pintor holandês Rembrandt, “A Lição de Anatomia do Dr. 

Tulp”, (1632) é bastante significativa pela sua legítima representatividade da esfera artística 

barroca. Produzida na Holanda
1
 do século XVII, a lição apresentada no quadro tem como 

cenário o anfiteatro de anatomia, importante espaço “onde se procedia a demonstração e 

discussão das novas descobertas e experiências” (RUPP, 1993, p.5). Os anfiteatros de 

anatomia eram espaços culturais onde havia a dissecação do cadáver de um criminoso, tendo 

como público médicos, cirurgiões, estudantes, funcionários do governo e demais interessados. 

A abertura ao público tinha uma dupla justificativa: por um lado, era uma forma de 

regulamentar o estudo da anatomia como uma prática para fins científicos; por outro lado, não 

deixava de ser uma lição moral por tratar de corpos de criminosos na época (cf. RUPP, 1993).   

          Contudo, atribuo também outros significados que permitem uma reflexão sobre os 

contextos que são emergentes na imagem representada. Por um lado, há ali uma situação de 

ensino: um grupo encontra-se reunido ao redor de um objeto de aprendizagem – um corpo 

humano – orientado por um sujeito distinto dos demais. Explicitamente, é possível distingui-

lo pelas suas vestes e por ser o único a manipular o objeto; implicitamente, supõe-se um 

maior conhecimento acerca do objeto de ensino. O olhar atento dos demais participantes 

sugere a escuta e a observação, um caminho tradicionalmente produtivo em propósitos de 

aprendizagem, ainda que no contexto pedagógico atual, outras formas de aprendizagem sejam 

reconhecidas. 

 Por outro lado, há também representada uma situação de estabelecimento de 

conhecimento especializado ou perito: um conhecimento disponibilizado aos que participam 

de uma educação formal e, com isto, buscarão seguir uma atividade profissional – no caso 

específico da “lição” representada na obra de Rembrandt, suponho a profissão médica dos 

estudantes que participavam das observações. A importância dos conhecimentos de anatomia 

é historicamente estabelecida como sendo essencial à formação de um profissional da saúde – 

seja ele médico ou de outras áreas, como a enfermagem, a fisioterapia, a farmácia, etc.  

                                                           
1
 A Holanda, curiosamente, além de ser pioneira na esfera da Anatomia e sua prática em Anfiteatros, é também o 

país onde implantou-se o primeiro laboratório de habilidades em comunicação médica, como ver-se-á mais 

adiante. 
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 Rembrandt produziu tal imagem há quase 400 anos; contudo, não é difícil reconhecer 

estas situações emergentes em sua obra, principalmente pela proximidade com o contexto 

contemporâneo de ensino e de estabelecimento de conhecimento perito para atuação na área 

médica. Ainda assim, que outras possibilidades de aprendizagem são hoje propostas em 

contexto de formação profissional médica? Que conhecimentos peritos são estabelecidos para 

o exercício profissional em saúde? A que demandas atuais tais conhecimentos e metodologias 

de aprendizagem correspondem? Tais reflexões, cujas possibilidades de respostas 

sumariamente elenco, permitiram-me situar e construir o objeto de pesquisa que será aqui 

apresentada – a interação e o discurso produzidos pelos participantes de uma situação de 

aprendizagem de comunicação na educação médica. Esta introdução tem por objetivo, 

portanto, situar o leitor na situação macro em que esta pesquisa está inserida, além de 

apresentar os objetivos, as perguntas de pesquisa, a justificativa e o plano geral desta tese. 

 

 

1.1 Políticas de Saúde e Políticas de Educação Superior no Brasil 

 

 No Brasil, a organização atual do serviço público de saúde é estabelecida a partir do 

Sistema Único de Saúde (SUS), instituído em 1990 através da Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8.080/90), que por sua vez orienta-se pela Constituição Federal de 1988 e os Direitos 

Humanos. A orientação da formação profissional médica, por sua vez, parte da Resolução do 

Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Superior nº4/2001, que apresenta 

Diretrizes Curriculares do curso de graduação em Medicina. Ambos estão mutuamente 

imbricados, e é a partir destes documentos que sumariamente situo o âmbito da pesquisa aqui 

apresentada. 

O estabelecimento do SUS e seu aporte legal relacionam-se, dentre outros fatores, a 

mudanças nos paradigmas de compreensão do processo saúde-doença. A compreensão de 

doença, inicialmente, partiu de “uma redução do corpo humano, pensado a partir de 

constantes morfológicas e funcionais, as quais se definem por intermédio de ciências como a 

anatomia e a fisiologia” (CZERESNIA, 2003, p.01). Institui-se um modelo biologicista, cuja 

intervenção centra-se na medicalização do corpo. Como efeito, os cursos de formação 

profissional em saúde organizam-se em torno de disciplinas biológicas, como a anatomia e a 

fisiologia: “o estudante observa, toca, analisa e discute a respeito dos músculos, dos nervos, 
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da disposição orgânica e fisiológica, em detrimento dos afetos, das implicações e das 

inscrições das experiências do viver” (CECCIM & CARVALHO, 2005, p.72). A descrição 

deste ensino ecoa a imagem retratada por Rembrandt há cerca de 400 anos.  

O trabalho do profissional da saúde, nesta perspectiva, centra-se em uma prática 

voltada para a cura de doenças, através de tratamentos a base de exames específicos na 

identificação de patologias, bem como no uso de medicamentos e intervenções cirúrgicas em 

órgãos do corpo humano (cf. CZERESNIA, 2003; CECCIM & CARVALHO, 2005; SILVA 

JR & ALVES, 2007). Tal modelo de medicina, conhecido como “medicina científica”, ou 

“modelo flexneriano”
2
, representou um significativo avanço nos serviços de saúde; contudo, 

diversos entraves foram encontrados no decorrer do tempo, dadas as diversas mudanças 

sociais de necessidades de atenção à saúde, tais como (a) a pouca efetividades das ações da 

biomedicina, (b) o uso excessivo de tecnologias “muitas vezes sem utilidade claramente 

definida” (SILVA JR & ALVES, 2007, p.30) e (c) má distribuição do acesso à saúde. 

Os efeitos de tal prática são compreendidos também como uma “desumanização do 

trabalho em saúde” (cf. DESLANDES, 2006), cujas ações são marcadas pelo trato do sujeito 

como um objeto de intervenção clínica, foco em instrumentos de alta tecnologia, centralidade 

na patologia e estigmatização do paciente (idem). 

A instituição do SUS representa, em partes, uma alternativa a tal modelo hegemônico. 

Em primeiro lugar, pela concepção ampliada de saúde, incluindo as dimensões biológicas, 

psicológicas e sociais (cf. BRASIL, 1990; SILVA JR & ALVES, 2007). Em segundo lugar, 

pelo modelo assistencial alinhado a essa compreensão, a partir dos princípios de 

universalidade (referente ao direito de acesso por todo cidadão), integralidade (a inclusão dos 

fatores sociais e psicológicos, além do fator biológico, em situação de assistência) e a 

equidade (distribuição de serviços de forma a diminuir as desigualdades, considerando os que 

apresentam maiores necessidades de assistência). Os efeitos deste posicionamento de atenção 

à saúde são percebidos nas propostas de mudança na formação médica a partir das Diretrizes 

Curriculares de 2001, cuja ênfase é dada à formação de um profissional  

generalista e não-especialista, que saiba integrar ações de promoção e prevenção à 

saúde com ações de recuperação e reabilitação, e não apenas tratar e prevenir 

doenças. É preconizado um enfoque integral dos indivíduos e dos coletivos, e não 

um padrão biomédico; há uma concepção ampla de saúde como processo saúde-

doença e não ausência de doença. O profissional de saúde e usuário são entendidos 

como cidadãos, sendo que essa relação deve seguir princípios éticos e de 

responsabilidade e cidadania (PONTES, SILVA JR & PINHEIRO, 2005, p. 256). 

                                                           
2
 Em referência a Flexner, cujo relatório produzido em 1911, a partir de um paradigma cientificista, fundamentou 

mudanças na escola médica americana e canadense. 
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 Situado no âmbito destas mudanças no trabalho em saúde e na formação profissional, 

o médico sanitarista brasileiro Emerson Merhy descreve o momento contemporâneo enquanto 

um período de transição tecnológica, articulada a uma reestruturação produtiva do serviço em 

saúde (cf. MERHY, 2002; MERHY & FRANCO, 2003). A compreensão de uma transição 

tecnológica parte de uma concepção de tecnologia do trabalho como “modos de agir no 

sentido de ofertar certos produtos e deles obter resultados capazes de melhorar a situação da 

saúde do usuário, individual e coletivo” (MERHY & FRANCO, 2003, p.3).   

A tecnologia de trabalho em saúde baseada no uso de instrumentos já estabelecidos e 

estruturados, como exames e medicamentos, é definida como “tecnologia dura”, fortemente 

produzida no modelo assistencial já citado, centrado no tratamento da doença de pacientes, 

com ênfase em aspectos biológicos. Esta tecnologia, por sua vez, produz uma ação descrita 

como “trabalho morto” (cf. MERHY, 2002; MERHY & FRANCO, 2003), ou seja, baseada 

em procedimentos unicamente de base instrumentais. 

 Merhy aponta, ainda, a presença de outra tecnologia no trabalho em saúde: as 

“tecnologias leves” (idem), ou seja, baseada no agir entre sujeitos – uma tecnologia de caráter 

relacional. Tal tecnologia tem como produto um trabalho descrito como “trabalho vivo em 

ato” (ibidem), pressupondo que o trabalho em saúde ocorre no momento de sua produção, no 

instante em que diversos sujeitos – profissionais e usuários – interagem em busca de um bem 

comum: a saúde. Além desta última, há ainda a tecnologia leve-dura, cuja base é o 

conhecimento técnico científico aplicado pelo profissional. 

 Em síntese, a compreensão proposta por Emerson Merhy acerca do trabalho do 

profissional da saúde é diagramada do seguinte modo: 

 

 

Figura 2: Tecnologias do trabalho médico (MERHY, 2002, p.94) 
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 Na leitura do autor, a valise das mãos representa as tecnologias duras (o instrumental 

científico disponível para o trabalho), a valise da cabeça representa as tecnologias leve-duras 

(o saber construído acerca do trabalho), e a valise das relações representa as tecnologias leves. 

Uma crítica apontada pelo médico sanitarista indica a ênfase dada, nos serviços em 

saúde, à tecnologia dura e leve-dura, em detrimento às tecnologias leves, ou relacionais. 

Como efeito, tem-se o “trabalho morto”, cuja assistência centra-se em procedimentos 

medicamentados e exames, em um tratamento somente no âmbito biológico de um sujeito. O 

momento de transição tecnológica situa-se justamente na tentativa de “procurar entender de 

modo articulado o lugar que o núcleo das tecnologias leves ocupa e seu modo de operar os 

processos produtivos” (MERHY, 2002, p.65). 

 De modo a favorecer uma formação que atenda a essa demanda de transição 

tecnológica, as Diretrizes Curriculares estipuladas pelo MEC constituem um dispositivo 

fundamental, pois estabelecem uma mudança política-pedagógica que preconiza uma 

formação atenta à natureza humana e ética na saúde, através de práticas cuidadoras, do 

trabalho em conjunto e com o compromisso com o SUS. Para que isto ocorra, são necessárias 

mudanças que perpassem os cenários de aprendizagem (envolvendo a gestão e atenção à 

saúde), as metodologias de ensino (baseada não na transmissão cognitiva, e sim no 

aprendizado ativo), a seleção dos conteúdos (de forma a serem concernentes com as 

competências que se pretende construir), a avaliação (tanto docente quanto discente, de forma 

a promover a aprendizagem) e, por fim, a orientação ético-política ( com vistas a um olhar 

baseado na integralidade do sujeito) (cf. CECCIM & CARVALHO, 2005).  

 Ainda sobre as Diretrizes Curriculares para os cursos na área de saúde, uma 

significativa mudança é observada quanto às habilidades e competências que são indicadas 

aos profissionais da área. As habilidades gerais, voltadas a todas as profissões da saúde, 

preconizam uma formação multidisciplinar, descritas em seis: a) Atenção à saúde: atuar nas 

área de prevenção, promoção e reabilitação da saúde, realizando seus serviços com qualidade 

e de forma adequada ao sistema de saúde, seja no atendimento individual, seja no coletivo; b) 

Tomada de decisões: ter a capacidade de tomar decisões quanto ao atendimento eficaz, 

fazendo uso de medicamentos, equipamentos, procedimentos e de práticas de forma adequada 

e efetiva, inclusive em relação aos custos; c) Comunicação: ser acessíveis e comunicarem-se 

de forma adequada ao contexto, tanto na oralidade, quanto na escrita, pautados ainda em 

pressupostos da ética profissional; d) Liderança: estar aptos a assumir a liderança, de modo a 
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promover o bem-estar da comunidade, seja dos profissionais, seja dos usuários dos serviços 

de saúde; e) Administração e gerenciamento: saber gerenciar e administrar recursos humanos 

e físicos de forma adequada; f) Educação permanente: ter aptidão de aprender continuamente 

– ou, em outras palavras, devem desenvolver a capacidade, em sua profissão, de “aprender a 

aprender”, além de ter compromisso com a formação de futuros profissionais (cf. BRASIL, 

2001).  

 A concepção ampliada de saúde, a necessidade de diferentes modelos assistenciais que 

deem conta desta proposta, concomitante à instituição do SUS e das Diretrizes Curriculares, 

as quais apontam mudanças nas metodologias e competências norteadoras no ensino, 

constituem tópicos que me permitem refletir a emergência de uma expertise profissional 

médica composta por um conhecimento perito. Este não é derivado não somente das ciências 

biológicas, como a anatomia e a fisiologia, mas também das próprias ciências humanas, 

incluindo a comunicação e, portanto, o uso da linguagem, de modo a promover um trabalho a 

partir do uso de tecnologias leves, ou relacionais, como disposto por Merhy (2002).  

 A expertise é compreendida, neste estudo, não como um produto, e sim um processo 

de desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas diversificados, através da 

ativação de conhecimentos múltiplos acerca do tema tratado (cf. GIDDENS, 1991; GEE, 

2000). Neste processo, cabe ao expert, ou perito, mobilizar os conhecimentos necessários e 

adequados para a aplicação em seu oficio – o que o difere em relação ao trabalho do 

intelectual, cuja atividade centra-se na formulação e cultivo de tais conhecimentos (cf. 

SARANGI, 2010).  

 No que tange ao trabalho em saúde, a expertise profissional tem como base a 

combinação entre o conhecimento técnico-científico e clínico, caracterizando o trabalho do 

médico enquanto uma “profissão de consulta”: “como o advogado, o médico tem a tarefa de 

resolver problemas práticos que as pessoas lhe trazem” (FREIDSON, [1970]2009, p. 42). O 

conhecimento perito mobilizado pelo profissional é fundamental; contudo, “a prática, o 

exercício, ou a aplicação da expertise são analiticamente distintas da expertise e do 

conhecimento em si” (idem, p. 363). 

 Sarangi (2010), a partir dos estudos de Freidson ([1970]2009), caracteriza o trabalho 

em saúde como uma atividade realizada através da expertise em um sistema comunicativo, 

onde a interação profissional-cliente exerce um papel fundamental. Sarangi aponta que a 

interação “é constitutiva do conhecimento perito ao longo das dimensões científica, 

experimental e organizacional, e que o profissional da saúde possui níveis explícitos e tácitos 
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de conhecimento sobre a interação em seu cenário profissional, institucional” (2010a, p.171)
3
. 

Os efeitos de tal conhecimento interacional são múltiplos, partindo-se do pressuposto de que 

“uma comunicação eficaz entre profissionais da saúde e usuários pode contribuir para a 

qualidade do cuidado e do tratamento e para a melhora em saúde” (OSTERMANN & 

MENEGHEL, 2012, p.15).  

 A emergência da comunicação como uma expertise profissional, aliada à inserção 

desta competência na formação médica, como indicado pelas Diretrizes estabelecidas pelo 

MEC, teve como consequência a necessidade de mudanças na formação em ato, no que tange 

a metodologias de ensino e tipos de atividades propostas no cenário educacional médico. Tais 

mudanças são explicitadas no próximo capítulo. 

 Situada a pesquisa neste macro contexto de mudanças nas políticas de saúde no Brasil, 

com efeitos nas orientações de formação profissional, e tendo estabelecido o papel atribuído à 

interação na relação profissional médica, apresento as perguntas e os objetivos desta pesquisa. 

 

1.2 Perguntas de pesquisa e objetivos 

 

 A partir da relação entre comunicação e formação profissional, busco, nesta pesquisa, 

responder as seguintes perguntas: 

 Como é instituída a situação de aprendizagem da comunicação profissional na 

educação médica? 

 Que conhecimentos interacionais acerca da prática clínica são acionados no curso da 

situação de aprendizagem pesquisada?  

 Que relações podem ser estabelecidas entre as atividades de aprendizagem de 

comunicação médica e as ordens do discurso vigentes na contemporaneidade? 

De modo a responder estas questões, esta pesquisa tem, portanto, como objetivo geral 

compreender de que modo o conhecimento explícito e tácito sobre a comunicação no trabalho 

em saúde é construído no contexto da formação profissional médica brasileira. Para isso, foi 

realizado em estudo de cunho microetnográfico em um cenário de aprendizagem de um curso 

de graduação em Medicina, situado na região Serrana do Rio de Janeiro. O cenário em 

                                                           
3
 Tradução minha de: “interaction is constitutive of expert knowledge alongside scientific, experimental and 

organizational dimensions, and that healthcare professionals have explicit and tacit levels of knowledge about 

interaction in their specific Professional, institutional settings”. 
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questão é denominado como “Laboratório de Habilidades de Comunicação”, um espaço onde 

estudantes simulam consultas com fins pedagógicos, sob a orientação de uma instrutora. A 

inserção em tal laboratório levou à seleção dos seguintes objetivos específicos: (a) descrever 

como a docente e os estudantes participam nas atividades de aula; (b) identificar enquadres e 

alinhamentos do processo de aprendizagem e da prática clínica simulada; (c) construir uma 

compreensão acerca dos conhecimentos interacionais que os participantes alinham a uma 

prática clínica humanizada. 

 Para estes objetivos, serão considerados tanto o instrumental teórico-analítico dos 

estudos da análise do discurso de linha anglo-americana, quanto o contexto contemporâneo 

em que tal atividade está situada, caracterizada por Merhy como transição tecnológica em 

saúde, com ênfase no caráter relacional da tarefa clínica e a produção das chamadas 

tecnologias leves, cujo objetivo relaciona-se a um trabalho humanizado no serviço em saúde 

ofertado no Brasil. 

 

1.3 Justificativa 

 

 A inserção da expertise em comunicação na formação profissional em saúde é 

relativamente recente (considerando o estabelecido pelas Diretrizes do MEC em 2001 e o 

tempo que cada Instituição tem para adaptar-se e implantar tais orientações); contudo, os 

dispositivos utilizados para tal pouco tem se aproveitado dos benefícios dos estudos da 

linguagem, como a sociolinguística e a análise do discurso e suas vertentes, como apontado 

por Sarangi (2004) e Meneghel & Ostermann (2012). Além disso, a inserção de um 

laboratório de comunicação é algo recente na educação médica brasileira, e não foram 

identificadas pesquisas no Brasil de cunho microetnográfico acerca de tal cenário de 

aprendizagem.  

As pesquisas envolvendo a comunicação na educação médica brasileira que foram 

identificadas ou partem de entrevistas com estudantes egressos e docentes (cf. ROSSI & 

BATISTA, 2006), ou partem de relatos de experiência (cf. TURINI et al, 2008). Em ambos os 

casos, asseveram a necessidade de aprendizagem da comunicação. Em contexto internacional, 

contudo, pude identificar um estudo de caráter microetnográfico, desenvolvido por 

Thomassen (2009), da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. Na pesquisa 

realizada pela linguista, buscou-se verificar os enquadres sinalizados por estudantes de 
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medicina na simulação filmada de consultas (role-play). Na publicação consultada, são 

analisadas somente tais filmagens, e não a discussão sobre elas entre os estudantes, como será 

abordado neste estudo. Como conclusão, a autora apontou a dificuldade dos estudantes não 

somente no que tange à comunicação – diversos tipos de competência foram sinalizados nas 

consultas – mas sim em realizar a tarefa clínica na simulação de um modo afastado de um tom 

de “brincadeira”. A pesquisa realizada por Thomassen (2009) será retomada durante as 

análises. 

A partir dos estudos apontados, esta pesquisa se justifica como uma contribuição para 

compreensão das práticas de linguagem na educação médica brasileira, através de um estudo 

de caráter microetnográfico, não identificado no Brasil. Já em contexto internacional, como 

apontado, identifiquei somente o estudo de Thomassen (2009), e ainda assim, analisando 

somente vídeos de simulação de consultas por estudantes, o que permitirá uma reflexão na 

relação entre parte dos dados. 

 Compreendo a contribuição dos estudos da linguagem como fundamental não somente 

pelo fato de a tarefa clínica e a tarefa de aprendizagem na formação profissional darem-se 

através da interação, mas também pela compreensão do papel desempenhando pela linguagem 

no contexto de uma mudança social – no caso em estudo, de uma ressignificação da tarefa 

clínica de modo humanizado.  Afinal, como sugerido por Fairclough, “a intervenção 

consciente nas práticas discursivas é fator cada vez mais importante na produção de mudança” 

([1992] 2001, p.247). O discurso, neste contexto, é compreendido como manifestação do uso 

da linguagem, de modo a refletir e construir entidades e relações sociais (cf. FAIRCLOUGH 

[1992] 2001). Acrescento a essa compreensão a definição apontada por Gee (2005), para 

quem o “Discurso” (com “d” maiúsculo”) constitui-se como uma combinação e integração 

entre linguagem, ações, interações, formas de pensar, crenças, valores e usos variados de 

símbolos e instrumentos que ordenam identidades socialmente reconhecíveis
4
. Portanto, 

assume-se, nesta pesquisa, o caráter imbricado entre mudança social e mudança discursiva, no 

sentido de como sujeitos situados engajam-se e produzem significados acerca de suas práticas, 

                                                           
4
 Nas palavras de Gee (2005, p.21): “I use the term ‘discourse’, with capital ‘D’, for ways of combining and 

integrating language, actions, interactions, ways of thinking, believing, valuing, and using various symbols, 

tools, and objects to enact a particular sort of socially recognizable identity”. 
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ainda que sujeitados a restrições sociais sobre o seu fazer e o seu dizer, como defendido por 

Cameron (2000)
5
. 

 

1.4 Plano geral  

 

 Esta pesquisa está organizada através de mais seis capítulo, além deste introdutório. 

No segundo capítulo, descrevo o cenário de mudança na formação médica e relaciono-o a 

uma compreensão de aprendizagem enquanto uma forma de participação periférica legítima, 

como cunhado por Lave & Wanger (1991). Também saliento a aprendizagem pelo ponto de 

vista da interação entre participantes de uma comunidade de prática. 

 No terceiro capítulo, a partir do foco na aprendizagem da comunicação na educação 

médica, indico como um manual de conduta orienta a interação profissional-cliente na área de 

saúde, e situo-o no âmbito das ordens discursivas e regimes de comunicação contemporâneos, 

como proposto por Fairclouhg ([1992] 2001), relacionando ainda a um quadro mais amplo de 

“estoques de conhecimentos interacionais” de uma profissão. 

 No quarto capítulo, partindo do pressuposto de que a interação é agenciada pelos seus 

participantes, como proposto por Sarangi, ainda que sujeitos a restrições diversas, apresento 

conceitos da Análise da Conversa e da Sociolinguística Interacional como instrumentos 

produtivos para compreensão de contextos naturais de interação, em especial na formação 

profissional e na prática clínica. 

 No quinto capítulo, descrevo a metodologia empregada nesta pesquisa, bem como o 

local, os participantes e os instrumentos de geração de dados, inseridos na proposta da 

microanálise etnográfica. 

 No sexto capítulo, apresento a análise dos dados, seguido pelo capitulo final, onde 

retomo as perguntas de pesquisa, indico limitações deste estudo e encaminhamentos da tese. 

  

 

 

                                                           
5
 Neste caso, como será apontado em capítulo posterior, Cameron defende que a análise da fala em interação no 

trabalho peca por não considerar as restrições às quais os profissionais são submetidos, tópico que será refutado 

a partir das idéias de Goffman, Sarangi e deste próprio estudo. 



2. APRENDIZAGEM & PARTICIPAÇÃO: A EDUCAÇÃO MÉDICA EM 

MUDANÇA 

 

 

 

 

Figura 3: Une leçon clinique à la Salpêtrière, Pierre-André Brouillet ,1887.  

 

 

 

Todos os processos bem-sucedidos de mudança têm “um viés para a ação”. Existe uma razão 

para tanto, a qual está envolvida em várias visões afins. Dewey mencionou-a quando disse 

que as pessoas não aprendem fazendo, mas pensando sobre o que estão fazendo. 

Michael Fullan (2009, p.48, grifo do autor) 
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 Na Introdução deste trabalho, salientei uma das práticas mais tradicionais no contexto 

de educação médica – a aula de anatomia. Ao comentar a obra produzida por Rembrandt, 

mencionei o ensino fundado em um caráter biologicista, através de uma pedagogia de 

transmissão de conhecimento entre o participante expert e os aprendizes, marcado pelo acesso 

diferenciado ao objeto de ensino e até pelas vestimentas. 

 A imagem retratada pelo vienense Pierre Broillet, pintor de “Une leçon clinique à La 

Salpêtriére” (1887) também representa um cenário de aprendizagem na área médica. Trata-se 

de uma aula do neurologista Dr. Jean Martin Charcot, professor da Universidade de Paris de 

1860 a 1893. O tópico da aula é a histeria, e tem como participantes, além do mestre e 

aprendizes, a paciente Blanche Wittman, a qual, nesta situação, apresenta-se em um 

posicionamento de convalescência, amparada pelo auxiliar e pela enfermeira. A maca ao lado 

também indica a impossibilidade de locomoção de Wittman, realçando a fragilidade em que 

se encontra, e a dependência dos demais sujeitos, situação incômoda por restringir a 

autonomia de um sujeito em relação às suas ações. Na situação enquadrada, a paciente 

participa como “objeto de aprendizagem”: seu caso é alvo de descrição e análise por parte do 

expert. Este se apresenta de pé, diante dos ouvintes, expondo a paciente a título de 

compreensão de tópicos relacionados a então “histeria”. 

 O modo de participação dos aprendizes na situação retratada por Broillet assemelha-se 

à situação de Rembrandt: o posicionamento de escuta atenta, com os mais próximos sentados 

e os mais distantes de pé, provavelmente para ver melhor o “objeto” tópico do ensino, sugere 

uma aula tradicional, fundada na exposição do docente para o corpo discente. Contudo, 

difere-se da “lição do Dr. Trup” pelo seu “objeto” – uma paciente de carne e osso – viva – e 

não mais o corpo sem vida e fragmentado. 

 Apontei na Introdução, também, a diversidade de competências e tecnologias que 

constituem a expertise do profissional médico. São incluídos aí os saberes relacionados às 

ciências biológicas, como a anatomia, a patologia, a fisiologia – retratado na lição do dr. Trup 

– como também a semiologia e a análise clínica, a qual agrega os outros saberes citados – 

retratado na lição de Charcot. Partindo disto, focalizo neste momento a construção da 

expertise relacionada à tarefa clínica, situação compreendida quando um usuário do serviço de 
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saúde busca espontaneamente (ou sob orientações de terceiros) o saber médico para resolução 

de problemas ou, ainda, a manutenção e prevenção da saúde. Neste capítulo, tenho por 

objetivo descrever de que modo a literatura na educação médica estabelece o aprendizado da 

comunicação, além de construir uma compreensão sobre a aprendizagem enquanto modo de 

participação em uma comunidade de prática. 

Na literatura pedagógica médica atual, há orientações acerca de como deve ocorrer o 

ensino da prática clínica. Zanolli (2004, p.47-48) enumera oito passos que compreendem o 

processo de ensino-aprendizagem desta prática, os quais transponho no esquema a seguir: 

 

 

Quadro 1: Etapas do ensino da tarefa clínica. 

 

Compreendo estes passos como um constante exercício interacional de ação, reflexão 

e ação. Interacional, por envolver a participação ativa dos aprendizes no processo: a 

apresentação do caso, a discussão clínica, o compartilhamento de informações constituem 

Compartilhamento das informações obtidas com os integrantes do grupo. Rediscussão do 
"caso", considerando os dados obtidos na busca. Avaliação do trabalho desenvolvido pelo 

grupo e seus membros. 

Busca de informações e capacitação de habilidades e atitudes. 

Identificação de lacunas nos conhecimentos e  dificuldades de habilidades e atitudes do 
estudantes, e planejamento conjunto das estratégias para superá-los.  

Elaboração dos diagnósticos possíveis para o "problema" e planejamento da investigação e de 
cuidados do paciente,  justificando e discutindo a real necessidade, sensibilidade, 

especificidade e quais os resultados esperados nos exames solicitados. 

Intregação entre os dados da história e exame com experiências e conhecimento prévio, 
desenvolvendo  raciocício clínico e discutindo as possibilidades diagnósticas. 

Resumo do "problema", identificando os dados relevantes. 

Discussão da anamnese e exame clínico (incluindo esclarecimentos de dúvidas, dados 
adicionais da história e do exame clínico). 

Apresentação verbal da anamnese, incluindo aspectos biológicos, psicológicos e sociais, e 
exame clínico realizado pelo estudante. 
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algumas das práticas discursivas que materializam o aprendizado desta tarefa. A ação, 

reflexão e ação, por exigir deles um monitoramento das suas tarefas, avaliando aquilo que 

sabem e o que ainda precisam saber para atuar adequadamente na resolução do problema.  

Para que tal ensino seja possível, Zanolli também aponta os múltiplos papeis 

necessários ao docente no exercício produtivo do ensino na prática clínica, incluindo o de 

médico experto na área de atuação, o de professor interessando no processo de aprendizado do 

estudante, o de supervisor do processo, de modo a garantir um feedback da participação do 

alunado. Contudo, na educação médica contemporânea, ainda se constitui como um desafio o 

modo como trabalhar competências necessárias para o atendimento na formação profissional. 

Zanolli (2004), ao também comentar este desafio, enumera uma série de mudanças 

necessárias à educação médica, dentre as quais destaco:  

[desafio de mudança] da transmissão de informações e pura utilização da 

memória (decorar), para a construção do conhecimento e desenvolvimento 

de habilidades e atitudes para resolver problemas, considerando experiências 

anteriores de aprendizagem, culturais e de vida; do ensinar-aprender como 

observação passiva dos estudantes, para o aprender a aprender, com 

participação ativa dos aprendizes, ou seja, do centrado no professor para o 

centrado no estudante; da utilização do paciente como objeto de prática dos 

estudantes, para a participação consentida e informada do paciente no 

processo de ensino-aprendizagem com respeito a sua dignidade e 

privacidade (ZANOLLI, 2004, p.42-23). 

  

Tal posicionamento é corroborado pelos atuais esforços ministeriais, como as 

Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (BRASIL, 2001), bem como o 

Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina - PROMED, 

implantado pela Secretaria de Educação Superior, com apoio do Ministério da Saúde, no ano 

de 2002.  Em relação ao primeiro, conforme mencionado na Introdução, trata-se do 

documento elaborado pelo Conselho Nacional de Educação, que propõe uma série de 

habilidades, competências e norteadores curriculares obrigatórios na formação do médico 

generalista. Em relação à criação do PROMED, trata-se de uma busca por alternativas de um 

ensino diferenciado, pelo reconhecimento das limitações da tradição da formação médica em 

práticas no “modelo flexneriano”, centradas no modelo biomédico. Em outros termos, é um 

programa de incentivo que busca subsidiar a implantação de mudanças nos cursos de 

medicina, de forma a atingir os objetivos propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Nesta perspectiva,  

o PROMED somente será vitorioso se, ao final de seis anos, o profissional 

que se graduar for capaz de ouvir e discutir com os pacientes os caminhos 
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que estes poderão percorrer para terem melhor qualidade de vida e de saúde, 

recuperando sua saúde o mais rapidamente, com o mínimo de limitações 

(SIQUEIRA, 2002, p.5). 

  

Saliento, nesta perspectiva, a competência profissional indicada pelas Diretrizes 

Curriculares no que tange à comunicação, de modo a permitir que se possa “ouvir e discutir 

com os pacientes” a partir de uma gestão humanizada do serviço em saúde. Um desafio 

refletido nesta pesquisa consta justamente em como a prática de escuta e discussão tem 

ocorrido em um cenário de aprendizagem em um curso de Medicina cujo currículo mudou a 

partir da adequação às Diretrizes e do apoio financeiro do programa PROMED. 

A mudança proposta pelas Diretrizes e pelo PROMED articula-se através de três 

eixos: o conteúdo programático, os cenários de prática e a orientação pedagógica dos cursos 

médicos (cf. FEUERWERKER, 2003). Compreendo estes eixos como dispositivos, a partir da 

concepção foucaultiana de um “conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições morais, filantrópicas” (FOUCAULT, 

1979, p.244)
6
. Ainda que englobando uma heterogeneidade de elementos, estes se encontram 

a partir de um objetivo estratégico e a determinação funcional, ou a possibilidade de múltiplos 

efeitos tanto no objeto de mudança quanto nos elementos estratégicos imbricados. Como 

ilustração deste posicionamento na educação médica, citarei dois dispositivos de mudança: a 

Aprendizagem Baseada em Problemas e o Laboratório de Habilidades, os quais conjugam 

diferentes conteúdos, recursos metodológicos e cenários de aprendizagem. 

 

2.1 A Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

A Aprendizagem Baseada em Problemas, (ABP ou PBL, do inglês Problem Based 

Learning) é uma abordagem pedagógica cuja lógica organiza-se em torno de um currículo que 

integre teoria e prática, construção do conhecimento centrado num estudante pró-ativo, 

                                                           
6
 Nesta pesquisa, em abordagem microetnográfica da fala-em-interação, aproprio-me, a partir de Foucault, dos 

conceitos de dispositivo (1979) e ordem do discurso ([1970]2006), como será abordado mais adiante. 

Compartilho do filósofo a perspectiva da natureza constitutiva do discurso, no sentido deste constituir o social, 

bem como a sua natureza política, no sentido de engendrar relações entre sujeitos que são travadas no e pelo 

discurso. A implicação desta relação teórica convergirá, como se pretende, para uma relação entre o discurso em 

perspectiva macrossocial (as ordens do discurso) e microssocial (a fala-em-interação) na compreensão do 

problema e dos discursos que serão analisados.   
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aprendizagem significativa, entre outros, que corroborariam para a formação de um 

profissional mais humanizado, com uma perspectiva integral do sujeito no trabalho em saúde. 

Infere-se a relação entre a metodologia ativa de ensino e perfil profissional na perspectiva 

curricular proposta – “para incorporar modos e perfis, são necessárias exposições de si e 

contato com a alteridade (o outro despertando o diferente em nós)” (CECCIM & 

CARVALHO, 2005) 

 Um curso pautado na ABP configura-se de forma diferente em comparação ao 

currículo disciplinar tradicional: as salas de aulas com extensas fileiras de cadeiras dão lugar 

ao espaço tutorial como um cenário de aprendizagem fundamental, onde um grupo de até dez 

estudantes e um docente (tutor) dá início ao trabalho que se estenderá a outros cenários de 

aprendizagem, como os laboratórios e os próprios campos de prática – no caso da saúde, os 

postos de saúde, ambulatórios, hospitais. 

 Em termos organizacionais, a ABP institui-se por uma metodologia e uma organização 

curricular. Em relação à primeira, tem como proposta um aprendizado que parta de situações-

problema (narrativas de casos clínicos), cuja leitura e análise por parte de um grupo de no 

máximo 10 estudantes e um ou dois docentes terá como pauta a formulação de hipóteses, a 

construção de objetivos educacionais, a leitura e pesquisa em outros cenários e o retorno ao 

grupo para o debate sobre o conhecimento construído. Os objetivos de cada situação-

problema devem relacionar-se ao proposto pelo currículo quantos às habilidades e 

competências descritas para o trabalho naquele semestre vigente, englobando aspectos 

psicológicos, sociais e biológicos do processo de saúde-doença. Faz parte ainda da sessão 

tutorial uma avaliação entre pares sobre a participação do grupo, e uma avaliação do docente 

sobre a contribuição dos estudantes para a aprendizagem do grupo. 

 Os passos metodológicos no contexto da ABP podem ser sumarizados em sete (cf. 

ZANOLLI, 2004): 

 

1º - Leitura da situação-problema e esclarecimentos sobre o tema e termos desconhecidos; 

2º - Definição e resumo do problema, com identificação de áreas/temas relevantes; 

3° - Análise do problema com base no conhecimento prévio (“brainstorm”) 

4º - Desenvolvimento de hipóteses explicativas sobre o problema; 

5º - Construção dos objetivos de aprendizagem e identificação dos recursos necessários para o estudo; 

6º - Busca de informações, pesquisas, estudos individuais (em bibliotecas, laboratórios e/ou outros 

cenários); 
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7º - Compartilhamento das informações obtidas e relação com o problema em foco (na seção tutorial). 

Quadro 2: Passos metodológicos da ABP. 

 

 Saliento aqui a proximidade entre a prática do ensino e trabalho na clínica e a 

atividade tutorial. A diferença é que, em currículos tradicionais, tal ensino ocorre somente nos 

períodos de internato, nos últimos semestres do curso, centralizado no hospital. Com a opção 

pelo trabalho com a ABP, tal prática é construída como metodologia de aprendizagem desde o 

início do curso. 

 Neste tipo de currículo, a sessão tutorial tem a duração média de três horas e ocorre 

duas vezes por semana. Demais horários são distribuídos em instruções em laboratórios, 

conferências plenárias, horários para estudo na biblioteca. A título de ilustração, a 

organização de um período de graduação em Medicina pode ser da seguinte forma, como no 

caso da Instituição onde foi realizado este estudo: 

 

Dia 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Manhã Tutoria  Atividade auto-

dirigida 

(Biblioteca) 

Laboratório(s)  Tutoria  Atividade 

auto-dirigida  

Tarde Conferência  Cenários de prática  

(postos, hospitais, 

etc.) 

Atividade auto-

dirigida (Biblioteca)  

Laboratório(s)  Cenários de 

prática  

Quadro 3: Organização semanal de curso com ABP. 

 

 Tal organização poderá sofrer alterações de acordo com os objetivos do período, como 

ocorre no caso dos períodos de internato, cuja organização é outra.  

 Em suma, a implantação da ABP em um curso de graduação como o de medicina 

requer uma reconfiguração do currículo e das práticas acadêmicas, acompanhadas ainda de 

mudanças nos papeis do docente e do discente, nas formas de avaliação, nos espaços físicos 

de cenários de aprendizagem, entre outros (cf. ZANNOLI, 2004; KOMATSU et  al., 1998). 

 Ainda sobre o espaço tutorial como cenário de aprendizagem, os sete passos 

mencionados são percorridos em cerca de duas semanas – uma primeira sessão para 

“abertura” da situação-problema, seguindo até o 5º passo, sendo os próximos dois encontros 

destinados ao 7º passo (sendo o 6º desenvolvido em outros cenários), contando, ainda, com 
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um momento de discussão para uma autoavaliação e avaliação da situação-problema no 

próprio espaço tutorial. 

 A tutoria, neste âmbito, pode ser compreendida como um produtivo espaço de 

interação, cuja aprendizagem ocorre através da colaboração dos estudantes, com a mediação e 

orientação do docente/tutor. Por produzirem tipos de discursos que se aproximam da prática 

clínica de discussão de casos entre pares, no contexto institucional médico, e por tratar-se, no 

caso da tutoria, de uma atividade de aprendizagem, caracterizo tal encontro como uma 

situação interacional híbrida, como disposto por Sarangi (2000). Para o linguista, a 

hibridização trata-se de um processo compreendido a nível interacional, onde os participantes 

lançam mão de tipos discursivos de práticas comunicativas diversas para construção de uma 

atividade ou contexto específico. Um exemplo de hibridismo é a discussão de um caso 

clínico, cujo encontro é marcado pela descrição e explicação de problemas: ao ser transposto 

para uma situação de aprendizagem, pode ser debatido através do padrão iniciação – resposta 

– avaliação, comum em salas de aula tradicionais, onde o docente levanta questões sobre o 

caso, os estudantes respondem e o docente avalia o tópico. 

 A interação e os discursos construídos no contexto tutorial foram analisados no âmbito 

do projeto desta pesquisa, cujos objetivos gerais, na fase exploratória, relacionaram-se a 

construir uma compreensão acerca da mudança educacional empreendida, através da interação 

e do discurso, nos cenários de aprendizagem de um currículo médico inovador. Na ocasião, 

acompanhei com notas de campo e gravação oral os encontros tutoriais de turmas do 1º e do 

5º período do curso. Pude observar, com a transcrição dos dados, que diferentes enquadres da 

tarefa de aprendizagem eram construídos de acordo com a estrutura de participação dos 

alunos e do docente: o aprendizado centralizou-se no estudante, e o docente agia como 

animador (cf. GOFFMAN [1979] 2002) da discussão, no sentido de provocar a participação 

através da reflexão. Em diversos episódios, o discurso acerca da prática humanizada também 

se fez presente na discussão dos alunos a partir das situações-problema utilizadas na tutoria. 

Análises preliminares destes encontros foram publicadas em Cadilhe (2010) e discutidas 

também em Cadilhe & Gonçalves (2010). 

 No processo tutorial, a prática clínica esteve presente de forma híbrida com a situação 

de aprendizagem, cujo tópico relação médico-paciente foi mencionado em alguns episódios 

dos encontros tutoriais. É válido salientar que uma situação-problema é utilizada para a 

discussão de diversos temas médicos, incluindo aspectos patológicos, anatômicos e 

fisiológicos do sujeito(s) retratado(s) na situação, além de procedimentos clínicos, uso de 
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medicamentos, análise de exames, dentre outros assuntos pertinentes à área. Portanto, no uso 

de um caso clínico em situação de tutoria – a situação-problema – a comunicação médico-

paciente emergia como um dentre outros assuntos, sem ainda constituir o objeto de ensino. 

Esta situação mudava com a mudança de cenário, da tutoria para o Laboratório de 

Habilidades, tema da próxima seção. 

 

2.2 O Laboratório de Habilidades Comunicativas 

 

 O Laboratório de Habilidades (LH) é um espaço destinado à instrução da prática de 

atividades relacionadas a diferentes contextos de atuação do médico. Silva (2004) cita cinco 

tipos de habilidades desenvolvidas no LH: (a) habilidades de semiologia: “objetiva capacitar e 

treinar estudantes nas técnicas de anamnese, do exame físico, da formulação de hipóteses 

diagnósticas e do raciocínio clínico” (SILVA, 2004, p.65); (b) habilidades em procedimentos 

médicos: “objetiva capacitar e treinar o estudante na realização de procedimentos 

considerados de baixa e média complexidade quanto a sua execução” (idem), dentre os quais 

o autor cita as técnicas de curativo, injeções, suturas, etc.; (c) habilidades em laboratório 

clínico: foco na “realização de exames laboratoriais de baixa complexidade” (ibidem), 

incluindo a interpretação clínica dos exames; (d) laboratório de comunicação: espaço onde se 

objetiva desenvolver no estudante um adequado relacionamento médico-

paciente por meio do aprimoramento de técnicas de comunicação 

interpessoal; do entendimento das reações do doente ante a doença e das 

suas próprias reações; do desenvolvimento de sua capacidade de atuar como 

efetivo agente de promoção da saúde (SILVA, 2004, p.66) 

  

O LH é subdividido, portanto, em diferentes espaços, de acordo com a habilidade em 

foco. Os instrumentos utilizados também variam: desde o uso de simuladores e réplicas 

anatômicas para análises, exames, intervenções, ao uso de câmeras de filmagem para 

atividades de análise de simulação de consultas, como será detalhado. 

 As atividades práticas propostas no espaço do LH constituem ainda uma alternativa ao 

ensino tradicional da tarefa clínica, baseada na exposição do professor para um número alto 

de alunos, seguido dos treinamentos em hospitais nos últimos períodos, onde os pacientes 

reais eram tidos como objeto de aprendizagem, como ilustrado na obra no início deste 

capítulo. O primeiro LH foi instalado em 1975, na Faculdade de Medicina de Lindburg, em 



35 
 

Maastricht, na Holanda. No Brasil, o primeiro foi efetivado em 1999 na Universidade 

Estadual de Londrina, no Paraná (cf. SILVA, 2004). Na Instituição onde esta pesquisa foi 

realizada, o LH foi implantado em 2006. 

 As múltiplas atividades no LH orientam-se por princípios comuns, que englobam: (a) 

um aprendizado baseado em problemas; (b) a inserção precoce em atividades de promoção da 

saúde; (c) o desenvolvimento de uma atitude e posicionamento médico, de acordo com as 

normas e procedimentos padrão; (d) uma avaliação progressiva do seu aprendizado, dado que 

as atividades no LH organizam-se ao longo da graduação do estudante (idem). Cada área de 

atuação do LH, por sua vez, acaba optando pelos caminhos metodológicos mais adequados 

para o seu objetivo. Para Marins (2004, p.102), “as habilidades e atitudes que um estudante 

pode desenvolver em sua atuação diante dos problemas concretos da realidade exercem 

enorme influencia sobre a postura dos profissionais”. Nisto reside um valor fundamental para 

as atividades realizadas em tal espaço.  

Ao descrever as atividades na tutoria, mencionei a questão da comunicação enquanto 

tópico de discussão somente em alguns episódios dos encontros entre estudantes e docente. 

Enfatizarei, deste ponto em diante, a atividade de comunicação no LH, onde a interação é 

tópico de discussão e objeto de aprendizagem. 

Já existe um número razoável de publicações que objetivam orientar os procedimentos 

de um laboratório de comunicação médica. Os americanos Cohen-Cole, Bird & Mance 

(1993), os australianos Joyner & Young (2006), os britânicos Nastel & Tierney (2007) e os 

brasileiros De Marco et.al. (2008) e Turini et.al. (2008) são exemplos da experiência em 

escala intercontinental acerca da implantação e os passos de uma atividade em laboratório de 

comunicação. A partir das suas produções, teço uma síntese acerca dos procedimentos que os 

assemelham: 

(a) A exposição sobre procedimentos de comunicação: nas atividades no laboratório de 

comunicação, as questões da linguagem, da paralinguagem, da cinésica e da proxêmica 

constituem tópicos de discussão, em geral expostos pelo docente, comumente relacionados à 

área de psicologia médica.  

(b) As atividades de simulação: no LH de comunicação, também é praxe a filmagem de 

consultas encenadas, conhecidas como “role-play”: os participantes fazem desde simulações 

livres a uso de scripts pré-estabelecidos acerca de uma consulta médica. Em alguns casos, os 

alunos participam no papel de médico e paciente, em outros, o docente também participa no 

papel de ambos, e ainda, há instituições que optam pela participação de atores no papel de 
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pacientes. As filmagens são produzidas em espaço próprio do LH, e constituem objeto de 

análise pelos participantes da atividade, em número que varia de 10 a 20 estudantes. 

(c) Os tópicos emergentes: são tratados temas relacionados à saúde e atendimento 

humanizado, o acolhimento e a escuta na consulta, as investigações durante a entrevista 

clínica, a informação de hipótese diagnóstica e orientações quanto a procedimentos, a 

transmissão de más notícias, a conduta em visitas domiciliares.  

Neste sentido, é válido salientar que a linguagem e a comunicação médico-paciente, 

no contexto do LH, são estabelecidas como objeto de ensino que é trabalhado através da 

linguagem (na exposição metalinguística do docente a respeito dos mecanismos de 

comunicação) e pela linguagem (na simulação de consultas por parte dos estudantes). Por esta 

razão, este cenário foi o selecionado para análise acerca de suas práticas no espaço de 

aprendizagem.  

No capítulo de Metodologia, faço uma descrição de como o Laboratório de 

Comunicação funciona na Instituição pesquisada, seguido das análises da interação e do 

discurso neste ambiente. Antes, contudo, teço algumas considerações acerca dos mecanismos 

de aprendizagem presentes tanto na tutoria quanto no laboratório. 

 

2.3 Aprendizagem: uma participação periférica legítima 

 

No decorrer das discussões aqui apresentadas, tenho apontado tópicos sobre a 

mudança na formação médica atrelada a instituição de cenários de aprendizagem 

diversificados em relação à educação tradicional. Estas mudanças, por sua vez, engendram 

outras, como nas metodologias de ensino adotadas. Estas são apontadas, no contexto 

estudado, como uma mudança para metodologias ativas de ensino – centradas no estudante e 

sua participação. 

Por esta pesquisa estar situada nesse cenário de mudança também metodológica, torna-

se necessário construir uma compreensão acerca do que trata este processo de construção de 

conhecimento na tutoria e no laboratório. Neste estudo, relaciono ambas à perspectiva de 

aprendizado como uma “participação periférica legítima”, como cunhado por Lave & Wenger 

(1991).  
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Na visão apresentada pelos autores, o aprendizado é compreendido como uma 

atividade situada: o aprender engendra a mobilização de conhecimento e habilidades 

necessárias para atuar numa comunidade igualmente situada, denominada de “comunidade de 

prática”, a qual parte de como grupos de pessoas compartilham práticas em ambientes 

situados, sejam estes no trabalho, na escola, em casa, nos ambientes de lazer. É neste âmbito – 

do compartilhamento de práticas – que se difere de uma comunidade geográfica ou de 

interesses específicos (cf. WENGER, 1998). Uma comunidade de prática define-se a partir de 

três dimensões: (a) o empreendimento dos sujeitos em grupo é continuamente renegociado 

por eles; (b) há um engajamento mútuo que agrega os membros numa entidade social; e (c) há 

um repertório compartilhado de rotinas, estilos, vocabulário, recursos, etc. (WENGER, 1998). 

Em outros termos, a comunidade de prática pode ser definida como  

um conjunto de pessoas agregadas em razão do engajamento mútuo em um 

empreendimento comum. Modos de fazer coisas, modos de falar, crenças, 

valores, relações de poder – em resumo, práticas – emergem durante sua 

atividade conjunta em torno do empreendimento (ECKERT & 

McCONNELL-GINET, [1992]2010, p. 102). 

  

Segundo Wenger (1998), uma comunidade de prática pode ser institucionalizada; 

contudo, o que produz o grupo não é um “mandato” institucional, mas sim a própria 

comunidade, enquanto um sistema que autorregula suas práticas. 

 Ressalta-se também que emergência de uma comunidade de prática ocorre de forma 

significativa em um contexto onde o conhecimento constitui-se como chave para o 

funcionamento da organização: o “conhecimento é criado, compartilhado, organizado, 

revisado, passado a diante no interior e através dessas comunidades” (WENGER, 1998, p.5)
7
. 

 Partindo desta concepção, tanto uma consulta clínica quanto um encontro tutorial ou 

de atividades no laboratório de habilidades pode ser compreendido como a emergência de 

uma comunidade de prática, composta por sujeitos que buscam compartilhar conhecimentos 

de forma situada, através da constante interação e negociação dos seus participantes em 

engajamento mútuo e na construção de objetivos pretensamente comuns. 

