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Páscoa
Velhice
é um modo de sentir frio que me assalta
e uma certa acidez.
O modo de um cachorro enrodilhar-se
quando a casa se apaga
e as pessoas se deitam.
Divido o dia em três partes:
a primeira pra olhar retratos,
a segunda pra olhar espelhos,
a última e maior delas, pra chorar.
Eu, que fui loura e lírica,
não estou pictural.
Peço a Deus,
em socorro da minha fraqueza,
abrevie esses dias e me conceda um rosto
de velha mãe cansada, de avó boa,
não me importo. Aspiro mesmo
com impaciência e dor.
Porque sempre há quem diga
no meio da minha alegria:
‘põe o agasalho’
‘tens coragem?’
‘por que não vais de óculos?’
Mesmo rosa sequíssima e seu perfume de pó,
quero o que desse modo é doce,
o que de mim diga: assim é.
Pra eu parar de temer e posar pra um retrato,
ganhar uma poesia em pergaminho.
Adélia Prado

RESUMO

O tema da saúde do idoso tem ganhado importância na medida em que o Brasil e o mundo
passam por uma transição demográfica inédita, o que converge na saúde como transição
epidemiológica. As políticas de atendimento ao idoso vigentes no país apontam a necessidade
de formação de profissionais qualificados para atendimento ao idoso, evidenciando que os
conteúdos gerontológicos devem ser priorizados nos currículos dos cursos de saúde. O presente
trabalho traz a questão: Como tem sido a formação dos profissionais de saúde, mais
precisamente no que diz respeito ao ensino médico, para prestar atendimento à população idosa?
Propomos investigar os discursos e as práticas da inserção da saúde do idoso no curso médico
da Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ, já que esse curso tem a especificidade
de ser organizado a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Medicina DCNM, publicadas em 2014, e traz a proposta de trabalhar com os novos paradigmas da
educação médica, que por sua vez se organizam a partir do eixo da integralidade na busca da
formação generalista e humanística. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se configura
como estudo de caso, visto que busca o aprofundamento de uma realidade específica. A
pesquisa fundamenta-se na Fenomenologia de Merleau-Ponty enquanto perspectiva de ciência
encarnada feita por e para seres humanos. Trazemos a concepção de educação de Paulo Freire,
acreditando que a dialogicidade está presente na relação de cuidado estabelecida entre
profissional e usuário do serviço de saúde. Simultaneamente, a saúde é compreendida como
processo existencial humano, a partir da obra de Georges Canguilhem. A metodologia usada na
coleta dos dados foi: análise de documentos; observação das aulas e escrita de diário de campo;
entrevistas com professores e alunos da unidade curricular investigada. Para a análise dos
dados, foi usada a Análise de Conteúdo de Bardin. As conclusões apontam que a disciplina
incorpora os novos paradigmas da educação médica, sendo que a inserção dos estudantes em
cenários de aprendizagem da rede de saúde parece ser o diferencial na concretização de tais
paradigmas, assim como na integração curricular do curso médico; as metodologias ativas de
ensino são adotadas, em consonância com a orientação das DCNM; a atenção primária é
priorizada como cenário de prática, conforme os direcionamentos da Política Nacional de Saúde
da Pessoa Idosa.
Palavras-chave: Envelhecimento; Educação médica; Gerontologia educacional; Saúde do
idoso.