 Neste sentido, o aprendizado torna-se tarefa inseparável das práticas na comunidade 

(cf. LAVE &WENGER, 1991). A diferença entre seus participantes reside no grau de adesão 

a tais práticas, que podem ser completas – no caso do profissional formado e atuante – ou 

                                                           
7
 Tradução minha de: “Knowledge is created, shared, organized, revised, and passed on within and among these 

communities”. 
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periféricas – no caso do aprendiz que está aprendendo a participar adequadamente da 

comunidade, ou seja, a mobilizar os conhecimentos e habilidades necessários. Portanto, a 

ideia de “periférica” neste aprendizado não se opõe a uma questão de posicionamento central, 

e sim de modo de articulação entre os membros da comunidade, os quais legitimam tal 

participação. Em se tratando de um profissional, a legitimidade é aferida pelos pares – como 

outros profissionais de sua classe, a qual pode ser politicamente organizada, como a médica 

(através dos Conselhos Regionais de Medicina e seus registros); ou com os docentes de uma 

Instituição, através do ensino e do monitoramento do estudante. 

  É válido salientar que a participação periférica legítima não se constitui como um 

“modelo educacional, muito menos como uma estratégia pedagógica ou técnica de ensino. É 

um ponto de vista analítico sobre a aprendizagem, um modo de entendê-la” 
8
 (LAVE & 

WENGER, 1991, p.40), o que me leva a considerar tal conceito produtivo neste estudo, dadas 

as características tanto do laboratório quanto do espaço tutoria. 

  Por fim, outro elemento relevante à participação em comunidades situadas, bem como 

o seu aprendizado, relaciona-se ao papel desempenhado pelo discurso na interação entre os 

participantes. Lave & Wenger (1991) apontam que, tradicionalmente, a relação entre 

linguagem a ensino seria vista enquanto instrução verbal, relação a qual se difere da mera 

observação e imitação de uma prática. Contudo, salientam os mesmos autores que, em uma 

análise mais detida, a relação entre usos da linguagem e comunidades de práticas refere-se à 

legitimidade dos participantes: “aprender a tornar-se um legítimo participante em uma 

comunidade envolve o aprender como falar (e silenciar) à maneira dos demais participantes 

especializados”
9
 (LAVE &WENGER, 1991, p.104). 

 Partindo deste pressuposto – a relação entre linguagem, participação e aprendizagem 

como algo imbricado – torna-se necessário um maior esclarecimento a respeito de como estas 

relações podem ser compreendidas. Este é o tópico da próxima seção. 

 

 

 

                                                           
8
 Tradução minha de “legitimate peripheral participation is not itself an educational form, much less a 

pedagogical strategy or a teaching technique. It is an analytical viewpoint on learning, a way of understanding 

learning”  
9
 Traduação minha de “learning to become a legitimate participant in a community involves learning how to talk 

(and be silent) in the manner of full participants”, cuja compreensão que faço de “full participants” poderia ser 

melhor traduzida como participante experto, perito, o qual participa de forma não-periférica. 
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2.4 A interação em situação de aprendizagem  

 

“Como se reconhece que uma atividade em andamento é ‘uma aula’”? Garcez (2006, 

p.66) formula e responde esta questão a partir da perspectiva da ação dos participantes em 

situações de uso da linguagem. Assim, definir uma aula é, antes, descrever o que os 

participantes nela fazem em interação. Haverá tantas possibilidades de se construir uma aula – 

e, portanto, situações de aprendizagem – quantas forem as possibilidades de interação e 

participação dos sujeitos. 

Estudos clássicos no âmbito da Linguagem, da Educação e da Antropologia – somente 

para citar algumas áreas – ocuparam-se em descrever os mecanismos de interação em aula. 

Como exemplos, temos os estudos de Shultz, Florio & Erickson (1982), que estabelecem a 

noção de piso conversacional na interação em classe e em casa. O “piso conversacional” é 

compreendido como o acesso ao turno de fala que é negociado por participantes em uma 

interação. Em situação escolar, significa observar de que modo docente e discentes participam 

de uma aula.  Além deste, há também o de Philips (1983), o qual descreve as estruturas de 

participação de estudantes em sala de aula em uma comunidade multicultural. Nesta pesquisa, 

são descritas algumas possibilidades de construção do piso conversacional em uma aula 

tradicional: o momento em que o professor fala e os alunos escutam em conjunto, em quais 

momentos os estudantes podem dirigir a palavra ao professor ou aos colegas, a interação 

professor-aluno individual, quando este último dirige-se a mesa do professor ou vice-versa, 

quando todos devem manter-se em silêncio (durante a realização de uma tarefa, por exemplo), 

etc. Estes padrões interacionais sinalizam as formas de participação de uma aula consideradas 

adequadas pelo grupo. Tais padrões não são dados, e sim construídos e ratificados 

coletivamente nas negociações de tomada do turno conversacional.  

Como, portanto, estudantes participam de situações de aprendizagem na sala de aula? 

Que tipos de interações mais tradicionalmente descrevem este processo? De modo a 

sistematizar as possibilidades de resposta a estas perguntas, Arminen (2005) sintetiza quatro 

padrões interacionais identificáveis em contexto pedagógico: a exposição, o ciclo pedagógico, 

as sequências de reparo e as “atividades extra-curriculares”.  

Quanto ao primeiro, a exposição [lecture], esta pode ser reconhecida como uma das 

mais tradicionais em sala de aula: consiste na exposição de conteúdos por parte do docente, o 

qual define conceitos, explica, exemplifica e tira possíveis dúvidas dos participantes. Longe 

de ser um simples monólogo, engloba um formato de participação onde o professor atua como 
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“animador” de uma série de informações, que são retextualizadas performaticamente em sua 

exposição oral (cf. GOFFMAN, 1981). Os estudantes, por sua vez, não somente escutam, 

como também devem manter um regime de atenção que sinalize ao professor, ainda que 

minimamente, se a comunicação está sendo estabelecida. 

O segundo, também tradicional na sala de aula, é chamado “ciclo pedagógico”, 

constituído por uma ação iniciada pelo docente, seguido por uma réplica pelo estudante e uma 

resposta avaliativa pelo professor (cf. ARMINEN, 2005). Este padrão interacional foi 

denominado pelos linguistas Sinclair e Coulthard como IRA – iniciação, resposta e avaliação. 

Neste tipo de sequência interacional, o docente realiza uma pergunta, que é respondida por 

um dos participantes da turma (ou até a turma em coro), seguido novamente pelo turno do 

professor, que avalia a resposta dada. Segundo Garcez (2006),  

a sequência IRA é um método altamente eficaz e econômico de apresentar 

informações novas aos alunos e/ou de verificar em que medida eles dispõem 

de certas informações e assim por diante, também é verdade que se trata de 

um método eficaz e econômico de se reproduzir conhecimento (p. 69). 

 

Deste modo, Garcez relaciona o padrão IRA a um tipo de aprendizagem caracterizado mais 

pela reprodução do conhecimento do que sua produção conjunta pelos participantes.  

 Um terceiro padrão interacional apontado por Arminen (2005) constitui uma variação 

do segundo: a sequência de reparo. Neste, o terceiro turno, tomado pelo professor, é 

constituído não por um comentário avaliativo, mas sim pelo tópico em discussão, em que o 

docente dá prosseguimento a uma explicação, onde ficaria implícita ou até explícita a 

correção feita à resposta do estudante. 

 Por fim, Arminem (2005) menciona outros padrões interacionais em situação de 

aprendizagem, denominado como “atividades extra curriculares”, cujas diferenças em relação 

aos últimos consistem na centralidade atribuída à participação do estudante, e não do docente. 

São atividades onde o engajamento do estudante na interação é parte significativa da aula, 

onde este relata suas experiências, dúvidas, tópicos estudados, etc.  

Um bom exemplo deste tipo de interação pode ser encontrado na educação básica, 

principalmente na educação infantil, nas discussões realizadas em círculo, onde cada 

participante relata uma experiência, e a participação dos demais é negociada e ratificada. 

Outro exemplo pode ser observado nas pesquisas mencionadas neste capítulo, na seção 2.1, 

acerca da interação de estudantes em uma sessão tutorial, no curso de Medicina. Contudo, 
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diferentemente de se tratar de uma atividade extra-curricular, a tutoria como espaço de 

aprendizagem assume centralidade nos currículos que optam por essa modalidade de ensino. 

Como também apontado por Arminen (2005), as interações em situações pedagógicas 

atendem a diferentes objetivos educacionais, que podem englobar o empoderamento de 

estudantes, a autorreflexão, a motivação para mudanças, etc., tópicos estes que se aproximam 

mais destas interações denominadas como extra-curiculares, pela autora
10

. 

 A descrição destes quatro tipos de interação em sala de aula não esgota a possibilidade 

de outros formatos e estruturas de participação em situação pedagógica. Contudo, apontam, 

como indicado por Lave e Wenger (1991) o papel desempenhado pela interação e pelo 

discurso no que tange à constituição de uma comunidade de prática de aprendizagem, ou, 

como apontado por Garcez (2006), a compreensão da aula a partir da interação dos seus 

participantes. Garcez (2006; 2012) aponta, ainda, as relações entre a interação na sala de aula 

e a aprendizagem como transmissão ou como construção conjunta de conhecimento. 

Enquanto o padrão iniciação-resposta-avaliação encontra-se mais latente em processos de 

reprodução de conhecimento, outras estruturas de participação mais abertas estariam mais 

atreladas ao processo de produção conjunta de conhecimento
11

.   

Compreendo isto como um indício de que, apesar das orientações da literatura da 

educação médica acerca de como o aprendizado da comunicação deva ocorrer na formação 

profissional, é no encontro em ato que tal trabalho é desenvolvido, o que, por sua vez, 

depende das ações dos participantes.  Como um grupo mobiliza conhecimentos e habilidades 

em situação de aprendizagem, a partir de uma orientação pedagógica, é um dos tópicos 

investigados neste estudo.  

A orientação pedagógica apresentada nas duas primeiras sessões pode ser 

compreendida como uma conduta a ser esperada no encontro entre docente e estudantes. Este 

encontro, por sua vez, tem como tópico outra conduta interacional: a consulta clínica. O que 

torna a aula investigada especial nesta pesquisa é o espaço reservado ao exercício simulado de 

consulta clínica como prática de aprendizagem, o que traz como efeito diferentes 

                                                           
10

 “Atividades extra-curriculares” é a tradução que faço da expressão “extra curricular activities”, utilizado pela 

autora para caracterizar as interações que se diferem das atividades tradicionais de sala de aula e, portanto, não 

são regulares. Apesar da produtiva descrição de tais padrões interacionais pela autora, considero a expressão 

problemática, por assumir que estas interações diferenciadas oferecem um complemento às atividades 

tradicionais (mencionado pela autora na pág. 116), quando na verdade poderiam (e deveriam, acredito) constituir 

a maior parte dos eventos em uma sala de aula, e não ser algo “extra”, apesar também de reconhecer o quanto 

ainda estamos distante desta realidade, principalmente na educação básica brasileira. 
11

 Garcez (2012) apresenta uma resenha produtiva acerca das pesquisas realizadas no Brasil pelo grupo Interação 

Social e Etnografia (UFRGS) sobre a interação e a aprendizagem em salas de aula na educação básica, de forma 

a apontar estratégias microinteracionais que possibilitam maior participação do estudante. 
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possibilidades de interação em construção de conhecimento em sala de aula, tornando a 

comunidade de prática de aprendizagem diferente de uma aula tradicional, centrada 

unicamente na instrução docente. 

A interação entre a prática pedagógica e a prática clinica engendram o que pode ser 

compreendido como uma hibridização discursiva (cf. SARANGI, 2000), pois a comunidade 

analisada interage de modo a “falar sobre” uma prática (a aula sobre a comunicação médica) e 

“falar na prática” (a simulação da consulta clínica). Tal relação também pode ser interpretada, 

em outros termos, como uma diferença entre falar sobre como utilizar a linguagem em uma 

comunidade, e utilizá-la efetivamente. Contudo, esta diferença não reside na questão de estar 

em um contexto de prática ou não, e sim das funções atribuídas à linguagem pelos 

participantes.  

Este quadro teórico compõe a situação de mudança educacional na Instituição 

pesquisada, a partir do pressuposto de que os modos de aprendizagem constituem um 

dispositivo de mudança para uma prática médica humanizada e centrada no usuário do serviço 

de saúde, segundo a ideia de que sujeitos aprendem e mudam não somente “fazendo algo”, 

mas pensando sobre o que estão fazendo (cf. FULLAN, 2009). 

 Neste capítulo, foram descritas possibilidades de práticas pedagógicas para orientar e 

compreender o processo de aprendizagem de comunicação médica. Torna-se relevante, ainda, 

refletir acerca do que é prescrito para esta comunicação. Em outros termos, o que se propõe 

para uma comunicação médico-paciente proficiente? Este é o tema do próximo capítulo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. NORMATIVIDADE & PRESCRIÇÃO: ORDENS DO DISCURSO E REGIMES 

DE COMUNICAÇÃO NA TAREFA CLÍNICA 

 

 

 

 

Figura 4: O médico e a boneca, Norman Rockwell, 1929.                                        

        

 

 

Uma regra de conduta pode ser definida como um guia para a ação, recomendada não 

porque ela é agradável, barata ou eficiente, mas porque é apropriada ou justa. As infrações 

caracteristicamente levam a sentimentos de desconforto e a sanções sociais negativas.  

Erving Goffman ([1967]2011,  p.52) 
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 Norman Rockwell (1894-1978), autor de “O médico e a boneca” (1929) tornou-se 

reconhecido como pintor e ilustrador da vida cotidiana dos americanos no séc. XX. Suas 

obras eram produzidas não para galerias, mas sim para a veiculação impressa, como o jornal 

The Saturday Evening Post, cujas capas eram ilustradas por Rockwell. Suas ilustrações 

tornaram-se marcantes pelo detalhamento caricatural dos seus personagens americanos, ao 

retratar as suas rotinas. 

 O médico representado em sua obra é um exemplo bastante significativo do trabalho 

clínico da época. A imagem sugere um médico que atende famílias em suas residências – 

indicado pela sua valise aos seus pés – e uma relação afetiva com seus pacientes – também 

mostrada pelo ato de simular o exame em uma boneca, caracterizando a situação de 

brincadeira com menina que provavelmente foi examinada, em um gesto de afinidade e 

simpatia.  

 A situação de brincadeira no encontro entre o médico e a pequena paciente ilustra de 

modo bastante sutil uma situação comunicativa, onde dispositivos não-verbais entram em 

jogo. Goffman ([1959]2009) aponta que, numa situação de encontro social, os participantes 

comunicam-se através de expressões transmitidas e emitidas. A primeira, de natureza verbal, é 

utilizada para veicular informações que sejam significativas para os participantes. A segunda, 

de natureza não-verbal, engloba uma série de ações e outras linguagens, como gestos e 

expressões faciais, que são também significativas para definir o aqui e agora da situação. 

Goffman caracteriza ainda as expressões emitidas como sendo de natureza teatral e 

contextual.  O autor afirma que  

quando um indivíduo chega diante de outros suas ações influenciarão a 

definição da situação que vai se apresentar. Às vezes, agirá de maneira 

completamente calculada, expressando-se de determinada forma somente 

para dar aos outros o tipo de impressão que irá provavelmente levá-los a uma 

resposta específica que lhe interessa obter. Outras vezes, o individuo estará 

agindo calculadamente, mas terá, em termos relativos, pouca consciência de 

estar procedendo assim (GOFFMAN [1959] 2009, p.15). 

 

 Na situação de encontro ilustrada por Rockwell, a expressão facial do médico não é 

neutra: o olhar voltado para o alto, a sobrancelha franzida, os lábios levemente recuados 



45 
 

emitem a impressão de concentração, preocupação e reflexão acerca do exame, materializado 

pelo uso do estetoscópio na boneca. Não bastaria posicionar este instrumento para simular a 

consulta: a performance do médico somente estaria completa com a mudança de suas feições 

à maneira de um exame tradicional. Ainda segundo Goffman ([1959] 2009, p.15), 

“ocasionalmente, [um indivíduo] irá se expressar intencionalmente e conscientemente de 

determinada forma, mas, principalmente, porque a tradição de seu grupo ou posição social 

requer esse tipo de expressão”.  O médico de Rockwell, portanto, alinha-se a uma identidade 

profissional que assegura à criança a situação de consulta à boneca, a partir do conhecimento 

compartilhado acerca da tradição social sobre a ação de um médico em consultas. 

 Como defendido por Goffman, encontros sociais são constituídos por condutas 

comunicativas que permitem atribuir sentidos à ação dos participantes. Contemporaneamente, 

tais condutas podem ser compreendidas, em uma perspectiva foucaultiana, como orientadas 

por um regime disciplinar, o qual se define por “um certo número de técnicas de coerção que 

exercem um esquadrinhamento sistemático do tempo, do espaço e dos movimentos dos 

indivíduos e que atingem particularmente as atitudes, os gestos, os corpos” (REVEL, 2005, 

p.35). Nesta perspectiva, um regime de comunicação é composto por uma série de 

dispositivos técnicos, dentre os quais o próprio discurso e a linguagem não verbal dos gestos e 

outras expressões, os quais não estão isentos de uma determinada “ordem do discurso”: “em 

toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada 

e redistribuída por certo número de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes 

e perigos” (FOUCAULT, [1970] 2006, p. 8-9). Tal compreensão é fundamental para uma 

inteligibilidade da relação entre as ordens discursivas vigentes, em âmbito macrossocial, com 

a sua realização na esfera das ações sociais cotidianas a partir da fala-em-interação, objeto 

desta pesquisa
12

. 

 A partir desta compreensão do gerenciamento de impressões, que por sua vez podem 

ser reguladas por regimes de comunicação a partir de uma ordem discursiva, o objetivo deste 

capítulo é descrever que regimes de comunicação são prescritos para a prática clínica, e como 

tais regimes podem ser compreendidos à luz dos estudos do discurso que compartilham uma 

perspectiva de colonização discursiva, ou seja, discursos referentes a determinadas situações 

sociais que passam a ser incorporados em outras. Para isso, apresento o conceito de Estoque 

                                                           
12

 Retomo que é neste âmbito do discurso como uma prática social que busco relacionar uma perspectiva da 

filosofia de Michael Foucault (a ordem do discurso e a existência de dispositivos acionados para estabelecer tal 

ordem) aos estudos da fala-em-interação (materialização textual e linguística de determinadas ordens do 

discurso). 
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de Conhecimento Interacional, relacionando-o a três diferentes ordens do discurso que 

parecem colonizar a área de comunicação médica. Por fim, descrevo as prescrições de um 

manual de comunicação médica adotado no curso de Medicina em que os dados foram 

gerados, concluindo com a relação entre estas prescrições e o estudo da efetiva prática 

interacional. 

 

3.1 O Estoque de Conhecimento Interacional de uma profissão 

 

Como disposto por Sarangi (2010a), a expertise profissional é composta por diferentes 

tipos de conhecimentos, que são gerenciados em torno de uma atividade comunicativa, 

principalmente nas chamadas profissões de consulta, como apresentado na Introdução. Deste 

modo, o conhecimento interacional passa a constituir também um tipo de conhecimento 

profissional, o qual pode ser normativamente encontrado em manuais de conduta, instruções 

orais em contextos de treinamento, ou outros espaços de formação profissional. A esses 

modelos de conduta interacional em profissões,  Peräkylä & Vehviläinen (2003) denominam 

Estoque de Conhecimento Interacional, (ou no inglês, SIKs – Stocks of Interactional 

Knowledge). 

Tais estoques de conhecimento são constituídos por elementos normativos e 

descritivos, e podem ser classificados em duas dimensões: (i) o grau de detalhamento em 

termos interacionais, contendo uma expressiva descrição acerca do que e como dizer; (ii) o 

grau de relação com a práxis profissional, situação específica das profissões de consulta, que 

prescrevem como o trabalho interacional deve ser organizado, sem no entanto fazer 

referências descritivas quanto a isso (cf. PERÄKYLÄ & VEHVILÄINEN, 2003). Quanto ao 

primeiro, temos como exemplos manuais de telemarketing, onde as empresas orientam o 

profissional sobre o que e como ele deve dirigir-se ao cliente. Quanto ao segundo, temos a 

situação do médico ou do professor, que pode ter toda uma orientação acerca de como agir 

interacionalmente em sua prática, sem explicitar como colocar-se para o paciente ou o 

estudante, no trato discursivo. 

 Uma ilustração sobre a aplicação do estoque de conhecimento interacional em 

profissões pode ser retirado da própria mídia: em reportagem publicada na Revista Língua 

Portuguesa, em novembro de 2010, divulgou-se que “hospitais e órgãos governamentais 

começam a ver como problema de saúde pública a forma de transmitir informações difíceis a 
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pacientes e seus familiares” (FUHRMANN, 2010, p.22)
13

. No texto, aponta-se que o modo 

como um profissional da saúde comunica-se com seu paciente traz efeitos neste último no que 

se refere à própria saúde. O problema coloca-se quando tais efeitos são nocivos, como deixar 

o paciente em estado de choque com uma má notícia, por exemplo, o que afastaria o 

profissional de um alinhamento humanizado na prática de saúde – regime comunicativo 

vigente que orienta o sistema de saúde pública no Brasil.  

 A reportagem também aponta os caminhos selecionados para reduzir os efeitos 

nocivos de uma comunicação infeliz por parte do profissional, dentre os quais há o “protocolo 

SPIKES” (cunhado por BAILE et al, 2000), constituído pelo acrônimo de uma série de 

procedimentos comunicativos: 

S Setting up the interview Planejar a situação de comunicação, considerando 

ainda o paciente e sua história. 

P Percpetion Perceber o posicionamento do paciente sobre o 

problema. 

I Invitation Abrir um canal de escuta do paciente, para que este 

coloque seus conhecimentos, dúvidas, sentimentos e 

anseios sobre o problema. 

K Knowledge  Informar o problema ao paciente, através de 

vocabulário acessível e com informações pertinentes 

à situação. 

E Emotions  Identificar as emoções do paciente ao receber uma 

notícia / orientação, e expressar empatia e 

solidariedade. 

S Strategy / Summary Resumir a situação e indicar os próximos passos 

disponíveis ao paciente.  

Quadro 4: Protocolo Spikes 

 

                                                           
13

 A reportagem tem com base a transmissão de más notícias, sem, contudo, mencionar outros tipos de 

informações que são transmitidas em situações de consultas clínicas, o que também pode ser extremamente 

problemático, como apontado por Gonçalves (no prelo). 
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 Este protocolo tem como base uma série de pesquisas feitas por Baile et al acerca da 

comunicação médico-paciente, mediante questionários aplicados a médicos durante um 

simpósio. Tais orientações foram propostas com o intuito de  

habilitar o médico a preencher os 4 objetivos mais importantes da entrevista 

de transmissão de más notícias: recolher informações dos pacientes, 

transmitir as informações médicas, proporcionar suporte ao paciente e 

induzir a sua colaboração no desenvolvimento de uma estratégia ou plano de 

tratamento para o futuro (BAILE et al, 2000, p.302). 

  

Ao analisar tal protocolo, observo uma sequência de ações refletidas com propósito de 

tornar o encontro mais agradável ao paciente, de modo que este saia satisfeito – e não em 

choque – com serviço prestado, e ao mesmo tempo, que participe ativamente do plano de 

tratamento proposto pelo médico, em um possível empoderamento do paciente acerca de sua 

conduta. O protocolo SPIKES é um exemplo de um estoque de conhecimento interacional 

acerca da prática médica, que indica como agir interacionalmente, o que constitui um dos 

tipos de estoques, como proposto por Peräkylä & Vehviläinen (2003). O artigo de Baile et al 

(2000) consultado para a descrição do protocolo apresenta também sugestões do que dizer 

especificamente para atender a tais ações interacionais, como será exemplificado na próxima 

seção. 

Parto do pressuposto, contudo, que os estoques de conhecimento interacional não são 

produzidos de forma estritamente a orientar uma conduta profissional. Elas correspondem a 

uma série de ordens discursivas que são situadas e atendem a uma demanda política acerca do 

que uma determinada comunidade espera do serviço prestado (ou do que se pretende oferecer 

a ela). Esta é a relação apontada na próxima seção. 

 

3.2 Ordens do Discurso e práticas profissionais 

 

No âmbito dos estudos do discurso, Fairclough (2001) busca descrever que ordens do 

discurso caracterizam os usos da linguagem nas interações contemporâneas. Em linhas gerais, 

o linguista britânico as descreve em três “tendências”: democratização, comodificação e 

tecnologização do discurso. 

A democratização refere-se a uma “tentativa de retirada de desigualdade e assimetrias 

dos direitos, das obrigações e do prestígio discursivo dos grupos de pessoas” 
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(FAIRCLOUGH, 2001, p.248). Estratégias discursivas são traçadas nas formas de tratamento 

entre sujeitos de diferentes níveis sociais, nas relações de gênero feminino/masculino, e no 

acesso a diferentes tipos de discursos por diferentes grupos sociais. Como exemplo na 

situação de trabalho em saúde, a democratização é forjada quando um profissional propõe, 

discursivamente, a participação do paciente para que se coloque diante do problema que 

apresenta. Baile et al (2000, p.307), ao propor o protocolo SPIKES, sugerem uma série de 

questões que podem abrir um canal de participação do paciente: “O que você quer dizer?” 

“Conte-me mais sobre isso” “Você poderia explicar o que quer dizer?” “Você disse que isto 

lhe assustava?” “Você pode me dizer o que lhe preocupa?” “Você havia me dito que se 

preocupava com seus filhos. Fale-me mais”. A escuta atenta a tais respostas sugere uma 

distribuição maior das relações de poder entre profissional e paciente. 

 A comodificação, por sua vez, é descrita como uma tendência nas ordens discursivas 

atuais em que  

o processo pelo qual os domínios e as instituições sociais, cujo propósito não 

seja produzir mercadorias no sentido econômico restrito de artigos para 

venda, vêm não obstante a serem organizados e definidos em termos de 

produção, distribuição e consumo de mercadorias (FAIRCLOUGH, 2001, 

p.255).  

Estratégias, por sua vez, são observáveis nos discursos da educação e da saúde, ao fazer uso 

de mecanismos de marketing, cujo foco centra-se na persuasão e satisfação do cliente, na 

oferta dos seus serviços. A conduta de um médico na consulta não deixa de estar atrelada 

também a uma satisfação do paciente pelo atendimento. 

 Comodificação deriva do termo commodity, o qual significa “mercadoria”, e sugere a 

compreensão de algo que pode ser consumido a partir de uma comercialização. Na situação 

educacional, Fairclough ilustra a tendência dos serviços de educação de ofertar a aquisição de 

uma série de habilidades no aprendiz, sendo estas mercadorias simbólicas. As próprias 

habilidades propostas pelo protocolo SKIPES são também descritas como um produto o qual 

pode ser consumido pelos profissionais e estudantes e aplicados a uma série de circunstâncias 

no serviço. 

 A tecnologização do discurso, por último, compreende “técnicas transcontextuais que 

são consideradas como recursos ou conjunto de instrumentos que podem ser usados para 

perseguir uma variedade ampla de estratégias em muitos e diversos contextos” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p.264). São exemplos de tal tecnologização a entrevista, o ensino, o 

aconselhamento e a publicidade, segundo o linguista.  
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 Como principais características desta tendência, enumero: (a) a sua adoção em locais 

institucionais, com seus próprios especialistas – os peritos; (b) uma orientação através do 

treinamento de habilidades por psicólogos sociais, com treinamentos voltados para 

professores, entrevistadores, publicitários; (c) o uso do planejamento consciente e da 

simulação no contexto de formação; (d) a relação construída entre o uso do discurso e o 

sucesso profissional, o que remete também à tendência de comodificação nos discursos (cf. 

FAIRCLOUGH, 2001). 

 Nesta perspectiva, os estoques de conhecimento interacional que são acionados em 

manuais de conduta ou em orientações orais em treinamentos e aulas são, por si, 

tecnologizações discursivas. Na prática médica, tem-se como expectativa a adoção de 

determinados comportamentos interacionais nas consultas clínicas. Os cursos de medicina 

cada vez mais buscam implementar tal aprendizado, como visto no capítulo anterior, e associa 

tais condutas a um sucesso profissional, no sentido de qualificação ao que atualmente é 

preconizado pelo Ministério da Saúde, como apontado na Introdução. Tais ordens do discurso 

também não deixam de apontar para uma possibilidade de democratização discursiva, tanto no 

âmbito pedagógico, por verificar-se a necessidade de um ensino centrado na participação do 

estudante (para que ele desenvolva habilidades comunicativas), quanto no âmbito da prática 

clínica, por orientar que se dê espaço à fala do paciente. 

 Nesta seção, iniciei com uma descrição de ordens do discurso que colonizam as 

práticas profissionais contemporâneas – em especial, na área da saúde. Relacionei tais ordens 

ao que preconizam condutas na área médica, como o protocolo SPIKES, um tipo de estoque 

de conhecimento interacional. Por fim, na próxima seção, detalho algumas das regras de 

conduta, enquanto um regime comunicativo, que orientam a ação do profissional de saúde, de 

modo que este desenvolva um trabalho centrado no paciente. 

 

3.3 Regimes de comunicação em práticas de saúde: do prescrito ao realizável 

 

 Leite, Carpara & Coelho Filho organizaram uma publicação, em 2007, cujo título é 

“Habilidades de Comunicação com pacientes e famílias”. Os três organizadores são médicos, 

atuantes na área de saúde pública, e contaram com a participação de pesquisadores brasileiros 

e holandeses, em contribuição interdisciplinar entre a saúde pública, a psicologia, a sociologia 

e a antropologia médica. Os organizadores justificam a obra a partir da tese de que “grande 
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parte da chamada crise no setor de saúde nasce das limitações dos profissionais quanto a 

habilidades de comunicação com aqueles que são o alvo primordial de suas ações” 

(CARPARA, COELHO FILHO & LEITE, 2007, p. 01).  

 A obra é organizada em 10 capítulos, que versam desde a análise da estrutura de uma 

consulta a habilidades gerais e específicas necessárias ao profissional da saúde, de acordo 

com o tipo de público atendido – crianças, adolescentes, adultos e idosos. Este livro foi 

selecionado como referencial por ser o material orientado para consulta dos estudantes na 

Instituição em que esta pesquisa foi realizada. 

 Selecionei para esta seção a análise do capítulo intitulado “Habilidades da escuta na 

consulta médica”, produzido pelos citados psicólogos holandeses der Molen & Lang. O texto 

trata do momento inicial de uma consulta clínica, onde o médico investigará os problemas 

apresentados pelo paciente, o que somente será possível através da interpretação das 

informações “transmitidas” e “emitidas” – para utilizar conceitos de Goffman. Tal 

interpretação é possível, segundo os autores, não somente através da escuta atenta, como 

também na demonstração através da sua atitude e na interlocução com o paciente. 

 Quanto à atitude, os autores citam a importância de uma “consideração 

incondicionalmente positiva”: “aceitar os pacientes do jeito que eles são. [O médico] terá que 

aceitar o fato que os pacientes expressam comportamentos, opiniões e sentimentos com os 

quais ele mesmo pode não concordar” (der MOLEN & LANG, 2007, p.49). Tal 

comportamento sugere a ideia de uma maior simetria entre os participantes do encontro, 

caracterizado não mais pela centralidade no saber médico, e sim pela negociação e respeito à 

diferença. Decorrente deste posicionamento, completam os autores, a necessidade de um 

comportamento de empatia, que se relaciona a colocar-se no lugar do outro e demonstrar que 

compreende o que o outro sente. Percebo nesta orientação a representação ordem discursiva 

de democratização, como colocado por Fairclough ([1992]2001). 

 A consideração e a empatia, contudo, não podem somente ser uma crença ou 

sentimento do profissional: é fundamental que este demonstre (emita e transmita) para o 

paciente estas condutas. Neste sentido que são descritas as habilidades de escuta, enquanto 

ações forjadas pelo médico para que haja um efeito desta consideração e empatia. Der Molen 

& Lang dividem tais habilidades entre (i) “não-seletivas” e  (ii)“seletivas”. 
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 A primeira, (i) habilidades não-seletivas, são assim denominadas por não 

compreenderem uma seleção acerca do que é dito pelo paciente. Os autores as subdividem em 

quatro, as quais descrevo a seguir: 

 

(a) Comportamento no atendimento. 

 

Quando você escuta com atenção uma história, assiste a um filme ou jogo de 

futebol, você ‘esquece de si mesmo’. [...] O médico também deve ser todo 

ouvidos, mas sua atitude atenta não deve ser irrefletida, ele não pode se 

esquecer de si mesmo (der MOLEN & LANG, 2007, p.52) 

 

  Nesta orientação, salientam os autores sobre a importância de uma atitude que sugira 

atenção completa ao sujeito, indicando que o modo como as pessoas escutam as outras pode 

encorajar o engajamento do participante no seu relato, ou não. Citam inclusive um exemplo 

bastante cotidiano: na suposição de que dois amigos reencontram-se após um tempo, um deles 

pode começar a relatar uma série de acontecimentos recentes. No curso da interação, este 

sujeito pode engajar-se no relato ou dizer ao outro “ah, esquece...”, de acordo com o 

comportamento do outro participante. Os autores relacionam este comportamento a uma série 

de sinais, que também estão incluídos nos tópicos seguintes. 

 

(b) Comportamento não-verbal. 

 

O médico deve então monitorar suas expressões faciais. Obviamente, isso 

não significa que ele deva prestar uma atenção permanente à expressão do 

seu rosto – o que tende a fazê-lo parecer superficial (idem, p.54). 

 

Como comportamento não-verbal, der Molen & Lang apontam a expressão facial 

(como o sorriso, por exemplo), o contato visual, a postura corporal e os gestos encorajadores 

(o balançar a cabeça afirmativamente, por exemplo) como itens fundamentais que emitem o 

posicionamento de escuta atenta e empatia. Trata-se de uma emissão de impressão altamente 

controlada, que, se utilizada com intencionalidade oposta à impressão emitida, leva a um 

posicionamento de dissimulação, como apontado por Goffman ([1975]2009). 

 

(c) Acompanhamento verbal. 
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Outra maneira não seletiva de mostrar atenção é acompanhar os pacientes 

verbalmente, ou seja, o médico certificar-se de que seus comentários têm a 

ligação mais estreita possível com o que os pacientes dizem e não introduzir 

imediatamente novos tópicos (der MOLEN & LANG, 2007, p.55). 

 

 São apontados pelos autores como acompanhamentos verbais os “incentivos 

mínimos”, como “hum”, “ahã”, “prossiga”. Os silêncios, quando com a intenção de abrir 

espaço para a fala do outro, são descritos como relevantes também neste curso de interação. 

Novamente, observo aqui uma orientação voltada para o controle e o planejamento das 

impressões emitidas, com o intuito de gerar efeitos previsíveis pelo outro. 

 Após a descrição das chamadas “habilidades não-seletivas de escuta”, os autores 

orientam quanto às (ii) “habilidades seletivas de escuta”, as quais compreendem uma série 

de ações relacionadas ao comportamento e ao que é dito pelo paciente. São subdivididas em 

quatro, relacionadas a habilidades verbais, as quais descrevo a seguir. 

 

(a) Fazer perguntas. 

 

O médico pode prestar, em suas intervenções, mais atenção a certos aspectos 

das histórias e problemas dos pacientes do que a outros. Isso pode ocorrer 

quando o médico se aprofunda tanto no conteúdo quanto no sentimento. 

Outro modo é dar uma atenção extra a um assunto específico (der MOLEN 

& LANG, 2007, p.57) 

  

 Os psicólogos indicam diferentes formas de fazer perguntas. Há as perguntas abertas, 

que dariam uma dose considerável de liberdade nas respostas. As perguntas podem ser feitas 

tanto no início da consulta (“o que posso fazer por você?” como vai o problema no 

estômago”, etc), quanto no decorrer (“o que você quer dizer com isso”? “você pode me contar 

um pouco mais sobre esse problema?”). Há também, segundo os autores, a possibilidade de 

perguntas fechadas, que são colocadas de acordo com conteúdo da interação e geralmente 

partem do quadro de referencia do médico (“você sente isso há muito tempo?”, “você gosta de 

terapia?”, etc).  

 

(b) Parafrasear o conteúdo. 
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Isso significa o médico reproduzir brevemente em suas próprias palavras o 

ponto essencial do que o paciente disse. A principal característica da 

paráfrase é que esta se refere ao conteúdo da informação contida nas 

respostas do paciente (der MOLEN & LANG, 2007, p.60). 

  

Ao orientar acerca da paráfrase do conteúdo, a obra apresenta duas funções para esta 

prática: indicar ao paciente que este está sendo ouvido, e investigar se o paciente foi 

compreendido corretamente. Salienta-se ainda a abertura para uma resposta deste, de modo a 

indicar ao médico se ele está correto (indica-se inclusive fazer isso com um tom de voz 

“hesitante”, para chamar a atenção do paciente). O livro apresenta o seguinte exemplo de 

paráfrase: 

Paciente: Quando fomos àquela festa, meu marido estava terrível. 

Bebeu demais novamente, perturbou os convidados, e quando eu finalmente 

disse que queria ir para casa, ele me bateu na cara. 

Médico: [Paráfrase] Quando vocês estavam na festa, seu marido se 

comportou muito mal com você e com os outros (idem, p.63). 

 

 Compreendo a habilidade de parafrasear, de acordo com a orientação da obra 

analisada, como uma atividade conhecida nos estudos do discurso e, em espacial, da Análise 

da Conversa, como formulação, a qual é descrita como “uma ocasião para descrever aquela 

conversação, para explicá-la, para caracterizá-la, para esclarecer, traduzir, resumir, fornecer 

seu sentido, ou observar que está de acordo com as regras, ou comentar o seu afastamento das 

regras” (SACKS, 1972, p.338, apud FAIRCLOUGH, [1992]2001, p. 198) .  

Ostermann & Silva (2009), ao analisarem a atividade de formulação na interação em 

consulta clínica, descrevem três características deste ato, a partir de Heritage & Watson: a 

preservação, o apagamento e a transformação. Preserva-se o conteúdo do dito, ainda que não 

reproduzindo a fala do interlocutor (apagamento), e transforma-se esta fala, indo para além da 

informação veiculada. No caso do exemplo citado por der Molen & Lang, o médico faz 

referência ao comportamento do marido da paciente, sem fazer necessariamente uso das 

palavras da mesma, transformando ainda o acontecido através da qualificação de “muito mal” 

acerca de como o marido comportou-se. A atividade de formulação pode ocorrer através da 

paráfrase do conteúdo ou, ainda, com a “reflexão do sentimento”, como disposto no próximo 

item. 
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(c) Refletir sentimentos. 

 

Refletir o sentimento significa literalmente reproduzir ou espelhar o 

sentimento. Enquanto, ao parafrasear, o médico mostra que procura entender 

o que o paciente diz, ao exprimir o sentimento, ele demonstra que tenta 

entender como o paciente se sente (der MOLEN & LANG, 2007, p.62). 

 

   Segundo der Molen & Lang, a habilidade de refletir sentimento é a que melhor 

concretiza um alinhamento de empatia por parte do profissional. Eles apontam, ainda, uma 

série de sinais não verbais que são significativos para a compreensão dos sentimentos do 

paciente: fala acelerada, altura da voz, entonação, tensão muscular, postura, enrubescimento, 

olhar baixo. Compreendo tais sinais como “pistas de contextualização”, como colocado por 

Gumperz ([1982] 2002). Tais pistas, nesta situação, funcionam como elementos estratégicos 

para a interpretação do profissional diante dos sentimentos do paciente.  

 Se utilizarmos ainda o exemplo do médico e da paciente citados por der Molen & 

Lang, a reflexão do sentimento pode ser algo como “dá para imaginar quanto furiosa você 

ficou com seu marido”, na fala do médico, após a escuta da reclamação da paciente. 

Compreendo tal fala como uma complementação da formulação feita pelo médico, de modo a 

sinalizar não somente que compreendeu o que a paciente disse, como também reconhece 

como se sente. 

 

(d) Concretizar e sumarizar. 

 

O propósito dessa habilidade é permitir que o médico alcance maior precisão 

no que concerne aos problemas. Então, para o paciente que pensa que 

quebrou o braço, o médico deve questionar minuciosamente como aconteceu 

o acidente e o local da dor, por exemplo. É claro que, além da entrevista, ele 

também deve fazer um exame físico (idem, p.64). 

 

 Finalmente, após a contribuição de todas as habilidades citadas, desde o 

comportamento positivo e receptivo à formulação de perguntas e paráfrases, a concretização e 

sumarização sinalizam, segundo os autores, um mecanismo para salientar o principal tópico 

do problema, o qual terá a intervenção do médico, bem como dar uma estrutura, na lógica 

médica, acerca de todos os relatos e queixas do paciente.  
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 Os autores citam como um exemplo da concretização e do sumário a seguinte fala de 

um médico, durante uma consulta com um paciente que apresenta dores na perna: “então, 

ontem você caiu em um jogo de futebol e na noite passada a dor na sua perna ficou mais forte. 

Agora você está preocupado com a possibilidade de ter quebrado alguma coisa” (der MOLEN 

& LANG, 2007, p.65). Esta fala, segundo a perspectiva dos estudos da Análise da Conversa 

indicada, também pode ser compreendida como uma formulação acerca de uma série de 

turnos e pistas conversacionais analisadas através dos relatos anteriores do paciente na 

hipotética consulta.  

 É válido apontar que a prática da formulação, enquanto um fenômeno interacional 

descrito nos estudos da Análise da Conversa, pode ser compreendida como um mecanismo 

micro interacional de promover a humanização na saúde, como proposto por Ostermann & 

Silva (2009). No que se refere às orientações do manual analisado, esta prática é proposta 

através de diferentes estratégias, como a paráfrase, a reflexão de sentimentos, a sumarização 

do dito. 

 Em síntese, as habilidades de comunicação, como proposto nas orientações de der 

Molen & Lang (2007), podem ser sintetizadas como no quadro a seguir: 

 

Habilidades Ações 

H
a
b

il
id

a
d

es
 

n
ã
o
 s

el
et

iv
a
s Comportamento no atendimento (demonstrar atenção) 

Comportamento não verbal (gerenciar impressões gestuais) 

Acompanhamento verbal (verbalizar continuamente) 

H
a
b

il
id

a
d

es
 

se
le

ti
v
a
s 

Fazer perguntas 

Parafrasear o conteúdo 

Refletir sentimentos 

Concretizar e sumarizar 

Quadro 5: Habilidades de Comunicação Médica com base em der Molen & Lang (2007) 

 

Como pode ser observado, a diferença marcante entre habilidades não seletivas e 

seletivas é que as primeiras são mais comportamentais, extralinguísticas, não verbais, ou de 
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verbalização mínima ; as seletivas representam atos de fala, ou intervenções verbais mais 

explicitamente linguísticas (executadas pela linguagem). É importante salientar que elas não 

são opostas, mas complementares, e ambas são necessárias para a expertise na comunicação 

efetiva médico/paciente. 

  Um manual de conduta como o descrito nesta seção constitui um estoque de 

conhecimento interacional, de acordo com a definição apontada no início deste capitulo. 

Cameron (2000) compreende tal tipo de orientação como um mecanismo de restrição e 

controle da ação e da produção discursiva de um sujeito em interação. Como exemplo, a 

linguista analisa as orientações em um manual para o trabalho em call centres, cujo serviço 

segue orientações acerca não somente do que, mas do como falar, de modo que o discurso 

engendre determinados efeitos no interlocutor. Em outros termos, trata-se também de estoques 

de conhecimento interacional em uma vertente detalhista na descrição do como falar – uma 

tecnologização discursiva. 

Sarangi (2010b), contudo, salienta que nenhuma atividade comunicativa é 

inteiramente formulaica e previsível. O que pode ser previsível é a sua macroestrutura – a 

performance pode variar. Em outras palavras, o gênero é previsível. A materialização 

discursiva do gênero é variável e mais imprevisível. A sua realização obedece a convenções 

(regulação, etiquetas, normas e regras de interação, etc.). Ao exemplificar, Sarangi cita uma 

pesquisa sobre uma situação de compra e venda, onde foram identificados diferentes estágios 

de interação: saudação, questionamento e investigação do objeto de venda, barganha e 

conclusão. Ainda assim, em um encontro real, tais estágios são flexíveis e nem todas as suas 

etapas se apresentam obrigatoriamente. 

 Os psicólogos holandeses der Molen & Lang (2007), por sua vez, no âmbito da saúde, 

compreendem o treinamento em práticas discursivas em uma perspectiva que se difere do 

constrangimento social como controle. Segundo os pesquisadores, “quanto mais habilidades e 

comportamentos diferentes se adquire, maior a liberdade para escolher o comportamento que 

se encaixa em uma situação específica” (der MOLEN & LANG, 2007, p.48). Saliento este 

posicionamento por compreender o desenvolvimento de habilidades comunicativas como uma 

série de regras de conduta, a partir da compreensão de Goffman, conforme disposto na 

epígrafe deste capítulo, de que uma conduta situada em determinadas regras produz um maior 
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conforto do participante da interação
14

. Em outros termos, significaria atuar de forma situada 

na ordem discursiva que constitui uma determinada comunidade de prática. O mesmo 

posicionamento parece ser indicado por Sarangi (2010b), ao apontar a relevância de se 

analisar o discurso em cenários de trabalho em saúde. 

 Neste âmbito, os estudos sobre a fala-em-interação das práticas profissionais podem 

apresentar uma série de contribuições para a compreensão dos estoques de conhecimento 

interacionais. Peräkylä & Vehviläinen (2003) indicam três possibilidades para isto: (a) o 

estudo da fala-em-interação
15

 pode falsificar e corrigir prescrições que são realizadas nos 

estoques de conhecimento interacional, mas que não se realizam na prática, ou não levam aos 

resultados esperados; (b) a descrição da fala-em-interação pode prover um quadro mais 

detalhado de como a interação ocorre; (c) pode-se ainda adicionar uma nova dimensão à 

compreensão das práticas interacionais. 

 Na área da saúde, por exemplo, uma série políticas são propostas no intuito de um 

atendimento mais humanizado, sem, contudo, apontar dados naturalísticos de como isso 

ocorre. Daí uma contribuição dos estudos da fala-em-interação para a compreensão 

micropolítica de aspectos macropolíticos em saúde, como discutido por Ostermann & 

Meneghel (2012).  No caso dos artigos apresentados pelas autoras, verifica-se que a 

humanização é materializada em ações verbais e não verbais não necessariamente previstas 

pelos órgãos de saúde, apresentando um quadro mais detalhado da humanização estabelecida 

interacionalmente e discursivamente em práticas clínicas. 

 Neste capítulo, apontei os chamados estoques de conhecimento interacional como 

condutas sujeitas a diferentes ordens do discurso – dentre elas, a democratização, a 

comodificação e a tecnologização, conforme descrito por Fairclough. Tais ordens, por sua 

vez, engendram regimes de comunicação como o esboçado no manual de der Molen & Lang. 

No caso da obra descrita, foquei as orientações acerca das habilidades de escuta que 

caracterizam um primeiro momento da consulta clínica, também chamada de “acolhimento”, 

no contexto da saúde pública no Brasil (BRASIL, 2006). Cabe agora, contudo, refletir sobre 

como tais orientações são trabalhadas na formação profissional, como disposto no capítulo 

anterior, pois, retomando Sarangi (2010b), nenhuma atividade comunicativa é inteiramente 

                                                           
14

 Gonçalves, em orientação particular, complementa ainda que tal conforto depende de que regras e de qual 

falante. Pode ser cômodo para o médico, e incômodo para o paciente, com geralmente é o caso. Depende de 

quem estabelece as regras ou, em outros termos, como são estabelecidas as relações de poder. 
15

 Peräkylä & Vehviläinen (2003) apresentam tais contribuições no âmbito da Análise da Conversa, que aqui 

estou ampliando para o estudo da fala-em-interação, o que não deixa de manter os tipos de contribuições que são 

propostos pelas autoras. 
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formulaica e previsível. Isto atenta para a contribuição que estudos da fala em interação 

podem trazer não somente para a compreensão da conduta profissional, como também para de 

que modo tal orientação transforma-se em objeto de aprendizagem na educação médica. 

Compartilhando deste posicionamento, apresento a seguir o arcabouço teórico provido pelos 

estudos da fala-em-interação para a compreensão das ações reais dos participantes de uma 

comunidade de prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. INTERAÇÃO & DISCURSO: ORGANIZAÇÃO DA FALA, ALINHAMENTOS 

E ENQUADRES INTERACIONAIS NA EDUCAÇÃO MÉDICA 

 

 

 

 

Figura 5: Detalhe da obra Ciência e Caridade, Pablo Picasso, 1897. 

 

  

Os processos de produção de saúde dizem respeito, necessariamente, a um trabalho coletivo 

e cooperativo, entre sujeitos, e se fazem numa rede de relações que exigem interação e 

diálogo permanentes. 

Ministério da Saúde, Brasil (2006, p.11)   
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 Neste estudo, parto do pressuposto que estamos atravessando um período de “transição 

tecnológica”, no sentido apresentado por Merhy (2002), no que tange ao serviço em saúde: a 

mudança de um modelo biologicista, centrado nas tecnologias duras e/ou leve-duras, para o 

uso de tecnologias leves, centrada na relação estabelecida entre profissionais e usuários de um 

sistema de saúde – sem, obviamente, ignorar as outras duas tecnologias profissionais, como 

apontado na Introdução. Também pressuponho a necessidade de mudança na formação 

profissional (cf. MENEGHEL & OSTERMANN, 2012), e a funcionalidade dos regimes de 

comunicação que são situados em ordens discursivas específicas, e que engendram um 

conjunto de competências relativas à produção de tecnologia leve, relacional, como discutido 

nos últimos capítulos. 

 Em outros termos, tais tópicos estão relacionados a um trabalho cujo campo funda-se 

na interação entre sujeitos. Como apontado por Merhy (2002, p.117), “no campo da saúde o 

objeto não é a cura, ou a promoção ou a proteção da saúde, mas a produção do cuidado, por 

meio do qual se crê que se poderá atingir a cura e a saúde, que são de fato os objetivos”. A 

produção do cuidado, por sua vez, funda-se em um “conjunto de procedimentos tecnicamente 

orientados para o bom êxito do tratamento” (AYRES, 2004, p. 74). 

 A obra de Pablo Picasso (1881-1973), “Ciência e Caridade” (1891), ilustra de forma 

contundente a perspectiva da produção do cuidado. Temos em cena o médico, representando o 

saber científico, a tecnologia leve-dura, o apuro técnico, a responsabilidade, revelada no seu 

ato de verificar a pulsação da paciente. Tal saber, por si só, não produz o cuidado. Há uma 

necessidade de conjugar com a acolhida, o conforto, o compadecimento com o paciente, papel 

desempenhado pela freira. No século XX, a presença de personagens religiosos era constante 

no desempenho do papel de cuidador. Contemporaneamente, tal posição tem sido ocupada 

não somente pelos enfermeiros, como também atribuída a todo profissional de saúde – 

incluindo o médico. Daí a necessidade, portanto, de uma formação profissional que dê conta 

tanto de instrumentalizar cognitivamente o profissional, quanto de prepará-lo para lidar com 

as situações humanas de fragilidade, onde a interação para o acolhimento terá um papel 

central. 

 Neste capítulo, tenho um duplo objetivo: primeiro, descrever como a prática 

profissional em saúde pode ser compreendida a partir da interação e do discurso. Em seguida, 
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tenho como intuito situar alguns conceitos da Análise da Conversa e da Sociolinguística 

Interacional que podem ser produtivos para a compreensão do discurso em  interação das 

práticas de aprendizagem da comunicação médica. 

 

4.1 O trabalho em saúde do ponto de vista interacional 

 

 Segundo a Política de Saúde vigente no Brasil, o trabalho em saúde deve orientar-se 

por uma prática humanizada, que se traduz no acolhimento como uma diretriz ética, estética e 

política, “uma tecnologia do encontro, um regime de afetabilidade construído a cada encontro 

e mediante os encontros, portanto uma construção de rede de conversações afirmadoras de 

relações de potências nos processos de produção de saúde (BRASIL, 2006, p.18). Relaciono 

tal compreensão ao disposto por Gonçalves (1993), para quem a relação médico-paciente 

instaura-se a partir de esquemas interacionais, e portanto, qualquer alteração nas práticas de 

saúde dependem de uma mudança na própria relação estabelecida pelos sujeitos envolvidos 

no serviço em saúde. Também relaciono ao proposto por Sarangi (2004, p.03)
16

, para quem a 

prática comunicativa se constitui como um reconhecimento das limitações do modelo 

biomédico de tratamento de doenças.  

Recompõe-se, nesta lógica, a inserção de uma “mentalidade comunicativa” nas 

práticas clínicas, como defendido pelo linguista, onde diferentes vozes entram em conflito – 

compreendendo tais vozes como representações de diversificadas ordens normativas, de 

acordo com Mishler (1984). Em estudo clássico sobre o discurso na prática clínica, Mishler 

identificou o conflito entre duas vozes nos encontros em saúde, designados por ele como a 

voz da medicina (voice of medicine) e a voz da vida cotidiana (voice of lifeworld). A pesquisa 

do psicólogo americano descreveu, ao analisar a interação entre médico e paciente na consulta 

clínica, uma intensa disputa pelo controle do discurso “como um conflito entre a voz da 

medicina, que expressa um plano de referência técnico, biomédico, e a voz do cotidiano, que 

reflete as experiências pessoais dos pacientes, suas experiências contextualizadas de eventos e 

problemas” (CLARCK & MISHLER, 2001, p.14). O pesquisador chegou a tal conclusão após 

apurada análise de entrevistas clínicas gravadas em contexto real de interação, transcritas e 

analisadas no âmbito da análise da fala-em-interação, em sua versão seminal.  

                                                           
16

 Nas palavras do Prof. Sarangi, “a communicative turn in medical care and healthcare is a recognition of the 

limitations of a biomedical model of disease and health”. 
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A pesquisa desenvolvida por Mishler traz duas implicações, no mínimo. Primeiro, pela 

descrição dos conflitos entre a voz da medicina e a voz da vida cotidiana, indica a 

humanização da saúde como uma prática cujo cuidado tem como base a compreensão do 

sentido da vida cotidiana do paciente para a diagnose e o tratamento de problemas
17

. Em 

segundo, aponta a necessidade de pensar de que modo tal atitude pode ser trabalhada no 

contexto educacional, de modo a encorajar o futuro profissional a uma melhor atitude 

responsiva e atenta à voz da vida cotidiana do paciente
18

. 

A compreensão da linguagem, principalmente da fala, como componente essencial de 

práticas profissionais, tem sido pauta de diversas pesquisas contemporâneas no âmbito dos 

estudos da linguagem. Na linha anglo-americana de análise do discurso
19

, tal perspectiva ecoa 

tradicionais estudos, como de Drew & Heritage (1992) e Sarangi & Roberts (1999).  Nestes, 

indica-se que um contexto institucional não é caracterizado (somente) pelo local físico de sua 

ocorrência, e sim por uma série de ações de diferentes sujeitos, materializada em práticas 

discursivas, que incluem a fala, o texto, além do uso do espaço social e de outros artefatos, 

como equipamentos (cf. SARANGI & ROBERTS, 1999). Isto leva a uma compreensão do 

contexto institucional imbuído de uma singular ordem interacional, a qual o papel 

desempenhado pelos seus participantes na construção da situação social não pode ser 

negligenciado (cf. GOFFMAN, [1964] 2002).  

A descrição das práticas institucionais, das interações entre os seus participantes e o 

discurso por eles produzidos torna-se mecanismo fundamental para análise, reflexão e 

compreensão sobre tais práticas, e atribuo tanto ao profissional (de saúde) quanto ao 

pesquisador (dos estudos da linguagem ou da saúde) o papel de tal empreitada, situado nas 

suas devidas dimensões e objetivos. No primeiro caso, o profissional poderá fazer uso das 

descrições e análise das suas práticas de trabalho como dispositivo para reflexão e mudança 

no se que fizer necessário. No segundo caso, tanto o pesquisador na área de estudos do 

discurso quanto da saúde poderá, através dos mesmos estudos, produzir conhecimentos sobre 

mecanismos de funcionamento da linguagem (cf. SARANGI, 2001), cujo produto também 

                                                           
17

 Nas palavras de Mishler, “human care refers to the primacy accorded to patients’ lifeworld contexts of 

meaning as the basis for understanding, diagnosing, and treating their problems” (MISHLER, 1984, p.192). 
18

 Também nas palavras do autor: “In what ways can the training and education of physicians and other health 

care professionals be changed to encourage responsiveness and attentiveness to the voice of the lifeworld?” 

(idem, p.194). 
19

 Pesquisadores da linha francesa de análise do discurso também construíram uma tradição de pesquisas 

bastante produtiva sobre práticas discursivas em situações de trabalho, conforme descrito por Souza-e-Silva 

(2002). Tal produção, no Brasil, tem como referência o grupo Atelier, composto por pesquisadores da PUC-SP, 

UERJ, UFF, UNISINOS, dentre outras. 
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poderá se constituir como objeto de reflexão para os profissionais em formação ou já atuantes 

(cf. SARANGI, 2001; SARANGI & ROBERTS, 2005; MAYNARD & HERITAGE, 2005).  

Diversas pesquisas na área de estudos da linguagem e análise do discurso tem sido 

produtivos ao analisar a fala em contextos institucionais. Somente para citar alguns exemplos 

no âmbito da saúde ou educação médica, tais estudos têm indicado diferentes modos de como 

a rotina interacional pode ser gerenciada num contexto de consulta, bem como diferentes 

identidades profissionais e institucionais são performaticamente construídas por profissionais 

e/ou estudantes de medicina.  Mishler (1984) e Clarck & Mishler (2002), como citado, por 

exemplo, descrevem as interações através da chamada voz da medicina e voz da vida 

cotidiana, através da análise da fala-em-interação. Roberts & Sarangi (2005) analisam a fala- 

em-interação em consultas na área de medicina genética, observando as negociações entre 

paciente e profissional, e como este último pode intervir na compreensão do paciente acerca 

de seu quadro através da comunicação. Thomassen (2009) analisa a fala de estudantes de 

medicina em consultas simuladas, indicando como eles sinalizam a abertura e o fechamento 

de consultas, além de outros enquadres interacionais. Heritage (2011), por sua vez, analisa 

disfunções comunicativas em consultas onde há uma transferência de convenções normativas 

que funcionariam bem em uma prática cotidiana (conversa “ordinária”), mas que limitam a 

efetividade da consulta. A coletânea organizada por Ostermann & Meneghel apresenta uma 

série de pesquisas sobre as relações entre humanização no trabalho em saúde e a fala-em-

interação. Destaco aqui as pesquisas de Ostermann & Souza (2012) e Ostermann & Silva 

(2012) que analisam, respectivamente, o fenômeno da atribuição, decorrente dos turnos de 

fala, feita pelos pacientes acerca dos problemas de saúde; e o fenômeno da formulação, 

também perceptível pelos turnos de fala, acerca da interpretação do médico sobre os 

problemas sinalizados pelos pacientes.
20

.  

O que todas estas pesquisas apontam em comum é que a análise da interação e do 

discurso profissional é possível mediante o uso de ferramentas teórico-analíticas que 

possibilitem uma compreensão fundamentada sobre o que os participantes estão fazendo em 

um contexto situado. Sarangi (2010), no que concerne a análise do discurso em práticas de 

saúde, aponta a possibilidade de dois procedimentos interpretativos: os temas focais (focal 

themes) e os temas de análise (analytic themes). 

                                                           
20

 Outros exemplos poderiam ser mencionados, dada a tradição anglo-americana de análise da fala-em-interação 

em práticas de saúde; contudo, a seleção das pesquisas citadas me pareceram ser as mais produtivas para o 

estudo aqui desenvolvido. 
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Quanto aos temas focais, o pesquisador, ao analisar a tarefa clínica, pode centrar seu 

olhar na normatividade da prática médica, na responsabilidade, autonomia, escolhas e 

decisões do clínico, na centralidade no paciente, na neutralidade profissional, nas 

representações dos sintomas por parte dos pacientes e clínicos, na diagnose, na voz da 

medicina, na voz da vida cotidiana, nos riscos, etc.  

Quanto aos temas de análise, compreende-se o arcabouço conceitual e instrumental 

utilizado para analisar os focos citados acima. No âmbito dos estudos da interação e do 

discurso, são temas de análise os turnos conversacionais, os enquadres e alinhamentos, as 

pistas de contextualização, o trabalho de face, etc. (cf. SARANGI, 2010B). 

Neste estudo, a escolha do tema focal – a situação de aprendizagem da comunicação 

na educação médica – ocorreu a partir da natureza dos dados gerados. Como será apresentado 

no próximo capítulo, a emergência do foco constituiu o objetivo do próprio encontro/aula no 

laboratório de comunicação da escola médica pesquisada. 

No que concerne aos temas de análise, o instrumental selecionado para o tratamento e 

análise dos dados, busquei as contribuições de duas vertentes da análise do discurso: a Análise 

da Conversa, em sua versão da análise da fala institucional, e os estudos da Sociolinguística 

Interacional, no que concerne às pistas de contextualização, enquadre interacional e 

alinhamento dos participantes, conceitos que apresento na próxima seção. 

 

4.2 A Análise da Conversa  

 

Estudo fundamentado com as contribuições de Emanuel Schegloff, Gail Jefferson e 

Harvey Sacks (doravante, SSJ [1974] 2003), a Análise da Conversa de cunho 

etnometodológico
21

 (doravante, AC) “é uma tradição de pesquisa de origem anglo-norte-

americana, de extração eminentemente sociológica, voltada para o estudo da ação social 

humana situada no espaço e no decorrer do tempo real (GARCEZ, 2008, p.17)”. Tem ainda 

por objetivo explicitar “regras que sustentam o funcionamento das trocas comunicativas de 

todos os gêneros” (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p.15). De modo sistemático, a AC 

                                                           
21

 Garcez (2008) salienta as diferenças entre a chamada Análise da Conversa Etnometodológica e a Análise da 

Conversação, apesar de ambas terem o mesmo início: enquanto a primeira funda-se como metodologia para 

compreender articulações de ações sociais por meio da fala, a segunda constituiu-se como uma produtiva 

vertente da Linguística Textual, marcada no Brasil pelos trabalhos de Marcuschi (1986) e Preti (2003). 
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orienta-se em descrever como os participantes de uma conversa constroem sua interação, 

orientando a distribuição de suas falas e fazendo a manutenção do tópico discursivo, de modo 

a “descobrir os padrões por meio dos quais as pessoas orientam a si mesmas (e umas às 

outras) nas dimensões específicas de alguma ordem normativa subjacente” (HELLER, 1998, 

p.24). 

Em sua proposta, a AC organiza dados orais através de transcrições ordenadas em 

turnos de fala – “produção de um falante enquanto ele está com a palavra, incluindo a 

possibilidade de silêncio, que é significativo e notado” (MARCUSCHI, 2006, p.89), que por 

sua vez são compostos por unidades de construção de turnos (UCTs). Tais unidades podem 

ser do tipo “1) lexical (compostas por uma só palavra; 2) sintagmáticas (equivalentes a um 

sintagma; 3) clausais (oração com um único núcleo verbal; e 4) sentenciais (orações com mais 

de um núcleo verbal” (GAGO, 2002, p.93, a partir de SSJ, 1974). 

Os turnos conversacionais são alocados ou tomados segundo diversas estratégias, cuja 

sequencialidade constrói a interação (cf. SSJ [1974]2003):  

há fortes evidências nos dados de interação conversacional de que os 

participantes se orientam para sequencias de ações, apresentando os turnos 

de fala, por isso, um caráter de atividade desenvolvida sequencialmente: um 

turno corrente projeta uma próxima ação, cuja execução torna-se relevante 

no próximo turno. Exemplos disso encontramos nos chamados pares 

adjacentes, que projetam ações específicas em resposta: uma pergunta, por 

exemplo, projeta em resposta uma resposta; um pedido, uma aceitação ou 

recusa; uma saudação, outra saudação, etc. (GAGO, 2002, p.93, grifo do 

autor). 

 

As transcrições de turnos são produzidas através de sinais que compõem normas de 

transcrições, que por sua vez constituem possibilidades de registros de sinais entonacionais. É 

válido salientar a importância do cuidado na transcrição, pois este será um dado de pesquisa, 

que exige um processo de seleção e reflexão por base do pesquisador na seleção e 

detalhamento do que será transcrito, sendo válida a máxima da economia no uso de símbolos, 

sob o efeito de não dificultar a leitura por aqueles que tiverem acesso à transcrição. Neste 

sentido, a própria transcrição constitui-se como um trabalho analítico (cf. OCHS, 1979; 

GAGO, 2002; GARCEZ, 2008). 

 

4.2.1 A fala-em-interação em contexto institucional 
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No que tange à análise da fala-em-interação em contextos institucionais, na tradição da 

AC, compreende-se que tal contexto é projetado e produzido pelas ações dos participantes, em 

uma situação onde convergem as seguintes características: (a) ao menos um dos participantes 

é orientado por objetivos ou metas ou tarefas específicos, emergindo neste contexto 

determinadas identidades sociais – exemplos: professor, estudante, médico, paciente; (b) 

envolve determinados constrangimentos do que é mais adequado ou admissível ao que está 

sendo tratado na agenda do encontro; (c) associa-se a uma estrutura inferencial acerca dos 

procedimentos específicos peculiares à interação (cf. HERITAGE, 1997).  

 A AC, bem como outras vertentes de análise do discurso, propõe diversas categorias 

analíticas que permitem uma maior compreensão do uso da linguagem em foco. Para análise 

da fala em contexto institucional, Heritage (1997) aponta seis básicos elementos que, quando 

analisados, colaboram para uma maior inteligibilidade sobre o que há de institucionalizado 

numa interação. São eles: 

(a) A organização do turno de fala: relaciona-se ao modo como os sujeitos participam da 

interação no que concerne à oportunidade de ação através da fala. A tomada de um turno de 

fala, em determinadas situações, aponta para que tipo de relação é estabelecida entre os 

participantes de uma interação. A sala de aula constitui uma ilustração para isso: uma classe 

dita “tradicional” tende a diferenciar-se de outra “informal” de acordo com a estrutura de 

participação dos estudantes e do professor: quem tem a vez de falar, quando fala, quem 

regula, etc. 

(b) A estrutura organizacional da interação: refere-se ao todo, a um “mapa” interacional 

subdividido em fases ou sessões. O modo mais amplo de analisar tal tópico é apontando como 

um determinado encontro é iniciado, como se desenvolve e como é finalizado pelos 

participantes. Em consultas médicas, por exemplo, há tradicionalmente uma agenda 

interacional de como iniciar uma consulta, o que fazer durante e quando finalizá-la. Quando 

tal estrutura é corrompida, pode haver um estranhamento por parte do participante no papel de 

“paciente”, o que o leva a sentir-se satisfeito ou não com o atendimento. Contudo, isso ocorre 

não somente pela correspondência ou não a tal estrutura, e sim como esta é co-construída – 

como o médico, neste exemplo, age durante a abertura: faz perguntas, estabelece contato 

visual, permite espaços para escuta do paciente? E como o paciente age: responde 

prontamente ou com hesitações, fala pausadamente ou de forma rápida, atende aos pedidos do 
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profissional ou não? Tais questões, dentre outras, fazem parte de uma descrição da estrutura 

organizacional de uma interação em contexto institucional. 

(c) A organização da sequência: neste tópico, a ênfase recai sobre as ações específicas 

iniciadas, desenvolvidas e concluídas por cada participante, ou como cada um gerencia a sua 

fala, de modo a construir uma sequencia de participação na agenda interacional. É através 

desta que relações consensuais ou dissensuais são estabelecidas numa interação. 

(d) O “design” do turno: refere-se a que performances são construídas na fala e que efeitos de 

sentido apresentam na interação. Em um contexto empresarial, por exemplo, é através dos 

atos de fala apresentados pelos participantes que se pode caracterizar a gestão como sendo 

participativa ou hierarquicamente centrada nas decisões de um único gestor – ainda que tais 

atos, através de diferentes performances no uso da linguagem, tenham determinados efeitos 

que podem não existir em termos práticos. Em um ato de fala em que um gestor pergunta a 

um funcionário se ele pode executar uma tarefa, dependendo do tipo de relação estabelecida, 

tal fala pode ser interpretada como um pedido que pode ser recusado ou uma ordem que, se 

não cumprida, terá sanções negativas. De todo modo, diferentes performances podem ser 

construídas através da fala. 

(e) A escolha lexical: relaciona-se a que elementos de uma língua são selecionados em termos 

descritivos. O uso de uma linguagem mais formal ou informal, num contexto institucional, 

materializa-se com o uso de pronomes de tratamentos, jargões técnicos, adjetivos e advérbios 

como modalizadores, etc. 

(f) As assimetrias interacionais: este último aspecto, segundo Heritage (1997), é um indicador 

fundamental em se tratando de interação em contexto institucional. Envolve o tipo de relação 

estabelecida entre os participantes, o tipo de relação estabelecida entre a instituição e o outro 

(por exemplo, diferenças entre atendimentos em instituições públicas ou privadas, de venda 

ou de prestação de serviços, etc), e a “cautela epistemológica” estabelecida entre sujeitos com 

diferentes tipos ou níveis de conhecimento, como ocorre em cortes jurídicas, hospitais, 

escolas, etc., onde algumas relações assimétricas são estabelecidas pela relação de poder-

saber. 

 Como será demonstrado adiante, tais itens são produtivas ferramentas conceituais para 

a análise da fala em contexto institucional. 
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4.2.2 Noções sobre ações através da fala: a Explicabilidade e a Formulação 

 

  No âmbito da Análise da Conversa de cunho etnometodológico, como se está 

discutindo nesta seção, parte-se também do pressuposto que a fala dispõe de um papel 

fundamental na sociabilização humana: é através dela que sujeitos explicam suas ações, de 

modo a alterar, mitigar, modificar a avaliação do outro. Em outros termos, a fala possibilita 

práticas discursivas com uma função transformativa, a partir da reinterpretação de condutas 

dos sujeitos em interação social (cf. BUTNNY, 1993). 

Neste sentido, outra ferramenta conceitual produtiva para análise da fala-em-interação 

o denominado explicabilidade. O termo tem sua origem na tentativa de tradução do conceito 

de accountability, como é definido na linha anglo-americana de estudo da fala-em-interação. 

Não há um consenso acerca da tradução do termo, mas converge-se para a compreensão de 

que accountability relaciona-se a uma ação de dar explicações, como uma “prestação de 

contas” ou ainda o ato de “dar satisfações”
22

 (cf. GARCEZ, 2008). Em outros termos, indica 

diferentes mecanismos que um falante lança ao atribuir responsabilizações sobre o dito, no 

sentido de que tanto pessoas físicas quanto jurídicas são responsáveis por seus atos e não 

podem se eximir da responsabilidade por não querer ou não saber. 

Assim como não há consenso sobre sua tradução, o mesmo ocorre em relação a sua 

definição. Buttny (1993, p.14-15) aponta, pelo menos, quatro perspectivas atribuídas ao 

conceito: (a) trata-se de explicações para ações impróprias ou inusitadas (conceito 

estabelecido por Scott & Lyman, 1968) ; (b) refere-se a descrições, explicações ordinárias 

sobre atividades cotidianas, que não necessariamente justificam ações impróprias, mas que 

são consideradas relevantes pelos participantes (como estabelecido por Antaki, 1988); (c) 

relaciona-se a teoria da atribuição, incluindo o relato verbal de uma explicação ou a cognição 

de sujeitos a respeito de pessoas, ações, eventos; (d) em perspectiva etnometodológica, é 

compreendido como vários mecanismos engendrados por sujeitos para tornar as atividades da 

                                                           
22

 Opto pelo tradução explicabilidade do termo accountability por ser a utilizada em Garcez (2008) e por 

pressupor que tal termo aproxima-se das situações que serão analisadas nesta pesquisa, onde os accounts terão 

como efeito o esclarecimento e/ou a justificativa sinalizada pelos participantes em interação. O tema é por si só 

amplo, e não será objeto desta pesquisa a enumeração de diferentes possibilidades de accounts, como as escusas 

[escuses] e as justificativas [justification], somente para citar dois, até pelo fato de aqui ser compreendido não 

somente em termos de explicações de ações inapropriadas, cf. Scott & Lyman (1968). Em consulta ao Prof. José 

Carlos Gonçalves, também chegamos ao termo “responsabilização” como uma possibilidade de tradução que se 

aproxima de accountability, dado que as pessoas, tanto profissionais quanto cidadãos, tem que responder pelos 

seus atos, por aquilo que dizem ou fazem. 
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quais participam compreensíveis ou adequadas. Dentre estas perspectivas apontadas por 

Buttny, a terceira é a que mais se aproxima dos dados que serão analisados: no âmbito da fala-

em-interação, docente e discente buscarão descrever e explicar ações desempenhadas pelos 

próprios estudantes em simulação, de modo a justificar tais ações enquanto uma consulta 

clínica desejável ou não. Ou ainda, a docente poderá buscar justificar a sua fala pressupondo 

incompreensão por parte dos estudantes.  

Em outros termos, a explicabilidade é analisada a partir da demonstração que 

participantes de uma interação fazem uns para os outros no sentido de “produzir ações que 

estejam sempre justificadas nos termos da pergunta ‘por que isso agora’” (GARCEZ, 2008, 

p.27). Trata-se ao mesmo tempo de um dispositivo retórico e performativo de manutenção da 

ordem interacional (cf. ARRIBAS-ALLYON, SARANGI & CLARKE, 2011). Tais 

demonstrações de justificativas e uso de dispositivos retóricos e performativos são 

denominados accounts. 

No âmbito da fala-em-interação em contexto institucional, os accounts cumprem uma 

função de instituir uma ordem interacional entre participantes que assumem papeis 

diferenciados (como profissional e cliente). Um exemplo citado por Arminen (2005) 

relaciona-se à interação médico-paciente, onde o último precisa explicar seu problema de 

modo a fazer jus a uma consulta clínica (o que Arminen denomina como um account de 

“doutorabilidade” [doctorability]). A descrição de um problema de saúde por parte de um 

sujeito que não justifique a procura pelo médico tem como efeito um problema interacional, 

de modo a tornar necessário um ajuste tanto das expectativas do paciente quanto das do 

médico. 

De modo a ilustrar a produtividade do conceito de explicabilidade e dos demais no 

âmbito da ACE, analiso o excerto a seguir, que compõe parte dos dados gerados para a 

pesquisa
23

: 

 

Excerto 1 

 07 Márcia: então pode sentar, Paula (0.8) tudo bem= 

 08 Paula: =tudo bom= 

 09 Márcia: >como é que você tem passado esses últimos dias?< 

                                                           
23

 A descrição do contexto e mecanismo de geração de dados será apresentado no capítulo a seguir. 
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→ 

 

10 

11 

Paula: ah to bem né cheguei aqui na cidade esses dias to meio:: animada 

assim= 

 12 Márcia: =e qual o motivo da sua visita? 

→ 

 

13 

14 

15 

16 

17 

Paula: (0.3) aqui? então doutora eu to vomitando muito (.) e eu não sei, 

minha amiga que é meio louquinha ela falou "ah acho que tu deve tá 

grávida" mas eu-eu não sinto nada, eu não sinto minha barriga nem nada 

mas faz uns dois meses que todo dia eu vomito- assim [quase todos os 

dias]  

 18 

19 

Márcia:                                                 [e tontura você] 

tá tendo também?  

 20 Paula: tontura::- às vezes não muito  

 21 Márcia: é, anda sentindo alguma- que a pressão caiu alguma coisa[assim] 

 22 

23 

Paula:                                                         [não, só] 

-só vontade de vomitar 

 24 Márcia: é? e enjoo pra qualquer tipo de comida ou::= 

 25 

26 

Paula: =ah eu tenho muito doutora, muito (.)tudo o que eu como que é 

peixe coisa com peixe eu vomito 

   

Neste excerto, temos a interação entre Márcia e Paula, estudantes de um curso de 

medicina, que participam de uma atividade de simulação de consulta clínica, onde a uma é 

atribuído o papel de médica, e a outra, o de paciente. Quanto à estrutura sequencial do 

encontro, há uma abertura, onde ambas cumprimentam-se (linhas omitidas) e Márcia pergunta 

sobre o estado de Paula. Em seguida, há o desenvolvimento do encontro, composto por uma 

série de trocas de turnos, cujo tópico é o estado de saúde da Márcia, sendo finalizado com a 

indicação de necessidade de exame (a transcrição do final foi omitida neste excerto também, 

por razões de foco da análise no desenvolvimento do encontro).  

Ao focar a sequencialidade da troca de turnos no desenvolvimento, temos Márcia 

tomando o turno, na linha 09, perguntando a Paula como ela teria passado os últimos dias. 

Márcia toma o turno e responde a pergunta, dizendo sentir-se bem e animada com a chegada à 

cidade. A resposta dada pela Márcia parece quebrar a expectativa da médica, tendo como 

pressuposto que a ida a uma consulta geralmente é motivada por algum tipo de incômodo. 

Márcia, então, refaz a sua pergunta de forma contígua, ou seja, encaixada à fala da Paula:  =e 

qual o motivo da sua visita?. Ao fazer tal questionamento, Márcia sinaliza a 

necessidade de uma motivação para o encontro. A resposta dada pela Paula, em seguida, 

orienta-se neste sentido. Agora, ela não demonstra mais o fato de estar bem por chegar à 

cidade, e sim o fato de estar vomitando muito e a possibilidade de estar grávida. 
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Sequencialmente, compreendo tal turno como um account que engendra uma ação de 

explicabilidade, por ela dar um indício que, ao contrário de sentir-se bem, justifica a sua ida 

até a médica.  

Na sequência, os turnos da Márcia são produzidos no sentido de averiguar outros 

sintomas apresentados pela Paula: se há tontura (linha 18), queda de pressão (linha 21), enjoo 

com outros tipos de comidas (linha 24). O design dos turnos cumpre a função de uma série de 

perguntas, que orientam a fala da Márcia. Tem-se como efeito uma assimetria interacional, 

característico também da fala em situação institucional, onde um dos participantes – o 

profissional – detém o controle da agenda interacional.  

Assim como a explicabilidade e a noção de account, o conceito de formulação, 

enquanto ferramenta analítica da AC, pressupõe a reflexividade enquanto uma propriedade da 

linguagem: a disponibilidade que os falantes possuem de recursos indiciais para sinalização 

da compreensão mútua entre interagentes. Tais recursos possibilitam a manutenção e 

gerenciamento das relações sociais, em suas práticas cotidianas (cf. GARFINKEL & SACKS, 

[1969]1986; OSTERMANN & SILVA, 2009, 2012; GAGO, 2010; LANGE, 2010). 

Como postulado em um clássico texto de Garfinkel & Sacks ([1969]1986, p.167),  

um membro pode tratar um ou outro trecho da conversa como oportunidade 

para descrever aquela conversa, explicá-la, ou caracterizá-la, ou explaná-la, 

ou traduzi-la, ou resumi-la, ou definir sua essência, ou chamar atenção para 

sua obediência às regras, ou comentar seu desrespeito às regras. Quer dizer, 

um membro pode usar algum trecho da conversa como oportunidade para 

formular a conversa
24

. 

 

Nisto reside o conceito de formulação: uma prática de linguagem através da qual uma série de 

ações podem ser desenvolvidas interacionalmente, tais como explicar, caracterizar, resumir, 

traduzir, comentar, etc., os tópicos de uma conversa.  

Ostermann & Silva (2009; 2012) e Gago (2010) apontam, a partir de Heritage & 

Watson, que a prática da formulação apresenta três características: a preservação, o 

apagamento e a transformação. Ao formular, “a pessoa preservará o sentido que ela 

compreendeu (preservação), apagará parte do que foi dito anteriormente (apagamento) e 

                                                           
24

 A referência constitui a consulta do trecho original: “a member may treat some part of the 

conversation as an occasion to describe that conversation, to explain it, or characterize it, or 

explicate, or translate, or summarize, or furnish the gist of it, or take note of its accordance with rules, 

or remark on its departure from rules. That is to say, a member may use some part of the conversation 

as an occasion to formulate the conversation”. A tradução deste trecho, contudo, tem como base o 

artigo de GAGO, 2010, p.2. 
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transformará, pelo menos em parte, o que foi dito (transformação)” (OSTERMANN & 

SILVA, 2012, p.101).  

A título de exemplo, retomo trecho do excerto apresentado nesta seção:  

 

 13 

14 

15 

16 

17 

Paula: (0.3) aqui? então doutora eu to vomitando muito (.) e eu não sei, 

minha amiga que é meio louquinha ela falou "ah acho que tu deve tá 

grávida" mas eu-eu não sinto nada, eu não sinto minha barriga nem nada 

mas faz uns dois meses que todo dia eu vomito- assim [quase todos os 

dias]  

 

 

18 

19 

Márcia:                                                 [e tontura você] 

tá tendo também?  

 20 Paula: tontura::- às vezes não muito  

→ 21 Márcia: é, anda sentindo alguma- que a pressão caiu alguma coisa[assim] 

 22 

23 

Paula:                                                         [não, só] 

-só vontade de vomitar 

→ 

 

24 Márcia: é? e enjoo pra qualquer tipo de comida ou::= 

 

  

Neste trecho, a paciente, interpretada pela estudante Paula, apresenta sua queixa para a 

médica, simulada pela estudante Márcia. No seu relato, indica desconfiar de gravidez, 

atribuindo isso a uma indicação de uma amiga e pelo fato de estar vomitando. Márcia, então, 

pergunta se esta estaria tendo também o sintoma de tontura, comum na gravidez. Ao ter uma 

resposta positiva, ainda que “não muito”, Márcia formula sua pergunta, de modo a esclarecer 

se esta tontura seria por queda de pressão. Quando Paula responde negativamente, retomando 

o sintoma de vômito, Márcia formula sua nova pergunta, preservando a tópico em discussão, 

transformando a ideia do vômito em enjoo, e acrescentando se isto ocorreria com qualquer 

comida. Em síntese, as questões formuladas pela médica tiveram como fundamento os tópicos 

levantados pela paciente, indicando a sua compreensão e atenção (na relação com tontura e 

pressão, vômito e enjoo), ao mesmo tempo que solicitando maiores esclarecimentos sobre o 

dito. 

A prática de formular pode ser observada em uma série de contextos institucionais. 

Ostermann & Silva (2009; 2012) analisam a formulação presente tanto no discurso do médico 

quanto das pacientes, e que possibilita uma checagem da compreensão de forma colaborativa 

entre os agentes, ocorrendo em diversas fases do atendimento, e podendo fazer referência ao 

problema da paciente ou sobre o seu bem-estar em geral, como é observado nos dados 
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analisados pelas autoras. Já Gago (2010) exemplifica tal prática em situação de mediação, no 

contexto jurídico, onde uma assistente social, na função de mediadora, pratica a formulação 

de modo a indicar a sua compreensão sobre o dito pelos relatores. Lange (2010), por sua vez, 

analisa formulações em situação de ensino e aprendizagem na educação básica, 

principalmente as realizadas pela professora para destacar, na fala dos seus estudantes, aquilo 

que foi compreendido adequadamente, ou ainda sinalizar ações legítimas, checar 

entendimento, fazer reparos. Como será apontado na análise dos dados, a prática de formular 

foi utilizado pelos interagentes tanto na simulação da consulta médica, quanto no momento de 

discussão em aula, com a docente. 

 

4.3 A Sociolinguística Interacional 

 

A Sociolinguistica Interacional (SI) constitui-se como um estudo interdisciplinar a 

partir da Linguística, da Sociologia e da Antropologia. Um de seus precursores é Erving 

Goffman, cujas ideias indicam que a linguagem é situada em circunstâncias particulares, de 

modo a refletir e adicionar significados às estruturas sociais. Segundo o sociólogo, não há 

significado que não seja situado. A partir deste pressuposto, a noção de contexto torna-se 

relevante, passando a ser entendida como criação conjunta de todos os participantes presentes 

ao encontro e emergente a cada novo instante interacional (cf. GOFFMAN, [1964]2002).  

A partir da noção de contexto indicada, pressupõe-se que a situação social não pode 

ser negligenciada em uma análise sociointeracional. Goffman aponta uma relação entre 

sociedade e a constituição do “eu” através de um micronível de análise, indicando que nossos 

comportamentos em interações apresentam a função de criar e manter nossas identidades 

sociais e pessoais. Como consequência, “o que nós somos (ou acreditamos ser) é um produto 

não somente de processos sociais que operam no nível social das instituições (como família, 

escola, trabalho), mas sim de processos sociais embutidos em situações, ocasiões, encontros e 

rituais da vida cotidiana” 
25

 (SCHIFFRIN, 1996, p.308). Contudo, é válido salientar que 

relação entre contexto micro e macro social “dilui-se a partir da própria Análise do Discurso, 

que remete tanto para os traços contextuais provenientes de informações histórico-sociais, 

como para informações situacionais ou locais” (RIBEIRO & PEREIRA, 2008, p.47). 

                                                           
25

 Tradução minha de: “[...]what we are (or believe to be ourselves to be) is a product not only of social 

processes that operate at the level of social institutions (e.g. family, school, work) but of social processes that are 

embedded in the situations, occasions, encounters, and rituals of everyday life”.  
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Apresento a seguir os principais conceitos que cumprem a função de ferramentas analíticas no 

âmbito desta pesquisa. 

 

4.3.1 Os conceitos de Enquadre e Alinhamento 

 

Dois conceitos fundamentais para a análise sociointeracional são os de enquadre e 

alinhamento, ou footing. A noção de enquadre, primeiramente (também traduzido como 

“quadros da experiência social”), relaciona-se ao estudo da organização da experiência, tema 

comum aos estudos da cognição e da interação (cf. RIBEIRO & HOYLE, 2002). No âmbito 

dos estudos da interação, parte-se do pressuposto de que um indivíduo compreende suas 

experiências a partir de esquemas interpretativos, de cunho social. Estes esquemas definem 

situações sociais que “são elaboradas de acordo com princípios de organização que governam 

os acontecimentos” (GOFFMAN, [1986]2012, p.34).  

Em outros termos, as experiências são organizadas a partir de esquemas 

interpretativos, também reconhecidos como esquemas de conhecimento, para referir-se “às 

expectativas dos participantes acerca de pessoas, objetos, eventos e cenários no mundo” 

(TANNEN & WALLAT [1987]2002, p. 189), construídos ao longo da vida social de um 

sujeito. Por exemplo, quando alguém afirma que irá ao médico consultar-se, é evocada uma 

série de informações, como o cenário de uma clínica ou hospital, a valorização do saber 

profissional médico, a consulta como um encontro que envolve um relato do paciente e uma 

orientação profissional, a prescrição de exames e medicamentos, etc. Estes esquemas 

interpretativos apontam, por sua vez, para a definição da situação social “consulta clínica”, 

que será compreendida como o quadro social da interação, ou enquadre. 

A partir desta noção, compreende-se por enquadre “a definição do que está 

acontecendo em uma interação, sem a qual nenhuma elocução (ou movimento ou gesto) 

poderia ser interpretada” (idem, p.188). Complementam as autoras que “os enquadres 

emergem de interações verbais e não verbais e são por elas constituídos” (p.189). Tal conceito 

foi cunhado por Bateson ([1972]2002), cujo clássico exemplo é de quando uma mordida pode 

ser considerada uma brincadeira ou uma briga. No âmbito dos estudos interacionais, Goffman 

desenvolveu uma metodologia de análise de quadros da experiência social, onde o enquadre é 

laminado em diferentes “faixas”, definidas como “qualquer fatia ou recorte arbitrários do 

fluxo da atividade em curso” (GOFFMAN, [1986]2012, p.33). A partir da descrição destas 
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faixas, torna-se possível a compreensão de como a interação social é construída pelos seus 

participantes. 

Isto, contudo, dependerá de uma série de pistas contextuais e conhecimentos 

compartilhados pelos participantes. Por exemplo, em um contexto educacional, a sala de aula 

pode compor-se como cenário para múltiplas faixas de enquadres, que vão desde a brincadeira 

ou a conversa informal entre alunos a uma exposição por parte do professor, exigindo um 

comportamento e um regime de atenção diferenciado por parte dos estudantes.  

O conceito de alinhamento, ou footing, por sua vez, refere-se ao “porte, ou 

posicionamento, ou postura, ou projeção pessoal do participante [que] está de alguma forma 

em questão” (GOFFMAN, ([1979]2002, p. 113). A mudança de alinhamento, no decorrer de 

uma interação social, engendra uma mudança de enquadre por parte dos sujeitos participantes, 

ou seja, “a maneira como construímos e sinalizamos o contexto de situação em curso” 

(RIBEIRO & PEREIRA, 2002, p.53). Com as contribuições de Gumperz, será possível 

perceber que a mudança de footing, além de novos enquadres, são ainda marcados pelas 

alternâncias de códigos linguísticos, como o tipo de discurso, as interjeições e repetições, a 

ênfase, o tópico discursivo, entre outros (cf. GOFFMAN, [1979] 2002). Mantendo o exemplo 

de um contexto educacional, a mudança de alinhamento de um professor em relação a uma 

conversa informal com os estudantes (em um alinhamento enquanto “parceiro”, “colega”) 

pode alterar-se para uma exposição formal (alinhamento “profissional”) com a mudança de 

tom de voz, vocabulário, posicionamento corporal, sequencia de turnos de fala, etc. 

A análise das alterações de enquadre e alinhamento situa-se, portanto, na análise dos 

eventos de fala em interação. Para Goffman “a fala é socialmente organizada, não apenas em 

termos de quem fala para quem em que língua, mas também como um pequeno sistema de 

ações face a face que são mutuamente ratificadas e ritualmente governadas, em suma, um 

encontro social” (GOFFMAN, [1964]2002). Na interação entre duas ou mais pessoas,  

o falante está conversando com alguém do próprio sexo ou do sexo oposto, 

subordinado ou superior, com um ouvinte ou com muitos, alguém ali mesmo 

ou ao telefone; está lendo um script ou falando espontaneamente; a ocasião é 

formal ou informal, de rotina ou de emergência? (GOFFMAN, [1964]2002, 

p.16). 

As possibilidades de alinhamento de um sujeito em encontros sociais são descritas a 

partir do status de participação e da estrutura de participação dos sujeitos em interação. 

Quanto ao primeiro, temos os posicionamentos de falante e ouvinte, que são laminados em 

diversas possibilidades. O falante, por exemplo, pode corresponder às categorias de animador 
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(aquele que vocaliza o enunciado), autor (que seleciona palavras, ideias, sentimentos) e 

responsável (que ocupa um determinado papel social) (cf. GOFFMAN, [1979]2002). Tomo 

como exemplo um estudante que simula uma consulta, no papel de médico, a partir de um 

script proposto por um professor (o de um médico impaciente, por exemplo, para ilustrar o 

que não se deve fazer). O estudante assumirá a categoria de animador de uma fala cuja autoria 

provém do professor, ao mesmo tempo que deve corresponder à performance de um médico, e 

não de estudante, na simulação em ato (portanto, atribui-se a categoria “médico” como 

orientador do “responsável” pelas elocuções do estudante).  

O ouvinte, por sua vez, pode assumir as categorias de participante ratificado, ou seja, 

considerado na interação do falante, sendo endereçado ou não (como quando um professor 

tira a dúvida de um estudante da classe: o estudante que fez a pergunta pode ser o ouvinte 

ratificado endereçado, sendo os demais da turma ouvintes ratificados não endereçados). O 

ouvinte pode ainda ser circunstante (um ouvinte por acaso, o qual reconhece-se a presença, 

mas não o considera na interação) e intrometido (em caso de uma escuta secreta) (cf. 

GOFFMAN, [1979]2002. Sintetizo abaixo estas possibilidade de participação: 

 

Papel Status de participação 

F
a

la
n

te
 Animador 

Autor 

Responsável 

O
u

vi
n

te
 

Ratificado endereçado 

Ratificado não endereçado 

Circunstante 

Intrometido 

Quadro 6: Status de participação do falante 

 

Estes diferentes status ou formato de participação poderão gerar diferentes estruturas 

de participação dos sujeitos num determinado cenário. A descrição destas estruturas tornam-

se pistas para a indicação do alinhamento dos participantes, bem como o enquadre dos 

eventos. 

Retomo como exemplo a transcrição de uma simulação de consulta apresentada neste 

capítulo, acrescentando turnos de encerramento do encontro: 
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 12 Márcia: =e qual o motivo da sua visita? 

 13 

14 

15 

Paula: (0.3) aqui? então doutora eu to vomitando muito (.) e eu não sei, minha amiga que é meio 

louquinha ela falou "ah acho que tu deve tá grávida" mas eu-eu não sinto nada, eu não sinto minha 

barriga nem nada mas faz uns dois meses que todo dia eu vomito- assim [quase todos os dias  

 16 

17 

Márcia:                                                                                                                     [e tontura você tá tendo 

também?  

 18 Paula: tontura::- às vezes não muito  

 19 Márcia: é, anda sentindo alguma- que a pressão caiu alguma coisa [assim 

 20 Paula:                                                                                                             [não só só vontade de vomitar 

 21 Márcia: é e enjoo pra qualquer tipo de comida ou::= 

 22 

23 

Paula: =ah eu tenho muito doutora, muito (.)tudo o que eu como que é peixe coisa com peixe eu 

vomito 

 24 

25 

Márcia: ah a gente podia fazer uns exames pra ver mesmo se você tá <grávida> ou se pode ser outra 

co::isa  

 26 

27 

Paula: >então é o que eu queria muito faz muito tempo que eu to fazendo isso e::- ai eu to com medo 

de ser- minha família não pode saber< 

 

Neste excerto, Márcia, estudante do curso de Medicina, assume as categorias de 

animadora e autora das elocuções (tratou-se de uma simulação livre, sem orientação da 

professora), tendo como responsável a atribuição do papel de médica. Paula, por sua vez, 

também assume as categorias de animadora e autora, no papel de paciente como responsável.  

Na estrutura de participação, como já mencionado, observa-se uma série de trocas 

discursivas, onde a Márcia direciona o tema dos turnos, e a Paula responde a estes 

questionamentos, adicionando informações necessárias sobre seu estado de saúde. Márcia, ao 

final, decide o encaminhamento que será dado ao encontro. Este tipo de formato de 

participação da Márcia aponta o footing ou alinhamento de médica, enquanto o da Paula 

indica o alinhamento de paciente. Estes alinhamentos, por sua vez, caracterizam o enquadre 

de consulta clínica, cujas estruturas de conhecimento correspondem a ideia de trocas 

conversacionais médico-paciente, levantamento de sintomas, indicação de exames. 

As noções de enquadre, alinhamento/footing, os quais emergem a partir de diferentes 

estruturas de expectativas, constituem categorias acionadas a partir de pistas verbais e não 

verbais, como descritos a seguir. 
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4.3.2 As Pistas de Contextualização 

 

Quando dois ou mais indivíduos estão em interação, a escolha dentre variedades 

linguísticas disponíveis numa língua, somadas ao comportamento verbal (modo como enuncia 

tais escolhas na cadeia da fala) e não verbal (gestos, postura, olhares) tem como resultado 

diversificados recursos de comunicação que trazem implicações para o alinhamento do 

locutor e para o enquadre da situação social, dependente, ainda, da participação do 

interlocutor. Como este pressuposto básico, John Gumperz, outro precursor dos estudos da SI, 

procurou desenvolver uma abordagem interpretativa de fundamento sociolinguístico com o 

intuito de analisar as interações face-a-face em contextos reais. Compreende-se que o sentido, 

a estrutura e o uso da linguagem são culturalmente relativos, e que a gramática, a cultura e as 

convenções sociais integram uma teoria da comunicação verbal (cf. SCHIFFRIN, 1996). 

Ainda sobre o processo comunicativo, as interpretações que se realizam a partir das 

informações verbais e não verbais ocorrem através de implicaturas conversacionais, ou seja, 

“baseadas em expectativas convencionalizadas de coocorrência entre conteúdo e estilo de 

superfície” (GUMPERZ, [1982]2002, p.152).  Portanto, uma implicatura conversacional 

ocorre quando um interlocutor aciona seu conhecimento linguístico, social e cultural para 

interpretar um determinado enunciado, uma conversa, um evento. Ainda segundo Gumperz,  

é através de constelações de traços presentes na estrutura da superfície das 

mensagens que os falantes sinalizam e os ouvintes interpretam qual é a 

atividade que está ocorrendo, como o conteúdo semântico deve ser entendido 

e como cada oração se relaciona ao que precede ou sucede (idem).  

 

A estes traços, Gumperz denominou pistas de contextualização. Estas pistas incluem: 

(a) elementos linguísticos (a alternância de código, expressões pré-formuladas que sinalizam 

pressuposições, o próprio gerenciamento da troca de turnos conversacionais); (b) elementos 

paralinguísticos (as pausas, hesitações, tempo de fala); (c) elementos prosódicos (a entonação, 

o acento, a tom); e, por fim, (d) elementos não verbais (como o olhar e a expressão 

fisionômica, a postura corporal, o reconhecimento do contexto e os valores atribuídos pelos 

falantes, etc) (cf. GUMPERZ, [1982]2002). É válido ressaltar que o valor das pistas de 

contextualização é de caráter contextual: “ao contrário das palavras, cujo significado pode ser 

facilmente discutido fora do contexto de ocorrência, os significados das pistas de 
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contextualização são implícitos, sendo que o valor sinalizador depende do reconhecimento 

tácito desse significado por parte dos participantes” (GARCEZ & OSTERMANN, 2002, p. 

263).  

Portanto, numa situação de problemas de comunicação entre sujeitos, estes problemas 

devem ser analisados para além dos elementos linguísticos, devendo ser considerada toda uma 

constelação de convenções sociolinguísticas, culturais e contextuais. Contudo, o caminho 

interpretativo proposto a partir da análise das pistas de contextualização não é o de “julgar o 

valor da verdade absoluta de determinadas avaliações, mas relacionar as interpretações aos 

traços identificáveis na forma da mensagem e identificar cadeias referenciais (cf. GUMPERZ, 

[1982]2002, p.161).  

Neste sentido, as pistas de contextualização constituem um instrumental produtivo 

para compreensão da interação entre sujeitos, tendo como efeito a percepção da mudança de 

alinhamento, bem como de novos enquadres (cf. GOFFMAN, [1979] 2002). Retomo aqui o 

exemplo da interação entre Márcia e Paula, na transcrição discutida neste capítulo: 

 

 09 Márcia: >como é que você tem passado esses últimos dias?< 

 10 

11 

Paula: ah to bem né cheguei aqui na cidade esses dias to meio:: animada 

assim= 

 12 Márcia: =e qual o motivo da sua visita? 

 13 

14 

15 

16 

17 

Paula: (0.3) aqui? então doutora eu to vomitando muito (.) e eu não sei, 

minha amiga que é meio louquinha ela falou "ah acho que tu deve tá 

grávida" mas eu-eu não sinto nada, eu não sinto minha barriga nem nada 

mas faz uns dois meses que todo dia eu vomito- assim [quase todos os 

dias]  

 

Neste excerto, a pergunta formulada pela Márcia na linha 09 constitui uma pista de 

contextualização do evento “consulta clínica”: trata da abertura dada por um médico para que 

o paciente faça a sua queixa. Contudo, num primeiro momento, Paula não corresponde a esta 

pista, tendo como efeito uma resposta não usual neste tipo de interação: um comentário acerca 

da “vida cotidiana”. Diante deste problema comunicativo, a reformulação da pergunta de 

Márcia sinaliza novamente a necessidade de uma resposta que dê conta da necessidade de 

consulta, como mencionado no tópico sobre Explicabilidade.  

Márcia, em sua segunda resposta, entre as linhas 13 e 17, faz uso da ênfase no 

advérbio “muito” para sinalizar a emergência deste sintoma, constituindo uma pista prosódica, 
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que é acompanhada na sequência pela mudança de tom, sinalizada no trecho entre aspas, onde 

a paciente faz referência à fala da sua amiga, a quem parece atribuir um tom jocoso para 

desqualificar a fala (a amiga é “louquinha”), ao mesmo tempo que aponta sua preocupação 

com esta possibilidade. O recurso da tonalização, como definido por Goffman para sinalizar 

mudanças de enquadre, constitui uma pista de contextualização emergente nos dados 

analisados, e será rediscutida no espaço da análise dos dados. 

 Em suma, a ilustração dos conceitos apresendados da Análise da Conversa 

Etnometodológica e da Sociolinguistica Interacional, a partir do excerto de uma simulação de 

consulta clínica, permite verificar as contribuições que tais ferramentas analíticas possuem 

para a interpretação da fala em interação – com alguns limites bastantes sutis entre eles. Por 

exemplo, compreender a sequencialidade da interação como pista contextual para a mudança 

de alinhamento e estabelecimento de novo enquadre é uma indicação da imbricação que tais 

ferramentas permitem. 

 No âmbito dos estudos do discurso em práticas de saúde, diversas pesquisas fizeram 

uso dos conceitos da SI de modo a compreender como os seus participantes enquadram e 

alinham-se aos eventos. A título de exemplos, o clássico trabalho de Tannen & Wallat ([1987] 

2002), indica a mudança de alinhamentos e enquadres em uma consulta pediátrica. Tais 

análises ocorreram quando a médica interagia com a paciente criança (em um enquadre 

infantil, em tom de brincadeira e empatia com a criança), cujo alinhamento mudava ao 

interagir com a mãe da criança (em um enquadre profissional de orientação). O estudo foi 

fundamental para indicações de como a tarefa clínica pode ser co-construída na interação – 

estudo também desenvolvido por Mishler (1984), como citado, mas sem ainda o arcabouço 

teórico da SI. Contudo, é perceptível a relação entre “voz da medicina” e “voz da vida 

cotidiana”, como apresentado, em relação a uma questão de enquadre interacional e 

posicionamento do profissional e do paciente. Os estudos de Sarangi (2010a, 2010b) orientam 

análise do discurso em práticas de saúde fazendo uso dos estudos da SI em interface com a 

Análise da Conversa, exemplificando com a consulta em clínica genética. Tais estudos 

indicam a produtividade de tal análise para a compreensão dos múltiplos enquadres 

decorrentes dos conhecimentos compartilhados, dentre outras temáticas analisadas. 