ABSTRACT

The topic of health for the elderly has gained importance as Brazil and the world go through an
unprecedented demographic transition, which converges in health as an epidemiological
transition. The policies for the care of the elderly, current in this country, point to the need for
training of qualified professionals to care for the elderly, showing that gerontological content
should be prioritized in the study program of health courses. The present work raises the
question: How has the training of health professional been, more precisely with regard to
medical education, to provide care to the elderly population? We propose to investigate the
discourses and practices of the insertion of the health of the elderly in the medical course at the
Federal University of São João Del Rei - UFSJ, since this course brings the specificity of being
organized based on the National Curricular Guidelines for Medical Courses, published in 2014
- DCNM, and proposes to work with the new paradigms of medical education, which in turn
are organized from the link of integrality in the search for generalist and humanistic academic
education. It is a qualitative research, which is configured as a case study, since it seeks to
deepen a specific reality. The research is based on the Merleau-Ponty Phenomenology as a
perspective of incorporate science made by and for humans. We bring the education conception
of Paulo Freire, believing that dialogicity is present in the relationship of care established
between professional and health service user. Simultaneously, health is understood as a human
existential process, based on the work of Georges Canguilhem. The methodology used to collect
the data was: analysis of documents; observation of classes and writing of field diary; interviews
with teachers and students of the investigated curricular unit. Bardin’s Content Analysis was
used for data analysis. The conclusions indicate that the discipline incorporates the new
paradigms of medical education, and the insertion of students in learning environments of health
network seems to be the differential in the realization of such paradigms, as well as in the
curricular integration of the medical course; active teaching methodologies are adopted, in line
with the guidance of the DCNM / 2014; primary care is prioritized as a practice scenario,
according to the guidelines of the National Policy.
Keywords: Aging; Medical education; Educational gerontology; Elderly health.
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APRESENTAÇÃO

Nasci na cidade de São Paulo, onde passei os primeiros anos e comecei minha vida
escolar. Já em Minas Gerais, em algum momento que não consigo localizar na minha infância
ou adolescência, decidi que estudaria Psicologia. A sedução de olhar para o outro, e
compreendê-lo em sua subjetividade, era vislumbrada como uma arte oculta, cujos estudos
teóricos poderiam me trazer não só formação e profissão dignas, mas a possibilidade romântica
de ajudar ao próximo.
Saí de casa aos dezesseis anos para estudar em Belo Horizonte e passei no vestibular
na Universidade Federal de Minas Gerais, onde me formei em 1998. O Brasil estava em pleno
processo de implantação do Sistema Único de Saúde. O campo se desenhava promissor para a
Psicologia, pois o debate sobre a saúde mental trouxe o precedente da importância da Psicologia
e outras profissões não hospitalocêntricas para a saúde pública.
De volta ao interior, tive a sorte de me inserir em um projeto de tratamento comunitário
para portadores de sofrimento mental. Com o suporte da Escola de Saúde Pública de Minas
Gerias – ESP MG, junto ao projeto “Município Saudável”, participei de reuniões e supervisões
que contavam com gestores e profissionais de vários municípios vizinhos: discutíamos ações
de desospitalização, casos clínicos, passos na busca ativa dos pacientes com transtornos mentais
graves, sensibilização da população e outros assuntos pertinentes ao momento.
Concomitantemente aos Serviços de Referência em Saúde Mental, os municípios implantavam
seus Programas de Saúde da Família (hoje Estratégia Saúde da Família) e Conselhos Municipais
de Saúde. Estávamos confiantes, as perspectivas eram promissoras para o Sistema Único de
Saúde – SUS - e o trabalho em saúde mental se desenhou muito prazeroso e de grande
aprendizado.
A experiência adquirida neste primeiro momento foi fundamental ao longo do meu
percurso profissional como trabalhadora da rede SUS, e agora como pesquisadora. Em busca
de trabalho, mudei-me para outro município, no qual tive a oportunidade de exercer todo o
conhecimento prático de implantação de serviço de saúde mental. Esta nova experiência pôde
se configurar mais dinâmica, pois o foco da saúde deveria ser a atenção primária, já que não
queríamos o estigma dos usuários com transtorno mental (ou outra especificidade). Com apoio
da gestão municipal, no final de 2001, já no meu novo trabalho, participei de um projeto de
implantação de ações de saúde mental na atenção primária: capacitação de agentes comunitárias
de saúde, reunião com profissionais da saúde da família, atendimentos compartilhados com a
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atenção básica, estabelecimento de normas e diretrizes de entrada e fluxo dos usuários no
sistema de saúde municipal, sensibilização de famílias, equipe, gestores e população, busca de
supervisão e educação permanente para trabalhadores da saúde, discussão e negociações junto
ao sistema judiciário, parcerias intersetoriais e outras ações.