No Brasil, os estudos de Ribeiro (2001) apontam os diferentes alinhamentos do 

paciente e do profissional em consulta psiquiátrica, ao qual atribuo destaque ao 

posicionamento do médico enquanto inquiridor, parceiro e confidente. A análise teve como 

base narrativas construídas em conjunto na tarefa clínica, onde  fica latente os múltiplos 
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papeis assumidos por um profissional diante de sua tarefa. Já o trabalho de Ribeiro, Pinto & 

Dantas (2002), também em situação de consulta psiquiátrica, faz uso do conceito de 

alinhamento para compreender quando eram emergentes valores “holistas” e valores 

“individualistas” na concepção de “pessoa” no espaço terapêutico. Tendo também o campo da 

psiquiatria como estudo, Pereira (2009) aponta os diferentes enquadres e alinhamentos dos 

participantes de uma entrevista psiquiátrica, cuja emergência do enquadre da “voz da 

medicina” fez-se presente na fala do profissional. Gonçalves (2009), por sua vez, ao analisar a 

interação entre médico e paciente na consulta clínica, aborda as pistas de contextualização 

lançadas como estratégias de acomodação ou, em outras palavras, como diminuir a distancia 

entre profissional e paciente. Por fim, Pereira & Cortez (2001) analisam a interação entre 

agentes comunitários de saúde e o diretor do Instituto onde tais profissionais atuam, de modo 

a compreender, dentre outras questões, de que modo os agentes de saúde enquadram o seu 

trabalho, e o tipo de alinhamento construído pelo diretor da organização. 

Estes estudos ilustram a emergência de uma verdadeira “comunidade de prática” de 

pesquisadores do discurso (cf. SARANGI, 2001) que propõe uma interface entre estudos da 

linguagem e práticas profissionais, em um posicionamento não somente de analistas que vão 

ao campo dos dados, mas de participantes ratificados que empreendem uma tarefa conjunta 

com os profissionais das áreas investigadas. É inspirado neste espírito colaborativo que parto 

para a descrição da metodologia da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ENQUADRE METODOLÓGICO DA PESQUISA  

 

 

 

 

Figura 6: Enfemaria do Hospital de Arles, Vicent Van Gogh,  1889. 

 

 

O que explicamos é sempre uma experiência. Por isso, quem descreve o que vai explicar, 

descreve o que se tem que fazer para ter a experiência que se quer explicar. Se digo que 

quero explicar o raio que se produz num dia de tempestade, o que quero explicar é minha 

experiência de ver um raio em um dia de tempestade. 

Humberto Maturana (2009, p.55) 
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O cenário da obra “Enfermaria do Hospital de Harles”, do holandês Vincent Van Gogh 

(1853-1890), ilustra o funcionamento de um espaço clínico. As cores empregadas e o 

posicionamento dos sujeitos representados na imagem trazem como efeito uma impressão de 

desesperança. A enfermaria do hospital de Harles, situada na cidade de mesmo nome, na 

França, foi o local onde o pintor internou-se, diante de tantos transtornos que o levaram a 

decepar sua orelha, ato o qual o tornou famoso, mas não tanto quanto a magnitude das suas 

obras. Na ocasião da internação, posso supor o ponto de vista de van Gogh no local: em 

posicionamento de convalescência, não haveria outra coisa a fazer que não observar o cenário 

do hospital, a ação dos profissionais (no caso ilustrado, as freiras), o comportamento dos 

outros pacientes. Como resultado, a obra de 1889 ilustra a própria perspectiva do paciente 

acerca do lugar onde se encontra. 

Atribuo ao posicionamento de van Gogh, ao analisar a enfermaria, a função de um 

observador. Contudo, não se trata de uma observação externa: parte-se do olhar justamente de 

um sujeito que compõe aquele espaço. Ao salientar seu protagonismo, não tenho por intuito 

aferir legitimidade à observação, mas adicionar ao alinhamento de “paciente” o 

posicionamento de “observador”, compreendendo este último como também protagonista em 

um cenário analisado. Recorro a tal leitura a partir do chamado “paradoxo do observador”, 

cunhado por Labov ([1972]2008): observar como as pessoas agem quando não estão sendo 

observadas, ainda que se reconheça a impossibilidade de observar sem interferir no ambiente. 

É este o posicionamento que me coloco ao realizar a pesquisa aqui apresentada: como um 

participante de um encontro social, cujo papel é de observar as ações dos demais. Neste 

capítulo, tenho por objetivo apontar os mecanismos utilizados para minimizar este paradoxo, 

e descrever os aspectos metodológicos da pesquisa, como o conceito de pesquisa qualitativa e 

microanálise etnográfica, a caracterização do cenário, dos participantes, dos instrumentos de 

pesquisa, dos dados e das categorias de análise.   
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5.1 A Pesquisa Qualitativa e a Microanálise Etnográfica 

 

Esta pesquisa insere-se em uma perspectiva qualitativa, a qual se caracteriza, segundo 

Lüdke & André (1986) por (a) ter o ambiente natural como fonte de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento, (b) constituir seus dados de forma descritiva, (c) preocupar-

se mais com o processo do que o produto, (d) atribuir valor ao significado que os sujeitos dão 

às suas ações e objetos; (e) seguir um processo indutivo de investigação. Em outros termos, a 

pesquisa qualitativa “trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 

das crenças, dos valores, das atitudes” (MINAYO, 2008, p.21). Esta perspectiva parte da 

compreensão de um sujeito que se distingue “não só por seu agir, mas por pensar sobre o que 

faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada pelos seus 

participantes” (idem).  

Compreendo a pesquisa qualitativa como a mais adequada para este estudo por 

pressupor que a descrição das rotinas institucionais, das interações entre os seus participantes 

e o discurso por eles produzidos é fundamental para um reconhecimento das práticas 

construídas pelos sujeitos que delas participam – como bem fez Mishler acerca da prática 

clínica. Para que isso seja possível, é necessária uma “descrição densa” (cf. GEERTZ, 2008) 

do evento social em análise. Tal descrição, através dos pressupostos da etnografia, apresenta 

três características: “ela é interpretativa; o que ela interpreta é o fluxo do discurso social e a 

interpretação envolvida consiste em salvar o “dito” num tal discurso da sua possibilidade de 

extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis” (GEERTZ, 2008, p.15).  

Sarangi (2007), por sua vez, acrescenta a necessidade de uma “participação densa” em 

uma pesquisa cujo intuito seja construir uma compreensão alinhada à perspectiva dos 

participantes de um determinado cenário institucional. Em outros termos, significa indicar que 

o observador, analista, deve assumir o posicionamento de participante da comunidade a qual 

está sendo investigada. Como efeito, temos o “paradoxo do observador”, como citado, além 

de outros dois, segundo Sarangi (2007): o paradoxo do participante, em seu ato de observar o 

observador e a ele lançar expectativas; e o paradoxo do analista, o qual, além de fazer a 

análise com suas lentes teóricas, deve considerar do mesmo modo a leitura que os 

participantes fazem de suas práticas.  

O modo como lidei para minimizar os efeitos destes paradoxos relaciona-se aos 

próprios mecanismos da pesquisa qualitativa. Esta pesquisa parte da observação de como 
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professores e estudantes constituem e constroem suas aulas, ou suas tarefas de aprendizagem. 

Para isto, houve uma negociação com a Coordenação de um curso de Medicina de uma 

universidade privada no estado do Rio de Janeiro. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética 

da Instituição e, após a aprovação, pude inserir-me no campo. De modo a possibilitar uma 

“participação densa”, conversei com docentes do colegiado de curso, de modo a delimitar 

quais cenários de aprendizagem seriam mais produtivos eu observar, para compreender o 

aprendizado da comunicação no processo de humanização da saúde. Com este foco, foi-me 

recomendado acompanhar a turma do primeiro e do quinto período do curso, pois nestes 

semestres, os alunos participam de aulas no Laboratório de Comunicação.  

Delimitados os semestres, fui apresentado a docentes e discentes dos respectivos 

períodos, e foi-lhes informado que meu intuito era de coletar dados para uma pesquisa sobre a 

aprendizagem na área de saúde, com ênfase na comunicação. Houve um “estranhamento” por 

parte dos participantes de como isso ocorreria, materializada em perguntas feitas 

informalmente pelos corredores no momento de apresentação. Indiquei que se tratava de uma 

abordagem de pesquisa que buscar compreender práticas através do discurso e da interação 

entre pessoas. Não houve objeções, mesmo que indicando que as aulas seriam gravadas em 

áudio.  

Para que estudantes e professores pudessem naturalizar, na medida do possível, a 

minha presença, passei a acompanhá-los em três momentos das atividades pedagógicas: nos 

dois encontros tutoriais semanais e na atividade no Laboratório de Comunicação, conforme o 

quadro na página 32
26

. Acompanhei tais encontros durante todo o semestre letivo de 2009. A 

rotina era de cumprimentar todos na sala (ou a caminho, pois entrávamos juntos), conversar 

informalmente com alguns participantes sobre as tarefas do dia, e alocar o gravador na mesa 

central da sala. Em alguns encontros, propositalmente, não alocava o gravador na mesa. Após 

alguns momentos de aula, algum estudante lembrava-me, com o cuidado de que eu não 

perdesse dados.  Neste sentido, acredito que não houve desconfortos pelos participantes 

acerca da minha presença. Os estudantes de Medicina pareciam acreditar que minha 

preocupação seria unicamente no âmbito linguístico, e não no interacional ou no tópico 

humanização na saúde. Pediam “desculpa”, ao final de aula, em tom de brincadeira, caso 

“tivessem falado algo errado”, no que tange à norma padrão da Língua Portuguesa. Quando 

em sala, eu interagia com os participantes somente nos momentos cujo enquadre “aula” era 

                                                           
26

 Como indicado no cap. II, as gravações dos encontros tutoriais deram origens a outros trabalhos. Tanto a 

tutoria quando a atividade no Laboratório ocorrem em grupos de 10 estudante, em média. Na sala de tutorial, os 

estudantes são alocados ao redor de uma única mesa, de modo a facilitar a interação. 
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alterado para o enquadre “conversa informal”, falando sobre tópicos diversos entre colegas, 

como as rotinas de estudos, as indicações de programas culturais, etc. Quando o enquadre aula 

era iniciado ou retomado, permanecia em silêncio, fazendo anotações e acompanhando a 

interação do grupo. 

Assim, gradativamente, ocorreu minha entrada no campo de pesquisa, de modo a 

tornar-me um sujeito que fazia parte daquele grupo. Isto foi fundamental para permitir uma 

“observação” e “participação densa”, no sentido de acompanhá-los em diversificados cenários 

de aprendizagem, sem “desnaturalizar” em larga escala o ambiente, dado que não havia 

contribuições minhas para a realização das tarefas desenvolvidas.  

Retornando ao tópico metodológico, a pesquisa qualitativa dispõe de diversas 

abordagens, sendo a microanálise etnográfica ou a etnografia da fala (cf. DURANTI, 1988) a 

selecionada para orientação deste estudo, a qual é compreendida como uma abordagem cujo 

foco está na ecologia e na micropolítica das relações sociais entre pessoas engajadas em 

situações de comunicação face a face (cf. ERICKSON, 1996). Difere-se da etnografia por 

que, enquanto esta “refere-se a uma prática de vivencia em uma comunidade por um extenso 

período de tempo e o engajamento em observação participante nesta comunidade, enquanto 

membro” (PHILIPS, 1993, p.xiii)
27

, a microetnografia caracteriza-se por (a) incluir a gravação 

oral ou em vídeo de uma atividade em seu contexto natural; (b) representar tal gravação 

através da transcrição, podendo incluir também o comportamento não-verbal; (c) o escrutínio 

da transcrição com o intuito de dizer algo sobre a atividade documentada (cf. PHILIPS, 1993). 

Parte-se, nesta perspectiva, do estudo do uso da linguagem por membros de uma comunidade, 

compreendendo esta não como um grupo homogêneo, e sim como um encontro onde seus 

membros engajam-se no estabelecimento de condutas através da fala (cf. DURANTI, 1988). 

Isto significa dizer que não estou tomando como objeto de pesquisa dados advindos da 

minha observação, durante os momentos que acompanhei os estudantes. Apesar da 

contribuição das informações contextuais anotadas a partir destas observações, tomo como 

objeto de estudo as transcrições geradas a partir das gravações orais. O foco em análise está 

mais nas ações engendradas nas interações, materializadas nos discursos produzidos nestes 

encontros que ocorreriam independente da minha presença no grupo, o que define os dados 

como naturalísticos (cf. OSTERMANN & MENEGHEL, 2012). 

                                                           
27

 Tradução minha de: “traditional ethnography refers to the practice of living in a community for a extended 

period of time and engaging in participant observation in that community for a extended period of time and 

engaging in participant observation in that community while a member of it”. 
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5.2 Cenário e participantes  

 

Esta pesquisa, situada na pesquisa qualitativa, em sua versão na microanálise 

etnográfica, foi desenvolvida com o objetivo geral, como esboçado na Introdução, de 

compreender de que modo o conhecimento explícito e tácito sobre a comunicação no trabalho 

em saúde é construído no contexto da formação profissional médica.  Os dados, como 

também indicado, foram gerados em um curso de graduação em Medicina de uma cidade da 

região serrana do Rio de Janeiro, cuja mudança do projeto político-pedagógico teve início 

2005, quando a Instituição de Ensino Superior (doravante, IES) optou por um currículo 

integrando teoria e prática, fazendo uso de metodologias ativas de aprendizagem, como a 

Aprendizagem Baseada em Problemas e o uso do Laboratório de Habilidades (conforme 

apresentados no Segundo Capítulo). Tal mudança foi subsidiada com apoio financeiro do 

Programa Ministerial Pró-Saúde, através de edital de seleção de projetos de inovação do 

currículo na formação em Medicina e outros cursos da área. 

Em linhas gerais, a mudança instituída na IES em 2005 foi direcionada partindo de 

uma concepção “de modelo de formação e de atenção à saúde em que os estudantes, os 

docentes e a sociedade são sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem, num contexto 

de integração entre ensino, trabalho e cidadania” (ALBUQUERQUE et al, 2007, p.297). 

 Neste novo currículo, os conteúdos dão lugares às habilidades e competências, e as 

disciplinas, por sua vez, são substituídas “por um modelo integrado de atividades curriculares, 

composto por módulos (tutorial e prática profissional)” (idem). Os pesquisadores da 

instituição ainda apontam mudanças na concepção de ensino e aprendizagem do curso: “a 

pedagogia de transmissão, amplamente utilizada no formato curricular anterior, foi substituída 

por metodologias ativas de aprendizagem, e, nesse novo contexto, os estudantes passaram a 

imergir no mundo do trabalho desde o primeiro período” (ibidem). 

A sala de aula tradicional, na instituição pesquisada, é substituída pelos chamados 

cenários de aprendizagem, como a tutoria (encontro entre um docente-tutor e estudantes para 

discussão de situações-problema norteadoras da aprendizagem no período), o laboratório de 

habilidades (onde os estudantes desenvolvem habilidades de comunicação e de exame clínico, 

entre outras), os laboratórios morfo-funcionais (para pesquisas em anatomia, biologia, 

genética, etc.) e os cenários de prática (posto de saúde e hospital universitário, entre outros).  
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A prática da comunicação com o paciente é trabalhada na instituição no Laboratório de 

Habilidades no primeiro e no quinto período do curso, razão da escolha de tais grupos para a 

geração de dados. Conforme indicado, acompanhei os estudantes tanto nas atividades no 

Laboratório quanto nas tutorias, de modo que estivessem habituados com a minha presença. 

Contudo, após a geração de dados, optei por tomar como objeto da tese as atividades do 

Laboratório de Comunicação, por constituir um espaço onde estudantes simulavam a prática 

clínica como mecanismo de aprendizagem, gerando diferentes estruturas de participação, que 

por sua vez se aproximam da prática clínica (no caso, a simulação). Em tutoria, a 

comunicação e a humanização eram tópicos periféricos de discussão, ao lado de outros temas 

de interesse médico, como aspectos fisiológicos, biológicos, relação saúde-doença, as rotinas 

e procedimentos hospitalares, etc. 

   No primeiro período do curso, no Laboratório de Habilidades, são tratados os temas 

de acolhimento, humanização, visita domiciliar e escuta ativa, com ênfase no Programa de 

Saúde da Família. No quinto, são tratados problemas relacionados à saúde da mulher: como 

comunicar boas e más notícias e como lidar com a depressão pós-parto. Contudo, para fins de 

análise, selecionei o material gerado com o grupo do primeiro período do curso, onde os 

tópicos sobre humanização no serviço em saúde são colocados em termos mais amplos, e por 

ser também o primeiro contato dos estudantes com a atividade de simulação da prática clínica. 

Neste primeiro período, os estudantes participam, no decorrer de um semestre letivo, 

de três encontros no Laboratório de Habilidades, e contam com a orientação de uma docente.  

No âmbito desta pesquisa, fizeram parte dos encontros gravados (1) a instrutora
28

 Ilma
29

, com 

formação em psicologia médica e mestrado em Educação; (2) um grupo de 10 estudantes do 

primeiro período do curso, composto por 6 estudantes do sexo masculino (André, Anderson, 

Alex, Mauro, Patrick e Pedro) e 4 estudantes do sexo feminino (Ana, Amanda, Marcela e 

Patrícia); (3) o observador, posicionamento tomado por mim no encontro. Os encontros do 

primeiro período são organizados do seguinte modo: 

 

                                                           
28

 No currículo adotado pela Instituição, o corpo docente recebe as denominações de “instrutor”, quando atua nos 

laboratórios, e de “tutor”, quando atua na tutoria. Opto, então, pelo termo instrutor, considerando a perspectiva 

êmica, ainda que eu utilize “docente” e “professor” como sinônimos. 
29

 Os nomes da instrutora e dos estudantes são fictícios. 
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Quadro 7: Comunicação no 1º período do Laboratório de Habilidades. 

 

Cada encontro tem a duração de cerca de duas horas, e ocorrem em grupos de, no 

máximo, 10 estudantes. O espaço físico do laboratório conta com duas salas: em uma, o grupo 

é disposto em semicírculo, voltado para frente da sala, que contém uma tela de TV 29 

polegadas e um computador, onde a professora posiciona-se. A outra sala, ao lado, é um 

consultório simulado, composto por um leito, mesa, cadeiras, pia, balança, e uma câmera, cuja 

imagem é projetada e gravada na TV da sala ao lado. A seguir, a imagem do posicionamento 

da câmera: 

 

                     Figura 7: Posicionamento da câmera no consultório simulado. 

 

A metodologia adotada na atividade é a de “role-play”: estudantes fazem simulações 

de consultas de acordo com o tema em foco e a orientação da instrutora. Após as encenações 

gravadas, o grupo assiste e discute os tópicos selecionados para o encontro.  

 

Laboratório de 
Habilidades - 

Comunicação - 1º 
período 

Encontro 1: Acolhimento 
e humanização na 

consulta 

(1º mês do curso) 

Encontro 2: A visita 
domiciliar  

(2º ou 3º mês do curso) 

Encontro 3: A escuta 
ativa na consulta / visita 

domiciliar. 

(4º mês do curso) 
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5.3 Instrumentos de pesquisa e categorias de análise 

 

A partir das atividades realizadas no Laboratório de Habilidades, constituem como 

instrumentos desta pesquisa: (1) a gravação oral da orientação e discussão da professora com 

o grupo acerca dos tópicos de cada um dos três encontros; (b) a gravação em vídeo das 

simulações realizadas em cada encontro, que foram gentilmente cedidas pela Instituição para 

a realização desta pesquisa. 

No decorrer do estudo, foram acompanhados dois grupos de estudantes da turma do 1º 

período (que por sua vez, foi composto por cinco grupos). Estes dois grupos foram 

acompanhados, como mencionado, nas tutorias e nas atividades no Laboratório de 

Habilidades. Como cada grupo participa somente de três encontros de duas horas neste 

espaço, por semestre, os dados resultam num total de seis encontros / cerca de 12 horas de 

gravações.  

Ao iniciar a análise preliminar dos dados, procurei descrever cada encontro enquanto 

um evento, compreendido como “definição social da atividade de fala que se desenvolve 

numa situação, dependendo das oportunidades e das restrições à interação proporcionadas 

pela mudança dos participantes e/ou do objeto da interação” (GARCEZ & OSTERMANN, 

2002, p.261). Este evento é denominado pelos participantes de instrutoria, cenário de 

aprendizado voltado para orientações de ordem procedimental da prática clínica, como 

discutido na seção 2.2.  

A instrutoria de comunicação médica, no 1º período do curso, ocorre através de três 

encontros, como descrito na seção anterior. Cada encontrou desenvolve-se de forma 

relativamente autônoma: tem início, meio e fim, conta com orientações da instrutora e 

aplicações práticas através de filmagens, cujo grau de complexidade e adequação ocorre na 

sequencialidade de cada encontro. Por isso, para uma compreensão melhor situada a respeito 

de cada evento, torna-se necessário analisá-lo a partir de sua sequencialidade. Deste modo, 

selecionei uma instrutoria que pudesse descrever em cada momento, observando a construção 

conjunta de conhecimento que ocorreu em ato.  

Escolhida uma instrutoria, foram aplicados os procedimentos de transcrição a partir da 

Análise da Conversa (cf.  GAGO, 2002; OSTERMANN, 2012 e seção 4.2). Ao fazer a 

transcrição, tornam-se visíveis ao menos duas faixas de atividade. O termo faixa é aqui 

utilizado para “designar qualquer fatia ou recorte arbitrário do fluxo da atividade em curso, 
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incluindo aqui sequências de acontecimentos, reais ou fictícios, tal como são vistos a partir da 

perspectiva dos subjetivamente envolvidos em manter algum interesse nele” (GOFFMAN, 

[1986]2012). Uma faixa de atividade é constituída pela interação entre instrutora e estudantes, 

no que concerne à orientação sobre a comunicação na consulta clínica. Outra faixa é 

constituída pelos momentos que os estudantes simulam tais consulta, e imediatamente na 

sequencialidade do encontro, assistem a filmagem de tais simulações, de modo a comentar, 

avaliar, orientar tópicos sobre a prática humanizada.  

As duas faixas, desenvolvidas no âmbito de um único evento, engendram diferentes 

estruturas de participação, enquadres, alinhamentos, acarretando uma hibridização discursiva 

(cf. SARANGI, 2007 e seção 2.4). Portanto, farei uso destes conceitos (desenvolvidos no 

capítulo anterior) enquanto categorias ou temas de análise (cf. SARANGI, 2010 e seção 4.1). 

A partir destes temas de análise, mantenho como tema focal o aprendizado da comunicação 

médica, cotejando os tópicos emergentes nas interações com os fundamentos discutidos nos 

capítulos dois e três. 

Sintetizo as categorias de análise no quadro a seguir: 

 

Categorias / Temas focais Categorias / Temas de análise 

 Os estoques de conhecimentos 

interacionais; 

 A humanização nos serviços de saúde 

a partir das performances simuladas 

sobre a interação médico e paciente. 

 A relação docente/estudantes em 

situação de aprendizagem. 

 A Análise da Conversa institucional: 

ações engendradas sequencialmente 

no curso da interação; 

 Enquadres e alinhamentos 

construídos pela docente e pelos 

estudantes a partir de pistas de 

contextualização. 

Quadro 8: Categorias analíticas 

 

A seguinte representação gráfica permite uma ilustração acerca dos discursos 

produzidos na instrutoria do Laboratório de Habilidades: 
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 Na faixa de atividade (1), serão analisadas as interações entre instrutora e estudantes, 

bem como os tópicos discursivos acerca dos estoques de conhecimentos interacionais 

orientados pela docente. Já na faixa de atividade (2), serão analisadas as interações entre 

estudantes, os quais simulam consultas clínicas. A análise será proposta com o intuito de 

compreender como os estoques de conhecimento interacionais são acionados pelos estudantes 

em situação de atividade simulada.  

Estabelecidos os procedimentos metodológicos, parto para análise dos dados no 

próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa 1: instruções 
sobre a prática 

clínica 

 (gravação oral) 

Faixa 2: 
Simulação de 

acolhimento na 
consulta clínica 

(7 gravações em 
vídeo neste 
encontro). 

 

Quadro 9: Faixas de atividades da instrutoria 



6. ANÁLISE DOS DADOS: ANATOMIAS DA APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

Figura 8: Cartoon (sem título), Leo Cullum, in The New Yorker, 2010. 

 

 

Devemos partir da constatação de que todo indivíduo, enquanto falante competente de uma 

língua, pertence necessariamente a uma comunidade de comunicação e é como membro 

dessa comunidade que interage linguisticamente. Para ser bem-sucedido, seu discurso deve 

satisfazer as normas de validade dessa comunidade, e o falante deve, portanto, estar sempre 

preparado para argumentar em favor de seu uso da linguagem, deve ser capaz de justificá-lo 

perante seus interlocutores. 

Danilo Marcondes (2005, p.41) 
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Neste capítulo, tenho por objetivo analisar os dados gerados a partir da perspectiva 

indicada no capítulo de descrição da metodologia. A aula selecionada para esta discussão foi 

transcrita e mapeada conforme o quadro abaixo.  

 

Mapa sequencial do evento instrutoria no Laboratório 

de Habilidades 

Excertos de transcrição 

analisados
30

 

1 – Apresentação da Instrutora e dos objetivos do 

encontro; sensibilização com a exibição de um trecho do 

filme “Patch Adams”. 

2 – exposição e discussão sobre o vídeo e a questão da 

relação médico-paciente; 

3 – sorteio de três duplas (A, B e C) que farão uma 

simulação de primeiro atendimento, no papel de médico e 

paciente, de acordo como considerarem melhor. 

4 – encenação e filmagem das três duplas, cada uma por 

vez. 

5 – exposição de tópicos teóricos pela professora: o 

acolhimento, o uso do tempo, o nível de atenção, o 

contato visual, o calor humano, a linguagem verbal e não-

verbal. 

6 – análise dos vídeos dos três grupos, relacionando aos 

temas pesquisados. 

7 – sorteio de mais três duplas (D, E e F), contendo 

papeis a serem simulados (como falta de atenção, 

agitação, desinteresse, etc.) pelo médico e paciente, e 

desconhecidos pelo grupo – caberá a este identificar as 

expressões das duplas. 

8 – encenação e filmagem das duplas. 

9 – o grupo assiste aos vídeos e a professora comenta-os. 

10 – a professora faz indicações de leitura sobre o tema. 

11 – o grupo avalia oralmente o desenvolvimento da 

Excertos 02, 03 e 04. 

 

 

 

 

 

 

 

Excertos 05 a 11. 

 

 

Excertos 12 a 18 (análise do 

vídeo A). 

Excertos 19 a 23 (análise do 

vídeo B). 

 

 

 

 

Excertos 24 a 27 (análise do 

vídeo F) 

 

                                                           
30

 A transcrição completa deste evento de instrutoria encontra-se anexada ao final deste trabalho. Somente os 

excertos indicados serão objetos de análise. 
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atividade. 

12 – a professora sugere que dois voluntários (dupla G) 

faça uma simulação de um primeiro atendimento “ideal”. 

13 – a simulação é gravada e discutida. 

14 – os estudantes esboçam uma ideia de acolhimento na 

consulta. 

 

 

 

Excertos 28 a 32 (análise do 

vídeo G) 

Quadro 10: Mapa sequencial da instrutoria 

  

Este mapeamento sequencial do encontro permite observar uma prática no que 

concerne à metodologia empregada para desenvolver habilidades de comunicação: a reflexão-

ação-reflexão. O encontro tem início com as reflexões da professora, a qual busca sensibilizar 

os estudantes com a exibição de um vídeo. As primeiras simulações partem do conhecimento 

de mundo, crenças e expectativas que os estudantes, num primeiro momento, alinham ao que 

tange ser papel do médico em seu exercício. Após as análises de possíveis problemas, outras 

consultas são simuladas, até alcançar o que seria desejável ao trabalho clínico. Esta agenda 

interacional segue a rotina proposta para atividades no Laboratório de Habilidades em 

comunicação, como indicado na seção 2.2: a exposição acerca dos procedimentos de 

comunicação médica, acompanhada por atividades de simulação, onde a aprendizagem se dá 

através de uma efetiva participação periférica legítima (cf. seção 2.3). 

 A partir da sequência da instrutoria, com descrita no quadro anterior, divido os dados 

em dois grupos: o primeiro, relativo aos momentos de aprendizagem através da exposição de 

orientações e prescrições sobre a comunicação médica; o segundo, relativo ao momento de 

aprendizagem através da participação, onde os estudantes discutem com a docente as 

simulações realizadas por eles. Tais sequências engendram diferentes enquadres do evento 

instrutoria, cujas estratégias interacionais e discursivas dos participantes também apontam 

diferentes modos de participação nesta comunidade de prática. 

 

6.1 Aprendizagem pela exposição 

 

Nesta seção, seleciono excertos cujas ações apontam para os mecanismos através dos 

quais a docente expõe os tópicos relacionados ao encontro. Compreendo a exposição, em 

situação de ensino e aprendizagem, como um gênero discursivo marcado pela tomada de 
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turno do docente, cujo objetivo é fazer um sujeito, ou grupo, aprender. Para isso, são lançadas 

estratégias discursivas, as quais podem ser materializadas a partir de diversificadas tipologias 

textuais. Um docente, em uma aula expositiva, pode tanto expor e descrever conceitos, 

prescrições e rotinas, como narrar acontecimentos e argumentar pontos de vista. Neste 

sentido, uma aula expositiva, enquanto gênero didático, poderá engendrar um fazer persuasivo 

sobre o estudante. É neste âmbito que serão analisados os excertos a seguir. 

 

6.1.1 “Ah, é o óbvio”: situando a proposta da instrutoria 

 

Como apontado na Metodologia, a instrutoria analisada trata de um evento que ocorre 

no primeiro período do curso de Medicina no Laboratório de Habilidades – portanto, os 

participantes, até este momento, desconhecem do que trata tal espaço. Para que isso seja 

estabelecido, a instrutora apresenta, na abertura, os objetivos deste encontro. 

Este excerto tem início logo após a docente fazer a abertura (item dois do mapeamento 

da instrutoria, conforme quadro do mapa sequencial apresentado na página anterior), 

apresentando-se como responsável pelo encontro, e passando o vídeo de reflexão, de cerca de 

três minutos. Alguns estudantes comentaram suas percepções sobre o vídeo – um trecho do 

filme Patch Adams – relacionando-o a questão da relação médico-paciente. Logo em seguida, 

a docente Ilma  toma o turno: 

 

Excerto 2 

 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

 

 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

Ilma: então depois e de tudo isso que vocês falaram a gente 

coloca o seguinte o nosso objetivo além de despertar isso em 

vocês no fundo no fundo a gente coloca a importância da 

humanização (.) principalmente na relação com o paciente “ah é o 

óbvio” não sei, não sei se é isso que a gente vê hoje tá e essa 

humanização muitas vezes começa- claro óbvio começa onde no 

contato, entendeu, no contato com ele (.) ou então no posto ou 

também na primeira entrevista que a gente faz com o paciente (.) 

é o momento crucial, vamos dizer onde a gente pode passar tudo 

isso que a gente ouviu a respeito de humanidade carinho não sei 

o que (.) essa hora é muito séria essa entrevista no posto ou no 

meu consultório onde eu vou passar isso pro paciente então é 

sobre isso os nossos objetivos são é primeiro a gente discutir 

será que tem algum aspecto que envolve essa primeira entrevista? 

será que tem algumas coisas que devo levar em consideração 

enquanto entrevistador enquanto médico?  “ah eu recebo muito bem 

em casa se eu receber vou fazer isso lá no consultório” será que 
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018 

019 

é só isso? será que eu tenho que (.) refletir sobre algum 

aspecto melhorar alguma coisa  

 

Neste trecho, Ilma inicia sua fala estabelecendo o objetivo do encontro: falar sobre a 

humanização, como se observa na ênfase dada a este termo na linha quatro. Trata-se de um 

longo turno, onde, através da manutenção do piso conversacional, a instrutora apresenta não 

somente os objetivos do encontro, como orientações sobre a comunicação médica, produzindo 

um enquadre que se aproxima de uma aula tradicional ou expositiva. Goffman (1981), ao 

analisar a situação de exposição acadêmica
31

, indica que a participação do falante neste 

evento pode ocorrer através da leitura oral de textos, ou a partir da memorização ou, ainda, 

constituir-se a partir de uma “fala livre”, como é o caso da instrutora Ilma. Contudo, como 

indica Goffman, esta fala livre, na verdade, é ancorada em textos e/ou roteiros e, em todos os 

casos, tal exposição é sujeita a diferentes alinhamentos através das tonalizações do expositor. 

Nestes termos, a instrutora assume os papeis conversacionais de animadora e autora, podendo 

ou não ser a responsável, dado que em alguns momentos a docente se coloca como 

profissional experiente no atendimento em área de saúde, ou desloca sua experiência para a 

normatividade do médico em consultas, fazendo uso também de tonalizações para isso, como 

veremos nos dados a seguir também. 

O tom [key]
32

 pode ser compreendido como “um conjunto de convenções pelas quais 

uma dada atividade, já significativa em termos de algum esquema primário, é transformada 

em algo pautado sobre esta atividade, mas visto pelos participantes como algo muito 

diferente” (GOFFMAN, [1986] 2012, p.71). Em outros termos, trata-se de uma pista de 

contextualização ancorada na tonalização dada pelo falante ao que está sendo dito. No excerto 

apresentado, um tipo de tonalização que cumpre a função de “reposicionamento” (cf. 

GOFFMAN, 2012), é utilizado para reposicionar-se no lugar de uma possível fala do 

estudante ou do senso comum: “ah é o óbvio” (conforme indicação na linha 5). Podemos 

compreender este tom como uma estratégia de aproximação ou consideração da perspectiva 

                                                           
31

 Faço referência aqui ao artigo “The Lecture” (1981), onde Goffman analisa uma prática comum nas 

instituições acadêmicas americanas, que é a “lecture”, a qual é compreendida como uma conferência ou 

exposição que ocorre rotineiramente em uma instituição. Na análise feita por Goffman, a exposição, por si só, 

compõe todo o evento acadêmico. Contudo, nas análises que aqui proponho, ela constituirá uma das faixas de 

atividades da instrutoria, com as suas devidas diferenças, aproximando da lecture analisada por Arminen (2005, 

citada na seção 2.4). 
32

 O tom (Key) também constitui uma das unidades de análise da fala sugerida por Dell Hymes em seu modelo 

SPEAKING, que inclui a situação (Situation), os participantes (Participants), os fins (Ends), os atos de fala 

(Acts), os instrumentos (Instrumentaly), as normas (Norms) e os gêneros discursivos (Genres) (cf. HYMES, 

1974), os quais estão implicitamente incluídos neste trabalho ao analisar os turnos de fala, enquadres 

alinhamentos, etc. 
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do estudante, ainda que tal perspectiva não seja necessariamente confirmada no curso da 

interação. Outros tipos de tonalização são acionados pela instrutora no decorrer do encontro. 

Nesta sequência, Ilma explana que a humanização no atendimento ocorre na entrevista 

que é feita com o paciente, caracterizando este momento como crucial para o estabelecimento 

de uma relação humanizada. Posto isso, Ilma apresenta algumas questões que serão 

norteadoras para o encontro com os estudantes: será que tem algum aspecto que 

envolve essa primeira entrevista? será que tem algumas coisas que devo 

levar em consideração enquanto entrevistador enquanto médico? Após estas 

questões, Ilma reposiciona-se: “ah eu recebo muito bem em casa se eu receber vou 

fazer isso lá no consultório”. Novamente, construindo um alinhamento que se 

aproxima do senso comum, ou também da perspectiva dos aprendizes, Ilma finaliza o turno, 

questionando se somente receber o outro “bem” seria suficiente para estabelecer um 

atendimento humanizado.    

 Após este turno da Ilma, os estudantes colocam-se na interação, cuja participação é 

ratificada pela instrutora, a qual abre o espaço de discussão. 

 

Excerto 3 

→ 

 

020 

021 

André: acho que primeiro a gente tem que se colocar na posição 

do paciente né? também além de= 

 022 Ilma: =pra que possa [entender até melhor mas isso é fácil?] 

 023 André:               [entender muitas coisas que ele] 

 024 Participantes: não 

 025 

026 

027 

Ilma: na primeira vez que eu vou encontrar o seu joaquim (2.1) 

um senhor agressivo >olha a minha cara< já vou assim né 

afastando o seu joaquim  

→ 

 

028 

029 

030 

031 

Ana: até porque o médico hoje em dia não tem muito tempo também, 

você por exemplo trabalha num hospital público onde você atende 

milhares de pessoas por dia não tem como você também (.)[é muito 

difícil também]  

 032 

033 

034 

035 

Ilma:                                                 [como é 

que eu vou fazer né] será que eu posso dar qualidade a essa 

entrevista essa consulta de dez minutos? e se eu disser que 

consegue também? 

→ 036 

037 

Anderson: eu acho que ouvindo é um ponto primordial, se você 

consegue ouvir o que a pessoa fala já é um começo=  

 038 Ilma: =afinal de contas você está lá pra (isso) 

 

Neste excerto, André aponta a importância de colocar-se no lugar do paciente, o que é 

complementado pela Ilma, através da fala sobreposta na linha 22, com uma reflexão sobre 
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isso ser fácil. Os participantes, em coro, respondem que não. Ilma, então, ilustra uma situação 

de afastamento do paciente em uma consulta. Ana toma o turno, justificando a dificuldade do 

trabalho do médico pelo excesso de atendimentos feitos num dia. Ilma sobrepõe sua fala, 

questionando se ainda assim é possível dar qualidade à entrevista, mesmo que a consulta dure 

o tempo de 10 minutos.  Anderson complementa que a atitude de escuta é um ponto 

importante, asserção que é avaliada positivamente pela Ilma. 

Este breve excerto, que ocorre após uma exposição da docente, ilustra a perspectiva 

dos estudantes: estes indicam a importância da escuta, mas também apontam a dificuldade da 

tarefa clínica no contexto atual no Brasil, onde os consultórios lotados fazem parte das 

práticas dos serviços em saúde, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. A mudança 

do enquadre exposição para o enquadre discussão constitui-se como um momento onde a 

docente pode perceber o posicionamento dos estudantes sobre o tema, o que parece deixá-la 

mais confortável para continuar a expor tópicos sobre o tema. Isto ocorre a partir das 

colaborações do André, da Ana e do Anderson, marcadas com as setas, as quais podem ser 

compreendidas como sinalização do entendimento deles sobre os tópicos expostos pela 

instrutora.  Em situações de exposição acadêmica (ou ainda, em qualquer situação 

interacional), é significativo que o falante tenha atenção às reações do seu público na 

manutenção do seu discurso (cf. GOFFMAN, [1986] 2012).  

O excerto a seguir é constituído por outro momento, ainda neste começo da aula, onde 

a docente ilustra algumas situações relativas ao primeiro momento da tarefa clínica. 
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Ilma: é aquelas ideias que a gente tem antecipadas, o médico que 

não tá dando receita não é um bom médico, será que é isso? né, e 

muitos acham mais que um carinho assim “excelente muito bom” 

principalmente aquelas senhoras né, pode ter certeza se aquela 

senhorinha falou “doutor alex é ótimo” esse ótimo às vezes não 

tem nem a questão técnica (.) tem muito mais o aconchego que ele 

deu, a atenção né, ela já sai assim- aquela recomendação né, 

sala de espera “excelente, muito bom”, esse muito bom quase 

sempre está ligado a esse outro lado bom (.) e a gente, como é 

que fica nisso tudo? é um desafio (.) às vezes a gente sabe que 

“ah não tem problema eu vou chegar e::” é claro que o objetivo 

nosso aqui, a gente vai discutir esses aspectos, mas levando em 

conta características de cada um (.)né “ah então vamos fazer um 

monte de robozinho aqui igual” não é isso, não, tem uns que são 

mais expansivos, outros são mais tímidos, mas dentro disso a 

gente pode sim ter uma qualidade na entrevista, hoje a gente vai 
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trabalhar o primeiro momento que acolhe, que o paciente chega eu 

pergunto pra ele o quê que tá acontecendo, ele apresenta uma:: 

uma ficha, parou aí, por que? mais dois encontros a gente vai dá 

prosseguimento, tá (.) essa coisa toda e também a gente vai ver 

um pouquinho do que a gente chama de discutir a linguagem não 

verbal (.) que tá presente desde que ele bate na porta e aí 

também a gente vai ver, tá bom?  

 

 O turno acima é constituído pela exposição da Ilma sobre o que seria considerado um 

bom médico, partindo de crenças culturais bastante marcantes no Brasil. Primeiro, Ilma 

ilustra, nas linhas 59/60, a questão da indicação de medicamento como marca de qualidade no 

atendimento em saúde. Em seguida, acrescenta a atenção dada aos idosos (a “senhorinha”, 

cuja fala é tonalizada pela Ilma, como indicado na seta em “excelente, muito bom”) como 

outra marca que costuma garantir a crença na qualidade no atendimento. Postos estes 

exemplos, a instrutora novamente faz um questionamento, nas linhas 67/68: e a gente, 

como é que fica nisso tudo? é um desafio. A pergunta parece ser usada de modo a 

manter a atenção dos participantes para a justificativa do encontro.  

 Posto que se tratar de um desafio, Ilma novamente faz uso da tonalização, de modo a 

reposicionar-se como o estudante poderia pensar a respeito da aula: “ah então vamos fazer 

um monte de robozinho aqui igual”. Em seguida, responde a esta questão asseverando 

que reconhece as diferenças que um sujeito pode apresentar na performance de um 

atendimento, como a expansividade e a timidez. Tais turnos cumprem a função de 

problematizar a situação de atendimento em saúde. 

Ressaltando estas diferenças, Ilma, a partir da linha 74, reformula os tópicos expostos 

por ela até então, retomando o objetivo do encontro: trabalhar o primeiro momento da 

consulta, em que o paciente é acolhido pelo médico. O turno é concluído com considerações 

acerca do que será visto no encontro. 

Nestas primeiras sequências, que descrevem a apresentação da proposta do 

Laboratório de Habilidades, observo, em síntese, o trabalho interacional exercido pela 

instrutora para justificar tal encontro. Para isso, ela parece ancorar-se sobre estruturas de 

expectativas dos estudantes, considerando que eles poderiam avaliar aquelas atividades 

desnecessárias, reconhecendo o “óbvio” e o acolhimento como uma prática da vida cotidiana, 

como receber visitas em casa. Este trabalho interacional é marcado por falas tonalizadas, 

indicando reposicionamento. Após estes reposicionamentos, principalmente construindo um 

ponto de vista a partir do lugar do estudante, a instrutora procura apontar o quão complexo 
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pode ser a tarefa clínica. A partir da sequencialidade e da performance discursiva, 

compreendo este trabalho interacional exercido pela instrutora como uma ação de justificar  o 

encontro que está se iniciando. Em outras palavras, seria uma resposta implícita a uma 

pergunta do tipo “por que isso agora?” (cf. GARCEZ, 2008), ou “por que ter esta instrução no 

Laboratório de Habilidades”? 

Esta primeira faixa de atividade do evento instrutoria, o qual se constitui em um 

macroenquadre de aprendizagem, é construída pelo enquadre expositivo, onde a instrutora 

produz um footing de docente motivadora, incentivadora para os temas que serão trabalhados 

com os estudantes. Quando a Ilma situa os objetivos do encontro, nos excertos um e três, 

compreendo como uma oferta de habilidades comunicativas que estão sendo oferecidas / 

propostas aos estudantes, caracterizando a comodificação (cf. seção 3.2) do discurso médico 

que se deseja alcançar (um discurso voltado para a humanização do atendimento).  

 Este excerto encerra o item 2do mapeamento da instrutoria, conforme o mapa temático 

no início deste capítulo. Após a apresentação dos objetivos do encontro, através da exposição 

e de uma breve discussão entre os participantes, Ilma altera o enquadre de exposição para o de 

orientação de atividade: ela dirige-se ao computador em sua mesa, e aciona a imagem na tela 

que reproduz o cenário da sala ao lado: um consultório. Os estudantes percebem que se trata 

de um espaço simulado para atividade, e seguem a orientação da Ilma. Esta sorteia papeis 

entre os participantes, divididos em médicos e pacientes, e solicita que encenem, no 

consultório simulado, como os participantes acreditam que deva ocorrer o momento do 

acolhimento, quando o médico recebe o paciente pela primeira vez. Ilma solicita que esta 

encenação seja breve e que, na dúvida, ela pedirá para interromper, mas que os próprios 

participantes podem parar quando observarem que fizeram o que podiam.  

 Em suma, a primeira faixa aqui descrita é marcada pelo enquadre expositivo da 

instrutoria, onde a instrutora estabelece os objetivos do encontro (excertos 2 e 4) e, ao mesmo 

tempo, assegura a participação dos estudantes quando estes se colocam sobre o tema (excerto 

3). Ao realizar essas ações, a Ilma constrói um alinhamento de docente motivadora, e faz uso 

da tonalização, enquanto pista de contextualização, para colocar-se no lugar dos alunos e, com 

isso, aproximá-los mais (excertos 2 e 4). Os estudantes, a partir de suas participações na 

interação, sinalizam entendimento (excerto 3). Com o início do encontro, em que a 

comunicação é fixada enquanto competência médica, engendrando uma comodificação do 

discurso como ordem discursiva, a instrutora Ilma, após uma mudança de enquadre expositivo 

para a orientação de atividade, retoma o enquadre de exposição para orientar sobre o 
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atendimento clínico, elencando estoques de conhecimento interacionais sobre a prática 

clínica. 

 

6.1.2 “Eu acolho, eu dou um sorriso, eu levanto”: as prescrições da tarefa clínica.  

 

 Os excertos a seguir constituem o item 5 do mapeamento da aula, como apontado no 

mapa temático do evento: “exposição de tópicos teóricos pela professora: o acolhimento, o 

uso do tempo, o nível de atenção, o contato visual, o calor humano, a linguagem verbal e não-

verbal”. Trata-se de um momento da aula que se enquadra como uma exposição, uma 

transmissão de informações pela instrutora para os estudantes, como indicado nas páginas 

anteriores. Como padrão neste tipo de interação, há longos turnos tomados pela docente. 

Aponto aqui pistas de contextualização que continuam latentes – principalmente a mudança 

constante de tom – bem como os efeitos no status de participação da Ilma, além dos tópicos 

que são prescritos por ela no trabalho clínico.  
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Ilma: seria o ideal a gente viu ali teve gente (4.2) né, depois 

a gente vai ver, tá- então isso é uma questão de respeito, de 

cordialidade, é como receber uma visita na minha casa (.) tá, 

então eu levanto, eu falo um bom dia e outra coia 

importantíssima em relação a esse repeito ao paciente aí (.) 

então uma coisa importante nessa:: nessa hora que ele tá- eu to 

recebendo essa visita, outra coisa que diz é relação a respeito 

com o paciente, eu acolho eu dou um sorriso eu levanto (.) 

°perguntar o nome pro paciente° ah mesmo que não seja a 

primeira- a primeira, se não for a primeira vez, claro que você 

já sabe, mas na primeira vez, se você tem um nome você já pode 

se dirigir a ele “”oi seu joão” “oi seu manuel” né, “prazer”, se 

você não tem ainda a ficha e tá chegando com a ficha, o ideal é 

pedir (.)por que? você vai dá uma característica é:: uma 

singularidade ali, você vai personalizar a entrevista (.) certo?  

 

Esta interação dá-se após a filmagem de três simulações de acolhimento na consulta 

clínica. Os estudantes continuam organizados em semicírculo, com a docente a frente, agora 
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fazendo uso do flipshart
33

. Neste, são apresentados tópicos relativos ao tema acolhimento, os 

quais são expostos, explicados, ilustrados pela Ilma. Primeiro, ela menciona as atitudes que 

fazem parte do atendimento clinico: o respeito e a cordialidade. Tais atitudes seriam 

engendradas pelas ações de levantar-se e cumprimentar, como Ilma discorre na linha 101. 

Ainda nesta sequência, Ilma destaca a importância de acolher através do sorriso e do levantar-

se para o paciente, conforme a ênfase observada na linha 105.  

Em seguida, ela fixa o tópico relativo ao nome do paciente: o tom baixo em sua fala, 

na ocasião, encenava a ação de contar um segredo importante. Para ilustrar, Ilma altera o tom 

da sua fala como se um médico cumprimentasse seus pacientes pelo nome “João” ou 

“Manuel”. O fato de fazer uso de nomes é apontado como um mecanismo de personalização 

da consulta. A mudança de tom neste excerto cumpre uma função diferente da indicação 

anterior: não se trata somente de reposicionamento, mas sim de uma “reconstituição técnica” 

do tipo “demonstração” ou “exibições”, como descrito por Goffman ([1986] 2012). Trata-se 

de “executar uma tarefa fora do seu contexto funcional usual, a fim de permitir que alguém 

que não é profissional obtenha um retrato fiel da execução da atividade” (idem, pág. 97). A 

mudança de tom na fala da instrutora também assumirá esta função demonstrativa em uma 

série de outros momentos do encontro.  

Após ressaltar a importância de chamar o paciente pelo nome, Ilma dá continuidade 

ilustrando os efeitos desta personalização ou não no atendimento clínico:  
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então é imprescindível que pergunte o nome, lidar com ele algum 

momento e também outra coisa que muita gente esquece (1.2) falar 

o meu nome “ah é óbvio você diz se eu for no médico ele sabe o 

meu nome”, em ambulatório em posto médico eles não sabem nem o 

nome do paciente não (.) né, então não custa nada, chegou, é 

minha apresentação né, seu nome “dona joana eu sou Pedro, tá 

então um momento”- olha só porque que eu to colocando isso, a 

gente personaliza aproxima um pouco mais, dá mais claridade, tem 

outra coisa a gente evita “oh rapaz garoto” não é assim? o cara 

fica uma arara acha que é um jovem “o:: rapaz,  o:: garoto” 

então ou então gestante “oi mãezinha? eu recebi uma mãezinha” 

(.) aí chega aquele senhor velhinho “oi vovozinho, por que o 

senhor veio aqui?” (.) não é? então a gente pode muitas vezes 

usar esses apelidos, se referir ao paciente assim gente? nem 

sempre ele gosta não, principalmente no hospital, eu já 

                                                           
33

 Cavalete com um bloco de notas, onde constavam anotados os tópicos que seriam explicados pela instrutora. 

Este era posicionado para os estudantes, sendo que somente alguns tomavam notas dos tópicos indicados ali. 
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trabalhei muito tempo lá, acontecia muito isso infelizmente os 

profissionais chegavam com uma maneira de agradar chegavam oi 

vovozinho e aí já tomou o remédio?(.) alguns até gostam, mas a 

maioria prefere “oi seu joão  você já tomou o seu remédio 

hoje?”, “oh dona maria” elas preferem dessa forma, tá e a mãe 

também é- infelizmente eu fazia muito isso, eu trabalhava com as 

gestantes “oh mãezinha” é claro, ela é mãezinha tudo bem, mas 

não sei se agradava muito, não e muitas vezes a gente usa o 

diminutivo também, aí aquilo faz passar sabe dá uma conotação 

esquisita tá, então “minha belezinha, minha queridinha” começa a 

colocar apelido então respeita aquela coisa simples objetiva, 

 

 A questão do nome no consultório, neste excerto, é bastante frisada pela instrutora: ela 

caracteriza como “imprescindível” a atitude de saber o nome do paciente. Em seguida, ela 

altera o tom da sua fala, reposicionando-se como estudante: seria óbvio pensar que o médico 

deva saber o nome; contudo, realinhando-se como profissional experto, relata que isto não 

ocorre, como verificado nas linhas 116/117. A personalização, como apontado pela instrutora, 

constitui-se como uma forma de aproximar mais o paciente.  

 Na sequência, Ilma muda o tom da fala em um reposicionamento de um médico que 

não chama seus pacientes pelo nome, e sim por termos genéricos, como rapaz, garoto, 

mãezinha, vovozinho. A docente aponta, nas linhas 125/126, que tal atitude pode não ser 

muito bem recebida pelo paciente. Isto indica uma linha tênue que difere a atitude de 

deferência, aproximação, e uma forma pejorativa ou desrespeitosa de tratar o paciente. Esta 

relação, como apontado pela instrutora, é marcada, por um lado, pelo uso de nomes próprios 

e, por outros, por uso de expressões que qualificariam o paciente (“rapaz”, “garoto”, 

“mãezinha”, “vovozinho”). De forma a ilustrar o modo considerado adequado, ela altera o 

tom da sua fala novamente, alinhando-se ao posicionamento de um médico que apresenta uma 

atitude de deferência, como indicado na linha 131: “oi seu joão  você já tomou o seu 

remédio hoje?”, “oh dona maria”. Ao fazer esta ilustração, Ilma buscar assegurar a 

importância de saber o nome do paciente como estratégia de aproximação e, portanto, 

acolhimento e humanização no serviço em saúde. A alteração do seu tom tem como efeito a 

demonstração da forma adequada de fazer isso. 

 No próximo excerto, dando continuidade à exposição, Ilma fixa outro tópico relativo à 

qualidade na interação médico e paciente: o tempo. 
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cumprimentei eu acolhi, outra coisa que a gente tava falando lá 

no início qualidade de tempo, eu posso atender em dez minutos 

acho que foi você que colocou mas não mostrar pressa (.) “sim 

senhora pois não que que é ah, tá , sei, hã” (1.2) como eu posso 

atender tá, sendo objetiva com a paciente, então vamo lá, ter 

uma atitude que não demonstre pressa, isso me dá qualidade 

também então nessa:: nessa entrevista com o paciente é uma coisa 

vamos dizer assim é um aspecto que eu tenho que observar, isso 

interfere isso é uma falta de respeito, outra coisa nível de 

atenção ele chega °ele vai contar uma história, gente° ele  

 Neste excerto, Ilma, ainda tomando o turno de fala em seu momento expositivo da 

instrutoria, destaca a questão do tempo demandado na consulta clínica. Ela altera o tom da sua 

fala, de modo a reposicionar-se a um profissional impaciente em atendimento: (.) “sim 

senhora pois não que que é ah, tá , sei, hã”. Este turno tonalizado pela docente 

também demonstra uma linha tênue entre fazer uso de marcadores discursivos para 

demonstrar atenção, os quais der Molen & Lang (2007) caracterizam como “incentivos 

mínimos” (“hum”, ahã”, “prossiga”, como descrito na seção 3.2) e a ação de apressar o 

paciente em sua fala, demonstrando desconsideração pelo médico, que aqui teria como pista 

de contextualização a ausência de pausa entre os marcadores discursivos, impedindo o 

paciente de tomar o turno.  Tal atitude é avaliada negativamente, tendo como efeito uma falta 

de respeito ao paciente. Ao fixar tal tópico como relevante na qualidade da consulta, Ilma 

começa a discorrer a respeito do nível de atenção dado pelo médico: 
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atenção ele chega °ele vai contar uma história, gente° ele 

trouxe uma história pra contar e ele escolheu você pra passar 

essa história, então olhem a importância disso aqui (.)da escuta 

que:: que é uma escuta atenta (2.1) tá óbvio como ele tá fazendo 

agora comigo de repente tá olhando, tá acompanhando, ele tá oh 

com contato visual, ele tá né, acompanhando a minha história, é 

uma escuta atenta tá, eu muitas vezes posso escutar e o que me 

interessa sabe aquela coisa a pessoa começa a falar aí falou 

naquele negócio do estômago “ah sei o estômago”, depois ela fala 

uma outra coisa de trabalho (.)tanto que às vezes eu faço uma 

pergunta, ela já acabou de falar porque- “onde a senhora 

trabalha mesmo” “ué meu senhor acabei de falar que eu trabalho 

na serralheria” então tem que ter uma escuta atenta, eu sei que 

muitas vezes aqui quando o paciente começa a falar ele pode cair 

na prolixidade, mas isso aí depois a gente vai trabalhar mais 

tarde prolixidade é aquela né fa::la >minha mãe< (.) bom mas de 
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qualquer forma eu tenho que ter escuta, eu tenho que perceber o 

quê que ele tá colocando, tá? Ouvir, e o contato acompanhando 

ele, o contato visual não ah, sei, é porque como vocês mesmo 

disseram que a gente que fica ali no laptop, cadê o contato 

visual, ele pode até estar escutando, mas o paciente quando ele 

chega ele precisa de alguém que tá olhando pra ele, observando 

acompanhando a história, não é também assim ((gesticula, 

encarando fixamente um dos estudantes)) né, encarou o paciente 

ele vai ficar apavorado ou esse médico- “o quê que tá 

acontecendo eu to com alguma cara de:: de morto já” 

 

 Neste excerto, Ilma aponta que o nível de atenção está relacionado a uma escuta 

atenta, e ilustra esta situação com a possibilidade de um médico selecionar o seu nível de 

escuta e atenção, desconsiderando as informações como são apresentadas pelo paciente. Para 

isso, a médica muda o tom para construir os alinhamentos de médico e de paciente, como em 

“ué meu senhor acabei de falar que eu trabalho na serralheria”. Ilma ressalta, 

na linha 162, a possibilidade de o paciente cair na prolixidade, mas considera que se trata de 

um problema a ser lidado no curso da interação. Acrescenta ainda a importância do contato 

visual, cuidado que se deve ter, como uma performance que vai indicar o nível de atenção e 

acompanhando da história relatada pelo paciente. Ressalta que não se trata de “encarar” o 

paciente, em atitude que poderia assustá-lo, e sim um acompanhamento que poderia ser 

caracterizado como natural. Esta orientação, portanto, constitui aquelas denominadas na 

prescrição teórica de “habilidades não-seletivas” (der MOLEN & LANG, 2007), como o 

comportamento não-verbal, enquanto um regime de comunicação desejável para a prática 

clínica, como discutido na seção 3.3. 

 Ainda sobre este excerto, destaco também, enquanto um enquadre de exposição 

pedagógica, com levantamento de tópicos sobre a comunicação médica, as pistas de 

contextualização que a instrutora lança para manter um envolvimento com os estudantes: o 

uso de marcadores como “gente” (linha 148), “você” (linha 149), o imperativo “olhem” (linha 

150), as perguntas “tá” (linhas 154 e 165), e “sabe” (linha 155), podem ser apontados como 

estratégias microinteracionais que, além de marcarem um envolvimento, abrem para a 

checagem da compreensão pelos estudantes, a busca de feedback, que aqui ocorriam pelo 

comportamento gestual dos estudantes, na demonstração de atenção e concordância. Junto 

com as alterações de tom, tais pistas colaboraram tanto para a manutenção do macroenquadre 

de aprendizagem, quanto para o footing de orientadora sobre a prática médica. 
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 O trecho a seguir constitui a sequência do turno da docente, com outros 

apontamentos: 
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 (.) então outra coisa calor humano, isso aqui tá muito próximo, 

não adotar um papel distante, muitos acham o que “ah eu não 

tenho que me meter, eu tenho que ser neutro então eu tenho que 

ser frio”, não é a mesma coisa, ser neutro não é ser frio com o 

paciente, mas calor humano pelo menos, eu tenho que ter empatia 

alguns de vocês já falou isso percebeu o que- que o paciente tá- 

tá trazendo pra mim em termos de preocupação, perceber que 

°aquele paciente na minha frente° isso é calor humano (.) ele tá 

<envergonhado>, ele tá muito ansioso, por que eu me coloquei no 

lugar- to to entendendo, eu fiz um acolhimento (.) agora tem 

gente que nem percebe e isso atrapalha a minha entrevista e às 

vezes eu posso ir seguindo num ritmo de entrevista e aquele 

paciente não tá respondendo porque ele tá muito apavorado, ele  

  

Neste excerto, Ilma aponta outro elemento relativo à humanização: o calor humano. 

Em seguida, reposiciona-se pela tonalização, ilustrando a fala de um profissional ou estudante 

que se coloca como neutro numa situação, de forma a justificar a falta do calor humano: “ah 

eu não tenho que me meter, eu tenho que ser neutro então eu tenho que ser 

frio”. Ela, então, faz a ressalva que não é disto que trata o calor humano, apontando que há 

diferenças entre ser neutro e ser frio. Na sequência, a instrutora indica que o calor humano 

está relacionado a reconhecer os sentimentos do paciente, como ocorre na linha 189, ao 

discorrer que o reconhecimento de que o paciente pode estar envergonhado, ansioso, 

acarretando que este não acompanhe o ritmo da entrevista estabelecido pelo médico. Após 

fixar este tópico, Ilma formula outras possibilidades de compreensão do calor humano na 

tarefa clínica: 
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tá deprimido, então né dedicação calor humano em relação ao 

paciente afetuoso carinho com o paciente né <”oi meu amorzinho 

oh sabe”> não é assim também, sem exagero né, se não ele vai 

pensar >(que você quer alguma coisa)> mas uma afetuosidade na 

hora do exame gente (.) “aonde é que tá doendo mesmo, então vamo 

lá, não sei o que”, não é tum e pum tchum e não- na questão da 

dor “ah dói muito?” ser afetuoso em relação a isso, “ah to 

muito, sei lá, chateada com um sofrimento muito grande, a minha 

filha sei lá perdeu o neném” então eu posso ser afetuosa em 
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203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

relação a essas coisas, afetivo né olhando “poxa vida” 

compreendendo tá, compreender- “ah:: né nada disso não” já viram 

isso? não? imagina então afetuosidade calor humano, tudo isso 

aqui essa fichinha vai e o texto vai pra vocês no final tá, isso 

também tem que levar em conta na entrevista, os movimentos e 

gestos (.) tudo isso vai expressar vai passar alguma coisa para 

o paciente ((a instrutora simula olhar de reprovação, nojo)) 

“que cê, falou ferida?” 

  

Neste outro excerto, Ilma exemplifica o que não deve representar o calor humano: 

<”oi meu amorzinho oh sabe”>. Em seguida, faz a demonstração de uma versão que se 

aproxima ao que ela considera como sendo uma atitude humanizada: “aonde é que tá 

doendo mesmo, então vamo lá, não sei o que”. Os dois enunciados engendram 

diferentes alinhamentos: o primeiro, de extremo compadecimento e sentimentalismo, 

representados pelo “amorzinho” e o “oh”, enunciado comum para situações de “pena”. Já o 

segundo aponta para uma atitude resolutiva, com um foco no problema a partir do ponto de 

vista do paciente, de modo que este indique sua dor e ambos deem segmento à resolução. A 

diferença entre ambos os alinhamentos convergem-se para sutilezas nas diferentes pistas de 

contextualização, cujas diferenças estão no tom e na escolha vocabular.  

Na sequência, Ilma novamente altera o tom em sua fala para construir o footing de 

paciente e de médico: “ah to muito, sei lá, chateada com um sofrimento muito 

grande, a minha filha sei lá perdeu o neném”, cuja resposta poderia ser “poxa 

vida” ou ainda “na né nada disso não”, tendo como efeito diferentes alinhamentos do 

médico: o profissional compadecido com a situação, ou indiferente aos problemas indicados 

pelo paciente. Relaciono tais alinhamentos ao denominado por Mishler (1984) como voz da 

vida cotidiana e voz da medicina: enquanto o primeiro leva a uma atitude de preocupação com 

a experiência vivenciada pela paciente, e como esta demonstra seus sentimentos sobre o 

problema ou a doença, a segunda relaciona-se a uma desconsideração destes elementos em 

favor de um ponto de vista biologicista sobre a experiência da paciente. Conforme a indicação 

da instrutora, uma resposta mínima como “poxa vida” teria como efeito uma atitude do 

medico de favorecimento ao que relaciono à voz da vida cotidiana. Este excerto é encerrado 

com o comentário da docente a respeito das informações expostas por ela, que seguem em 

texto indicado pela turma, retomando em seguida, novamente, a mudança de tom para ilustrar 

problemas interacionais na relação profissional. 
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O excerto a seguir constitui o final do tópico 5 do mapa temático do evento. Nele, ela 

fixa os tópicos postura, linguagem não verbal e comportamento verbal, no que tange à 

orientação de procedimento profissional: 

 

Excerto 11 

 223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

 

então assim também a <postura> ((instrutora faz gestos indicando 

preguiça)) “não brinca é mesmo, ai  ah tá sei” olha gente pelo 

amor de deus né, ou até uma postura assim que a gente “ah sim tá 

hã a senhora tá falando?” meu corpo tá falando muito mais, então 

são aspectos- é claro que o médico ele vai entender o que? que 

tudo isso influencia ele também, não precisa ser um robozinho 

“não, agora eu não posso fazer isso tenho que ficar assim” não 

é? cada um vai se adaptar, mas saber que qualquer coisa tá 

passando pro méd- pro paciente, o vocabulário que ele usa, não 

aquele medicanês que a gente sai e não entendeu nada (.) tá tem 

que adequar o vocabulário, o <timbre de voz a modulação de voz> 

como eu falei com o outro grupo eu tenho uma altura muito grande 

eu falo muito alto, eu falo muito alto, ai isso também pode 

irritar o paciente, eu tenho quase que fazer um exercício comigo 

quando eu to conversando com o paciente falar mais devagar e num 

tom de voz melhor tá, quando eu atendo alguém tá e isso também a 

gente tem que- porque tem outras pessoas que falam °assim <de um 

jeito>° é mas ela tem que tornar né ela tem também que ficar 

ciente que muitas vezes esse tom de voz dela pode deixar o 

paciente <disperso> ele não vai <entender> daqui a pouco ele 

dorme, né? cenário (.) isso tem alguma coisa a ver com o 

consultório? como assim? (.) não precisa ser um retrato do 

michael jackson  

 

 Este excerto é acompanhado de toda uma performance física da instrutora, 

acompanhada pela alteração do tom em sua fala, representando situação de “preguiça”, ou 

desconsideração pela presença do outro. Ilma aponta, na linha 228, que isso não deve levar a 

uma atitude extremamente planejada, gerando um comportamento mecânico. Em seguida, a 

docente destaca a questão do comportamento verbal também: o uso do vocabulário, o tom de 

voz, que levariam a diferentes efeitos no paciente, como a dispersão ou o não entendimento. 

Isto remete a um regime de comunicação como preconizado por der Molen & Lang (2007), na 

seção 3.3, sobre o comportamento verbal para demonstrar atenção pelo paciente. Por fim, ela 

comenta a questão do cenário do consultório, fazendo referencia a objetos, como um porta-

retratos do Michael Jackson. Essa referencia tem relação com uma das encenações feitas por 

uma dupla de estudantes, que será analisada pela docente e pelo grupo ainda na sequência da 

aula.  
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 O excerto 11, do ponto de vista do macroenquadre pedagógico, é construído, como os 

anteriores, por uma fala pela docente que produz um footing de orientadora, conselheira 

acerca da comunicação na prática clínica. Isto demonstra uma orientação que se alinha às 

ordens do discurso tanto de comodificação – o discurso enquanto um produto que poderá 

gerar um serviço humanizado – quanto de tecnologização – a possibilidade de este discurso 

ser aprendido enquanto uma competência pelos estudantes, como discutido na seção 3.2. 

 Em síntese, os excertos 05 a 11 analisados nesta seção, como apontado, constituem 

faixas do evento instrutoria, cujo macroenquadre de aprendizagem orienta-se ao que pode ser 

relacionado a uma aula expositiva tradicional: o docente toma o piso conversacional, fazendo 

uso do seu turno de fala para expor, explicar, exemplificar um conteúdo (cf. ARMINEN, 2005 

e seção 2.4), fazendo uso de diferentes estratégias interacionais na sua performance enquanto 

falante (cf. GOFFMAN, [1986] 2012). A instrutora, enquanto animadora e autora, alinha-se 

como orientadora, e reposiciona-se no lugar do estudante, de pacientes e médicos fictícios 

para, através da mudança de tom na sua fala, demonstrar o que seria adequado ou inadequado 

na comunicação médica. Os estudantes, nos poucos momentos que interagiram verbalmente 

nesta faixa de atividade, explicitaram suas perspectivas a respeito do serviço médico, 

caracterizado pelo acúmulo de múltiplos empregos, o que torna o tempo escasso para um 

atendimento melhor, apesar de reconhecerem isso como necessário. 

Em suas demonstrações, são levantados tópicos relacionados ao comportamento verbal 

e não verbal do médico, seguindo as orientações do manual de conduta recomendado aos 

estudantes (e descritos na seção 3.3). 
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 No quadro abaixo, procuro esquematizar os tópicos observados nestas primeiras 

análises: 

 

Quadro 11: Faixa de atividade de exposição 

   

 A categorização em temas focais e temas de análise segue a orientação teórica 

proposta por Sarangi (2010), conforme seção 4.1. Retomo também a observação de que, a 

partir dos temas focais, encontro instauradas tanto uma ordem de comodificação e 

tecnologização do discurso, quanto a correspondência a regimes de comunicação como 

propostos por der Molen & Lang (2007), que por sua vez constituem estoques de 

conhecimento interacionais. A análise da fala-em-interação da docente parece corresponder ao 

que é proposto em tal manual, em sua transposição para a situação de exposição pedagógica. 

Também, como ilustrado durante as análises e sintetizado no quadro anterior, a instrutora faz 

uso de diferentes estratégias interacionais para expor os tópicos. 

Macroenquadre de Aprendizagem na 
Instrutoria 

Faixa de Atividade: exposição 

Temas focais: A exposição sobre os 
estoques de conhecimento 
interacionais sobre: o acolhiment,o 
uso do tempo, o nível de atenção, o 
contato visual, o calor humano, a 
linguagem verbal e não verbal. 

Temas de análise: a manutenção do enquadre expositivo: a 
explicabilidade para justificar a relevância do encontro (excerto 
4); o uso da tonalização para indicar respocionamentos da 
instrutora (excertos 2,4) e para demonstrar modos adequados de 
agir interacionalmente (excertos 5,6,7,9);  os turnos de fala 
(excerto 3) e as pistas de contextualização que demonstram 
aproximação e checagem de entendimento com os estudantes 
(excerto 8); as pistas de contextualização que indicam 
aproximação e distanciamento entre médico e paciente (excertos 
8,9,10 e 11); a manutenção do footing da instrutora enquanto 
orientadora, conselheira sobre a prática clínica (expresso nos 
excertos e comentado a partir dos excertos 8,10,11). 
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Na próxima seção, analiso outra faixa de atividade que ocorreu durante o evento instrutoria, 

onde a participação dos estudantes assume papel central. 

 

6.2 Aprendizagem pela participação 

  

 A aprendizagem através da participação é aqui compreendida como o momento onde 

os estudantes colocam-se discursivamente no encontro. Pressuponho que uma “aula 

expositiva” também apresente um tipo de participação do estudante, marcada mais pelos 

regimes de atenção ao gerenciar o comportamento não verbal: a postura corporal ao sentar-se 

na carteira, o olhar acompanhando os movimentos do professor, a ação de tomar notas, etc. 

Pela ausência de uma participação na tomada de turnos (verbais), este ensino costuma ser 

caracterizado como centrado no professor, em oposição ao ensino centrado na participação do 

estudante. No ensino tradicional, o estudante ocupa mais o papel de ouvinte ratificado do que 

o de falante. Ainda assim, o ensino centrado na exposição do professor não pode ser 

descaracterizado como uma situação de aprendizagem: trata-se de um formato de participação 

diferente, tradicionalmente instituído, e que engendra uma transmissão de conhecimento, 

conforme colocado por Arminen (2005).  

 Contudo, há alternativas a este tipo de aprendizado centrado na transmissão, como 

apontado por Lave & Wenger (1991 e seção 2.3): trata-se de uma aprendizagem baseada na 

mobilização de conhecimentos (que podem ter sido “transmitidos” numa exposição, como 

acredito que seja o caso da instrutoria), que por sua vez objetivam que um sujeito atue de 

forma produtiva e adequada numa comunidade de prática. Portanto, ao fazer referência ao 

aprendizado pela participação, compreendo esta como mobilização de conhecimentos para 

uma ação, diferente do aprendizado por exposição, que exige mais um regime de atenção e 

uma tarefa cognitiva de tornar aquele conhecimento significativo.  

 A participação, por sua vez, por tratar-se sempre de uma atividade situada, está sujeita 

a diferentes estruturas, enquadres, alinhamentos, estratégias discursivas, que vão depender da 

própria situação. Nesta seção, portanto, analiso as faixas de atividade na instrutoria que 

contaram com uma participação especial dos estudantes: não somente na participação em 

discutir os tópicos de aula, como também de encenar situações de prática clínica para treinar o 

que seria mais adequado na consulta. 
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 A participação dos estudantes nesta faixa de atividade ocorreu de duas formas: 

primeiro, na cena produzida em ato pelos estudantes, dentro do momento da instrutoria. A 

segunda, é o momento em que as cenas são assistidas novamente por todos os participantes, e 

submetidas à discussão. Portanto, há um intenso intercambio dos papeis de falante e ouvinte 

entre estudantes e instrutora.  Como esta segunda também inclui a primeira, é da discussão 

dos vídeos, com a transcrição também destes, que faço esta análise
34

.  

  

6.2.1 “O problema não é o trabalho, o problema é a sua saúde, meu jovem”: quando a 

aproximação leva ao acolhimento. 

 

A situação apresentada a seguir ocorre após a atividade de encenação de três vídeos 

gerados espontaneamente: a instrutora sorteou os papeis de médico/paciente entre os 

participantes, e orientou que encenassem, livremente, como acreditariam que deveria dar-se o 

primeiro momento de uma consulta clínica. Após as encenações, filmadas em vídeo na sala ao 

lado, e assistida em tela de TV na sala com a instrutora e demais participantes, o grupo voltou 

a assistir os vídeos na ordem da filmagem. O excerto a seguir ilustra o início desta atividade 

do grupo, com a discussão da primeira encenação, constando a transcrição do vídeo 

intercalada pela discussão do grupo. 

 

Excerto 12 

 001 Mauro: opa, boa tarde senhor 

 002 Patrick: opa (.) boa tarde [  ] 

 003 Mauro: qual seu nome? 

 004 Patrick: Patrick 

 005 

006 

Mauro: prazer ((aperta as mãos do Patrick, ambos voltam para a 

mesa)) 

 007 Patrick: hoje eu vim com um problema aqui cara eu to:: 

   

 315 

316 

317 

318 

319 

320 

Ilma: só esse iniciozinho (.) aí ele foi foi ali- como é que é- 

foi ver o <paciente> foi cordial perguntou o nome mas ele não se 

apresentou né, faltou um pouquinho ele se (.) chegar e se 

apresentar aí ele senta(.)quando ele senta a ansiedade é tão 

grande ele não consegue falar (.) nada ele nem pergunta nada, 

não foi? 

                                                           
34

 No procedimento de transcrição, fiz primeiramente dos vídeos, e em seguida, da gravação oral da discussão do 

grupo, fazendo os devidos cruzamentos para apontar os momentos que os vídeos eram interrompidos pela 

instrutora para discussão do grupo. Por se tratar de duas faixas de atividade, as transcrições das encenações de 

consulta clínica estão em negrito.  
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 321 Ana: °o paciente (já fala)° 

 322 Ilma: O paciente já fala então vamo lá  

 

 As linhas numeradas de 001 a 007 constituem a transcrição do vídeo de simulação de 

consulta, faixa de atividade que ocorreu em ato no evento instrutoria e que, sendo filmada, era 

assistida em seguida pelo grupo. Nesta tarefa de aprendizagem, os estudantes encenavam os 

papeis de médico e paciente no início de uma consulta. Portanto, suas performances 

interacionais e discursivas buscaram dar conta do enquadre consulta, no interior de uma 

situação de aprendizagem na instrutoria.  São duas faixas do evento instrutoria que ocorrem 

simultaneamente. Aquela que ocorre de forma fictícia – a consulta clínica –  é construída 

pelos participantes, interacionalmente, na mudança do tom em suas falas. No caso do excerto 

13, é o que ocorre nos turnos assinalados em negrito, na interação entre Mauro e Patrick. De 

acordo com Goffman ([1986]2012), tal mudança é característica de situações de 

reconstituição técnica, definido como “faixas do que poderia ter sido uma atividade ordinária 

[que] podem ser executadas, fora de seu contexto habitual, para fins utilitários abertamente 

diferentes dos da execução original, entendendo-se que o resultado original da atividade não 

ocorrerá” (GOFFMAN, [1986]2012, p.89)
35

. Portanto, trata-se de uma alternância na fala em 

função de um papel didático do falante. Assim como em diversas faixas do evento instrutoria, 

a instrutora altera o tom da sua fala para demonstrar modos considerados adequados de se 

realizar atendimentos. Nesta faixa, por sua vez, a tonalização cumpre a função de ensaio 

técnico pelos estudantes, o qual era assistido em seguida pelo grupo, e interrompido pela Ilma 

para a discussão (o que também gera mudança de footing, como será apontado).  

Nesta faixa de simulação, Mauro cumprimenta Patrick, e este toma o turno com o 

relato de um problema. Ao fazer este relato, na linha 07, Patrick simula o footing de paciente. 

Ilma interrompe o vídeo, e realiza uma formulação sobre o evento de fala. A formulação, 

nesta e em outras situações da instrutoria, ocorre de modo a descrever, ou caracterizar, ou 

chamar atenção para algum de seus tópicos, como disposto acerca da formulação por 

Garfinkel & Sacks ([1969] 1986). Contudo, diferente do preconizado tradicionalmente sobre a 

prática da formulação, esta dar-se-á não necessariamente a partir do turno anterior, mas sim a 

partir da interação encenada durante o mesmo evento de instrutoria, e assistido pelos 

participantes na sequencia do encontro.  No excerto, Ilma descreve o trecho a partir da atitude 

                                                           
35

 Goffman denominará maquinação [fabrication] a tonalização com intuito levar o interlocutor a uma falsa 

convicção a respeito do que está ocorrendo na interação, o que é diferente da reconstituição técnica, cujo 

objetivo é fazer aprender. 
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do Mauro, o qual ela caracteriza como cordial, em virtude de cumprimentar a pergunta o 

nome. 

 Ainda formulando a fala dos participantes na simulação, Ilma aponta que Mauro 

estaria ansioso, de modo a não falar nada, o que leva Patrick a tomar o turno. Tal 

compreensão é ratificada pela participante Ana, que indica a pró-atividade do Patrick em falar 

primeiramente. 

 A prática da formulação da instrutora Ilma descreve e avalia a fala dos participantes 

em situação de simulação. Tais ações, por sua vez, terão como função de avaliar e ensinar, 

através do destaque das ações exercidas pelos participantes em sua fala, como deve ocorrer a 

consulta clínica adequada aos parâmetros discutidos pelo grupo. Ao formular, ou fazer 

comentários prescritivos e avaliativos também, como ocorre entre as linhas 315 e 320, Ilma 

exerce o controle dos tópicos, através da seleção dos temas considerados por ela relevantes 

para a discussão, ao mesmo tempo que não deixa de ratificar a participação dos demais, 

conforme observaremos nos excertos a seguir. Neste sentido, estes tipos de formulação 

também diferem-se dos orientados pela literatura consultada, considerando quem nem sempre 

o estudante toma o turno para confirmar ou não a formulação feita pela docente. Atribuo a 

isso uma característica do espaço acadêmico, cuja tradição parece ser a de não confrontar 

posicionamentos do docente no espaço de aula.  

 

Excerto 13 

 007 

008 

009 

010 

011 

Patrick: hoje eu vim com um problema aqui cara eu to:: (2.0) eu 

tive com depressão nesses dias e: (.) com a morte do Michael 

Jackson (.) e fiquei e fiquei dois dias sem ir ao trabalho e 

pre-precisava que você arrumasse um atestado (.) isentando eu 

desses dois dias de trabalho 

 012 (2.0) 

 013 Mauro: °eu também fiquei triste com a morte do Michael Jackson°  

 014 

015 

Patrick::eu sou muito fã do Michael Jackson muito fã(.)                                                                                                                                                                                                                                             

[eu tenho tudo do Michael Jackson 

 016 

017 

018 

Mauro:[°você pensou em viajar pra lá, pros Estados Unidos pra 

ver o enterro dele° 

(.) 

 019 

020 

021 

Patrick: não, não cheguei a viajar, mas (.) eu sou muito fã do 

Michael Jackson desde criança e tive vários problemas 

neurológicos 

   

 323 Participantes: @@@ 

 324 

325 

326 

Ilma: o quê que acontece o paciente chega e ele fala (xxxx)o 

médico que não consegue falar nada tá e aí que que o médico- 

isso atrapalha, não atrapalha, é isso mesmo, que que a gente 
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327 pode fazer 

 328 Pedro: °pede pro cara ter calma°  

 329 

330 

Alex: °fazer os sintomas, o quê que ele tá sentindo, se está há 

muito tempo° 

 331 Ilma: humm 

 332 

333 

Mauro: eu acho bom deixar ele também falar pra ele se colocar 

pra fora aquilo  

 334 que ele tá sentindo= 

 335 Ilma: =hum hum= 

 336 Mauro: =quanto mais num caso de depressão 

 337 Ilma: hum hum 

 338 

339 

Alex: eu acho que faz bem pra ele aí depois aí o médico começar 

a a traçar o (xxx) 

 340 Mauro: [mas tem médico que não conversa  

 341 

342 

Pedro: [mas tem médico que tem que perguntar primeiro o que tá 

acontecendo  

 343 

344 

345 

Ilma: mas não deu oportunidade, o ideal é que o médico dê uma 

introdução ali e pergunte, mas ali pode acontecer isso o médico 

nem sentou aí o outro já tá falando (.) o quê que eu vou fazer?  

 

Como podemos observar, num movimento entre as linhas 07 e 17, após Mauro dirigir-

se ao Patrick, cumprimentá-lo, perguntar o nome, e ambos sentarem-se em suas cadeiras, 

Patrick toma o turno, antes do médico, relatando que, devido a um problema de depressão, 

faltou ao trabalho e precisa de atestado médico que o isente destes dias. Patrick, ao iniciar esta 

interação, enquadra o evento enquanto uma consulta médica cujo objetivo final é o atestado 

médico, e não o restabelecimento de um quadro de saúde. Ao fazer o pedido, o paciente 

legitima a prática médica como única instancia autorizada para resolver questões trabalhistas, 

uma prática cotidiana na relação empregador/empregado. Trata-se de uma possibilidade de 

emergência da voz da vida cotidiana, no sentido de Mishler (1984). 

Após o tuno do Patrick, Mauro, após uma pausa, alinha-se ao posicionamento do 

paciente: também esteve triste devido a morte do cantor Michael Jackson. Tem início um 

ciclo, em que o evento consulta é reenquadrado em uma situação de conversa cotidiana, onde 

Mauro pergunta se Patrick pensou em ir ao enterro, e conforta-o do ponto de vista religioso. 

Patrick, por sua vez, relaciona o seu problema a questão neurológica, algo que poderia ser 

incomum numa situação real de consulta. Nesta sequência, entre as linhas 19 a 21, (não, não 

cheguei a viajar, mas (.) eu sou muito fã do Michael Jackson desde criança 

e tive vários problemas neurológicos) Patrick produz um account, para realizar uma 

ação de explicabilidade, ou uma prestação de contas, que aponta a perspectiva dos 

participantes da simulação acerca da necessidade de uma justificativa para a presença de um 

paciente em um consultório – o que pode ser considerado padrão na consulta clínica. 
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Contudo, o caráter de cênico relativamente espontâneo do evento torna-se explícito nesta 

situação, a partir de um account pouco recorrente em situação clínica: justificar uma 

depressão, em decorrência da morte de um cantor, agravado por problemas neurológicos. 

Quando Ilma interrompe o vídeo, na linha 323, os participantes riem da situação 

simulada pela dupla. Ilma descreve a situação ressaltando que o médico não conseguira falar 

nada. Após, faz perguntas aos participantes acerca do seu posicionamento sobre o corrido: se 

isso atrapalharia a consulta, se fariam de outra forma.  

Com a questão lançada aos participantes, Pedro toma o turno, e prescreve o tipo de 

ação de poderia ser adequada – pedir para o paciente acalmar-se. Alex toma também o turno e 

indica outra ação, que seria verificar os sintomas dos participantes. Ilma sinaliza sua atenção e 

ratificação da fala dos participantes, dando também abertura para a continuidade. Mauro 

também prescreve a ação de deixar o paciente falar, principalmente por tratar-se de uma 

situação de depressão. Ilma concorda, seguido pelos turnos sobrepostos de Pedro e Mauro, 

indicando que nem todo médico conversa. 

Ilma toma o turno e orienta que o ideal é que o médico pergunte, apesar de nem 

sempre ser o que ocorre em situação clínica, e devolve ao grupo a reflexão acerca do que 

fazer em situação assim. 

Neste excerto, a formulação inicial da Ilma (nas linhas 324 a 327), ao descrever o 

evento a partir da não participação iniciada pelo médico, seguida de perguntas ao grupo, 

engendra a participação dos demais para que sejam elencadas as prescrições, a partir de 

estoques de conhecimentos interacionais,  sobre trabalho interacional clínico (como ocorre na 

linha 328, com o turno do Pedro, na linha 329, com o turno do Alex, na linha 332, com o 

turno do Mauro). As contribuições dos participantes são ratificadas pela Ilma, que lança de 

verbalizações mínimas como pista de contextualização para indicar sua concordância e 

atenção às contribuições (linhas 331, 335 e 337). Ao final, ela qual destaca o ideal de uma 

consulta (linha 343- “o ideal é que o médico dê uma introdução ali e 

pergunte”), e levanta outra questão a ser discutida pelo grupo.  

Destaco, aqui, o enquadre de aprendizagem pela participação, cujas ações de ensinar e 

aprender ocorrem colaborativamente, gerando uma cognição socialmente partilhada, onde a 

participação dos estudantes na indicação de prescrições são legitimadas pela instrutora (como 

indicado no parágrafo anterior). Ilma mantem o footing de avaliadora e orientadora da 

discussão, assumindo as funções de animadora, autora e responsável. Os estudantes, enquanto 
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falantes e ouvintes ratificados, assumem também um alinhamento de participantes na 

discussão – animadores, autores e responsáveis. Ações nesta perspectiva são reafirmadas a 

seguir, quando Ana toma o turno para responder a questão da Ilma: 

 

Excerto 14 

 

 

346 

347 

348 

Ana: °não acho que tem que ouvir mas é que- se não o paciente 

começa a dar voltas daí que você tem de maneira educada 

interromper e a fazer as perguntas°  

 349 ((vários falam o mesmo tempo)) 

 350 

351 

Ilma: ele então mostrou pela conduta dele que ele é um paciente 

o que?  

 352 Rafael: depressivo 

 353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

Ilma: depressivo, tava muito ansioso até na linguagem do 

paciente aquela necessidade de falar tudo rápido né e ele ficou 

prestando atenção, agora ele tem que falar alguma coisa, ele 

encontrou uma brecha, vai se colocar, então o ideal ali é ele 

fazer o que alguém falou uma coisa muito interessante aqui, 

nessa volta quando o paciente deu uma oportunidade (4.5) mas no 

sentido de reorganizar aqui  

 360 Xxxx 

 361 

362 

363 

364 

365 

Ilma: é mas, tá meio bagunçado, bem bagunçado que ele chegou e 

opa pum foi logo falando (.) então tá na hora do médico se 

pronunciar e dar uma organizada naquilo, como é que ele pode 

organizar? (5.3) hum, vamos ver, fazendo as perguntas em cima 

daquilo que ele mostra  

 366 Xxxx 

 367 Rafael: fazendo [as perguntas dentro dos sintomas xxx] 

 368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

Ilma: ou     [fazendo as perguntas ou investigar] ou então 

muitas vezes o que pode organizar também embora não esteja ali é 

ele chega e ele denuncia no bom sentido que- “eu to percebendo o 

Rafael né que você tá muito:: angustiado com isso aí” tipo o 

paciente se sente é- eu to expressando os sentimentos dele mas- 

isso é o acolhimento tipo assim eu to <percebendo> é uma maneira 

de acolher né, “que você tá ansioso, mas vamos conversar” (2.3) 

percebe? “olha eu to percebendo que você tá muito ansioso tá com 

muito medo então lá vamos conversar sobre isso” então ele- é 

como se ele tivesse voltado lá no início e agora vamos iniciar 

mas que que o nosso médico fez? 

 379 Ana: deu corda 

 380 Participantes: @@@ 

 381 Ilma: quê que o nosso médico fez? 

   

 

Este excerto é constituído pela sequência do anterior: após a pergunta da Ilma acerca 

do que fazer quando o paciente toma o turno, Ana aponta que o médico deve ouvir, mas 

prescreve que ele, educadamente, interrompa para fazer perguntas. Após um trecho inaudível, 

com várias falas sobrepostas, Ilma retoma o turno, solicitando ao grupo que destaque o tipo de 
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comportamento do paciente. Rafael caracteriza-o como depressivo, o que é retomado pela 

Ilma. Ela também destaca a ansiedade como característica do paciente, e segue como a 

prescrição sobre o agir do médico e a necessidade de que ele tome o turno assim que o 

paciente der oportunidade. Neste trecho, o enquadre de aprendizagem é configurado através 

do padrão interacional iniciação – resposta – avaliação (IRA, cf. seção 2.4), onde a instrutora 

reforça a contribuição do participante, e instrui acerca de outros tópicos não considerados.  

Após as prescrições, Ilma, na linha 361, inicia um novo movimento de formulação, 

através de uma avaliação e síntese de como a troca de turnos entre os participantes da 

simulação desenvolveu-se até aquele momento (“tá meio bagunçado, bem bagunçado 

que ele chegou e opa pum foi logo falando”). Após uma micropausa, a 

instrutora faz uma pergunta, a qual não é respondida pelos participantes. Ela, então, prescreve 

a necessidade de fazer perguntas em cima do que o paciente demonstra. Nesta situação, a 

instrutora lê as anotações que estão no flipchart. Rafael toma o turno e complementa a 

orientação de fazer as perguntas em cima dos sintomas do paciente. 

Em seguida, Ilma inicia um longo turno, com orientações acerca da prática clínica. 

Nestas, a instrutora intercala seu turno com uma série de enunciados que ilustrariam a fala do 

médico em sua prática. Seu status de participação assume características de animadora da fala 

que representa o alinhamento médico, como ilustrados pelas falas “eu to percebendo o 

Rafael né que você tá muito:: angustiado com isso aí” ; “que você tá 

ansioso, mas vamos conversar”; “olha eu to percebendo que você tá 

muito ansioso tá com muito medo então lá vamos conversar sobre isso”. 

Tratam-se de tonalizações demonstrativas, como formas de representar o acolhimento. Tais 

falas são marcados pela explicitação do enunciador acerca do reconhecimento dos 

sentimentos do interagente, e por conseguinte, um convite a falar sobre o assunto.  

Neste excerto, em suma, as prescrições apontadas pela Ilma, com pequenas 

contribuições dos participantes, engendram uma ação de ensinar aos participantes 

performances discursivas que atenderiam a função de tornar a consulta clínica uma prática de 

acolhimento, no momento inicial de uma consulta. A prescrição assumida pela instrutora é 

intercalada por ilustrações de discursos médicos, explicitando o caráter performático e 

didático da aprendizagem da comunicação da prática clínica na formação médica. 

Após esta orientação, a instrutora aciona o final da filmagem da simulação da 

consulta: 
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Excerto 15 

 022 

023 

Mauro: °mas Deus sabe a hora de cada um né (.) ele: você tem que 

ver que agora ele deve tá num lugar melhor e tal 

 024 (2.0) 

→ 

 

025 

026 

Patrick: mas doutor eu preciso disso se não eu vou ser mandado 

embora do trabalho 

 027 (2.0) 

 028 Mauro: não:: o atestado a [gente pode arranjar 

→ 

 

029 

030 

Patrick::                 [ isso eu tenho filho eu tenho:: tenho 

esposa= 

 031 

032 

Mauro: =o problema não é o trabalho o problema é sua saúde meu 

jovem ((bate nas mãos do Patrick)) 

→ 

 

033 

034 

Patrick:eu sei que é minha saúde mas (.) eu não posso deixar as 

crianças sem  

 035 (.) 

 036 

037 

Mauro: °não eu posso te ajudar e tal só que- seu filho tem 

quantos anos° 

→ 038 Patrick:: meu filho tem três anos  

 039 Mauro: e o outro 

 040 Patrick: o outro tem um já até dança Michael Jackson também 

 041 

042 

Mauro: @@@ cara nossa @@@ e sua esposa sua esposa gostava dele 

também 

 043 

044 

Patrick:: não minha esposa não sempre foi contra mas (2.8)ela 

entende(.) eu não pude ir ao trabalho (choro muito)  

 

 

Na sequência da simulação da consulta, após a conversa com Mauro, Patrick retoma 

seu objetivo: a necessidade de um atestado, sob pena de ser demitido do emprego (linhas 25-

26), reenquadrando o objetivo da tarefa clínica como resolução de problema trabalhista, o 

qual é renegociado pelo médico, o qual aponta que o problema é o restabelecimento da saúde. 

Após outra pequena pausa, outro movimento é retomado: a conversa cotidiana. Mauro 

pergunta a Patrick sobre sua família e se sua esposa estaria ciente sobre o problema. Após a 

pausa, o médico aponta a resolução, que seria de “arranjar” o atestado e indicar que se 

conforme com a situação, numa tentativa de minorar a causa do problema de depressão – falta 

ao trabalho. 

Nestes movimentos sequenciais da simulação do início de uma consulta, tornam-se 

emergentes dois diferentes enquadres da tarefa clinica (aqui encenada enquanto um exercício 

de produção de conhecimento interacional): por parte do paciente, a função de “arranjar” um 

atestado médico; por parte do médico, o objetivo de restabelecer a saúde de Patrick, ainda que 

ele não indique explicitamente como; contudo, busca fazer através da conversa, da escuta, do 
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conforto. Relacionando ao proposto por Mishler – o reenquadre da tarefa clinica através da 

voz da medicina e da voz do cotidiano, observa-se que Mauro busca construir uma situação de 

resolução, mas não através do saber médico-científico, a sim a partir da perspectiva do 

participante, investigando seu posicionamento, relação familiar, e confortando-o, como 

mencionado. Isto poderia ser compreendido, portanto, como um enquadre a partir da voz do 

cotidiano, e a preocupação no restabelecimento da saúde. Contudo, tal enquadre não é bem 

aceito pelo Patrick: sua preocupação cotidiana relaciona-se ao seu trabalho, e não a sua saúde.  

O conflito entre as vozes é marcado no texto através de algumas pistas de 

contextualização, acionadas nos turnos assinalados com setas (→).  Na linha 25, Patrick faz 

uso da expressão adversativa “mas” para assinalar que, apesar de concordar com a situação do 

“Michael Jackson”, sua preocupação maior é com o atestado (uma manifestação da voz da 

vida cotidiana). O mesmo acontece com o uso da adversativa “mas” na linha 33, na tentativa 

de reenquadrar sua necessidade diferente da preocupação do médico. A presença da voz da 

vida cotidiana é também assinalada quanto é topicalizado o “filho” pequeno e a necessidade 

de alimentá-lo e, portanto, necessidade de trabalhar. 

Nestas sequências, chama atenção o papel da pausa entre eles. Em se tratando de uma 

situação simulada, construída em conjunto pelos participantes, relaciono as pausas não 

necessariamente a um momento da tarefa clínica em si, mas sim motivada pela situação de 

encenação espontânea, cuja situação fora totalmente construída a partir de papeis sociais – 

médico e paciente – emergentes de forma momentânea, o que pode trazer efeitos às 

performances dos participantes, dado que a encenação requer mais uma dose de teatralidade 

do que de cuidado clínico. Um exemplo pode ser ilustrado pelo tom baixo do médico, nas 

linhas 22 e 36, o qual também atribuo mais pela situação desconforto com a filmagem do que 

pela atitude profissional. 

Ressalto, deste modo, uma situação híbrida de interação (cf. SARANGI, 2000) na 

própria atividade de simulação: estudantes envolvidos em uma atividade, onde a 

espontaneidade e a ansiedade por serem observados fazem parte da tarefa, e ao mesmo tempo 

a interação em situação de simulação da prática clínica, a qual é negociada pelo médico e pelo 

paciente quanto a relato de queixa, aconselhamentos, solução. A seguir, observo as 

considerações feitas pelos participantes acerca deste excerto: 

 



123 
 

Excerto 16 

 382 

383 

384 

Ilma: que que tá acontecendo? ele tá ouvindo o paciente, com 

interesse, tá mostrando- tá tendo contato visual, só que a 

reação dele não sei se ele é meio né  

 385 Alex: ele não tava analisando o que tava em questão  

 386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

Ilma: exatamente a questão mesmo ele- é como se fosse ali uma 

mesa de bar né não no sentido de vamos dizer assim é (.)tornar a 

coisa boba não é isso não, mas, sabe ali é uma consulta eu estou 

aguardando que ele tá chegando pra colocar é claro que um 

comentário ou outro- mas ele entra na história de tal maneira 

(.) né, ele entra parece aquele colega >ih o michael jackson 

esse mesmo< não faz assim né, mas ele tem que ter um pouco de 

cuidado em relação a isso se não eu acabo me envolvendo de tal 

forma na história que:: que o objetivo do paciente acabou pra lá 

(.) cadê o objetivo de tentar ouvi-lo, tentar ver a depressão 

dele né o que que tava acontecendo, não sei se vocês concordam 

né, o que que vocês acharam mais (.) essa atitude do médico 

(3.2) ele abre muito né, parece que::  

 

Neste excerto, Ilma produz uma formulação dos turnos anteriores através da descrição 

das impressões emitidas (cf. GOFFMAN, [1959] 2009) pelos participantes: o interesse através 

da escuta atenta, o contato visual. Contudo, Alex aponta que tais impressões emitidas não 

eram ratificadas pelas ações em pauta: o médico não estava analisando o que estava em 

questão. Em outros termos, seria a explicitação, pelo Alex, do conflito entre a voz da vida 

cotidiana e a voz da medicina, ainda que de modo diferente do previsto por Mishler (1984): a 

voz da vida cotidiana voltada para problemas de ordem profissional/trabalhista (e não do 

estabelecimento de saúde), e a voz da medicina voltada para a promoção da saúde de forma a 

melhorar a qualidade de vida do paciente (e não somente alterar um quadro clínico), conforme 

comentado na análise do excerto anterior. 

A instrutora concorda com a contribuição feita pelo participante, na linha 386, 

explicitando com uma pista de contextualização (”exatamente a questão”) em um longo 

turno onde avalia as ações da simulação, equiparando-as a uma “mesa de bar”, a uma atitude 

de “colega”, reenquadrando a situação para algo diferente do enquadre consulta clínica, o qual 

estaria relacionado ao objetivo de ouvir o paciente para compreender a depressão e o que 

estava efetivamente ocorrendo.  

Sequencialmente à colocação da Ilma, os participantes ressaltam suas considerações 

sobre o evento. 
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Excerto 17 

 399 Patrick: pra ele me dar atestado tava bom  

 400 

401 

Pedro: eu acho que isso vai depender muito da situação do 

paciente em si 

 402 

403 

Ilma: não, ele podia diagnosticar melhor, mas conversando sobre 

o assunto  [ele vai diagnosticar melhor]  

 404 

405 

Pedro:   [na abertura da conversa que ele] pode obter mais 

alguns sintomas que ele visualmente não vê  

 406 

407 

408 

409 

Alex: é:: tem um jeito de abrir a conversa mas direcionando para 

o que o médico quer, sabe, você vai direcionando pro objetivo 

você vê que o paciente tem, você vai abrindo mas vai assim é:: 

direcionando  

 410 Ana: eu vou abrindo, exatamente  

 411 Xxx 

 412 

413 

Ana: pode ter mais além dos sintomas que ele possa tá 

visualizando=  

 414 Ilma: =com certeza= 

 415 Ana: =que na conversa ele [pode caracaterizar] 

 416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

Ilma:                    [então a gente vai explorar]- mas ali 

tá né, como ele toma o michael jackson pra ele também, ele se 

coloca na conversa e ali acaba o que? ele colocando as coisas 

dele na conver- ele pode explorar com certeza, muito mais, mas 

sempre com o objetivo de enriquecer aquilo que o paciente tá- 

ali não “eu também gosto” ai acabou a história né, ficou meio 

assim aberto  

 423 Alex: todo mundo gosta  

 424 Marcela: ficou uma conversa de amigos  

 425 Ilma: é, não que o médico não seja amigo gente, não é isso não  

 426 Alex: mas sem objetivo no caso 

 427 

428 

429 

Ilma: é ficou uma coisa sem (.)aparentemente ele não tinha muito 

objetivo ali tá (.) e ele tava insistindo pra coisa, não é (3.6) 

ele tá atencioso   

 

Neste excerto, após as considerações da Ilma, Patrick, também ator da simulação, 

toma o turno, justificando que, para uma situação de receber atestado, a prática dos 

participantes estaria suficiente. Pedro, por sua vez, complementa indicando que isso 

dependeria da situação. Ilma, em seguida, toma o turno, avaliando que o médico poderia 

diagnosticar melhor. Pedro retoma o turno, e reafirma o posicionamento de que o médico 

poderia investigar com maior detalhamento a situação do paciente. Alex ressalta que, 

justamente através da conversa, o médico poderá direcionar a consulta para os seus objetivos, 

o que é concordado pela Ana e pela Ilma na sequencia.  