Pouco depois engravidei e passei pela experiência abissal de ter um filho e,
simultaneamente, aprender a lidar com a posição de mãe. Passar noites em claro, amamentar, e
verificar, na prática, que as coisas não se dão como na teoria. Por exemplo, eu sabia tudo sobre
amamentação, mas não conseguia amamentar meu filho o suficiente. Senti na pele que a ciência
e todos os livros sobre o assunto ainda tinham muito no que evoluir. É em momentos assim que
a arrogância do profissional de saúde cai por terra, quando estamos do outro lado da mesa e
nosso saber se mostra falível e incompleto.
Superadas as dificuldades, com meu filho crescendo saudável, voltei à rotina do trabalho
e, acompanhando meu marido, comecei a participar de corridas de rua. Não me esqueço da
sensação maravilhosa da minha primeira corrida de dez quilômetros: quando foi dada a largada,
o som dos passos dos outros corredores, meu coração batendo forte a ponto de ter a sensação
de que não seria capaz de completar todo o percurso, que concluí bravamente dentro do tempo
previsto. Este período foi muito importante para meu crescimento subjetivo, me vi capaz de
fazer coisas e esforços não imaginados até então, pois nunca tinha sido muito inclinada a
atividades físicas, contra as quais eu mantinha até certo preconceito, por não achar tão dignas
como as intelectuais.
Hoje, refletindo sobre minhas concepções daquela época, percebo o quanto minha
perspectiva do mundo era alienada e dicotômica, como se mente e corpo fossem separados.
Senti na pele a inerência e inseparabilidade entre mente e corpo: um problema no joelho me
impediu de continuar correndo, e sofri duramente, como se toda minha vida estivesse sendo
abalada e eu me tornado uma inválida. Em um processo dolorido de me tornar paciente,
dependendo do saber e autoridade alheios, me vi fragmentada diante de exames e especialistas
em uma busca desenfreada por voltar a ser capaz de correr. Novamente aprendi muito sobre
mim mesma, sobre o processo saúde-doença e sobre a organização do sistema de saúde.
Não voltei a participar de corridas de rua, mas depois de um processo lento e oneroso,
todo o sofrimento daquela fase foi – e ainda tem sido – sublimado. Hoje, agradeço à lesão do
meu joelho porque foi o que me abriu oportunidades e olhares até então inéditos: voltei a
estudar, comecei a praticar outras atividades físicas e ampliei minha concepção de corpo. No
meu trabalho, passei a ter outra leitura do sofrimento dos usuários, mais humanizada e empática,
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e compreendi a importância do posicionamento ético e respeitoso com aquele que busca ajuda
nos serviços de saúde. Por outro lado, esse processo gestou inquietações e insatisfações com o
cotidiano do meu trabalho. O incômodo tomou forma e emergiu em um horizonte
aparentemente tranquilo: as ações de saúde mental acordadas com as agentes comunitárias de
saúde foram bem introjetadas, pois passaram a fazer parte do dia a dia de trabalho. No entanto,
as ações que caberiam aos outros profissionais do sistema não se efetivavam, demonstrando
que não mantiveram adesão ao projeto da Saúde Mental Comunitária - nesta altura já concebido
como um projeto positivo de prevenção de doenças, de busca por qualidade de vida e não apenas
como combate a enfermidades ou prescrição de medicação.
Questionamentos começaram a surgir quanto à real possibilidade de efetivação de um
atendimento integral aos usuários, que primasse não só pela qualidade, mas pela escuta e busca
de resolução de problemas no próprio serviço, sem a necessidade de transferir questões para
especialistas (na maioria das vezes fora do município, onerando tanto as famílias quanto o
próprio sistema de saúde). Afinal de contas o que devemos compreender por saúde?