Ilma, na linha 416, retorna à situação simulada, indicando que o médico cumpre um 

papel de se colocar na situação, contudo, não direciona para o seu objetivo, deixando a tarefa 

clínica em aberto. Em outros termos, o médico enquadra-se no frame proposto pelo paciente 

simulado, mas não redireciona o evento para a questão clínica da depressão. Marcela 
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caracteriza tal evento como um encontro entre amigos, o que é rechaçado pela Ilma, com a 

ressalva de que tal amizade deve ter limites. Por fim, na linha 427, Ilma avalia e caracteriza o 

momento como um encontro em que, apesar da falta de objetivo, o médico demonstra-se 

atencioso. Após esta fala, Ilma retoma a videofilmagem, onde assistem ao trecho final da 

simulação e fazem as últimas considerações: 

 

Excerto 18 

 045 Mauro: sua esposa sabe do que você tá passando? 

 046 Patrick:sabe sabe mas  

 047 (2.2) 

 048 

049 

Mauro: posso arranjar o atestado sim mas você e o michael 

jackson po- você tem que: tem que se conformar um pouco 

   

 

 

 

 

→ 

 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

Ilma: alá, ele nem tava tocando mais o- (.) né, a gente 

interrompeu aqui, foi? desculpa tá, mas era só esse- ele mesmo 

voltou o assunto do michael jackson né, parecia que você tava 

querendo mais falar do michael jackson do que o outro, mas 

enquanto ele fala ele teve uma postura de acolhimento, escutou 

acho que no início você não falou o nome né, o paciente- essa 

coisa da- ele tava realmente mostrando uma linguagem assim uma 

coisa meio ansiosa né, e outra coisa, dá a impressão que quanto 

mais ele fala mais vai excitando o paciente, não sei se essa é a 

palavra certa  

 440 Patrick: (°era esse o objetivo°) 

 441 Participantes: @@@ 

 442 

443 

444 

445 

Ilma: oh jesus vocês entenderam o que eu falei? parece que de 

repente ele vai aumentando mais ainda a ansiedade dele, que 

mais? tem alguma coisa qui oh qualidade ele não tava mostrando 

pressa, NE 

 446 Participante não identificado: nenhuma 

→ 

 

447 

448 

449 

450 

451 

Ilma: nenhuma, muito pelo contrário né, (.) afetuoso, não deu 

pra ver isso, não adotou um papel distante, pelo contrário foi 

até (.) até demais, aqui tava com contato, a postura dele né, 

tava adequada não usou nenhum vocabulário difícil, tá então em 

linhas gerais, tá bom? tá rápido demais, tá devagar demais?  

 

Neste final de discussão do vídeo, Ilma produz uma formulação que descreve a 

encenação da dupla a partir das ações de acolhimento e escuta, ainda que de forma ansiosa, 

como dito pela instrutora na linha 443. Em seguida, Ilma caracteriza o estudante no papel de 

médico como afetuoso, salientando os termos “afetuoso” e “contato”, enquanto pistas de 

contextualização para marcar tópicos relevantes. A instrutora avalia a consulta, em modo 

geral, de forma positiva.  

Em síntese, a análise da discussão do primeiro vídeo permite os seguintes 
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comentários: 

(a) O macroenquadre de aprendizagem foi construído pelas faixas de atividade de 

simulação e discussão do vídeo, que por sua vez engendram um enquadre de 

consulta e de avaliação e orientação sobre a conduta na comunicação médica 

(conforme os excertos 12 ao 18); 

(b) Os estudantes, ao simularem a consulta, fazem uso de tonalização para construir os 

footings de médico e paciente, partindo de sua estrutura de expectativas sobre a 

consulta clínica, e lidando com os problemas interacionais (pausas e risos) que 

uma simulação espontânea pode gerar. Ao manter os alinhamentos, colocam-se 

como animadores e autores das falas, e a responsabilidade é implicitamente 

atribuída aos papeis de médico e paciente (conforme as transcrições em negrito, 

nos excertos 12, 13, 15 e 18).  

(c) A docente, por sua vez, mantém um alinhamento de orientadora e avaliadora da 

performance dos estudantes, fazendo uso de formulações para caracterizar, 

descrever e avaliar a situação simulada (conforme a análise dos excertos 13, 14, 

16, 17 e 18). 

(d) As ações de acolhimento e escuta foram sinalizados, na simulação, pela abertura 

do médico ao problema descrito pelo paciente, e ainda assim gerando um conflito 

entre a voz da medicina e a voz da vida cotidiana (conforme análise dos excertos 

15 e 16, onde foram salientadas algumas pistas de contextualização que 

corroboram com a análise). 

(e) Enquanto temas focais, são apontados manifestações acolhimento – como a escuta, 

o vocabulário, o compadecimento – ressaltando-se o cuidado que se deve ter para 

que o enquadre consulta não se torna uma conversa cotidiana (conforme analisado 

no excerto 16).  Isto corresponde, em minha leitura, ao prescrito pelo regime de 

comunicação proposto por der Molen & Lang (2007), quando recomendam as 

estratégias não seletivas de demonstrar atenção e a seletiva de fazer perguntas e 

refletir sentimentos, conforme seção 3.2. 

(f) Por fim, também são mantidas as ordens de comodificação e tecnologização 

discursiva, tendo o discurso como um produto a ser consumido e lançado na 

consulta (comodificação), através de uma aprendizagem (tecnologização). A troca 

de turnos entre Mauro e Patrick também permitem uma abertura à democratização 

como ordem discursiva, dado o espaço para a fala ser constantemente negociado 
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pelos participantes, conforme a transcrição do vídeo analisado nos excertos 12, 13, 

15 e 18 

A análise a seguir contempla a transcrição do segundo vídeo de simulação de consulta 

do grupo. 

 

6.2.2 “Por que correr do médico, tá com medo?”: quando a atitude afasta o paciente. 

 

 A próxima discussão parte da segunda encenação, desta vez realizada por duas alunas 

no papel de médica e paciente. Esta, assim como a anterior, foi realizada de forma 

relativamente espontânea, quanto ao problema trazido pela paciente e as performances 

desenvolvidas por ambas. 

 

Excerto 19 

 001 ((Patrícia bate na porta)) 

 002 Marcela: pode entrar @@@ 

 003 (.) 

 004 ((Marcela levanta-se e abre a porta)) 

 005 Marcela: oi boa tarde= 

 006 Patrícia: =boa tarde 

 007 Marcela: qual seu nome? 

 008 Patrícia: Patrícia 

 009 Marcela: seja bem-vinda 

 010 Patrícia: obrigada 

 011 Marcela: sente-se aqui por favor  

 012 Patrícia: @@@ 

 013 Marcela: então o que traz você aqui? 

 014 Patrícia: apareceu uma dor na minha perna de repente e eu não  

 015 sei o que que é (.) tava doendo demais 

 016 Marcela: e tem quanto tempo isso? 

 017 Patrícia: ah uma semana 

 018 Marcela: nossa uma semana @@@ 

 019 Patrícia: é corri do médico 

 020 Marcela: e porque isso assim correr do médico, tá com medo? 

 021 

022 

Patrícia: não, é que eu tava tomando remédio pra ver se a dor 

passa 

 023 Marcela: mas que remédio sem receita nem nada 

 024 Patrícia: é:: tilenol @@@ 

 025 Marcela: mas não pode tem que procurar um médico pra que ele  

 026 possa te:: pra (.)te examinar passar o remédio correto (xxx) 

 

 Este trecho constitui somente a faixa de interação de simulação de consulta. Marcela e 
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Patrícia interagem através da troca de turnos característica da interação médico-paciente 

tradicional (cf. MISHLER, 1984), com perguntas e respostas, iniciadas na linha 13, sobre o 

problema que leva a paciente até o encontro. Marcela constrói o footing de médica, marcado 

pelo controle interacional (como na linha 13, com o turno então o que traz você 

aqui?).Patrícia, por sua vez, alinha-se como paciente, e em seu tuno, na linha 14, aponta 

diretamente que o motivo de sua visita é uma dor na perna, levando Marcela a indagar a 

quanto tempo ela sentira aquela dor. Quando a paciente responde o tempo de uma semana, a 

médica surpreende-se e ri. Deste momento em diante, o tópico “dor na perna” é alterado para 

a questão “relação paciente-médico”, quando Patrícia diz que “correu do médico”. De todo 

modo, atribuo essa alteração de tópico a um possível nervosismo demonstrado pelas 

estudantes participantes, cuja pista de contextualização é marcada pelos risos constantes, 

como nas linhas 02, 12, 18 e 24. Por tratar-se da primeira atividade de filmagem realizado 

pelas alunas do primeiro período do curso, as performances acabam trazendo marcas de 

possíveis situações de timidez, desconforto ou extrema espontaneidade, principalmente no 

gerenciamento dos tópicos.  

 No excerto a seguir, temos os comentários do grupo sobre este trecho: 

 

Excerto 20 

 452 Ilma: bem até agora, ela acolheu, como é que foi isso? 

 453 

454 

Mauro: ela acolheu bem ela só errou na hora de                                                                                                                                                                

[abrir a porta quando] ela entrar 

 455 Amanda: [na hora de abrir a porta] 

 456 

457 

458 

459 

460 

Ilma: é “entra” não foi essa que fez “entra” quer dizer né >a 

gente pelo amor de Deus né< “ENTRA O PRÓXIMO” não é assim que 

eles falam? “o próximo da ficha” da lista sei lá, né (.) então a 

gente tem que ter um certo cuidado não custa nada levantar aí 

depois ela levantou acolheu, ela falou o nome dela a doutora?  

 461 Participante não identificado: não  

 462 

463 

464 

465 

466 

467 

Ilma: não se identificou- é:: depois sentou, mostrou interesse, 

tava ouvindo e essa paciente também foi logo no assunto né (.) 

acho que também ela tava um pouquinho ansiosa foi logo no 

assunto “ah a doutora parece”- dá um pouquinho mostra pra gente 

através da linguagem da da (.)comunicação não verbal um pouco de 

ansiedade?  

 468 Rafael: acho que pelo timbre de voz também  

 469 

470 

471 

Ilma: hum hum ela apresenta um pouquinho de ansiedade ela não 

consegue relaxar ela tá assim né, vai, uma coisa assim meia 

aflita  

 472 @@@@ 
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 Ao comentar a cena das estudantes, Mauro avalia que a médica acolheu bem, contudo, 

teria errado na hora de abrir a porta, o que Ilma concorda, alterando o tom da sua fala e 

reposicionando-se no modo com a Marcela falou. Ilma acrescenta, além do modo como a 

médica chamou a paciente (a fala com esse chamado foi segundo antes da instrutora iniciar o 

aparelho de filmagem), o fato daquela não ter se identificado. Em seguida, acrescenta os 

pontos fortes do encontro: a demonstração de interesse e atitude de escuta. Por fim, a 

instrutora produz uma formulação, avaliando que ela estava ansiosa, perceptível pela 

comunicação não verbal. Rafael acrescenta que isso era visível pelo timbre da voz também. 

Ilma concorda, indicando que ansiedade gerou uma situação tensa, (por se mostrar “aflita”), 

comentário que gerou risos do grupo. Saliento aqui as pistas de contextualização que são 

enumeradas em perspectiva êmica: o tom de voz ao chamar a paciente, o comportamento não-

verbal, o timbre de voz, elementos que colaboram para a interpretação de que a médica estaria 

nervosa.  Após estes comentários, o grupo voltou a assistir a encenação: 

 

Excerto 21 

 027 

028 

Marcela: então assim foi só a dor mesmo na perna [ou mais alguma 

coisa 

 029 Patrícia:                                         [foi 

 030 Patrícia: nada muito estranho  

 031 

032 

Marcela: está certo então @@@ (4.2) posso te:: posso te receitar 

alguns exames pra depois a gente vê o que tá acontecendo com 

 033 

034 

você e::  

(2.3) 

 035 Marcela: passar algum remédio alguma coisa assim 

 036 (3.0) 

 037 Patrícia: é vamos ver os exames e depois a gente vê= 

 038 Marcela: =certo 

 039 @@@ 

   

 473 

474 

Ilma: eu acho que lá no inicio parece quando a paciente faz ela 

faz um julgamento, não faz?  

 475 Patrícia: °eu tomei remédio sozinha, uma coisa assim°  

 476 Ilma: não foi? o que que acontece ali no início? 

 477 Patrícia: ela falou que xxxx 

 478 Ilma: tem vergonha  

 479 Pedro: ela teve vergonha de procurar o médico 

 480 

481 

Ilma: é “que vergonha” como é que é que ela falou? lembra pra 

mim  

 482 Mauro: nossa, que vergonha  

 483 Xxxx 

 

 Neste excerto, a interação entre as estudantes, na simulação, mantém um enquadre de 
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consulta clínica padrão, com pergunta, resposta e o princípio de uma resolução: a realização 

de exames. Ilma, ao comentar, retoma um trecho da gravação anterior a esse, a ressalta a fala 

da médica ao qualificar a atitude da paciente sobre não ter procurado um médico antes: o 

“que vergonha”. Ao apontar esse problema na interação, Ilma retorna o vídeo, assiste este 

trecho novamente e comenta a seguir: 

 

Excerto 22 

 484 

485 

486 

Ilma: “senta aqui”, tá respeitosa cordial(.)agora tá vendo essa 

respiração (.)porque isso ocorreu também a paciente chega “ah eu 

corri do médico” ah por que isso, correu do médico? 

 487 Alex: °o julgamento né° 

 

 

 

 

 

→ 

 

 

488 

489 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

 

Ilma: é a gente tem que tomar o cuidado ali ela só questionou 

(.) né poderia “ah por que aconteceu não sei o que” mas tem 

gente que pode entrar >não foi o caso dela de imediato< o que a 

senhora correu do médico- fazer logo um julgamento uma bronca tá 

então a gente tem que é vamos dizer assim ouvir mais pra evitar 

isso “ah eu não tomo o meu remédio”,”>por que que a senhora não 

toma remédio?<” né eu tenho remédio mas não tomo, então calminha 

vamo ouvir primeiro o que que ela tem, eu posso até questionar 

quê que tá acontecendo pra senhora não tomar em vez de logo 

fazer um julgamento, se não ele vai embora daqui a pouco, tá 

certo? mais alguma? coisa a paciente também tava apressada, tava 

ansiosa, né? mais o que que a gente pode vê dela? 

 

 Os comentários sobre a encenação, neste trecho, são tomados em sua maioria pela 

instrutora. Ela caracteriza a médica como respeitosa, cordial, considerando a sua atitude na 

consulta simulada. Por outro lado, retoma o problema que ela caracteriza como “julgamento” 

por parte da médica sobre a paciente. Ao retomar o turno na linha 488, Ilma prescreve o 

cuidado que deve-se ter em não julgar o paciente, tendo como recurso a própria interação. 

Ilma altera o tom da sua fala, reposicionando-se como paciente e em seguida como médica: 

”>por que que a senhora não toma remédio?<”. Esta tonalização marca uma 

demonstração de como proceder na situação simulada pela Marcela, de modo a não julgar a 

paciente. Fazer a pergunta “por que...?” passa a ser indicado como uma estratégia para este 

acolhimento, o que condiz com a orientação prescrita no manual de der Molen & Lang (2007) 

como uma habilidade seletiva de escuta.  

 A partir destes excertos, observo também uma estrutura didática nesta faixa do evento 

instrutoria: a iniciação, com a simulação (transcrição em negrito, da interação entre a Marcela 

e a Patrícia); a avaliação, pela instrutora, como a participação de estudantes (excerto 20) e a 
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prescrição do como fazer, através das orientações da Ilma sobre estoques de conhecimentos 

interacionais (excerto 22).  

 O trecho a seguir constitui os últimos comentários sobre a encenação da Patrícia e da 

Marcela. 

   

Excerto 23 

 501 

502 

Ilma: “foi só a dor ou então tem mais alguma coisa que eu possa 

ajudar”   

 503 ((vários falam o mesmo tempo, em tom baixo)) 

 504 

505 

506 

Ilma: bom pelo menos já houve um pouco né, no acolhimento 

ninguém entrou na história né ela já ouviu mais a paciente, 

embora as duas mostrassem assim pela né, uma uma ansiedade  

 

 Neste final, Ilma novamente faz uso da alternância de tom, na linha 501, para 

reposicionar-se no lugar de uma médica e demonstrar como ela poderia agir verbalmente, 

atuando como animadora da fala médica alinhada ao perfil de acolhimento que a instrutoria 

busca ensinar. Em sua avaliação final, Ilma indica que houve acolhimento, apesar da 

ansiedade das estudantes.  

 Em síntese, a análise desta faixa de atividade, transcrita dos excertos 19 a 23, permite 

as seguintes considerações: 

(a) Mantém-se a manutenção do macroenquadre de situação de aprendizagem, através das 

faixas de simulação, avaliação e prescrição – microenquadres construídos pelos 

participantes; 

(b) São também reproduzidos os footings de médica e paciente, através da performance e 

do tom das falas da Marcela e da Patrícia; a instrutora também mantém um 

alinhamento de avaliadora e orientadora da atividade; 

(c) Um tipo de formulação é utilizado estrategicamente pela instrutora para avaliar as 

ações encenadas pelas participantes, como ilustrado no excerto 20 – ainda que 

sequencialmente tal avaliação não seja ratificada pelos estudantes; 

(d) Sobre o tema focal, é discutida a questão do acolhimento na prática clínica, 

relacionando-a a uma situação de abertura à escuta, de respeito ao posicionamento do 

paciente, sendo uma das estratégias a pergunta aberta, para deixar o paciente mais 

confortável. Ilma ensina isso através da alteração de tom em sua fala, como indicado 

nos excertos 22 e 23. 
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(e) Da abertura à escuta e respeito ao posicionamento do paciente, temos a 

correspondência à ordem discursiva de democratização (cf. seção 3.2), e também ao 

regime de comunicação proposto por der Molen & Lang (2007), enquanto estoque de 

conhecimento interacional: a ação de fazer perguntas, de modo a aprofundar tanto o 

conteúdo quanto as percepções e sentimentos da paciente (cf. pág. 53).  

A seguir, apresento a penúltima faixa de atividade em análise nesta pesquisa. 

 

6.2.3 “Ficou três meses sem ir no médico, agora aguenta”: quando o tom não leva ao 

acolhimento. 

 

Esta atividade transcrita a seguir foi realizada de forma diferente das demais: antes, a 

dupla de estudantes sorteou os papeis que deveriam representar: uma estudante, a Maria, ficou 

responsável por interpretar uma médica que faltasse com respeito ao paciente; o outro 

estudante, Paulo, recebeu o papel de um paciente inseguro e envergonhado. Com os papeis 

sorteados, a dupla passou para o consultório simulado e, de forma improvisada, deram inicio à 

encenação. Os demais estudantes não sabiam que performances seriam encenadas. Seguindo o 

mapa interacional do encontro, na introdução deste capítulo, este momento localiza-se nos 

itens 7 e 8 do desenvolvimento, sendo uma das três encenações de papeis de médico e 

paciente com comportamentos específicos, desconhecidos pelos demais estudantes no 

momento da cena. Mantem-se, no caso, o caráter relativamente espontâneo na seleção de 

tópicos e construção da consulta. 

 

Excerto 24 

 001 (Mauro bate à porta) 

 002 Ana: pode entrar 

 003 (4.0) 

 004 Mauro: pode entrar? 

 005 Ana: pode entrar, fica a vontade 

 006 Mauro: dá licença 

 007 Ana: toda 

 008 (7.0) 

 009 Ana: então, qual que é teu problema? 

 010 Mauro: °é que eu to:::° 

 011 Ana: não to te ouvindo,DESCULPA 

 012 Mauro: °é que é que eu to com (.) dor na perna° 

 013 Ana: dor na perna? 
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 014 Mauro: é 

 015 Ana: faz tempo? 

 016 (.) 

 017 Mauro: faz 

 018 Ana: faz tempo quanto? assim data me fala qual período 

   

 716 

717 

Ilma: chega doutora, né, que que ela percebe desse paciente, a 

entrada dele o sentar dele já mostra o que?  

 718 Participantes: timidez 

 719 

720 

721 

Ilma: timidez, envergonhado e ela, ao contrário, ao invés de ter 

uma postura de acolhimento ela começa a falar mais alto e cada 

vez mais xxx daqui a pouco ele vai entrar debaixo da mesa  

 722 Participantes: @@@@ 

 723 

724 

Ilma: e ela mais e que é que- e vai ela parece que nem percebe 

essa linguagem o que que ele tá falando com o corpo  

 725 Ana: °ah, fiquei com dozinha° 

 726 Ilma: hã, como é que é? 

 727 Ana: fiquei com dozinha dele 

  

Novamente, os estudantes construíram a simulação com base num enquadre de 

consulta médica padrão (cf. MISHLER, 1984): Ana produz um footing de médica que detém 

o controle interacional, sendo quem dá início ao encontro e, através de perguntas, direciona o 

turno seguinte. Mauro, por sua vez, alinha-se como paciente, respondendo as perguntas da 

Ana. A organização do turno de fala é, então, caracterizada pela alternância de turnos de fala 

entre a médica e o paciente simulados. Na linha 09, Ana pergunta ao Mauro qual seria o 

problema dele. O tom de sua fala combinado com a escolha lexical para nomear a razão da 

visita (“problema”) funcionam como pista de contextualização para o efeito de impolidez em 

sua pergunta. Mauro responde, em tom mais fraco, o que também pode ser compreendido 

como uma pista de contextualização para a situação de desconforto do paciente. Ana 

novamente toma o turno indica que não está ouvindo o paciente. Mauro repete que está com 

dor na perna, e Ana pergunta se há muito tempo ele sentia aquela dor. O paciente responde 

positivamente, e na linha 18 Ana reformula sua pergunta, solicitando um período de tempo de 

dor.  

 Ilma interrompe o vídeo e inicia a discussão do grupo. De modo a motivar a 

participação do grupo, a instrutora faz uma pergunta, na linha 716/717, salientando aspectos 

do comportamento não verbal do estudante paciente, como a entrada e o modo de sentar, a 

partir da ênfase dada a estes termos em sua fala (compreendendo também a ênfase como pista 

de contextualização para ressaltar algum tópico relevante para o falante). Os estudantes, em 

coro, respondem ressaltando a timidez na performance do participante. A instrutora toma o 

tuno novamente e produz uma formulação sobre o comportamento da médica, descrevendo 
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sua ação de falar mais alto e sem oportunidade de fala ao paciente, e caracteriza tal ato como 

não sendo de acolhimento. O tom cômico da encenação engendra também uma discussão em 

tom mais leve, sinalizados por pistas de contextualização como os risos do grupo na linha 722 

e comentários informais da participante Ana, nas linhas 725 e 727.  

 

Excerto 25 

 019 Mauro: ah: uns, uns, uns 

 020 Ana: uns o que? 

 021 Mauro: uns três meses 

 022 

023 

Ana: TRÊS MESES E CÊ AINDA NÃO PROCUROU UM MÉDICO? faz três 

meses que cê tá com dor na perna e não procurou um médico? 

 024 Mauro: é(.) eu acho que sim= 

 025 Ana: =é (.) e você não fez nada? 

 026 Mauro: eu fiz= 

 027 Ana: =nenhum exame não tomou nenhum remédio nada 

   

 729 

730 

731 

732 

733 

734 

Ilma: “o que será, por que será que até agora o senhor não fez o 

exame, qual foi sua conduta até agora?” talvez fosse muito 

melhor pra ele dá- “ah sabe porque qu'eu não fiz nada doutora, 

não tinha dinheiro”, e aí ele vai colocar e ela já foi acusando 

imagina que o paciente todo tímido ele não vai abrir a boca 

nunca (1.0) né vai ser mau pra ele 

 

Na sequência da faixa de atividade de simulação, na produção de um enquadre 

simulado de consulta, observo que a estrutura organizacional da interação (ou o “mapa” do 

encontro como um todo) também segue um padrão (de consulta clínica): a médica pergunta ao 

paciente a respeito de seu “problema”, o paciente responde e, a partir das respostas, tem-se o 

desenvolvimento do encontro, com a médica realizando outras perguntas, de modo a traçar 

um primeiro diagnóstico sobre Paulo.  

Ilma, ao iniciar sua avaliação, altera o tom de fala para reposicionar-se como médica e, 

assim, demonstrar o tipo de comportamento verbal mais adequado, que seria através de 

perguntas que permitissem um posicionamento do paciente. Em seguida, altera o tom 

novamente, reposicionando-se como paciente, e produzindo um account, na linha 731 (“ah 

sabe porque qu'eu não fiz nada doutora, não tinha dinheiro”) sinalizando uma 

possível explicabilidade por não ter ido ao médico. Tal explicação demonstrada pela 

instrutora seria do tipo que o autor reconhece o problema, mas exime-se da responsabilidade: 
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a falta de dinheiro não o teria permitido ir ao médico
36

. Ilma, depois de fazer esta 

demonstração, indica que a ação de acusar o Mauro o levaria a não falar, qualificando tal ação 

como ruim.  

 

Excerto 26 

 029 Mauro: °tomei água benta° 

 030 Ana: ÁGUA BENTA? 

 031 Mauro: é, minha mãe disse que ia melhorar 

 032 Ana: ah, tá, e sua mãe é formada em medicina agora né? 

 033 (.) 

 034 Mauro: °não, né não (senhora)° 

 035 (.) 

 036 

037 

Ana: olha, você vai ter que fazer exame, porque não é certo água 

benta  

 038 (2.0) 

 039 Mauro: °é ela mandou botar a perninha no sal também° 

 040 Ana: perninha no sal? 

 041 Mauro: é que falam que ajuda= 

 042 

043 

044 

Ana: =ah claro claro olha não vai adiantar vai ter que fazer 

exame, vai ter que tomar remédio, porque faz três meses- não tá 

certo isso não 

 045 Mauro: vai ter que tomar injeção? 

   

 735 

736 

737 

738 

739 

Ilma: vai ter que tomar exame parece que ela tá acusando ele 

vocês já repararam? parece que tá assim dando um monte de 

palmada nele,” tem que comprar exame vai ter que tomar remédio” 

quer dizer- viu? e agora é isso é isso, como se fosse é- culpa 

né colocando assim uma coisa (2.0) um castigo 

  

Nesta cena,  Ana, indicando surpresa pela forma de tratamento adotado pelo paciente, 

não o indaga as razões disso, desconsiderando o sujeito à sua frente quanto ao seu 

conhecimento prévio, ainda que popular, sobre o restabelecimento de saúde. Paulo ainda 

complementa, indicando que tal ideia veio de sua mãe, a qual a médica pergunta, 

ironicamente, se ela haveria cursado medicina. Ressalta-se, aqui, o valor atribuído ao 

conhecimento científico em detrimento ao saber popular trazido pelo paciente. A mesma 

ironia é notada na resposta dada pela médica na linha 42, após o paciente indicar que também 

colocara sal na perna (=ah claro claro olha não vai adiantar vai ter que fazer 

exame, vai ter que tomar remédio, porque faz três meses- não tá certo isso 

                                                           
36

 Nos estudos tradicionais sobre accountability, uma ação indesejável, como não ir ao médico, pode 

caracterizar-se como uma “desculpa” [escuse] quando o autor exime-se da responsabilidade pelo ato negativo. 

Caso o autor reconheça o ato, mas renegue a qualificação pejorativa, tal account é reconhecido como uma 

justificativa [justification] (cf. SCOTT & LYMAN, 1968). Seria o caso de um “paciente” não ter “ido ao 

médico” por não achar necessário. 
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não). Novamente, compreendo este embate entre a Ana e o Mauro como um conflito entre a 

voz da medicina e a voz da vida cotidiana (cf. MISHLER, 1984).  

Ilma formula uma descrição das ações encenadas pelos estudantes, avaliando como 

uma atitude ríspida o modo da médica escutar o paciente. Novamente, a ideia de acolhimento 

é ilustrado pelo que não o representa, um contraexemplo, que seria a atitude vexatória por 

parte da profissional em relação ao paciente.  

 

Excerto 27 

 050 Ana: vai ter que tomar injeção 

 051 (.) 

 052 

053 

054 

Ana: não, não tem, não tem- ficou três meses sem ir no médico 

agora aguenta as consequências, ninguém mandou botar a perninha 

no sal e jogar água benta não 

 055 Mauro: °mas ajuda, senhora°  

 056 

057 

Ana: não, não ajuda nada, se ajudasse, cê não tava aqui, se 

ajudasse cê tava em casa, bem 

 058 Mauro: °é verdade, desculpa°  

   

 740 

741 

742 

743 

Ilma: quê que será que fez ele não tomar o remédio, né? por que 

será que ele não tomou, quê que será que houve tava na hora de a 

gente conhecer um pouquinho mais daquele paciente, qual o coisa 

você era, inseguro 

 744 Mauro: inseguro e envergonhado=  

 745 Ilma: =e envergonhado acho que ele fez super bem e o teu era= 

 746 Ana: =o meu era falta de respeito= 

 747 Ilma: =falta de respeito total né foi atropelando ele  

 

O encontro encerra-se com a Maria indicando a necessidade de tomar remédios, fazer 

exames e tomar injeção, dado o fato de estar com o problema há muito tempo e não ter 

procurado o médico antes. Tais ações engendram uma consulta com base no modelo padrão 

biomédico, considerando as chamadas tecnologias duras no trato assistencial (cf. MERHY, 

2007), alinhando-se à voz da medicina tradicional. 

 Através do seu turno de fala, a Ana produz o footing de uma profissional que 

desconsidera o paciente enquanto um sujeito histórico, o qual traz uma série de crenças e 

necessidades ao chegar num consultório, atribuindo valor e importância somente ao seu 

posicionamento profissional. Daí a sua surpresa pelo fato de ele não ter procurado um médico 

antes, pelo fato de achar absurdas as formas de tratamento por ele tidas em casa, e ainda 

culpá-lo por ter que seguir o tratamento com exames e medicamentos. A fala do Mauro, por 

sua vez, foi marcada pelas pausas (linha 16 do excerto 24; linhas 33, 35 e 38 do excerto 26; 
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linha 51 do excerto 27), hesitações e tom fraco (linhas 10 e 12 do excerto 24; linhas 29, 34 e 

39 do excerto 26; linhas 55 e 58 do excerto 27), indicando o desconforto por estar naquela 

situação. Na simulação registrada em vídeo, estas marcas vêm acompanhadas de sua 

linguagem corporal: Paulo fala de cabeça baixa e segurando suas mãos, enquanto Maria 

gesticula bastante, olhando diretamente para o seu paciente.  

 Algumas das escolhas lexicais, somente para citar um exemplo nestes turnos, revelam, 

por sua vez, a assimetria entre os participantes: a “médica” o trata repetidamente pelo uso do 

“você” (no caso, a variante “cê”) (linha 25 do excerto 25; linha 36 do excerto 26; linha 56 do 

excerto 27), enquanto o paciente refere-se a ela pelo uso do pronome “senhora”, como na 

linha 34 do excerto 26. A assimetria interacional é também marcada pela situação em que 

ocorre o evento: a simulação parece indicar um tipo de relação de “subserviência” pela 

paciente estar sendo atendido pela médica (razão que a faz culpá-lo por estar ali, e o faz pedir 

desculpa em seu último turno), a qual faz uso de seu poder para direcionar o que o paciente 

deve fazer, sem consultá-lo, através das diversas asserções sobre tomar remédio, fazer 

exames, tomar injeção. 

 Ao final deste vídeo, Ilma e os estudantes que participaram da filmagem formulam a 

fala do vídeo, ressaltando o perfil do paciente (inseguro e envergonhado) e a atitude da 

médica (falta de respeito), tendo como base a interação construída por eles, marcada pelos 

elementos descritos, como assimetrias interacionais, diferentes tons de fala, tópicos elencados 

pelos participantes, tipo de orientação ou prescrição proposta pela médica, etc. enquanto 

pistas de contextualização. 

 Em síntese, foram ressaltados os seguintes tópicos na análise dos excertos 24 a 27: 

(a) O macroenquadre de situação de aprendizagem através da produção da simulação da 

consulta e a discussão em grupo, descrevendo e avaliando as ações da médica e do 

paciente, a partir da produção de formulações; 

(b) A produção do footing de médica impaciente e paciente tímido e desconfortável, a 

partir das pistas de contextualização enumeradas nas análises: tom de pergunta da 

médica, controle do tópico de forma ríspida, tom fraco na fala do paciente. 

(c) Como efeito, tem-se o conflito entre a voz da medicina, representada pelo saber 

médico da Ana e sua necessidade de exames e medicamentos, como observado nas 

linhas 42/43 do excerto 26; e a voz da vida cotidiana, representada pelas crenças 

trazidas pelo Mauro sobre o uso de água benta (linha 29 do excerto 26) e a ação de 

colocar a perna no sal (linha 39 do excerto 26); 
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(d) Enquanto tema focal, Ilma salienta o que fazer numa consulta, reformulando as falas 

da médica, conforme apontado na análise do excerto 25, e criticando as suas ações (da 

Ana), conforme discutido no excerto 26, caracterizando a cena simulada como uma 

atitude de falta de respeito pelo paciente, como concluído pela Ilma na linha 747 do 

excerto 27.  

(e) Ao simular o contraexemplo de uma consulta, observa-se a ausência de 

democratização enquanto ordem discursiva na interação entre a médica e o paciente. 

Conforme indicado no item anterior, tal correspondência a esta ordem discursiva 

caracteriza o que não fazer numa consulta, a partir das considerações feitas pelos 

participantes durante a aula. 

A discussão dos excertos a seguir constituem os últimos dados em análise nesta pesquisa. 

  

 

6.2.4 “Pode deixar, eu vou te ajudar sim, não se preocupa”: quando o acolhimento é 

exercido pelo compadecimento da médica. 

  

 A simulação apresentada a seguir compõe uma das últimas atividades do encontro. 

Após a realização de seis simulações – três completamente espontâneas e sem orientações 

teóricas, e três com indicações de papeis comportamentais específicos e após a faixa de 

exposição da instrutora no evento – a instrutora dá início ao encerramento do evento 

instrutoria, indicando leituras sobre o tema (uma delas resenhada no cap. 3 desta tese) e um 

momento de avaliação do encontro pelos participantes, onde estes apontam considerar 

importante pensar a comunicação na saúde, após a exposição e as atividades realizadas. A 

instrutora, então, solicita dois voluntários que encenem o que seria uma situação próxima ao 

ideal de consulta, onde o acolhimento estaria presente na atitude profissional. É deste 

momento que os excertos a seguir tratam: 

 

Excerto 28 

 001 ((Ana levanta-se e abre a porta para o Pedro)) 

 002 Ana: olá boa noite 

 003 Pedro: boa noite 

 004 Ana: tudo bem? 

 005 Pedro: tudo 
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 006 Ana: pode entrar fica a vontade 

 007 Pedro: obrigado 

 008 ((ambos sentam-se)) 

 009 Ana: qual é o seu nome? 

 010 Pedro: Pedro 

 011 Ana: o meu é Maria  

 012 

013 

Pedro: então doutora [eu to com um problema] aqui no pescoço e o 

pescoço ficou duro hoje de manhã 

 014 Ana:                 [o que tá acontecendo] 

   

 750 

751 

752 

753 

754 

Ilma: esse início é o início ideal, né? ela foi saudou o 

paciente buscou na porta com respeito, né também não se assustou 

logo no início, perguntou o nome dele se apresentou e ele tava 

tão ansioso que ela não conseguiu nem introduzir ele já foi (.) 

parece que introduzindo ali  

   

 

Na situação encenada, Ana, produzindo o footing de médica, levanta-se, abre a porta e 

recebe Pedro, que alinha-se como paciente. Cumprimenta-o, pergunta  o nome e apresenta-se, 

solicitando que Pedro sinta-se “à vontade”. Pedro toma o turno, iniciando sua queixa, quando 

Maria sobrepõe sua fala e pergunta o que estaria acontecendo com ele. Pedro relata que 

naquele dia, pela manhã, seu pescoço ficou duro, alinhando-se como paciente que apresenta 

uma queixa de cunho físico à profissional médica. A queixa é seguida por uma pergunta 

relacionada ao conteúdo informado por Pedro, o que alinha a participação de Maria como uma 

médica aberta à escuta e à investigação. Ao fazer a pergunta, Maria também alinha Pedro 

como coparticipante da elaboração da hipótese acerca da origem do problema de saúde, 

apesar de sua pergunta reduzir a possibilidade de outras hipóteses que não a de dormir de mau 

jeito.  

Ilma interrompe o vídeo e formula acerca das ações presentes neste início, 

descrevendo a cena: indica a saudação e o nervosismo do paciente em adiantar-se pela 

médica. Neste momento, Ilma retorna à cena. 

 

Excerto 29 

 015 Ana: hã: mas você acha que você dormiu de mal jeito? 

 016 

017 

018 

019 

Pedro: eu não sei doutora e que eu eu eu tenho vinte ano então 

eu eu desde que eu nasci eu tenho esse problema assim entendeu e 

minha mãe minha mãe sempre me passou uma pomada aí pra nós pra 

fica bom mas nunca fica bom 

 020 Ana: e nunca fica bom? 

 021 Pedro: nunca fica bom não 

 022 Ana: mas é foi- você acordou assim hoje ou você é sempre assim? 
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Este excerto constitui o trecho assistido pelo grupo e interrompido novamente, na 

linha 22. Nesta cena, Ana pergunta ao paciente se ele teria dormido de mau jeito. Pedro 

responde que “não sabe”, e adiciona a informação de que desde que nasceu tem esse problema 

no pescoço, acompanhado por uso de pomada. Observa-se, nesta situação, a produção de um 

account que engendra a explicabilidade forjada pelo estudante no papel de paciente, o qual 

não se torna alvo de investigação pelas questões seguintes da médica. Atribuo a 

desconsideração da médica pela falta de um respaldo sintomático acerca da conduta do 

paciente (nascer com um problema no pescoço e desde então fazer uso de pomada) e pelo 

objetivo da consulta, que é a de simular um acolhimento no serviço de saúde. O uso de 

explicações improváveis para os problemas de saúde por parte das performances dos 

pacientes e a desconsideração a isso parece ser elemento característico da atividade de 

simulação, caracterizando tal encontro como uma atividade híbrida entre a consulta clínica e a 

tarefa do laboratório de comunicação. 

A pergunta fechada apresentada pela Ana na linha 20 parafraseia a informação 

apresenta anteriormente, dada sua incoerência do ponto de vista médico. Ana formula uma 

nova pergunta, sobre o paciente ter sido sempre assim. Neste momento a instrutora interrompe 

e tece os comentários:  

 

Excerto 30 

 756 Ilma: °”você é sempre assim” foi terrível, né?° 

 757 Participantes: @@@@@ 

 758 Ana: xxxx 

 759 Ilma: não, a gente tá rindo mas que ele dificultou [xxxx] 

 760 Ana:                                              [DEMAIS] 

 761 Pedro: mas ela que pediu, né  

 762 Participantes: @@@@@ 

 763 Ilma: eu não falei pra fazer isso  

 764 Pedro: ah, falou sim @@@ 

 765 Ilma: eu falei dificulta bastante  

 766 Participantes: @@@@@ 

 

 

767 

768 

Ilma: mas eu acho que ali o acolhimento que ela deu lógico ela 

deu uns furos assim “oh você é sempre assim”  

 769 Participantes: @@@@ 

→ 

 

770 

771 

772 

Ilma: mas pelo menos ela tava interessada né não tava vamos 

dizer assim (.) espantada com certeza, mas foi- tava ouvindo ele 

tava acompanhando tava com respeito né  
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  Nestes excertos após o trecho da encenação, Ilma, Ana e Pedro produzem formulações  

sobre a cena, comentando a dificuldade proposta na atuação do Pedro. Retomo o aspecto mais 

informal deste final do encontro, onde os participantes riem do modo como Ana e Pedro 

construíram a cena. Ilma caracteriza a ação da Ana como sendo de acolhimento, por ser se 

mostrado interessada, como enfatizado em sua fala, que pode ser inferida pelas questões 

levantadas por ela durante a cena clínica. Apesar da pergunta cômica sobre ter sido sempre 

assim, o tópico acolhimento é marcado pela abertura a escuta e perguntas formuladas de 

forma mais aberta, de modo a deixar o participante mais confortável para respondê-las.  

 

Excerto 31 

 023 

024 

Pedro: não doutora eu sou sempre assim eu quero vê se eu resolvo 

isso doutora 

 025 Ana: é você tem que= 

 026 

027 

Pedro: =sabe eu não não consigo fazer nada eu não consigo nem 

trabalhar  

 028 Ana: não consegue trabalhar 

 029 Pedro: não consigo trabalhar não  

 030 Ana: não 

 031 Pedro: mas a senhora tem que fazer alguma coisa por mim doutora 

 032 Ana: hã pode deixar eu vou te ajudar sim não se preocupa  

 033 

034 

((Pedro coça o lado direito da cabeça, levemente inclinada, com 

a mão esquerda, simulando o problema no pescoço. Ana ri)) 

 035 

036 

Pedro: é você tem que fazer alguma coisa pra fazer isso doutora 

me ajuda por favor 

 037 Ana: eu ajudo você tem alguns exames alguns= 

 038 

039 

Pedro: =eu nunca fiz nada doutora é a primeira vez que venho no 

médico   [eu venho lá do interior] de Americana  

   

 773 

774 

775 

776 

Ilma: talvez nessa hora quando a gente tá tendo a prosa fosse 

momento de explorar um pouco mais (.) né “vou te dar alguns 

exames” já lá na frente, não é a hora ainda, de explicar um 

pouco da história dele  

 777 Ana: eu perguntei se ele tinha exames=  

 778 

779 

780 

Ilma: =é mas eu acho que ainda antes mesmo dos exames deixar ele 

falar mais um pouquinho, mas a postura inicial de acolhimento 

(.) né foi ideal não sei se vocês concordam  

 781 

782 

Pedro: eu achei que ela foi muito bem assim, eu fiquei com 

dificuldade até pra criar alguma coisa pra dificultar mais 

 

A partir da cena simulada, Ana, ao começar uma prescrição médica, é interrompida 

pelo Pedro, na linha 26, que indica uma implicação de cunho social para o seu problema 

físico: não conseguir trabalhar. Ana, em atitude de compadecimento, repete a fala do Pedro, 

que solicita novamente ajuda. Ana, por sua vez, solicita que não se preocupe e indica que vai 
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ajudar. Tal explicitação de um turno indicado esse compadecimento se repetirá nos diversos 

turnos seguintes da médica. Os turnos do Pedro, por sua vez, indicam recorrentes pedidos de 

ajuda. Pedro também atribui a sua primeira ida ao médico por ser do interior de São Paulo, e 

não saber mais o que fazer para resolver o seu problema. 

A instrutora, por sua fez, caracteriza a cena como uma situação de acolhimento, apesar 

de considerar cedo a abertura para exames, indicando que seria um momento para explorar 

mais que tipos de demandas o paciente estaria trazendo. Deste modo, reforça-se a ação de 

acolher a partir não somente de perguntas abertas ao paciente, como a indicação de que 

ajudará o paciente, no sentido de deixá-lo mais tranquilo e diminuir sua ansiedade.  

O turno a seguir constitui os últimos comentários sobre esta encenação. 

 

Excerto 32 

 040 Ana: [é a primeira vez] 

 041 

042 

Pedro: então esse problema aqui entendeu eu não sei o que vou 

fazer mais doutora 

→ 

 

043 Ana: tá mas não se preocupa eu vou te ajudar (.) eu vou te 

ajudar 

 044 

045 

Pedro: mas vai fazer o que a senhora não sabe que que cê vai 

fazer 

→ 046 Ana: eu vou pe-pedir uns exames a gente vai fazer uns exames  

 047 

048 

Pedro: não doutora mas tem que ajudar eu eu não posso mais ficar 

assim [não] 

→ 049 Ana: [eu vou] te ajudar= 

 050 Pedro: =a senhora a senhora não tá nervosa não né doutora 

 051 Ana: eu não eu não to você tá nervoso 

 052 Pedro: eu to eu to muito tenso doutora  

→ 053 Ana: não precisa ficar nervoso não vai dar [tudo certo] 

 054 

055 

Pedro:                                    [é que eu já] eu to há 

mais de vinte anos assim eu não sei o que vou fazer 

→ 056 Ana: não se preocupa não vai dá tudo certo=  

 057 

058 

Pedro: =é que eu tenho que voltar pra Americana ainda hoje  

    [a senhora] pode fazer alguma coisa por mim 

 

→ 

059 

060 

Ana:[ainda hoje](.) então a gente vai começar a procurar mas não 

te preocupa que a gente vai dá um jeito 

 061 

062 

Pedro: então tá bom doutora o que a senhora vai fazer [vai fazer 

exame] 

 063 

064 

065 

Ana:                                               [vou caminhar 

você pra] uns exames agora você vai lá faz os exames e você 

volta aqui depois comigo pra eu ver esses exames tá bom 

 066 Pedro: então tá bom 

   

 

 

→ 

783 

784 

785 

Ilma: analisando a postura de acolhimento dela já foi bem 

diferente né uma postura de acolhimento assim (.) mais próximo 

do adequado acompanhou, escutou teve respeito com o paciente 
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 786 

787 

788 

789 

790 

791 

792 

793 

inclusive a linguagem não verbal dela (xxx) meio espantada mas 

ela não tava ansiosa não tava com pressa certo tá, eu sei gente 

que isso é uma coisa muito depressa muito rápida, nos outros a 

gente vai aperfeiçoando porque a gente vai avançar na entrevista 

a segunda vai ser a entrevista onde você explora a queixa e a 

última é sobre diagnóstico na segunda também a gente vai 

introduzir a vd não sei nem como é que vai ser isso em uma hora 

e meia mas vamos chegar lá  

 

Na interação entre Ana e Pedro, há a continuidade do pedido de ajuda e 

compadecimento por parte da médica, que recorrentemente explicita sua intenção de ajudá-lo, 

conforme os turnos assinalados com as setas. Neste longo movimento de pedido de ajuda e 

compadecimento da médica, o enquadre da tarefa clínica ocorre como em encontro cujo 

objetivo é a resolução de um problema, ainda superficialmente relatado pelo paciente e 

sumariamente encaminhada pela médica, indicando a necessidade de realização de exames.  

A recorrente indicação de encaminhamentos com exames, visto em outras simulações 

também, é um indício, por uma lado, da presente racionalidade biomédica a partir do senso 

comum: a necessidade do uso de tecnologias duras para a promoção da saúde. Por outro lado, 

também não pode ser desconsiderado que se trata de cenas construídas por estudantes no seu 

primeiro semestre de curso, sem ainda o embasamento (ou uma tecnologia leve-dura, para 

fazer uso da nomenclatura de Merhy, 2007) necessário para encaminhar a consulta. Também, 

deve-se considerar o próprio objetivo das simulações, que é a demonstração de uma atitude de 

acolhimento pelo médico no início de uma primeira consulta.  

Ilma, por fim, toma o turno, avaliando a cena como uma ação efetivamente próxima ao 

esperado, devido o comportamento da médica em acompanhar o paciente, escutá-lo sem 

pressa e ansiedade. O turno encerra com indicações do que será feito no segundo encontro de 

instrutoria, cujo tópico é a VD – visita domiciliar. 

Em síntese, a análise da discussão da ultima encenação produzida pelo grupo permite 

as seguintes indicações: 

(a) Assim como nas demais faixas de atividade, o macroenquadre de aprendizagem é 

gerenciado a partir da produção de faixas que geram o enquadre de consulta 

simulada e discussão pelos participantes; 

(b) A estudante Ana produz o footing de uma médica em atitude de compadecimento, 

a partir da tonalização de sua fala marcada pela pré-disposição a ajudar o paciente, 

que por sua vez alinha-se como um sujeito que apresenta dificuldades de acesso ao 
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saber médico, por morar longe e nunca ter ido ao médico, como indicado nos 

excertos 31 e 32; 

(c) Ilma mantém o footing de avaliadora e orientadora das situações de aprendizagem, 

como analisado nos excertos 30 a 32; 

(d) Enquanto tema focal, a postura de acolhimento é salientada enquanto um 

posicionamento verbal de compadecimento e respeito pelo paciente, como 

marcado na fala da instrutora no excerto 32; 

(e) As ações encenadas também correspondem ao regime de comunicação orientado, 

no sentido de refletir sentimentos do paciente, conforme descrito na pág. 55. Os 

turnos da Ana, principalmente no excerto 32, parecem corresponder a esta situação 

de compreender o sentimento do paciente e tentar tranquilizá-lo quanto aos 

procedimentos de manutenção da saúde. 

As quatro cenas simuladas e suas respectivas análises pelos participantes, divididas 

aqui em inúmeros excertos, indicam, como citado, uma faixa de atividade do evento 

instrutoria em que a situação de aprendizagem é construída pela participação dos estudantes, 

através das simulações filmadas. Tal participação, em si, engendra um status onde o estudante 

coloca-se como animador e autor dos tópicos, a partir de suas estruturas de expectativas 

acerca do médico, enquanto responsável fictício da interação. A instrutora, por sua vez, 

mantém seu alinhamento no sentido de orientar condutas adequadas, fazendo uso recorrente 

da alternância de tom para demonstrações, e também da formulação para caracterizar, 

explicar, avaliar as ações simuladas pelos estudantes. No intuito de sintetizar tópicos 

salientados nesta análise, apresento o quadro a seguir: 

 

Faixa de atividade: aprendizagem pela participação 

Faixas de 

atividade 

Tópicos Enquadres Estratégias 

discursivas 

Cena 1:  

6.2.1 

 “O problema não 

é a o trabalho, é a 

sua saúde, meu 

jovem”: quando a 

aproximação leva 

ao acolhimento.  

Consulta causada por 

depressão; objetivo de 

receber atestado; médico 

compadecido com a saúde 

e a vida cotidiana do 

paciente. 

Consulta clínica que se 

aproxima de uma 

conversa cotidiana de 

aconselhamento. 

Perguntas e 

formulações realizadas 

pelo médico; pedidos e 

explicabilidade por 

parte do paciente. 

Discussão  A necessidade de objetivar Aprendizagem pela Perguntas ao grupo de 
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o encontro, de modo que o 

médico direcione melhor as 

perguntas. 

exposição e discussão 

das ações simuladas 

pelos estudantes. 

alunos e alternância de 

tom para 

demonstrações. 

Cena 2: 

6.2.2  

“Por que correr 

do médico, tá 

com medo?”: 

quando a atitude 

afasta o paciente. 

Consulta motivada por 

dores na perna e consumo 

de medicamento sem 

prescrição, o que é 

criticado pela médica. 

Consulta clínica que 

caracteriza-se pelo 

posicionamento 

relativamente agressivo 

da médica. 

Troca de turnos 

assimétrica, com o 

gerenciamento de 

tópicos pela médica e o 

julgamento de 

condutas da paciente. 

Discussão  A necessidade de uma 

atitude de acolhimento na 

prática clínica, com 

abertura para escuta e 

atenção ao comportamento 

não verbal. 

Aprendizagem pela 

exposição e discussão 

das ações simuladas 

pelos estudantes. 

Perguntas ao grupo de 

alunos e alternância de 

tom para 

demonstrações. Uso da 

formulação para 

caracterizar as cenas. 

Cena 3: 

6.2.3 

“Ficou três meses 

sem ir ao médico, 

agora aguenta”: 

quando o tom não 

leva ao 

acolhimento 

Paciente busca consulta 

motivada por dor na perna. 

Médica investiga as causas 

e tratamentos, 

desqualificando o 

posicionamento e ações do 

paciente. 

Consulta clínica 

marcada pelo 

alinhamento 

extremamente 

agressivo da médica. 

Assimetria interacional 

com agenda de tópicos 

em perguntas-

respostas, aumento de 

tom da voz pela 

médica, interrupções 

na fala do paciente. 

Discussão  A demonstração da atitude 

de não acolhimento pelas 

ações verbais e não verbais 

da médica. 

Aprendizagem pela 

exposição e discussão 

das ações simuladas 

pelos estudantes. 

Descrição das ações 

dos participantes; 

alternância de tom para 

demonstrações. 

Cena 4: 

6.2.4 “Pode 

deixar, eu vou te 

ajudar, não te 

preocupa”: 

quando o 

acolhimento é 

exercido pelo 

compadecimento 

da médica 

Médica compadece-se pela 

situação desconfortável do 

paciente, que por sua vez 

busca a consulta com a 

intenção de resolver o 

problema no pescoço. 

Consulta clínica 

caracterizada pela 

atitude acolhedora da 

médica. 

Perguntas abertas, 

formulações. 

Discussão  O acolhimento 

representado pelas 

perguntas, pela 

demonstração de 

receptividade, escuta e 

determinação de ajudar o 

paciente.  

Aprendizagem pela 

exposição e discussão 

das ações simuladas 

pelos estudantes. 

Descrição das ações 

dos participantes; 

alternância de tom para 

demonstrações. 

Quadro 12: Faixa de atividade de participação 
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 Observo, deste modo, que tanto a faixa de atividade de simulação, quanto a faixa de 

discussão dos vídeos, são construídas através de diferentes estratégias discursivas e 

interacionais, todas voltadas para um macro-enquadre de aprendizagem da comunicação na 

tarefa clínica. Parto, na última sessão, para algumas considerações ainda sobre os dados 

analisados. 

 

6.3 O aprendizado da comunicação: instituindo uma participação periférica legítima 

 

 Nas seções anteriores, busquei construir uma compreensão acerca do aprendizado da 

comunicação na formação médica a partir da descrição de três tipos de faixas de atividades 

presentes no evento instrutoria: a exposição, a encenação/simulação e a discussão travada 

entre a instrutora Ilma e o grupo de estudantes. Compreendo tal divisão como uma anatomia 

desta situação de aprendizagem, no sentido de subdividi-la em partes, analisando sua 

composição. A matéria que compõe estas partes, por sua vez, é a fala-em-interação, aqui 

analisada pelo viés da Análise da Conversa e da Sociolinguística Interacional. 

 No decorrer das análises, observo o caráter desafiador que a instrutoria traz para os 

estudantes. Tal desafio é gerado pela necessidade que os participantes têm de satisfazer às 

normas desta comunidade (cf. MARCONDES, 2005, e epígrafe deste capítulo), que são 

diferentes de uma situação de aprendizagem tradicional. Na instrutoria, a participação dos 

estudantes nas encenações é parte fundamental do encontro, assim com suas discussões após 

as filmagens, o que caracteriza um tipo de interação pedagógica centrada no estudante (cf. 

ARMINEN, 2005). 

 Isso leva a uma necessidade de aprendizagem por parte dos alunos que seja tanto 

vivencial quanto vicária, e que satisfaça a duas ordens interacionais: primeiro, a construção 

conjunta de conhecimento com a instrutora, seja nas discussões dos vídeos, seja expressando 

suas experiências sobre os temas; segundo, na atuação simulada de uma prática clínica, 

adequando sua performance às orientações apresentadas no encontro.  

 Quanto à construção conjunta de conhecimento, esta ocorre explicitamente nos 

momentos que os estudantes tomam o turno para posicionar-se sobre os tópicos em discussão, 

ou quando respondem a perguntas abertas feitas pela instrutora.  
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 Quanto à atuação simulada, esta interação parte do conhecimento prévio dos 

estudantes, o qual sinaliza sua visão de mundo sobre a prática clínica, seu conhecimento tácito 

até aquele momento, o qual sofre mudanças a partir do momento que a instrutora orienta 

acerca da comunicação na prática clínica, ressaltando tópicos que antes poderiam ser 

desconsiderados pelo grupo.  

 Assim, a participação dos estudantes nesta comunidade de prática bastante específica, 

que é o Laboratório de Habilidades, parte de um tipo de aprendizado fundado na participação 

periférica legítima (cf. LAVE & WENGER, 1991), conforme discutido na seção 2.2: trata-se 

da mobilização de conhecimentos (neste caso, tanto os intuitivos e pré-existentes por parte 

dos estudantes quanto os instituídos pela exposição da instrutora) e habilidades (manifestada e 

desenvolvida em ato nas atividades) para atuar na comunidade de aprendizagem, que por sua 

vez inspira-se na prática clínica.  

   A atuação em uma comunidade pode partir de um mandato institucional, como 

colocado por Lave & Wenger (1991); contudo, é no agir dos participantes que as ordens 

interacionais são coletivamente construídas. No capítulo 2, salientei as orientações propostas 

para a Aprendizagem Baseada em Problemas e o Laboratório de Habilidades. Ainda assim, 

aquilo que é praticado pelos participantes segue uma organização que lhe é própria.  

 No caso do que é previsto ao Laboratório de Habilidades, como disposto na seção 2.2, 

as faixas de atividade analisadas indicam que as tarefas são desenvolvidas como proposto: há 

uma instrução pela docente e uma série de atividades de encenação. Ainda assim, o que não é 

previsto passa a ser justamente as ações dos participantes. As da Ilma, por exemplo, são 

bastante marcadas pela demonstração de como falar ou agir nas consultas; as dos estudantes, 

por sua vez, são orientadas por um senso comum sobre as consultas – em geral voltadas para a 

racionalidade biomédica – e são parcialmente alteradas até a última filmagem. O que mantém, 

contudo, é um resquício de nervosismo pelos estudantes, marcado pelos risos em algumas 

filmagens, bem como a dificuldade em gerenciar os tópicos das consultas simuladas. Exceto 

na primeira consulta, em todas as outras prevalece o atendimento voltado para a solicitação de 

exames que, por sua vez, são gerados por situações pontuais de dores físicas, o que demonstra 

um tipo de enquadre padrão da tarefa clínica pelos estudantes: o médico como um sujeito que 

vai “consertar” os problemas físicos que surgem nos pacientes – o que também não deixa de 

corresponder a um paradigma cientificista em saúde com base na resolução de doenças, em 

seu caráter biológico.  
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 Este tipo de problemas observado nas filmagens – a dificuldade no gerenciamento de 

tópicos e o nervosismo marcado pelos risos – é recorrente na escassa literatura sobre o tema. 

Thomassen (2009), em uma pesquisa que analisou enquadres de abertura e fechamento de 

filmagens de simulação de consultas por estudantes de Medicina na Noruega, também chega a 

esta conclusão: as encenações apresentam uma situação híbrida entre um treino de uma 

consulta clínica e uma brincadeira, de modo que tal atividade pode contribuir no 

desenvolvimento de habilidades comunicativas, mas teria problemas enquanto treino de 

prática clínica.  

 De todo modo, a ênfase da própria atividade recai na performance discursiva: a 

instrutora Ilma, por exemplo, geralmente levanta tópicos sobre o modo como o/a médico/a 

interage com o/a paciente, sem considerar que tipos de demandas são trazidas pelo/a paciente 

simulado/a. Em outros termos, a aprendizagem da comunicação na prática clínica, nas 

situações analisadas, ocorre com reflexões sobre os efeitos que a interação médico-paciente 

poderiam ter na conduta do último, num possível embate entre a voz da medicina e a voz da 

vida cotidiana.  

 Esse item é levado a sua última consequência no cartoon que abre este capítulo: a 

preocupação com os efeitos da performance interacional são tantas que teria levado o médico 

a portar-se como uma médica para garantir um atendimento em que a paciente sinta-se “à 

vontade” e, portanto, correspondendo às expectativas sobre o encontro. O caráter cômico 

reside justamente na consideração, pelo médico, da voz da vida cotidiana implícita na possível 

crença da paciente de que ela seria melhor atendida caso fosse por uma profissional médica, e 

não um médico. 

 Partindo das performances engendradas na fala-em-interação, analisadas enquanto 

segmentos do evento de aprendizagem, parto para as considerações finais, onde retomo as 

perguntas de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Figura 9: Baroness Burdett-Coutts' garden party at Holly Lodge, Highgate, for members of the International Medical 

Congress. A. P. Tilt, 1881. 

 

 

 

É perfeitamente possível que embora partam de uma necessidade imposta pela própria 

natureza humana, as teorias que defendemos reflitam os anseios do momento histórico em 

que propomos e defendemos as nossas ideias. Em outras palavras, percebe-se a perfeita 

compatibilidade entre a ciência e um posicionamento político-ideológico.  

 

Kanavillil Rajagopalan (2003, p.18) 
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 Neste capítulo, tenho por objetivo apresentar propostas de respostas às perguntas de 

pesquisa orientadoras desta tese, bem como indicar limitações e encaminhamentos deste 

estudo. 

 

7.1 Respondendo as perguntas de pesquisa 

 

 A primeira pergunta proposta foi “como é instituída a situação de aprendizagem da 

comunicação profissional na educação médica?”. A questão, de caráter relativamente 

amplo, pode ser respondida a partir de dois aspectos: (a) a aprendizagem a partir do ensino 

prescrito e (b) a aprendizagem a partir do efetivamente realizado.  

 Quanto ao primeiro, a orientação para a situação de aprendizagem da comunicação na 

saúde parte tanto das Diretrizes Curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação 

quanto dos projetos instituídos pelas Universidades, a partir de fundamentos pedagógicos. As 

Diretrizes, como apontado na Introdução, preveem que a comunicação constitua pauta dos 

cursos, bem como que o processo de ensino seja “centrado no aluno como sujeito da 

aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-

aprendizagem” (BRASIL, 2001, p. 4). De forma a possibilitar esta centralidade no estudante, 

foi proposto, pela Instituição pesquisada, um projeto cuja abordagem metodológica organiza-

se através da Aprendizagem Baseada em Problemas e do desenvolvimento de competências 

clínicas com o Laboratório de Habilidades.  

 Deste modo, no âmbito da orientação, a aprendizagem pressupõe o ensino de 

comunicação na saúde, conforme discutido no capítulo 2, a partir da interação entre docente e 

estudante na produção e discussão de simulações de consultas clínicas, a partir dos tópicos 

relativos à política de saúde pública vigente no Brasil: a humanização, o acolhimento, a 

conduta centrada no paciente de forma a compreendê-lo como um todo, e não somente por 

partes do seu corpo ou doenças. Em outros termos, um atendimento que trabalhe a prevenção 

e a promoção da saúde. 

 Já no âmbito a situação de aprendizagem realizada, o caminho percorrido para 

investigar essa possibilidade foi através da análise da fala-em-interação, a partir de dados 



151 
 

naturalísticos, como apontado no capítulo de Metodologia: dados gerados no cenário real de 

aprendizagem, a partir de situações que ocorreriam independente da vontade ou presença do 

pesquisador. A opção pela análise da fala-em-interação, por sua vez, parte da “crença 

fundadora de que a ação humana é necessariamente coconstruída e intersubjetiva por 

natureza” (GARCEZ, 2008, p. 24). 

 Assim, após a negociação de entrada em campo num curso de Medicina, através do 

Comitê de Ética da Instituição, seguindo com a posterior aprovação e participação nas 

atividades acadêmicas dos estudantes, os dados foram gerados em áudio, sendo cedidas 

também as filmagens das simulações realizadas nas atividades de instrutoria.  

 De modo a abordar os dados, foram utilizados como ferramentas conceitos da Análise 

da Conversa e da Sociolinguistica Interacional, de forma intercambiável. Deste modo, 

selecionei um encontro de instrutoria, partindo do pressuposto que há uma sequencialidade no 

evento cuja compreensão é necessária para um entendimento do processo de ensino e 

aprendizagem da comunicação neste cenário. Portanto, a instrutoria foi primeiramente 

transcrita, mapeada e descrita em sua introdução, desenvolvimento e conclusão. Neste 

primeiro mapeamento, foi possível identificar diferentes faixas de atividades, denominadas 

nesta pesquisa como exposição, simulação e discussão. Todas fazem parte de um 

macroenquadre de aprendizagem no Laboratório de Habilidades, e que se realiza de diferentes 

formas ao observar o microenquadre de cada faixa de atividade. 

 Ao focar o aspecto micro interacional de cada faixa de atividade, observei diferentes 

estratégias interacionais: na faixa de (a) exposição, a instrutora Ilma mantém durante longos 

turnos o piso conversacional, em primeiro lugar justificando a necessidade de se debater o 

tema comunicação, e depois fixando tópicos relativos à comunicação verbal e não verbal na 

prática clínica, a partir da orientação de condutas, tonalizações demonstrativas e formulações. 

Sua fala é intensamente marcada pela alteração de tom, de modo tanto a reposicionar-se no 

lugar de outros sujeitos, como o próprio estudante, ou um paciente e médico fictícios, quanto 

de modo a demonstrar formas consideradas adequadas de abordar o paciente, através das 

ações de fazer perguntas abertas, formular sua fala ou comportamento, confortá-lo e deixá-lo 

à vontade na interação.  

 Quanto à faixa de (b) simulação de consulta clínica, os estudantes são convidados a 

participar, primeiro indicando formas consideradas por eles adequadas de se fazer 

atendimento, depois com papeis marcados por comportamentos específicos do/a médico/a e 

paciente, finalizando com uma simulação da forma mais adequada de iniciar uma consulta, 
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pautada numa ordem de acolhimento por parte do profissional. Estas simulações são 

construídas de forma espontânea, sendo perceptível a presença de uma racionalidade 

biomédica nos tipos de consultas formuladas pelos participantes. São consultas onde 

estudantes atribuem explicabilidade ao encontro a partir de uma necessidade de atestado, 

como na primeira simulação, seguindo com outras que se fixam em tentativa de resolução de 

dores ou problemas de ordem física pontuais, que por sua vez são encaminhadas para 

investigação através de exames, como ocorre em todas as simulações analisadas, exceto a 

primeira. A fala, por si, é tonalizada, onde o estudante cumpre o papel de animador e autor 

das falas, atribuindo-se a uma estrutura de expectativas sobre o comportamento médico o 

lugar de responsável pela interação. Pausas, hesitações e risos marcam algumas simulações 

também, fator que atribuo ao caráter da própria atividade, que pode gerar uma ansiedade no 

estudante pelo fato de este saber que está sendo observado e filmado.  

Os vídeos oscilam entre o que não fazer e o que fazer para promover acolhimento na 

consulta, sendo a primeira situação marcada pela falta de foco na fala do médico (o caso da 

primeira simulação, entre Patrick e Mauro), a atitude pejorativamente crítica por parte da 

médica acerca das ações do paciente (situação da segunda simulação, entre Marcela e 

Patrícia), o tom ríspido no trato com o paciente, através do aumento no tom de voz, 

interrupções e “broncas” por parte da médica (caso da terceira simulação, entre Ana e Mauro).    

Já na ordem do que efetivamente promoveria o acolhimento, são ressaltados o 

comportamento aberto à escuta do paciente e interesse pelo seu posicionamento (primeira 

simulação), o modo de cumprimentar-se e apresentar-se, deixando o paciente confortável 

(visto na segunda simulação), a realização de perguntas e formulações pelos médicos para 

indicar uma compreensão mútua com o paciente (como prescrito na análise da terceira  

simulação), e na explicitação da intencionalidade de ajudar o paciente a resolver o seu 

problema de saúde (como visto na quarta simulação, além de outros tópicos recomendados 

para a consulta já citados nas outras simulações). Em síntese, as ações que promovem o 

acolhimento são de ordem interacional e, portanto, no âmbito das tecnologias leves, como 

definido por Merhy (2007). 

Por fim, a faixa de atividade (c) discussão das encenações, apesar de uma abertura 

para maiores colocações dos estudantes, a instrutora toma a maior parte dos turnos, 

geralmente produzindo formulações das falas encenadas, de modo a caracterizá-las, resumi-

las e avaliá-las quanto ao proposto. Também, neste momento, mescla com alterações no tom 
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de sua fala, de forma novamente a fazer demonstrações de um comportamento verbal 

considerado adequado do ponto de vista profissional.  

Nestas faixas, observo que a instrutora produz um footing de orientadora e mediadora 

das atividades desenvolvidas, enquanto os estudantes produzem um alinhamento mais 

participativo, se comparado com uma sala de aula tradicional. Contribui para isso o próprio 

caráter da atividade de simulação, obrigatoriamente realizada pelos estudantes, e a disposição 

em semicírculo em um grupo pequeno, o que facilita que a instrutora os convide a participar 

mais das discussões. Em larga escala, trata-se da materialização das chamadas metodologias 

ativas de ensino, como apresentado no capítulo 2.  

Em síntese, a instrutoria, enquanto um evento institucionalizado, constitui-se como 

uma comunidade de prática de aprendizagem que se organiza pelas orientações e 

participações propostas pela instrutora, engendrando uma hibridização discursiva e 

interacional no que tange, por um lado, às tarefas pedagógicas de exposição, simulação e 

discussão, e por outro, aos próprios tópicos relativos a comunicação na tarefa clínica no 

interior de um cenário de aprendizagem. As faixas de atividade são produzidas em uma ordem 

de instrução – simulação – observação da simulação – discussão – orientações/prescrições – 

novas simulações. Como efeito, múltiplos enquadres de aprendizagem são gerados, como 

alternativas a uma aula reconhecida como “padrão”: exposição e iniciação-resposta-avaliação.  

A segunda questão tem como tópico “que conhecimentos interacionais acerca da 

prática clínica são acionados no curso da situação de aprendizagem pesquisada?”. A 

resposta desta pergunta, em partes, foi citada ao responder a anterior: na situação de 

aprendizagem analisada, a interação na prática clínica é compreendida a partir de ações 

engendradas por diferentes estratégias verbais e não verbais, onde a instrutora salienta os 

modos de abordagens nas perguntas, formulações e orientações, bem como o comportamento 

não verbal na demonstração de atenção, escuta e preocupação com o/a paciente. Os 

estudantes, por sua vez, correspondem a estas orientações, observando tais estratégias nas 

filmagens realizadas pelos colegas na instrutoria. Deste modo, o aprendizado da comunicação 

gera uma expertise baseada no desenvolvimento de habilidades verbais e não verbais para a 

resolução de problemas que emergem na interação entre médico/a e paciente (que, nesta 

situação de aprendizagem, é simulada).  

A comunicação médica é reconhecida como uma estratégia de humanização no serviço 

em saúde, como colocado pela instrutora Ilma no momento de estabelecer os objetivos do 

encontro. O acolhimento, por sua vez, constitui um dos momentos de humanização do 
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serviço, principalmente quando um paciente chega pela primeira vez a um consultório. A 

comunicação estabelecida nas consultas simuladas engendraram diferentes efeitos de sentido 

para os participantes: por um lado, por levar ao acanhamento por parte do/a paciente, podendo 

levá-lo/a a uma incompreensão ou não adesão ao proposto para a promoção da saúde; por 

outro lado, pode levar o/a paciente também a sentir-se mais confortável, de modo que este/a 

coloque seus problemas, dúvidas, anseios, e construa um tratamento mais adequado às suas 

necessidades com o/a médico/a, tendo como efeito o maior empoderamento do paciente em 

seu tratamento.  

Por fim, a última pergunta é “que relações podem ser estabelecidas entre as 

atividades de aprendizagem de comunicação médica e as ordens do discurso vigentes na 

contemporaneidade?” Esta questão, portanto, prevê um cotejo entre os fundamentos teóricos 

acerca das ordens do discurso e os dados gerados de forma naturalística. 

Quanto às ordens de comunicação, foram citadas três, a partir de Fairclough (2001): a 

democratização, a comodificação e a tecnologização. A primeira ordem emerge duplamente: 

na situação de aprendizagem em si, onde a abertura aos canais de fala é vigente no processo 

de interação entre instrutora e estudantes; e nas atividades de simulação, onde são orientadas 

performances que permitam uma maior participação do paciente, bem como uma 

demonstração de compreensão mútua. Tanto no âmbito do ensino quanto no âmbito 

profissional de prática clínica, a democratização do piso conversacional, enquanto uma prática 

discursiva, é desconsiderada nos espaços tradicionais de interação, como numa sala de aula 

centrada na orientação de um docente a um grupo de 40 ou mais estudantes, ou num 

consultório marcado pelo atendimento rápido a partir de um script de perguntas fechadas ao 

paciente.  

A segunda ordem discursiva, a comodificação, também emerge duplamente nos dados 

analisados, porém de outra forma: o discurso é trabalhado tanto como um objeto de 

aprendizagem como um instrumento profissional. Contudo, compreendo a comercialização do 

discurso (prática relacionada à comodificação) não necessariamente em termos pejorativos, 

em algo que pode ser comercializado somente com uma troca em moeda, mas sim em termos 

de acessibilidade para aqueles que estão disponíveis a tal “consumo”. Em outros termos, o 

discurso como um objeto que pode ser acessado a partir do momento que um estudante 

matricula-se e participa de um curso de graduação, como o de Medicina. Este discurso será, 

então, ofertado como objeto de ensino, como ocorre no Laboratório de Habilidades. Ao ser 

apropriado pelo/a estudante, o discurso poderá constituir, por sua vez, instrumento de trabalho 
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do/a médico/a quando este/a oferta o seu serviço em saúde. Trata-se de uma mercadoria 

simbólica, que está sujeita a aquisição de habilidades para fazer com que o discurso esteja 

presente de forma adequada nas interações profissionais.  

A última ordem discursiva, a tecnologização, também emerge no evento investigado: 

se, por um lado, o discurso constitui um objeto de aprendizado e um instrumento de trabalho, 

por outro lado, sua produção está atrelada a normas institucionais e desenvolvimento de 

habilidades através de treinamentos – o que caracteriza a ordem de tecnologização. Portanto, 

o Laboratório de Habilidades em si caracteriza-se pela tecnologização do discurso, onde 

técnicas interacionais são orientadas de forma a produzir um discurso como instrumento 

estratégico para a produção da humanização e do acolhimento em saúde. 

Estabelecidas as relações com as ordens discursivas citadas, parto para a relação com 

os regimes de comunicação. Considero como regimes de comunicação os dispositivos 

interacionais propostos prescritivamente para o trabalho em saúde, como o protocolo 

SPIKES
37

, sintetizados no quadro 4, de acordo com Baile et al (2000) e as habilidades 

interacionais seletivas e não seletivas propostas por der Molen & Lang (2007), por sua vez 

resumidos no quadro 5. Os regimes de comunicação propostos por ambos engendram um 

atendimento em saúde voltado para o paciente, suas condições, sua história, de modo que este 

participe ativamente no processo de atendimento clínico. Essas ações são materializadas, de 

acordo com as orientações de ambos, através do comportamento verbal de fazer perguntas, 

parafrasear conteúdos, refletir sentimentos, etc., com uso de vocabulário adequado, e através 

do comportamento não verbal de sinalizar atenção e respeito através do gerenciamento de 

impressões. Por fim, compreendo estes tópicos como estoques de conhecimentos 

interacionais, organizados no âmbito da prescrição para a comunicação em saúde. 

Ao analisar a fala-em-interação no evento de instrutoria, observo que este estoque de 

conhecimento (as habilidades seletivas e não seletivas, propostas por der Molen & Lang, 

2007) é explicitado tanto enquanto prescrição quanto como ação prática (ainda que fictícia), 

demonstrado através das falas tonalizadas da instrutora e da encenação dos estudantes. Estas, 

por sua vez, correspondem a estes estoques de conhecimento prescritos, como demonstrado 

no capítulo de análise. Deste modo, acredito que a atividade no Laboratório de Habilidades 

apresente, não por acaso, relação direta com tais regimes de comunicação, dado que os 

                                                           
37

 O protocolo SPIKES, apesar de sua produtividade enquanto ilustração de um tipo de estoque de conhecimento 

interacional, é melhor aplicado quando o tópico da consulta clínica orienta-se para a comunicação de más 

notícias, o que não ocorreu necessariamente com os dados analisados. 
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estoques de conhecimento interacional fundamentam o trabalho da instrutoria. Observo que a 

análise da fala-em-interação possibilita um reconhecimento em perspectiva microinteracional 

sobre como os estoques de conhecimento são ativados em situação de aprendizagem, e como 

são passíveis à negociação e orientação pela instrutora.  

Respondidas as perguntas de pesquisa, sigo para as limitações desta pesquisa. 

 

7.2 Limitações da pesquisa 

 

 Pressuponho que as limitações deste estudo sejam de ordem tanto pela opção teórica-

metodológica quanto pelas ações realizadas por mim no curso da investigação. 

 Quanto a opção teórica-metodológica, a seleção de um evento interacional, por si, já é 

passível a inúmeras considerações e análises, que são representativas na situacionalidade do 

encontro. Uma análise discursiva sócio-interacional como aqui proposta realiza-se justamente 

no escrutínio dos dados em um evento de fala. Portanto, esta pesquisa limita-se a descrever o 

aprendizado da comunicação nesta situação investigada, a qual pode ocorrer de modo 

diversificado em outros cenários de aprendizado. Não constitui objetivo metodológico supor 

que tal aprendizado se dê desta maneira na formação médica em outros espaços e Instituições. 

 Quanto às ações realizadas por mim durante este estudo, uma limitação foi a 

impossibilidade de retornar aos participantes os resultados deste estudo. Primeiro, por que o 

grupo de estudantes encontra-se fragmentado em outros grupos, considerando que atualmente 

estes estão no 7º período do curso de Medicina e, portanto, não participam mais de atividades 

no Laboratório de Habilidades de comunicação. Segundo, porque o tempo demandado para 

transcrição e análise transcendeu o esperado – foram transcritas também outras atividades no 

mesmo Laboratório, bem como atividades no cenário de aprendizagem tutorial, antes do 

exame de qualificação, no final de 2011. Após este exame, durante 2012, retornei a dados 

ainda não analisados, fazendo nova seleção, e voltei-me a alguns dos tópicos teóricos 

sugeridos pela banca, o que não me permitiu gerenciar um maior tempo para encontro com a 

instrutora, de modo a gerar outro dado de pesquisa.  Portanto, esta pesquisa limita-se a 

apresentação do meu olhar enquanto pesquisador na área de estudos de Linguagem, que pode 

não ser compatível com a perspectiva lançada pela profissional da saúde participante da 

pesquisa, que é a instrutora, Psicóloga que realiza a atividade com os estudantes. 
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7.3 Encaminhamentos  

 

 Assim como pressuponho limitações, também acredito que uma pesquisa não se 

encerra em si – como diz Umberto Eco, “se fez uma tese com gosto, há de querer continuá-la” 

(2007, p.174). Os encaminhamentos aqui propostos são justamente no sentido de minorar suas 

limitações apresentadas na seção anterior, bem como ampliar o escopo de análise: 

(a) Primeiramente, um encaminhamento seria no sentido de investigar o aprendizado da 

comunicação médica em outros eventos de instrutoria (como ocorre no 4º período do 

curso pesquisado, em que a comunicação é discutida no âmbito da saúde da mulher), 

na mesma Instituição ou em outras universidades que fazem uso de tal metodologia; 

(b) Outro encaminhamento pode ocorrer através do cotejo entre a contribuição do olhar do 

linguista e do olhar do profissional da saúde sobre os dados gerados, salientando-se 

que tópicos seriam considerados relevantes por esse profissional, que tipos de escolhas 

teóricas e implicações ao seu trabalho a análise da fala-em-interação poderia ter; 

(c) Por fim, outro encaminhamento importante reside em investigar de que forma os 

estudantes interagem nos cenários de práticas os quais frequentam durante o curso, 

como os postos de saúde e os hospitais. Haveria alguma relação entre o trabalho 

desenvolvido nos laboratórios de habilidades e o modo de comunicação estabelecida 

com pacientes reais, ou este seria pautado na ordem vigente dos profissionais expertos 

que supervisionam ou trabalham nestes cenários?  

Deste modo, proponho tais encaminhamentos, tanto como uma possível agenda para meus 

próximos passos como pesquisador, quanto como um convite aos que se interessarem pelo 

tema, sejam pesquisadores da área de estudos de Linguagem, sejam da área de Saúde. Esta 

sugestão, aliás, leva a última reflexão que proponho com esta pesquisa. 

 

7.4 A prática profissional e os estudos da linguagem: um evento, múltiplos olhares. 

 

 Não posso encerrar sem mencionar a imagem que ilustra a abertura deste capítulo 

conclusivo. Trata-se de uma pintura em óleo que retrata um evento real, ocorrido em 08 de 

agosto de 1881: uma confraternização nos jardins de uma Baronesa, ofertada por ela durante o 
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Congresso Internacional de Medicina, em Londres, na mesma época. A ocasião do congresso 

foi pela discussão dos avanços nos estudos com uso de animais em experimentos médicos, 

bem como a recente instituição da bacteriologia. O encontro entre os participantes celebra este 

evento, reunidos em prol de interesses comuns emergentes na época. Aliás, o fator gerador do 

encontro é justamente a possibilidade de haver uma comunhão de expectativas e interesses 

ideológicos no sentido de aprimorar o saber médico, fato sem o qual não haveria o que 

celebrar naquele encontro. A imagem foi pintada por três irmãos, entre 1881 e 1882: 

Archibald Preston Tilt, Alfred Preston Tilt e Arthur Preston Tilt, conhecidos como A.P. Tilt. 

 Considero que a reunião entre sujeitos, portanto, esteja ancorada em anseios do 

momento histórico, como colocado por Rajagopalan (2007) na epígrafe deste capítulo, de 

modo que a produção do conhecimento, seja ele científico ou não, corresponda a escolhas 

políticas e ideológicas.  

 As escolhas engendradas nesta tese, por sua vez, também não são neutras, e ancoram-

se em anseios que compartilho em nosso momento histórico contemporâneo, em dois 

aspectos: no âmbito educacional e no papel desempenhado como linguista aplicado. 

 Na perspectiva educacional, no lugar que ocupo com Professor na Educação Básica e 

no Ensino Superior, saliento a necessidade de propostas educacionais que possibilitem outras 

formas de participação diferentes da sala de aula tradicional. Conhecer a experiência dos 

profissionais da formação em saúde contribuiu, em minha formação pedagógica, como uma 

possibilidade de pensar o ensino da comunicação – enquanto interação, discurso e uso 

estratégico da linguagem, seja ela profissional ou não – possível de ser realizado a partir de 

outras estruturas de participação, instrumentos didáticos, e construção de conhecimento que 

conte efetivamente com a participação do estudante. Isto ainda tem se colocado como desafio 

ao professor que, muitas vezes, lida com uma realidade de 40 a 50 estudantes enfileirados em 

carteiras, onde muitas vezes a pedagogia da transmissão é a única possibilidade viável. 

Contudo, com esforço político, fundamentos pedagógicos e reorganização da infraestrutura, 

outros modelos educacionais são possíveis, pelo que pude aprender com o grupo pesquisado. 

Não faço aqui julgamentos se tal modelo seria necessariamente melhor ou pior; contudo, num 

mundo em constantes mudanças, acredito que a sala de aula tradicional deva ser também 

repensada, de modo a possibilitar outras escolhas pelos seus participantes.  

 Já sobre o papel desempenhado como linguista (aplicado), saliento a possibilidade de 

uma atuação deste footing que seja efetivamente voltada para práticas profissionais, apesar de 

isso exigir esforços para estão para além do trabalho do linguista. Sarangi (2012) aponta que o 
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linguista aplicado pode exercer inúmeros papeis, que dependerão do escopo de sua pesquisa e 

de quem se apropriará do conhecimento gerado por ele. O pesquisador poderá ser: (a) um 

mediador, relacionando o conhecimento aplicado ao conhecimento dos agentes da prática 

investigada; (b) um consultor / solucionador de problemas, função mais tradicional; (c) um 

educador/formador, na pró-atividade de prevenir problemas no campo investigado; (d) um 

colaborador conjunto, que poderá exercer seu trabalho em conjunto com profissionais do 

campo pesquisado.  

Na pesquisa aqui apresentada, acredito na possibilidade de uma contribuição enquanto 

mediador, relacionando estudos da linguagem e educação médica, e enquanto educador, no 

levantamento de performances que poderão ser ou não acatadas como sendo adequadas às 

expectativas profissionais.  

 A contribuição como solucionador de problemas e como colaborar conjunto é, ainda, 

uma idealização da pesquisa a ser buscada por mim nos próximos passos. Os dados gerados 

nesta tese partiram de uma demanda observada por mim no que tange à compreensão do papel 

desempenhado pela linguagem na formação médica; contudo, torna-se necessário agora uma 

divulgação entre os pares das outras áreas, como a Educação Médica e a Saúde Pública, de 

modo a ratificar um trabalho já exercido por linguistas aplicados no Brasil, como sugerem as 

inúmeras pesquisas aqui citadas. Isto possibilitará, espero, que outras demandas surjam no 

cenário de comunicação na saúde, mas com a seleção conjunta de perguntas, problemas e 

perspectivas que poderão contar com a contribuição do linguista aplicado para a investigação 

de situações de uso da linguagem em práticas profissionais. É neste enquadre político que 

busco inserir-me com esta tese.    
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ANEXO 

 

Transcrição do evento analisado
38

 

 

  LH-ENC1-GRU2-25/09/2009 

  0:07:21 

 001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

Ilma: então depois e de tudo isso que vocês falaram a gente 

coloca o seguinte o nosso objetivo além de despertar isso em 

vocês no fundo no fundo a gente coloca a importância da 

humanização (.) principalmente na relação com o paciente “ah é o 

óbvio” não sei, não sei se é isso que a gente vê hoje tá e essa 

humanização muitas vezes começa- claro óbvio começa onde no 

contato, entendeu, no contato com ele (.) ou então no posto ou 

também na primeira entrevista que a gente faz com o paciente (.) 

é o momento crucial, vamos dizer onde a gente pode passar tudo 

isso que a gente ouviu a respeito de humanidade carinho não sei 

o que (.) essa hora é muito séria essa entrevista no posto ou no 

meu consultório onde eu vou passar isso pro paciente então é 

sobre isso os nossos objetivos são é primeiro a gente discutir 

será que tem algum aspecto que envolve essa primeira entrevista? 

será que tem algumas coisas que devo levar em consideração 

enquanto entrevistador enquanto médico?  “ah eu recebo muito bem 

em casa se eu receber vou fazer isso lá no consultório” será que 

é só isso? será que eu tenho que (.) refletir sobre algum 

aspecto melhorar alguma coisa  

 020 

021 

André: acho que primeiro a gente tem que se colocar na posição 

do paciente né? também além de= 

 022 Ilma: =pra que possa [entender até melhor mas isso é fácil?] 

 023 André:               [entender muitas coisas que ele] 

 024 Participantes: não 

 025 

026 

027 

Ilma: na primira vez que eu vou encontrar o seu joaquim (2.1) um 

senhor agressivo >olha a minha cara< já vou assim né afastando o 

seu joaquim  

 028 

029 

030 

031 

Ana: até porque o médico hoje em dia não tem muito tempo também, 

você por exemplo trabalha num hospital público onde você atende 

milhares de pessoas por dia não tem como você também (.)[é muito 

difícil também]  

 032 

033 

034 

035 

Ilma:                                                 [como é 

que eu vou fazer né] será que eu posso dar qualidade a essa 

entrevista essa consulta de dez minutos? e se eu disser que 

consegue também? 

 036 

037 

Anderson: eu acho que ouvindo é um ponto primordial, se você 

consegue ouvir o que a pessoa fala já é um começo=  

 038 Ilma: =afinal de contas você está lá pra (isso) 

 039 

040 

042 

Anderson: na verdade muitas vezes até- uma colega hoje relatou 

quando a gente tava estudando que ela foi ao médico e o médico 

tava no laptop dele lá e nem ouviu ou levantou a cabeça pra 

                                                           
38

 Sujeito a diferenças na numeração de linhas na formatação para passagem para o corpo da tese. 
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043 

044 

045 

olhar então acho que esse é um começo você ouvir a pessoa e 

fazer a pessoa entender que você tá ouvindo ela, eu acho que é 

um passo  

 046 

047 

048 

049 

050 

051 

Ilma: só acrescentando ao que você falou esse negócio do laptop 

gente, acho que é a pior coisa ultimamente, e pior que a cadeira 

do médico, agora já é aquela cadeira de computador (.) sabe 

como, que vira assim então ele vai pro laptop- eu já fui (em 

vários assim) vai pro laptop volta pra você ah vai pro laptop 

assim, você falou um negócio muito sério 

 052 

053 

054 

055 

Amanda: e acho que nem sempre tem consciência disso né, que 

pensa que não tem um nível tão de educação como o nosso que vê o 

médico como um apoio entendeu (.) então:: a pessoa fica assim, 

fica perdida assim, eu acho que:: nesse encontro  

 056 

057 

058 

Alex: tem muita gente que vai lá no médico esperando assim uma 

receita, que se o médico for tão assim que não dá uma receita, 

conversa, você acha estranho também hoje em dia  

 059 

060 

061 

062 

063 

064 

065 

066 

067 

068 

069 

070 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

077 

078 

079 

080 

081 

Ilma: é aquelas ideias que a gente tem antecipadas, o médico que 

não tá dando receita não é um bom médico, será que é isso? né, e 

muitos acham mais que um carinho assim “excelente muito bom” 

principalmente aquelas senhoras né, pode ter certeza se aquela 

senhorinha falou “doutor alex é ótimo” esse ótimo às vezes não 

tem nem a questão técnica. tem muito mais o aconchego que ele 

deu, a atenção né, ela já sai assim- aquela recomendação né, 

sala de espera “excelente, muito bom”, esse muito bom quase 

sempre está ligado a esse outro lado bom (.) e a gente, como é 

que fica nisso tudo? é um desafio (.) às vezes a gente sabe que 

“ah não tem problema eu vou chegar e::” é claro que o objetivo 

nosso aqui, a gente vai discutir esses aspectos, mas levando em 

conta características de cada um (.)né “ah não vamos fazer um 

monte de robozinho aqui igual” não é isso, não, tem uns que são 

mais expansivos, outros são mais tímidos, mas dentro disso a 

gente pode sim ter uma qualidade na entrevista hoje a gente vai 

trabalhar o primeiro momento que acolhe, que o paciente chega eu 

pergunto pra ele o quê que tá acontecendo, ele apresenta uma:: 

uma ficha, parou aí, por que? mais dois encontros a gente vai dá 

prosseguimento, tá (.) essa coisa toda e também a gente vai ver 

um pouquinho do que a gente chama de discutir a linguagem não 

verbal (.) que tá presente desde que ele bate na porta e aí 

também a gente vai ver, tá bom?  

  0:12:02 

  ((instrutora faz sorteio dos papeis de paciente e médico entre 

os estudantes, e orienta a atividade de simulação espontânea de 

uma consulta simples)) 

  ((início da simuação A: 0:17:27)) 

  ((início da simulação B: 0:21:10)) 

  ((início da simulação C: 0:23:00)) 

  ((0:27:00: orientação da instrutora)) 

 082 

083 

084 

085 

086 

087 

Ilma: primeiro ele fala ((Ilma faz referência ao enunciado 

exposto no flipshart)) (.) que uma coisa que tem que ser 

observada é o acolhimento inicial aí ele fala cordialidade 

respeito, quê que é isso? quê que ele quer dizer com isso na 

entrevista, primeiro momento é importante pra dar qualidade a 

entrevista  
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 088 Pedro: dá um sorriso pro paciente  

 089 Ilma: um sorriso, que mais? 

 090 Pedro: um bom dia  

 091 

092 

093 

094 

Ilma: um bom dia, e aí cada um já tá falando “ai meu Jesus, eu 

não fiz isso”, um bom dia cumprimentar né, que mais? pra essa 

coisa do respeito o ideal seria o que? o paciente bateu e como é 

que eu faço? 

 095 Ana: você vai abrir a porta pra ele 

 096 Ilma: vou abrir a porta pra ele, eu preciso me levantar? 

 097 Amanda: precisa 

 098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

Ilma: seria o ideal a gente viu ali teve gente (4.2) né, depois 

a gente vai ver, tá- então isso é uma questão de respeito, de 

cordialidade, é como receber uma visita na minha casa (.) tá, 

então eu levanto, eu falo um bom dia e outra coia 

importantíssima em relação a esse repeito ao paciente aí (.) 

então uma coisa importante nessa:: nessa hora que ele tá- eu to 

recebendo essa visita, outra coisa que diz é relação a respeito 

com o paciente, eu acolho eu dou um sorriso eu levanto (.) 

°perguntar o nome pro paciente° ah mesmo que não seja a 

primeira- a primeira, se não for a primeira vez, claro que você 

já sabe, mas na primeira vez, se você tem um nome você já pode 

se dirigir a ele “”oi seu João” “oi seu Manuel” né, “prazer”, se 

você não tem ainda a ficha e tá chegando com a ficha, o ideal é 

pedir (.)por que? você vai dá uma característica é:: uma 

singularidade ali, você vai personalizar a entrevista (.) certo? 

então é imprescindível que pergunte o nome, lidar com ele algum 

momento e também outra coisa que muita gente esquece (1.2) falar 

o meu nome “ah é óbvio você diz se eu for no médico ele sabe o 

meu nome”, em ambulatório em posto médico eles não sabem nem o 

nome do paciente não (.) né, então não custa nada, chegou, é 

minha apresentação né, seu nome “dona joana eu sou Pedro, tá 

então um momento”- olha só porque que eu to colocando isso, a 

gente personaliza aproxima um pouco mais, dá mais claridade, tem 

outra coisa a gente evita “oh rapaz garoto” não é assim? o cara 

fica uma arara acha que é um jovem “o:: rapaz,  o:: garoto” 

então ou então gestante “oi mãezinha? eu recebi uma mãezinha” 

(.) aí chega aquele senhor velhinho “oi vovozinho, por que o 

senhor veio aqui?” (.) não é? então a gente pode muitas vezes 

usar esses apelidos, se referir ao paciente assim gente? nem 

sempre ele gosta não, principalmente no hospital, eu já 

trabalhei muito tempo lá, acontecia muito isso infelizmente os 

profissionais chegavam com uma maneira de agradar chegavam oi 

vovozinho e aí já tomou o remédio?(.) alguns até gostam, mas a 

maioria prefere “oi seu joão  você já tomou o seu remédio 

hoje?”, “oh dona maria” elas preferem dessa forma, tá e a mãe 

também é- infelizmente eu fazia muito isso, eu trabalhava com as 

gestantes “oh mãezinha” é claro, ela é mãezinha tudo bem, mas 

não sei se agradava muito, não e muitas vezes a gente usa o 

diminutivo também, aí aquilo faz passar sabe dá uma conotação 

esquisita tá, então “minha belezinha, minha queridinha” começa a 

colocar apelido então respeita aquela coisa simples objetiva, 

cumprimentei eu acolhi, outra coisa que a gente tava falando lá 

no início qualidade de tempo, eu posso atender em dez minutos 
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141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

acho que foi você que colocou mas não mostrar pressa (.) “sim 

senhora pois não que que é ah, tá , sei, hã” (1.2) como eu posso 

atender tá, sendo objetiva com a paciente, então vamo lá, ter 

uma atitude que não demonstre pressa, isso me dá qualidade 

também então nessa:: nessa entrevista com o paciente é uma coisa 

vamos dizer assim é um aspecto que eu tenho que observar, isso 

interfere isso é uma falta de respeito, outra coisa nível de 

atenção ele chega °ele vai contar uma história, gente° ele 

trouxe uma história pra contar e ele escolheu você pra passar 

essa história, então olhem a importância disso aqui (.)da escuta 

que:: que é uma escuta atenta (2.1) tá óbvio como ele tá fazendo 

agora comigo de repente tá olhando, tá acompanhando, ele tá oh 

com contato visual, ele tá né, acompanhando a minha história, é 

uma escuta atenta tá, eu muitas vezes posso escutar e o que me 

interessa sabe aquela coisa a pessoa começa a falar aí falou 

naquele negócio do estômago “ah sei o estômago”, depois ela fala 

uma outra coisa de trabalho (.)tanto que às vezes eu faço uma 

pergunta, ela já acabou de falar porque- “quando a senhora 

trabalha mesmo” “ué meu senhor acabei de falar que eu trabalho 

na serralheria” então tem que ter uma escuta atenta, eu sei que 

muitas vezes aqui quando o paciente começa a falar ele pode cair 

na prolixidade, mas isso aí depois a gente vai trabalhar mais 

tarde prolixidade é aquela né fa::la >minha mãe< (.) bom mas de 

qualquer forma eu tenho que ter escuta, eu tenho que perceber o 

quê que ele tá colocando, tá? Ouvir, e o contato acompanhando 

ele, o contato visual não ah, sei, é porque como vocês mesmo 

disseram que a gente que fica ali no laptop, cadê o contato 

visual, ele pode até estar escutando, mas o paciente quando ele 

chega ele precisa de alguém que tá olhando pra ele, observando 

acompanhando a história, não é também assim ((gesticula, 

encarando fixamente um dos estudantes)) né, encarou o paciente 

ele vai ficar apavorado ou esse médico- “o quê que tá 

acontecendo eu to com alguma cara de:: de morto já”  

 176 Alex: técnicas de linguagem corporal, seria  

 177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

Ilma: isso, a gente vai chegar lá também né, então eu to na 

escuta dele, to ouvindo- agora também sem exagero, nada 

exagerado né, to assim ele já tá “jesus to branco to verde, né o 

médico tá vendo alguma coisa” (.) então outra coisa calor 

humano, isso aqui tá muito próximo, não adotar um papel 

distante, muitos acham o que “ah eu não tenho que me meter, eu 

tenho que ser neutro então eu tenho que ser frio”, não é a mesma 

coisa, ser neutro não é ser frio com o paciente, mas calor 

humano pelo menos, eu tenho que ter empatia alguns de vocês já 

falou isso percebeu o que- que o paciente tá- tá trazendo pra 

mim em termos de preocupação, perceber que °aquele paciente na 

minha frente° isso é calor humano (.) ele tá <envergonhado>, ele 

tá muito ansioso, por que eu me coloquei no lugar- to to 

entendendo, eu fiz um acolhimento (.) agora tem gente que nem 

percebe e isso atrapalha a minha entrevista e às vezes eu posso 

ir seguindo num ritmo de entrevista e aquele paciente não tá 

respondendo porque ele tá muito apavorado, ele tá deprimido, 
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194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

então né dedicação calor humano em relação ao paciente afetuoso 

carinho com o paciente né <oi meu amorzinho oh sabe> não é assim 

também, sem exagero né, se não ele vai pensar >(que você quer 

alguma coisa)> mas uma afetuosidade na hora do exame gente (.) 

“aonde é que tá doendo mesmo, então vamo lá, não sei o que”, não 

é tum e pum tchum e não- na questão da dor “ah dói muito?” ser 

afetuoso em relação a isso, “ah to muito, sei lá, chateada com 

um sofrimento muito grande, a minha filha sei lá perdeu o neném” 

então eu posso ser afetuosa em relação a essas coisas, afetivo 

né olhando “poxa vida” compreendendo tá, compreender- “na né 

nada disso não” já viram isso? não? imagina então afetuosidade 

calor humano, tudo isso aqui essa fichinha vai e o texto vai pra 

vocês no final tá, isso também tem que levar em conta na 

entrevista, os movimentos e gestos (.) tudo isso vai expressar 

vai passar alguma coisa para o paciente ((a instrutora simula 

olha de reprovação, nojo)) “que cê, falou ferida?” 

 211 Participantes: @@@ 

 212 Ilma: °tá aberta ainda?° 

 213 Pedro: ainda faz aquela cara de nojo né? 

 214 Ilma: °o senhor falou tá aberta, hã?° 

 215 

216 

Pedro: o problema não é ver porque geralmente a ferida quando tá 

infectada fede muito  

 217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

Ilma: é também né, ou então você já vê aquela a expressão facial 

ou então contato visual que a gente tá falando né, o contato 

assim (.) é temporário- temporário não, vai e volta, não precisa 

ser uma coisa assim e a postura corporal também ((instrutora 

imita o gesto simulado pelos estudantes na filmagem 

anterior))”michael jackson cara, legal” opa né, depois a gente 

vai ver ou então assim também a <postura> ((instrutora faz 

gestos indicando preguiça)) “não brinca é mesmo, ai  ah tá sei” 

olha gente pelo amor de deus né, ou até uma postura assim que a 

gente “ah sim tá hã a senhora tá falando?” meu corpo tá falando 

muito mais, então são aspectos- é claro que o médico ele vai 

entender o que? que tudo isso influencia ele também, não precisa 

ser um robozinho “não, agora eu não posso fazer isso tenho que 

ficar assim” não é? cada um vai se adaptar, mas saber que 

qualquer coisa tá passando pro méd- pro paciente, o vocabulário 

que ele usa, não aquele medicanês que a gente sai e não entendeu 

nada (.) tá tem que adequar o vocabulário, o <timbre de voz a 

modulação de voz> como eu falei com o outro grupo eu tenho uma 

altura muito grande eu falo muito alto, eu falo muito alto, ai 

isso também pode irritar o paciente, eu tenho quase que fazer um 

exercício comigo quando eu to conversando com o paciente falar 

mais devagar e num tom de voz melhor tá, quando eu atendo alguém 

tá e isso também a gente tem que- porque tem outras pessoas que 

falam °assim <de um geito>° é mas ela tem que tornar né ela tem 

também que ficar ciente que muitas vezes esse tom de voz dela 

pode deixar o paciente <disperso> ele não vai <entender> daqui a 

pouco ele dorme, né? cenário (.) isso tem alguma coisa a ver com 

o consultório? como assim? (.) não precisa ser um retrato do 

michael jackson  
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 247 Participantes: @@@ 

 248 

249 

Alex: pro paciente também, pro- se sentir mais num ambiente não 

tão agressivo assim  

 250 

251 

Ilma: exato, muitas vezes as coisas do cenário agridem né, 

coisas muito pesadas sei lá um jacaré  

 252 Alex: se sentir mais a vontade  

 253 Ilma: exatamente  

 254 (XXXXX) 

 255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

Ilma: é mas às vezes o exagero de livros eu to falando assim 

efeitos de decoração tá (.) eu não coloquei o exagero, mas 

muitas vezes assim você tem tanto livro ali na frente, o médico 

tá ali atrás (2.1) você não vê nem o médico né, efeitos da 

decoração, uma decoração mais agressiva alguma coisa assim 

aquele monte né de:: de diploma, ótimo mas tem uns que exagera 

né, não tem mas assim dá a volta  

 262 Mauro: tem um que é a parede inteira toda a parede do cara  

 263 Participantes: @@@ 

 264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

Ilma: exatamente isso na sua relação você vai querer contar 

quantos tem né, aí acabou, você nem está prestando atenção no 

médico no que voce levou, e os ruídos também são coisas que a 

gente tem que levar em conta, entrou enfermeira entrou 

secretária saiu, entrou não sei quem e voltou e tá (.) hoje é o 

celular não é nem o telefone né, que os ruídos no sentido assim 

de interromper tá e algumas outras coisas >”tá um momentinho não 

sei o que, eu quero ver um negócio aqui que eu não vi na outra 

consulta”< e por aí vai, então a gente falou rapidinho por que 

nós vamos voltar e olhar agora e eu vou parando pra vocês 

poderem (.)pra gente poder analisar isso aqui  

 275 Patrick: e muita paciência também né?  

 276 

277 

278 

Ilma: com certeza a paciência vai estar na sua postura né na 

ausência de pressa que de alguma forma é a paciência, o 

acolhimento né que você tem que ter 

 279 

280 

281 

282 

283 

284 

Patrick: eu digo isso por que eu tive um o meu avô no 

aniversário ficou internado, hospitalizado quase um ano com avc 

esquemico e eu morei no hospital e escutava várias história do 

tipo de tipo tinha uma menina com anorexia, linda mas ela não 

aceitava que nenhuma enfermeira um pouquinho mais gorda entrasse 

(.) na salinha dela ela já “°sai essa gorda daqui°”  

 285 Ilma: gente o negócio era brabo 

 286 

287 

Patrick: era em santa cruz, em niteroi e também a enfermeira 

também com racismo e trocar fralda e- 

 288 

289 

Ilma: o paciente em relação a-o enfermeiro no sentido de racismo 

 290 

291 

292 

Patrick: é (.) é- a enfermeira ia lá trocava a fralda e deixava 

tudo- tudo certinho ai chegava a:: (.) a paciente “ah valeu 

macaca” e a filha rindo 

 293 Ana: eu já vi esse tipo de coisa também 

 294 

295 

296 

Patrick: aí quando ela ia trocar a fralda do meu avô ela 

comentava “poxa mas vocês são tão legais e tal, >não sei o que<” 

ai explicava o caso né e- como é possível, né? 