Observando as múltiplas queixas que me eram demandadas, compreendi que, definitivamente,
não havia um consenso dos profissionais quanto a essa questão. Me deparei com uma clínica
reducionista e protocolar, que mecanicamente busca causas para tratar os efeitos, sem
resultados, pois acabamos por ignorar a complexidade dos sujeitos (e problemas) que nos são
apresentados. O resultado desse movimento é uma rotina de trabalho segmentado, do qual não
temos domínio e sobre o qual não refletimos. A produção é medida em números e a rotina é
angustiante.
Com muita reflexão e não sem sofrimento, minha angústia transfigurou-se em
posicionamento ético. Optei por lidar com este incômodo transformando-o em potência: em
pesquisa. Passei a pesquisar Programas de Mestrado que contavam com professores
interessados e sensíveis à minhas angústias, e foi neste processo que entrei no Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ. Meu interesse
era na formação dos profissionais que atuam na saúde em suas práticas cotidianas.
A professora Mônica de Ávila Todaro, minha orientadora no mestrado, tem um percurso
de pesquisa na área de Gerontologia Educacional e foi a responsável por me apresentar o
envelhecimento e o campo da gerontologia, pelo qual fui me interessando na medida em que
minhas leituras avançavam. Compreendi que o mundo está envelhecendo, no entanto parece
não ter consciência disso (ainda), o que torna premente que a sociedade reveja seus conceitos
sobre o envelhecimento e que se prepare para acolher a longevidade que vem se desenhando.
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Pensei muito em como minha própria formação foi falha em relação ao atendimento aos idosos,
o que me atentou para questões de como tem sido a formação para assistir ao idoso.
Decidi, então, que estudaria a inserção da saúde do idoso na formação em saúde. Nesse
ponto entra minha Coorientadora do mestrado, a professora Cássia Beatriz Batista, que leciona
no curso de medicina da UFSJ, e que me apresentou leituras preciosas sobre o processo saúdedoença e a importância das mudanças na formação para a implantação do Sistema Único de
Saúde – SUS. O curso de Medicina da UFSJ, Unidade Dom Bosco, por ser organizado a partir
das Diretrizes Curriculares de 2014, traz em seu PPC a busca de uma concepção ampliada e
integral de saúde, inclusive contando com uma disciplina específica de saúde do idoso. Foi da
união do meu interesse inicial pela formação em saúde, com as perspectivas apresentadas pelas
professoras Mônica e Cássia, que o projeto do presente trabalho foi sendo desenhado ao longo
do primeiro semestre do curso de mestrado.
Antes de me dedicar ao mestrado, conclui uma licenciatura em filosofia pela
Universidade Federal de Lavras - UFLA. Não cheguei a lecionar filosofia, mas a reencontrei
no mestrado na pessoa do professor Wanderley Cardoso, filósofo que me apresentou a
perspectiva da fenomenologia na pesquisa qualitativa. Como nesta altura o projeto da pesquisa
já estava pronto e submetido ao Conselho de Ética em Pesquisa, não foi possível adotar a
fenomenologia em todos os aspectos de coleta e análise de dados, no entanto assumimos tal
perspectiva enquanto posicionamento ético e científico na medida em que a Fenomenologia
surgiu, a partir de Husserl, na busca de superar a dicotomia cartesiana que distancia sujeito e
objeto, convergindo no distanciamento entre conhecimento científico e mundo concreto.
A ciência foi criada na intenção de compreensão do mundo, no entanto tem sido
apropriada pelo poder hegemônico, e mantida como uma entidade etérea, negando sua origem
e finalidade mundanas. A fenomenologia materializa-se na pesquisa com a intenção de resgatar
o sentido genético da ciência: de compreensão do mundo da vida (DARTIGUES, 1973).
Acredito que o conhecimento deva ser sustentado na vida concreta, na realidade humana e na
percepção que traz as qualidades sensíveis do mundo, tal como serão significadas pelos
sujeitos/pesquisadores.
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que o Brasil e o mundo passam por um período de transição demográfica: a
diminuição das taxas de fecundidade associada ao aumento da expectativa de vida tem como
consequência direta a tendência ao envelhecimento populacional, que por sua vez suscita uma
série de reflexões, possibilidades e desafios à humanidade. Diante de tal quadro, podemos
deduzir que o perfil epidemiológico da população a ser atendida no SUS está se modificando,
o que exige preparação do sistema de saúde para disponibilizar os cuidados específicos ao
envelhecimento (GIACOMIN e MAIO, 2016).