 297 Ilma: hum hum  

 298 

299 

Patrick: aí ela falava que chegava lá fazia o mínimo possível e 

já não aguentava mais, tinha que chegar e sorrindo porque 
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300 

301 

profissional de saúde (.) mesmo assim ela engolia °bastante 

coisa° 

 302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

Ilma: hum hum ele tocou ali num ponto muito sério, vamos dizer a 

observação em relação ao médico ao profissional né, o 

acolhimento, mas infelizmente a gente sabe que tudo isso pode 

ser não de muita qualidade por parte do paciente também porque 

se eu faço ele também tá respondendo (.) então o melhor que a 

gente fizer pelo menos vai proporcionar uma reação melhor <mas> 

infelizmente tem gente que mesmo com o acolhimento com uma 

qualidade vai rea- e aí, o que que eu faço? 

 310 Patrick: manter o equilíbrio  

 311 Ilma: é? acho que a coisa mais sensata e pronto  

 312 (XXXXXX) 

 313 

314 

Ilma: é porque se eu partir também pra agressividade não vai 

levar a nada  

  ((este trecho tem início após cerca de 42 min. de gravação, 

quando a Instrutora começa a assistir discutir os três primeiros 

vídeos produzidos pelos grupos da turma)) 

   

 001 Mauro: opa, boa tarde senhor 

 002 Patrick: opa (.) boa tarde [  ] 

 003 Mauro: qual seu nome? 

 004 Patrick: Patrick 

 005 

006 

Mauro: prazer ((aperta as mãos do paciente, ambos voltam para a 

mesa)) 

 007 Patrick: hoje eu vim com um problema aqui cara eu to:: 

   

 315 

316 

317 

318 

319 

320 

Ilma: só esse iniciozinho (.) aí ele foi foi ali- como é que é- 

foi ver o <paciente> foi cordial perguntou o nome mas ele não se 

apresentou né, faltou um pouquinho ele se (.) chegar e se 

apresentar aí ele senta(.)quando ele senta a ansiedade é tão 

grande ele não consegue falar (.) nada ele nem pergunta nada, 

não foi? 

 321 Ana: °o paciente (já fala)° 

 322 Ilma: O paciente já fala então vamo lá  

   

 007 

008 

009 

010 

011 

Patrick: hoje eu vim com um problema aqui cara eu to:: (2.0) eu 

tive com depressão nesses dias e: (.) com a morte do Michael 

Jackson (.) e fiquei e fiquei dois dias sem ir ao trabalho e 

pre-precisava que você arrumasse um atestado (.) isentando eu 

desses dois dias de trabalho 

 012 (2.0) 

 013 Mauro: °eu também fiquei triste com a morte do Michael Jackson°  

 014 

015 

Patrick:: eu sou muito fã do Michael Jackson muito fã (.) [ eu 

tenho tudo do Michael Jackson 

 016 

017 

018 

Mauro:                                                   [ °você 

pensou em viajar pra lá, pros Estados Unidos pra ver o enterro 

dele° 

 019 

020 

021 

Patrick: não, não cheguei a viajar, mas (.) eu sou muito fã do 

Michael Jackson desde criança e tive vários problemas 

neurológicos 

   

 323 Participantes: @@@ 
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 324 

325 

326 

327 

Ilma: o que que acontece o paciente chega e ele fala (xxxx)o 

médico que não consegue falar nada tá e aí que que o médico- 

isso atrapalha, não atrapalha, é isso mesmo, que que a gente 

pode fazer 

 328 Pedro: °pede pro cara ter calma°  

 329 

330 

Alex: °fazer os sintomas, o quê que ele tá sentindo, se está há 

muito tempo° 

 331 Ilma: humm 

 332 

333 

Mauro: eu acho bom deixar ele também falar pra ele se colocar 

pra fora aquilo  

 334 que ele tá sentindo= 

 335 Ilma: =hum hum= 

 336 Mauro: =quanto mais num caso de depressão 

 337 Ilma: hum hum 

 338 

339 

Alex: eu acho que faz bem pra ele aí depois aí o médico começar 

a a traçar o (xxx) 

 340 Mauro: [mas tem médico que não conversa  

 341 

342 

Pedro: [mas tem médico que tem que perguntar primeiro o que tá 

acontecendo  

 343 

344 

345 

Ilma: mas não deu oportunidade, o ideal é que o médico dê uma 

introdução ali e pergunte, mas ali pode acontecer isso o médico 

nem sentou aí o outro já tá falando (.) o quê que eu vou fazer?  

 346 

347 

348 

Ana: °não acho que tem que ouvir mas é que- se não o paciente 

começa a dar voltas daí que você tem de maneira educada 

interromper e a fazer as perguntas°  

 349 ((vários falam o mesmo tempo)) 

 350 

351 

Ilma: ele então mostrou pela conduta dele que ele é um paciente 

o que?  

 352 Rafael: depressivo 

 353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

Ilma: depressivo, tava muito ansioso até na linguagem do 

paciente aquela necessidade de falar tudo rápido né e ele ficou 

prestando atenção, agora ele tem que falar alguma coisa, ele 

encontrou uma brecha, vai se colocar, então o ideal ali é ele 

fazer o que alguém falou uma coisa muito interessante aqui, 

nessa volta quando o paciente deu uma oportunidade (4.5) mas no 

sentido de reorganizar aqui  

 360 Xxxx 

 361 

362 

363 

364 

365 

Ilma: é mas, tá meio bagunçado, bem bagunçado que ele chegou e 

opa pum foi logo falando (.) então tá na hora do médico se 

pronunciar e dar uma organizada naquilo, como é que ele pode 

organizar? (5.3) hum, vamos ver, fazendo as perguntas em cima 

daquilo que ele mostra  

 366 Xxxx 

 367 Rafael: fazendo [as perguntas dentro dos sintomas xxx] 

 368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

Ilma: ou [fazendo as perguntas ou investigar] ou então muitas 

vezes o que pode organizar também embora não esteja ali é ele 

chega e ele denuncia no bom sentido que- eu to percebendo o 

Rafael né que você tá muito:: angustiado com isso aí tipo o 

paciente se sente é- eu to expressando os sentimentos dele mas- 

isso é o acolhimento tipo assim eu to <percebendo> é uma maneira 

de acolher né, que você tá ansioso, mas vamos conversar (2.3) 

percebe? ↑olha eu to percebendo que você tá muito ansioso tá com 

muito medo então lá vamos conversar sobre isso↓ então ele- é 
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377 

378 

como se ele tivesse voltado lá no início e agora vamos iniciar 

mas que que o nosso médico fez? 

 379 Ana: deu corda 

 380 Participantes: @@@ 

 381 Ilma: quê que o nosso médico fez? 

   

 022 

023 

Mauro: °mas Deus sabe a hora de cada um né (.) ele: você tem que 

ver que agora ele deve tá num lugar melhor e tal 

 024 (2.0) 

 025 

026 

Patrick: mas doutor eu preciso disso se não eu vou ser mandado 

embora do trabalho 

 027 (2.0) 

 028 Mauro: não:: o atestado a [gente pode arranjar 

 029 

030 

Patrick::                 [ isso eu tenho filho eu tenho:: tenho 

esposa= 

 031 

032 

Mauro: =o problema não é o trabalho o problema é sua saúde meu 

jovem ((bate nas mãos do Patrick)) 

 033 

034 

Patrick:eu sei que é minha saúde mas (.) eu não posso deixar as 

crianças sem  

 035 (.) 

 036 

037 

Mauro: °não eu posso te ajudar e tal só que- seu filho tem 

quantos anos° 

 038 Patrick:: meu filho tem três anos  

 039 Mauro: e o outro 

 040 Patrick: o outro tem um já até dança Michael Jackson também 

 041 

042 

Mauro: (risos) cara nossa (risos)e sua esposa sua esposa gostava 

dele também 

 043 

044 

Patrick:: não minha esposa não sempre foi contra mas (2.8)ela 

entende(.) eu não pude ir ao trabalho (choro muito)  

   

 382 

383 

384 

Ilma: que que tá acontecendo? ele tá ouvindo o paciente, com 

interesse, tá mostrando- tá tendo contato visual, só que a 

reação dele não sei se ele é meio né  

 385 Alex: ele não tava analisando o que tava em questão  

 386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

Ilma: exatamente a questão mesmo ele- é como se fosse ali uma 

mesa de bar né não no sentido de vamos dizer assim é (.)tornar a 

coisa boba não é isso não, mas, sabe ali é uma consulta eu estou 

aguardando que ele tá chegando pra colocar é claro que um 

comentário ou outro- mas ele entra na história de tal maneira 

(.) né, ele entra parece aquele colega >ih o michael jackson 

esse mesmo< não faz assim né, mas ele tem que ter um pouco de 

cuidado em relação a isso se não eu acabo me envolvendo de tal 

forma na história que:: que o objetivo do paciente acabou pra lá 

(.) cadê o objetivo de tentar ouvi-lo, tentar ver a depressão 

dele né o que que tava acontecendo, não sei se vocês concordam 

né, o que que vocês acharam mais (.) essa atitude do médico 

(3.2) ele abre muito né, parece que::  

 399 Patrick: pra ele me dar atestado tava bom  

 400 

401 

Pedro: eu acho que isso vai depender muito da situação do 

paciente em si 

 402 

403 

Ilma: não, ele podia diagnosticar melhor, mas conversando sobre 

o assunto [ele vai diagnosticar melhor]  

 404 Pedro:          [na abertura da conversa que ele] pode obter 
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405 mais alguns sintomas que ele visualmente não vê  

 406 

407 

408 

409 

Pedro: é:: tem um jeito de abrir a conversa mas direcionando 

para o que o médico quer, sabe, você vai direcionando pro 

objetivo você vê que o paciente tem, você vai abrindo mas vai 

assim é:: direcionando  

 410 Ana: eu vou abrindo, exatamente  

 411 xxx 

 412 

413 

Ana: pode ter mais além dos sintomas que ele possa tá 

visualizando=  

 414 Ilma: =com certeza= 

 415 Ana: =que na conversa ele [pode caracaterizar] 

 416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

Ilma:                    [então a gente vai explorar]- mas ali 

tá né, como ele toma o michael jackson pra ele também, ele se 

coloca na conversa e ali acaba o que? ele colocando as coisas 

dele na conver- ele pode explorar com certeza, muito mais, mas 

sempre com o objetivo de enriquecer aquilo que o paciente tá- 

ali não “eu também gosto” ai acabou a história né, ficou meio 

assim aberto  

 423 Alex: todo mundo gosta  

 424 Marcela: ficou uma conversa de amigos  

 425 Ilma: é, não que o médico não seja amigo gente, não é isso não  

 426 Alex: mas sem objetivo no caso 

 427 

428 

429 

Ilma: é ficou uma coisa sem (.)aparentemente ele não tinha muito 

objetivo ali tá (.) e ele tava insistindo pra coisa, não é (3.6) 

ele tá atencioso   

   

 045 Mauro: sua esposa sabe do que você tá passando? 

 046 Patrick:sabe sabe mas  

 047 (2.2) 

 048 

049 

Mauro: posso arranjar o atestado sim mas você e o michael 

jackson po- você tem que: tem que se conformar um pouco 

   

 430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

Ilma: alá, ele nem tava tocando mais o- (.) né, a gente 

interrompeu aqui, foi? desculpa tá, mas era só esse- ele mesmo 

voltou o assunto do michael jackson né, parecia que você tava 

querendo mais falar do michael jackson do que o outro, mas 

enquanto ele fala ele teve uma postura de acolhimento, escutou 

acho que no início você não falou o nome né, o paciente- essa 

coisa da- ele tava realmente mostrando uma linguagem assim uma 

coisa meio ansiosa né, e outra coisa, dá a impressão que quanto 

mais ele fala mais vai excitando o paciente, não sei se essa é a 

palavra certa  

 440 Patrick: (°era esse o objetivo°) 

 441 Participantes: @@@ 

 442 

443 

444 

445 

Ilma: oh jesus vocês entenderam o que eu falei? parece que de 

repente ele vai aumentando mais ainda a ansiedade dele, que 

mais? tem alguma coisa qui oh qualidade ele não tava mostrando 

pressa, né 

 446 (falante não identificado): nenhuma 

 447 

448 

449 

450 

Ilma: nenhuma, muito pelo contrário né, (.) afetuoso, não deu 

pra ver isso, não adotou um papel distante, pelo contrário foi 

até (.) até demais, aqui tava com contato, a postura dele né, 

tava adequada não usou nenhum vocabulário difícil, tá então em 
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451 linhas gerais, tá bom? tá rápido demais, tá devagar demais?  

   

  0:54:52  

 001 ((Patrícia bate na porta)) 

 002 Marcela: pode entrar ((risos)) 

 003 (.) 

 004 ((Marcela levanta-se e abre a porta)) 

 005 Marcela: oi boa tarde= 

 006 Patrícia: =boa tarde 

 007 Marcela: qual seu nome? 

 008 Patrícia: Patrícia 

 009 Marcela: seja bem-vinda 

 010 Patrícia: obrigada 

 011 Marcela: sente-se aqui por favor  

 012 Patrícia: @@@ 

 013 Marcela: então o que traz você aqui? 

 014 Patrícia: apareceu uma dor na minha perna de repente e eu não  

 015 sei o que que é (.) tava doendo demais 

 016 Marcela: e tem quanto tempo isso? 

 017 Patrícia: ah uma semana 

 018 Marcela: nossa uma semana @@@ 

 019 Patrícia: é corri do médico 

 020 Marcela: e porque isso assim correr do médico tá com medo 

 021 

022 

Patrícia: não, é que eu tava tomando remédio pra ver se a dor 

passa 

 023 Marcela: mas que remédio sem receita nem nada 

 024 Patrícia: é:: tilenol @@@ 

 025 Marcela: mas não pode tem que procurar um médico pra que ele  

 026 possa te:: pra (.)te examinar passar o remédio correto (xxx) 

   

 452 Ilma: bem até agora, ela acolheu, como é que foi isso? 

 453 

454 

Mauro: ela acolheu bem ela só errou na hora de                                     

[abrir a porta quando] ela entrar  

 455 Amanda: [na hora de abrir a porta] 

 456 

457 

458 

459 

460 

Ilma: é “entra” não foi essa que fez “entra” quer dizer né >a 

gente pelo amor de Deus né< “ENTRA O PRÓXIMO” não é assim que 

eles falam? “o próximo da ficha” da lista sei lá, né (.) então a 

gente tem que ter um certo cuidado não custa nada levantar aí 

depois ela levantou acolheu, ela falou o nome dela a doutora?  

 461 x: não  

 462 

463 

464 

465 

466 

467 

Ilma: não se identificou- é:: depois sentou, mostrou interesse, 

tava ouvindo e essa paciente também foi logo no assunto né (.) 

acho que também ela tava um pouquinho ansiosa foi logo no 

assunto “ah a doutora parece”- dá um pouquinho mostra pra gente 

através da linguagem da da (.)comunicação não verbal um pouco de 

ansiedade?  

 468 Rafael: acho que pelo timbre de voz também  

 469 

470 

471 

Ilma: hum hum ela apresenta um pouquinho de ansiedade ela não 

consegue relaxar ela tá assim né, vai, uma coisa assim meia 

aflita  

 472 @@@@ 

   

 027 

028 

Marcela: então assim foi só a dor mesmo na perna [ou mais alguma 

coisa 
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 029 Patrícia:                                    [foi 

 030 Patrícia: nada muito estranho  

 031 

032 

Marcela: está certo então @@@ (4.2) posso te:: posso te receitar  

 033 

034 

alguns exames pra depois a gente vê o que tá acontecendo com 

você e::  

 035 (2.3) passar algum remédio alguma coisa assim 

 036 (3.0) 

 037 Patrícia: é vamos ver os exames e depois a gente vê= 

 038 Marcela: =certo 

 039 @@@ 

   

 473 

474 

Ilma: eu acho que lá no inicio parece quando a paciente faz ela 

faz um julgamento, não faz?  

 475 Patrícia: °eu tomei remédio sozinha, uma coisa assim°  

 476 Ilma: não foi? o que que acontece ali no início? 

 477 Patrícia: ela fale que xxxx 

 478 Ilma: tem vergonha  

 479 Pedro: ela teve vergonha de procurar o médico 

 480 

481 

Ilma: é “que vergonha” como é que é que ela falou? lembra pra 

mim  

 482 Mauro: nossa, que vergonha  

 483 Xxxx 

   

 001 ((Patrícia bate na porta)) 

 002 Marcela: pode entrar ((risos)) 

 003 (.) 

 004 ((Marcela levanta-se e abre a porta)) 

 005 Marcela: oi boa tarde= 

 006 Patrícia: =boa tarde 

 007 Marcela: qual seu nome? 

 008 Patrícia: Patrícia 

 009 Marcela: seja bem-vinda 

 010 Patrícia: obrigada 

 011 Marcela: sente-se aqui por favor  

 012 Patrícia: @@@ 

 013 Marcela: então o que traz você aqui? 

 014 Patrícia: apareceu uma dor na minha perna de repente e eu não  

 015 sei o que que é (.) tava doendo demais 

 016 Marcela: e tem quanto tempo isso? 

 017 Patrícia: ah uma semana 

 018 Marcela: nossa uma semana @@@ 

 019 Patrícia: é corri do médico 

 020 Marcela: e porque isso assim correr do médico tá com medo 

 021 

022 

Patrícia: não é que eu tava tomando remédio pra ver se a dor 

passa 

 023 Marcela: mas que remédio sem receita nem nada 

   

 484 

485 

486 

Ilma: “senta aqui”, tá respeitosa cordial(.)agora tá vendo essa 

respiração (.)porque isso ocorreu também a paciente chega “ah eu 

corri do médico” ah por que isso, correu do médico? 

 487 Alex: °o julgamento né° 

 488 

489 

Ilma: é a gente tem que tomar o cuidado ali ela só questionou 

(.) né poderia “ah por que aconteceu não sei o que” mas tem 
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490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

gente que pode entrar >não foi o caso dela de imediato< o que a 

senhora correu do médico- fazer logo um julgamento uma bronca tá 

então a gente tem que é vamos dizer assim ouvir mais pra evitar 

isso ↑ah eu não tomo o meu remédio,>porque que a senhora não 

toma remédio?< né eu tenho remédio mas não tomo, então calminha 

vamo ouvir primeiro o que que ela tem eu posso até questionar 

que que tá acontecendo pra senhora não tomar em vez de logo 

fazer um julgamento, se não ele vai embora daqui a pouco, tá 

certo? mais alguma? coisa a paciente também tava apressada, tava 

ansiosa, né? mais o que que a gente pode vê dela? 

   

 024 Patrícia: é:: tilenol @@@ 

 025 Marcela: mas não pode tem que procurar um médico pra que ele  

 026 possa te:: pra te examinar passar o remédio correto (xxx) 

 027 @@@@ 

 028 

029 

Marcela: então assim foi só a dor mesmo na perna [ou mais alguma 

coisa 

 030 Patrícia:                                        [foi 

 031 Patrícia: nada muito estranho  

 032 

033 

034 

035 

Marcela: está certo então @@@ (4.2) posso te:: posso te receitar 

alguns exames pra depois a gente vê o que tá acontecendo com 

você e:: (2.3) passar algum remédio alguma coisa assim 

 036 (3.0) 

 037 Patrícia: é vamos ver os exames e depois a gente vê= 

 038 Marcela: =certo 

 039 @@@ 

   

 501 

502 

Ilma: foi só a dor ou então tem mais alguma coisa que eu possa 

ajudar  

 503 

504 

505 

Ilma: bom pelo menos já houve um pouco né, no acolhimento 

ninguém entrou na história né ela já ouviu mais a paciente, 

embora as duas mostrassem assim pela né, uma uma ansiedade  

   

  ((Grupo assiste ao vídeo C)) 

 001 ((Rafael bate na porta, Marcos levanta e abre a porta)) 

 002 Pedro: olá boa tarde [pode entrar 

 003 Rafael:               [boa tarde (.) obrigado 

 004 Pedro: pode se sentar 

 005 Rafael: obrigado 

 006 Pedro: como é o seu nome? 

 007 Rafael: Rafael 

 008 Pedro: então Rafael como tem passado? 

 009 Rafael: >eu tenho passado bem mas to com uma dor forte na cabeça  

 010 e não passa tomei neuzadina e tá me dando esses problemas aqui  

 011 sabe alergia e não sei que que é< 

 012 Pedro: certo e desde quando começou essa:: 

 013 Rafael: fez três dias (.) a dor de cabeça e a alergia começou  

 014 ontem e eu não sabia o que que era= 

 015 Pedro: =tá mas é relativo a alguma coisa ou você sempre tem  

 016 essa dor de cabeça 

 017 (.)  
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 018 

019 

Rafael: não faz tempo que eu parei de ter né eu tinha quando era 

criança e agora eu tenho mais  

 020 Pedro: e você sabe porque desde criança você tinha essa dor  

 021 

022 

Rafael: não não sei (.) eu tenho bronquite asmática e não sei se 

tem alguma coisa a ver e tal mas 

 023 Pedro: ah tudo bem então  

 024 @@@ 

   

 506 

507 

Ilma: ele foi foi atencioso respeitoso tava prestando, só não 

não disse o nome dele né, que mais querida? 

 508 Rafaela: °só não abriu a porta pra xxxx° 

 509 

510 

Ilma: no início foi aquele ↑ah pode entrar↓ aí acho que deu uma 

mancada né foi lá (.) foi atencioso= 

 511 Rafael: =estava esperando a secretária 

 512 @@@ 

 513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

521 

522 

Ilma: é, contato visual, tava tendo uma escuta atenta né ele 

conseguiu fazer dar uma introdução ali né antes daquele paciente 

que chega logo e fala, tem uns que não fazem isso (.) que chegam 

logo correndo e falam então merece o incentivo da gente, como é 

que eu posso incentivar o paciente que chegou na primeira vez e 

(4.2) °e o que? ficou quieto° (2.3) posso conversar alguma coisa 

rapidinho né? “como é que é seu nome mesmo, dona maria, que que 

a senhora faz dona maria? ah eu só trabalho em casa, ah é 

trabalha em casa, onde a senhora mora?” cabou  

 523 Rafael: °mas e se ela começar ela se empolga e aí começa a 

falar°  

 524 

525 

526 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

533 

534 

Ilma: é mas o idel pelo menos tá, ou então você chega pra lá, 

como é que eu posso é até pra intro- se você percebe que ela tá 

indo tímida pra falar do assunto ou então como é que eu posso 

colocar (.)de que maneira eu posso ajudar a senhora, porque que 

a senhora veio aqui? qual é- eu posso ajudar a senhora? quer 

dizer já introduzir pra ela colocar tá, ali foi atencioso o 

contato é não tava vamo dizer assim (.) mostrou né que tava 

entendendo que o paciente tava acontecendo e ele começou logo a 

explorar né ele se preocupou logo ali a explorar o que o 

paciente tava colocando a queixa dele, quê que vocês acharam 

disso? 

 535 ((assistem o final)) 

 536 Ilma: o paciente foi falando e ele foi explorando  

 537 

538 

539 

540 

Pedro: eu senti uma dificuldade de criar uma certa empatia 

porque ele também não foi direto ao assunto como “tá tudo bem”? 

aí ele já foi falando ah é porque eu to com isso isso isso isso 

e isso  

 541 Ilma: hum hum 

 542 

543 

Pedro: ai eu acho que pra mim também ficou um pouco difícil 

abordar de uma outra forma [pra falar] 

 544 

545 

546 

Ilma: [o paciente] tá necessitando colocar né vocês não sentem 

que quando ele foi quando ele introduziu, ele precisava saber 

mais, mas na hora que ele introduziu ficou igual um ping pong?  

 547 Patrick: ficou uma entrevista tipo  

 548 Ilma: hã? 

 549 Patrick: tipo entrevista, né?  
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 550 

551 

552 

553 

554 

555 

Ilma: é ne ficou igual >”tum tum tum Tum” eu to falando<- ele 

talvez tenha que fazer assim introduzir muitas perguntas assim 

rápido? é a sensação que me dá (.) é percebeu em vez talvez dá 

mais tempo embora ela já tenha mais tempo pra ele colocar eu to 

com ele e esse sintoma não sei o que ta tum tum tum tum, 

entenderam o que eu to colocando gente? 

 556 Pedro: não deu tempo pra explorar  

 557 

558 

559 

560 

561 

562 

Ilma: é talvez você pudesse ter feito o que, perguntas- a gente 

vai ver mais abertas (.) tá porque você fazia as perguntas em 

cima daquilo que ele tava colocando, to com dor, que dor é- não 

foi assim que eu já esqueci como é que é, do que ele tava 

precisando falar? então ↑fala um pouquinho das dores que o 

senhor tá sentindo↓  

 563 Ana: °isso não pode mostrar um pouco de pressa?° 

 564 

565 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

572 

Ilma: exato, não- pode passar pro paciente um pouco de pressa, 

por que que  aconteceu, ele fixou ali e se o paciente tivesse 

alguma coisa vê aquele aquele sintoma com o emprego dele? (2.3) 

ele não perguntou, não explorou mais o todo do paciente a 

questão social dele podia tá influenciando, ele se fixou ali o 

que que o Rafael tava falando se preocupou com aquilo foi tum 

tum tum entenderam? talvez pudesse aparecer a questão da pressa 

como também dá mais chance fazer mais perguntas mais abertas pra 

ele poder colocar, deu essa impressão 

 573 

574 

575 

576 

Pedro: como eu tava falando eu tentei até explorar mas aí ele 

foi, falou que não tinha relação, que só teve isso quando tinha 

três anos aí depois eu perguntei pra ele é:: se ele sabia o 

porque que ele tinha essa dor de cabeça tentando explorar mais=  

 577 Ilma: =você pegou a dor e foi só em cima disso= 

 578 Pedro: =justamente 

 579 

580 

581 

Ilma: tudo bem gente mas mesmo assim a gente já percebe o 

acolhimento no terceiro, já ganha outra qualidade tá, a gente 

ainda a pouco  

   

  01:06:00 

 582 

583 

Ilma: o seguinte (.) °linguagem não verbal a gente já viu que 

que é qual é a importância disso nenhuma né?°  

 584 Alex: tem sim 

 585 Ilma: isso aqui quer dizer outra coisa to de saco cheio ou  

 586 Xxx 

 587 

588 

589 

Ilma: ah tá, então não entendi sua linguagem não verbal, eu 

acabei de falar ele fez assim,(.) ahã o que que é qual a 

importância disso?  

 590 Alex: °a primeira impressão que você passa pro paciente né°  

 591 Ilma: hum hum só o médico é- usa a linguagem não verbal?  

 592 Alex: o paciente também 

 593 Ilma: com certeza qual é a importância disso nessa consulta?  

 594 

595 

Alex: saber o estado que o paciente tá as caracerísticas pra 

você fazer xxx 

 596 Ilma: e o que que eu vou fazer isso, o que que adianta?  

 597 

598 

599 

600 

Rafael: pra você saber às vezes ele tá mentindo numa questão por 

exemplo, se o cara vai lá dizendo que está com a dor em tal 

lugar e às vezes não é, e quando ele quer é um atestado, porque 

você vai saber se ele realmente ele faltou, se ele teve dor 
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601 realmente  

 602 Ilma: pela linguagem não verbal? 

 603 

604 

605 

Rafael: eu acho que de uma certa forma sinaliza sim (.) que ele 

começa a ficar- demonstrar nervosismo quando você começa a 

investigar mais [profundamente] 

 606 

607 

608 

609 

610 

611 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

621 

622 

Ilma: [ah tá hum hum] ou então como a gente falou ainda pouco 

↑não doutor, eu to tranquilo, tá tudo bem, não, to ótimo, tá 

tudo bem↓ e a linguagem não verbal dele é completamente 

diferente, denuncia e essa linguagem não verbal ela complementa 

a linguagem verbal, né muitas vezes para o paciente eu posso 

falar alguma coisa, mas às vezes através de um toque no paciente 

até de um gesto eu falo muito mais do que aquilo que eu estou 

falando assim verbalmente, então é um complemento, a minha 

postura, a minha expressão facial, o contato visual isso ajuda 

no desenvolvimento da da como é que chama da consulta e 

principalmente no desenvolvimento, eu percebo isso eu vou dá um 

outro andamento se eu perceber que aquele paciente tá todo ali 

deprimido no quarto, não tem como você você fazer uma entrevista 

né rápido cheia- se eu percebo que ele tá com dificuldade, que 

ele tá envergonhado isso aí vai ser uma sinalização pra mim (.) 

°nós temos duas entrevistas agora tá, a linguagem não verbal, 

dela viu?° 

 623 @@@  

   

  ((situação em que a instrutora sorteia papeis e emoções a serem 

encenadas pelos estudantes, explicando o objetivo da atividade)) 

  01:11:56 - início da simulação D 

  01:15:30 - início da simulação E 

  01:18:20 - início da simulação F 

  ((01:21:40 - começam a assistir ao vídeo D)) 

   

  ((médico abre a porta para a paciente entrar)) 

 001 Alex: boa tarde= 

 002 Ana: =boa tarde [prazer] 

 003 Alex:           [prazer] tudo bom? pode sentar, fica a vontade 

 004 Ana: brigada 

 005 Alex: em que posso ajudá-la? 

 006 

007 

008 

Ana: <ai doutor, to com uma dor no corpo, faz mais de uma 

semana, isso não passa uma dor de cabeça aquela, enchaqueca uma 

gripe não passa por nada [não sei mais o que eu faço doutor não 

sei]> 

 009 

010 

Alex:             [mas você::] é:: faz muito tempo que você tá 

sentindo isso ou não 

   

   

 624 Ilma: como é que passa a linguagem não verbal dele? xxx  

 625 Ana: um médico interessado 

 626 

627 

Ilma: interessado respeitoso preocupado atento né, uma boa 

escuta ele só não se apresentou  

 628 Xxx 

 629 Ana: ele nem perguntou o nome dela 

 630 Pedro: ele perguntou  

 631 

632 

Ilma: e ela o quê que ela começa a passar pra gente pela postura 

dela  
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 011 Ana: ah faz doutor= 

 012 

013 

Alex: =mas os sintomas eles já eram todos juntos ou (.) 

separados como é que  

 014 

015 

016 

Ana: <ah doutor eu não sei mais nada, to desesperada, não sei 

como eu faço ai tudo junto, ai não sei doutor, não sei mais de 

nada> 

   

 633 

634 

Ilma: como é que passa essa coisa assim nhem nhem nhem nham nham 

nham  

 635 Paula: manha 

 636 Participantes: @@@@ 

 637 Ilma: manha mas o quê que ela passa pra gente aqui 

 638 Pedro: nervosismo 

 639 Ana: nervosismo 

 640 

641 

Ilma: ansiedade insegurança (2.3) que mais (1.3) ela passa 

desespero ? 

 642 Rafael: passa 

 643 Patrícia: °preocupação° 

 644 

645 

Ilma: é preocupação desespero e ela vai só ali, você lembra- era 

você, não é? qual foi o papelzinho que você 

 646 Patrícia: é insegurança e:: (2.0) qual que era o outro  

 647 (3.2) 

 648 Ilma: insegurança e  

 649 (3.5) 

 650 Patrícia: desconfiança  

 651 

652 

Ilma: hum hum (3.5) é ah- inseguro, ela talvez passe mais coisas 

que a insegurança xxx e envergonhada  

 653 Patrícia: não isso foi mais no dele aqui  

 654 Xxx 

 655 

656 

Ilma: deprimido e muito- desconfiança ela passa desconfiança pra 

gente 

 657 Marcela: passa 

 658 

659 

Ana: passa porque uma hora que ela para e mas será que isso aí 

está bom de repente ela vai falar  

 660 Ilma: hum hum ah tá em relação a [atitude dele né] 

 661 Ana:                              [ao exame]  

  ((01:23:15 - assistem outro trecho)) 

 017 Alex: certo, nós vamos ter que analisar um pouco mais  

 018 Ana: ai será:: 

 019 

020 

021 

022 

Alex: vai depender muito porque:: nós- seria preferível a gente 

ver cada sintoma separado pra ver né a realidade da situação, 

qual seria né, (.) entendeu? mas só isso que a senhora tá, dor 

de cabeça  

 023 (2.5) 

 024 

025 

Ana: <ai é:: dor de cabeça, ai dor de garganta, aquele mal estar 

no corpo, tudo doutor eu to assim, não sei o que eu faço mais>  

   

 662 

663 

664 

665 

Ilma: ele abre pra ela colocar mais coisas né, talvez ele 

pudesse colocar assim “tem mais alguma coisa” (.) né talvez 

fosse até um pouquinho melhor do que “só isso?” talvez pudesse 

só uma questão ali de xxx  

   

 026 Alex: °tá certo°  
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 027 Ana: mas será que é só isso doutor não precisa mais fazer nada?  

 028 

029 

030 

031 

032 

Alex: é isso que eu to te falando né, nós vamos ter que fazer 

uma análise geral, com alguns exames pra ver né (.) se tem mais 

alguma coisa além disso (.) teoricamente é isso que a gente vai 

descobrir ou não né (.) mas acho que não, às vezes é algum vírus 

alguma virose alguma coisa assim né (.) °vamos ver°  

   

 666 

667 

668 

669 

670 

671 

672 

673 

674 

675 

Ilma: depois a gente vai ver no outro (.) é o interessante a 

gente não abrir também, não levantar (.) né a hipótese não 

assegurar- “não, pode ser isso, pode ser aquilo, mas eu acho que 

não é, não, a gente vai averiguar, ok?” eu já começo a querer 

minimizar uma ansiedade dela “não eu acho que não vai ser- vai 

dá bom- bom resultado” depois vem uma (.) porcaria de resultado, 

então a gente tem que ter cuidado, já que ela vai chegar em casa 

quê que ela vai falar? “não o médico disse que acha que não é 

isso, não” e depois xxx ai isso a gente já vai ver na próxima 

  ((assistem o final e começam o vídeo E))  

   

 001 

002 

((Paula está sentada em sua mesa, Anderson entra na sala e Paula 

permanece sentada)) 

 003 Anderson: e aí doutora? 

 004 Paula: e boa tarde 

 005 Anderson: boa tarde porque, não tem nada de bom hoje  

 006 Paula: nossa (.) é:: mas e aí como é o seu nome? 

 007 Anderson: meu nome é:: clebinho 

 008 Paula: ah então tá o que te traz aqui? 

 009 Anderson: então doutora eu to com uma diarreia muito braba  

 010 Paula: @@@ e começou quando esse negócio? 

 011 

012 

013 

014 

Anderson: ah então eu fui num churrasquinho lá com meus amigos 

um churrasquinho a grega lá, não fez bem não (.) e eu to até com 

uma tremedeira assim oh e não tá legal não doutora tá pura água 

memo não tá bom não  

   

 676 Participantes: @@@@ 

 677 

678 

Ilma: como é que tá sendo essa postura dela é atenciosa? (.) 

respeitosa, atenciosa com o paciente?  

 679 Mauro: desinteressada  

 680 Ilma: hã, interessada? 

 681 Mauro: desinteressada eu achei 

 682 Ilma: porque desinteressada?  

 683 

684 

Mauro: eu achei que ela não levantou pra falar com ele essas 

coisas=  

 685 

686 

687 

Ilma: =hum a falta de respeito que mais, ela tá seguindo a 

escuta dele (.) se mostra interessada na coisa que ele tá 

contando, vamos ver mais um pouquinho presta atenção  

   

 015 Paula: ah é mas já tem quanto tempo que você tá= 

 016 

017 

Anderson: =ah faz tempo hoje eu fui até trabalhar de fralda 

doutora (.) não tá legal não  

 018 Paula: não eu perguntei quando que começou  

 019 Anderson: ah faz dois dias doutora mas não tá bom não, viu  

   

 688 Ilma: aqui ela perde um pouco a paciência né e ela quer saber 
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689 

690 

“quando começou”, ficou meio irritada com ele, e ele (.) é um 

paciente o que?  

 691 Rafael: nervoso 

 692 Alex: agressivo 

 693 

694 

695 

696 

Ilma: agressivo né ele poderia é- ele passa muita agressividade- 

na hora que ele conta as coisas dele, ele passa com muitoa 

agressividade, não é nem pelo tom de voz não, ele é realmente 

(.) tá, vamos lá seguir mais um pouquinho  

   

 020 Paula: tá então= 

 021 Anderson: =você tá me deixando nervoso doutora  

 022 Paula: é água que tá vindo  

 023 Anderson: é água pura  

 024 

025 

Paula: é água é uma coisa complicada né mas fica tranquilo vai 

melhorar 

 026 Anderson: TRANQUILO NADA É:: VOCÊ DOUTORA QUÊ QUE É ISSO  

 027 Paula: bota uma fraldinha aí xxx 

 028 Anderson: POR FAVOR CARA COMO É QUE É, QUE QUE É ISSO PO 

 029 Paula: você tem que se acalmar=  

 030 Anderson: =não é oh calm- não eu quero meu remédio  

 031 

032 

Paula: clebinho pera aí @@@ presta atenção (.)se o senhor não se 

acalmar a gente não vai conseguir resolver o problema  

 033 Anderson: não mas eu quero resolver logo isso aí doutora  

 034 Paula: vamos resolver 

 035 Anderson: daqui a pouco eu to indo no banheiro de novo  

 036 

037 

Paula: eu vou te passar um sorinho aqui cê toma durante uns três 

dias que tá tudo certo toma  

 038 Anderson: tá bom brigado doutora mas oh:: fica esperta  

 039 Paula: ah tá bom @@@ 

   

 697 

698 

699 

Ilma: então ela no final mostra, ela num- não como é que é, ela 

não explora muito, então “eu vou passar aqui um sorinho” mata 

né? ansio::so, como é que ela faz com um paciente desse? 

 700 Participantes: @@@  

 701 

702 

Ilma: ele chegou falando alto agressivo (.) ela tem que- vamos 

dizer assim, tomar a frente da consulta?  

 703 Pedro: °eu acho que tem°  

 704 Ilma: não  

 705 Alex: tem, mas de uma forma mais calma  

 706 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

Ilma: quanto mais calmo ela fala, mais ele vai ficando calmo, 

porque se ela começar a falar no mesmo tom dele aí vai virar uma 

beleza, uma conversa de botequim, né então e- ela tem que ir 

cada vez mais até diminuindo o tom que ele vai, né, inclusive 

pode fazer aquela coisa que eu falei ainda a pouco “eu to 

percebendo que o senhor tá muito alterado, tá muito nervoso” eu 

não to criticando, não estou fazendo “o senhor tá muito 

alterado” não, não é isso (.) to percebendo que o senhor tá meio 

assim nervoso, ai ele vai aos pouquinhos tá (.) isso aí também é 

coisa pra gente explorar mais  

    

  ((01:30:20 - assistem o vídeo F)) 

 001 (Mauro bate à porta) 

 002 Ana: pode entrar 
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 003 (4.0) 

 004 Mauro: pode entrar? 

 005 Ana: pode entrar, fica a vontade 

 006 Mauro: dá licença 

 007 Ana: toda 

 008 (7.0) 

 009 Ana: então, qual que é teu problema? 

 010 Mauro: °é que eu to:::° 

 011 Ana: não to te ouvindo,DESCULPA 

 012 Mauro: °é que é qeu eu to com (.) dor na perna° 

 013 Ana: dor na perna? 

 014 Mauro: é 

 015 Ana: faz tempo? 

 016 (.) 

 017 Mauro: faz 

 018 Ana: faz tempo quanto? assim data me fala qual período 

   

 716 

717 

Ilma: chega doutora, né, que que ela percebe desse paciente, a 

entrada dele o sentar dele já mostra o que?  

 718 Participantes: timidez 

 719 

720 

721 

722 

Ilma: timidez, envergonhado e ela, ao contrário, ao invés de ter 

uma postura de acolhimento ela começa a falar mais alto e cada 

vez mais xxx daqui a pouco ele vai entrar debaixo da mesa  

 723 Participantes: @@@@ 

 724 

725 

Ilma: e ela mais e que é que- e vai ela parece que nem percebe 

essa linguagem o que que ele tá falando com o corpo  

 726 Ana: °ah, fiquei com dozinha° 

 727 Ilma: hã, como é que é? 

 728 Ana: fiquei com dozinha dele 

   

 019 Mauro: ah: uns, uns, uns 

 020 Ana: uns o que? 

 021 Mauro: uns três meses 

 022 

023 

Ana: TRÊS MESES E CÊ AINDA NÃO PROCUROU UM MÉDICO? faz três 

meses que  

 024 cê tá com dor na perna e não procurou um médico? 

 025 Mauro: é(.) eu acho que sim= 

 026 Ana: =é (.) e você não fez nada? 

 027 Mauro: eu fiz= 

 028 Ana: =nenhum exame não tomou nenhum remédio nada 

   

 729 

730 

731 

732 

733 

734 

Ilma: o que será, por que será que até agora o senhor nao fez o 

exame, qual foi sua conduta até agora? talvez fosse muito melhor 

pra ele dá- ah sabe porque qu'eu não fiz nada doutora, não tinha 

dinheiro, e aí ele vai colocar e ela já foi acusando imagina que 

o paciente todo tímido ele não vai abrir a boca nunca (1.0) né 

vai ser mau pra ele 

    

 029 Mauro: °tomei água benta° 

 030 Ana: ÁGUA BENTA? 

 031 Mauro: é, minha mãe disse que ia melhorar 

 032 Ana: ah, tá, e sua mãe é formada em medicina agora né? 
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 033 (.) 

 034 Mauro: °não, né não (senhora)° 

 035 (.) 

 036 

037 

Ana: olha, você vai ter que fazer exame, porque não é certo água 

benta  

 038 (2.0) 

 039 Mauro: °é ela mandou botar a perninha no sal também° 

 040 Ana: perninha no sal? 

 041 Mauro: é que falam que ajuda= 

 042 

043 

044 

Ana: =ah claro claro olha não vai adiantar vai ter que fazer 

exame, vai ter que tomar remédio, porque faz três meses- não tá 

certo isso não 

 045 Mauro: vai ter que tomar injeção? 

   

 735 

736 

737 

738 

739 

Ilma: vai ter que tomar exame parece que ela tá acusando ele 

vocês já repararam? parece que tá assim dando um monte de 

palmada nele,” tem que comprar exame vai ter que tomar remédio” 

quer dizer- viu? e agora é isso é isso, como se fosse é- culpa 

né colocando assim uma coisa (2.0) um castigo 

   

 050 Ana: vai ter que tomar injeção 

 051 (.) 

 052 

053 

054 

Ana: não, não tem, não tem- ficou três meses sem ir no médico 

agora aguenta as consequências, ninguém mandou botar a perninha 

no sal e jogar água benta não 

 055 Mauro: °mas ajuda, senhora°  

 056 

057 

Ana: não, não ajuda nada, se ajudasse, cê não tava aqui, se 

ajudasse cê tava em casa, bem 

 058 Mauro: °é verdade, desculpa°  

   

 740 

741 

742 

743 

Ilma: quê que será que fez ele não tomar o remédio, né? por que 

será que ele não tomou, quê que será que houve tava na hora de a 

gente conhecer um pouquinho mais daquele paciente, qual o coisa 

você era, inseguro 

 744 Mauro: inseguro e envergonhado=  

 745 Ilma: =e envergonhado acho que ele fez super bem e o teu era= 

 746 Ana: =o meu era falta de respeito= 

 747 Ilma: =falta de respeito total né foi atropelando ele  

 748 

749 

((instrutora propõe que voluntários simulem o atendimento 

ideal)) 

  ((01:35:40 - começa a simulação G)) 

  01:38:00 - assistem ao vídeo 

   

 001 ((Ana levanta-se e abre a porta para o Pedro)) 

 002 Ana: olá boa noite 

 003 Pedro: boa noite 

 004 Ana: tudo bem? 

 005 Pedro: tudo 

 006 Ana: pode entrar fica a vontade 

 007 Pedro: obrigado 

 008 ((ambos sentam-se)) 

 009 Ana: qual é o seu nome? 

 010 Pedro: Pedro 
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 011 Ana: o meu é Ana  

 012 

013 

Pedro: então doutora [eu to com um problema] aqui no pescoço e o 

pescoço ficou duro hoje de manhã 

 014 Ana:                 [o que tá acontecendo] 

   

 750 

751 

752 

753 

754 

Ilma: esse início é o início ideal, né? ela foi saldou o 

paciente buscou na porta com respeito, né também não se assustou 

logo no início, perguntou o nome dele se apresentou e ele tava 

tão ansioso que ela não conseguiu nem introduzir ele já foi (.) 

parece que introduzindo ali  

   

 015 Ana: hã: mas você acha que você dormiu de mal jeito? 

 016 

017 

018 

019 

Pedro: eu não sei doutora e que eu eu eu tenho vinte ano então 

eu eu desde que eu nasci eu tenho esse problema assim entendeu e 

minha mãe minha mãe sempre me passou uma pomada aí pra nós pra 

fica bom mas nunca fica bom 

 020 Ana: e nunca fica bom? 

 021 Pedro: nunca fica bom não 

 022 Ana: mas é foi- você acordou assim hoje ou você é sempre assim? 

   

 756 Ilma: °você é sempre assim foi terrível, né?° 

 757 @@@@@ 

 758 Ana: xxxx 

 759 Ilma: não, a gente tá rindo mas que ele dificultou [xxxx] 

 760 Ana:                                              [DEMAIS] 

 761 Pedro: mas ela que pediu, né  

 762 Participantes: @@@@@ 

 763 Ilma: eu não falei pra fazer isso  

 764 Pedro: ah, falou sim @@@ 

 765 Ilma: eu falei dificulta bastante  

 766 Participantes: @@@@@ 

 767 

768 

Ilma: mas eu acho que ali o acolhimento que ela deu lógico ela 

deu uns furos assim “oh você é sempre assim”  

 769 Participantes: @@@@ 

 770 

771 

772 

Ilma: mas pelo menos ela tava interessada né não tava vamos 

dizer assim (.) espantada com certeza, mas foi tava ouvindo ele 

tava acompanhando tava com respeito né  

   

 023 

024 

Pedro: não doutora eu sou sempre assim eu quero vê se eu resolvo 

isso doutora 

 025 Ana: é você tem que= 

 026 

027 

Pedro: =sabe eu não não consigo fazer nada eu não consigo nem 

trabalhar  

 028 Ana: não consegue trabalhar 

 029 Pedro: não consigo trabalhar não  

 030 Ana: não 

 031 Pedro: mas a senhora tem que fazer alguma coisa por mim doutora 

 032 Ana: hã pode deixar eu vou te ajudar sim não se preocupa  

 033 

034 

((Pedro coça o lado direito da cabeça, levemente inclinada, com 

a mão esquerda, simulando o problema no pescoço. Ana ri)) 

 035 

036 

Pedro: é você tem que fazer alguma coisa pra fazer isso doutora 

me ajuda por favor 

 037 Ana: eu ajudo você tem alguns exames alguns= 

 038 Pedro: =eu nunca fiz nada doutora é a primeira vez que venho no 
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039 médico   [eu venho lá do interior] de Americana  

   

 773 

774 

775 

776 

Ilma: talvez nessa hora quando a gente tá tendo a prosa fosse 

momento de explorar um pouco mais (.) né vou te dar alguns 

exames já lá na frente, não é a hora ainda, de explicar um pouco 

da história dele  

 777 Ana: eu perguntei se ele tinha exames=  

 778 

779 

780 

Ilma: =é mas eu acho que ainda antes mesmo dos exames deixar ele 

falar mais um pouquinho, mas a postura inicial de acolhimento 

(.) né foi ideal não sei se vocês concordam  

 781 

782 

Pedro: eu achei que ela foi muito bem assim, eu fiquei com 

dificuldade até pra criar alguma coisa pra dificultar mais 

   

 040 Ana: [é a primeira vez] 

 041 

042 

Pedro: então esse problema aqui entendeu eu não sei o que vou 

fazer mais doutora 

 043 Ana: tá mas não se preocupa eu vou te ajudar (.) eu vou te 

ajudar 

 044 

045 

Pedro: mas vai fazer o que a senhora não sabe que que cê vai 

fazer 

 046 Ana: eu vou pe-pedir uns exames a gente vai fazer uns exames  

 047 

048 

Pedro: não doutora mas tem que ajudar eu eu não posso mais ficar 

assim [não] 

 049 Ana: [eu vou] te ajudar= 

 050 Pedro: =a senhora a senhora não tá nervosa não né doutora 

 051 Ana: eu não eu não to você tá nervoso 

 052 Pedro: eu to eu to muito tenso doutora  

 053 Ana: não precisa ficar nervoso não vai dar [tudo certo] 

 054 

055 

Pedro:                                     [é que eu já] eu to 

há mais de vinte anos assim eu não sei o que vou fazer 

 056 Ana: não se preocupa não vai dá tudo certo=  

 057 

058 

Pedro: =é que eu tenho que voltar pra Americana ainda hoje  

    [a senhora] pode fazer alguma coisa por mim 

 059 

060 

Ana:[ainda hoje](.) então a gente vai começar a procurar mas não 

te preocupa que a gente vai dá um jeito 

 061 

062 

Pedro: então tá bom doutora o que a senhora vai fazer [vai fazer 

exame] 

 063 

064 

065 

Ana:                                          [vou caminhar você 

pra] uns exames agora você vai lá faz os exames e você volta 

aqui depois comigo pra eu ver esses exames tá bom 

 066 Pedro: então tá bom 

   

 783 

784 

785 

786 

787 

788 

789 

790 

791 

792 

793 

Ilma: analisando a postura de acolhimento dela já foi bem 

diferente né uma postura de acolhimento assim (.) mais próximo 

do adequado acompanhou, escutou teve respeito com o paciente 

inclusive a linguagem não verbal dela (xxx) meio espantada mas 

ela não tava ansiosa não tava com pressa certo tá, eu sei gente 

que isso é uma coisa muito depressa muito rápida, nos outros a 

gente vai aperfeiçoando porque a gente vai avançar na entrevista 

a segunda vai ser a entrevista onde você explora a queixa e a 

última é sobre diagnóstico na segunda também a gente vai 

introduzir a vd não sei nem como é que vai ser isso em uma hora 

e meia mas vamos chegar lá  



194 
 

 794 Ana: vd? 

 795 

796 

797 

798 

799 

Ilma: vd visita domiciliar tá a gente vai misturar as duas 

coisas mas no fundo dá tudo certo e- vamos dizer assim- o 

momento de hoje é muito mais pra despertar em vocês é:: a 

necessidade a- vamos dizer assim, a reflexão desse primeiro 

contato, tá certo? 

  01:43 

  [...] 

 

 

 

 

 

 

 