Segundo Falcão, Araújo e Pedroso (2016), há a necessidade premente de investimento
em pesquisas que abordem a velhice em seus múltiplos aspectos, inclusive na formação de
profissionais devidamente preparados para lidar com esta etapa do ciclo de vida. Enfim, a Saúde
do Idoso é um tema de importância fundamental para a saúde pública hodierna e futura, reflexão
que deve, necessariamente, passar pelas instituições formadoras dos profissionais de saúde.
Propomos colaborar com este tema a partir da investigação da inserção da saúde do
idoso no curso médico da Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ, unidade Dom
Bosco, visto que tal curso traz a especificidade de ser organizado a partir das Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Medicina – DCNM, publicadas em 2014.
Os objetivos específicos desta investigação são: i) descrever a estrutura curricular do
ensino da saúde do idoso no curso médico em seus aspectos de conteúdo, metodologia de
ensino, carga horária e cenários de prática; ii) identificar as concepções de saúde e de cuidado
que permeiam o ensino médico; iii) verificar a relação entre a teoria e a prática no ensino da
saúde do idoso; iv) identificar as tendências pedagógicas e os modelos de atenção à saúde que
fundamentam o ensino na disciplina, assim como suas aproximações e distanciamentos das
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Medicina de 2014 e da Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa.
No primeiro capítulo “Idosos, velhice e envelhecimento: a educação humaniza (?)”,
trazemos algumas conceituações teóricas que embasam o trabalho. A velhice é apresentada a
partir da perspectiva de Baltes (apud Neri, 2006), do desenvolvimento ao longo de toda a vida,
que indica o envelhecimento como processo complexo e multideterminado, que ocorre de forma
heterogênea nos sujeitos, e que se relaciona intimamente com as condições de vida.
A partir da leitura de Paulo Freire (1921-1997), trazemos uma concepção antropológica
de educação que se relaciona à incompletude humana. Enquanto criação de homens e mulheres,
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a educação se constitui como prática política, que lida diretamente com relações de poder,
concepções e visões de mundo que refletem distintos projetos de sociedade. Defenderemos aqui
que educar transcende o treinamento técnico, pois abrange a formação moral e humana dos
educandos e exige dialogicidade. Ao ser institucionalizada, a educação se materializa em
pedagogias que por sua vez servem a diferentes projetos de sociedade.
A educação democrática tem como condição o estabelecimento de uma relação
simétrica e dialógica entre docente e discente. Quando transposta para a assistência em saúde,
a relação dialógica passa a indicar a relação de cuidado (AYRES, 2009). Nessa perspectiva,
trazemos a concepção dialética e histórica de saúde de Georges Canguilhem (1904-1995), que
apresenta o adoecimento como um fenômeno existencial, que não se opõe à saúde, mas que
adquire sentido para o sujeito dentro de seu contexto subjetivo e social. O filósofo aponta que,
ao objetivar a doença e o sofrimento, a medicina se distancia do humano.
Nessa mesma lógica, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa - PSNPI (BRASIL,
2006), aponta que saúde para o indivíduo idoso não se relaciona à ausência de patologias, mas
à manutenção da autonomia à revelia das perdas ocasionadas pela idade. Segundo tal política,
é preciso assumir que o envelhecimento é acompanhado de fragilização e que demanda cuidado
diferenciado. A formação para o cuidado ao idoso ainda é incipiente no Brasil, principalmente
ao consideramos a transição demográfica que redesenha o perfil epidemiológico da população
a ser assistida pelo SUS. Para compreender este cenário, trazemos alguns estudos que tratam
do tema.
A ciência moderna, cartesiana, tem sido constituída a partir da divisão entre sujeito –
objeto e dos inúmeros pares dicotômicos que tal divisão engendra desde então. No capítulo
dois, “A pesquisa e seus caminhos metodológicos: cenário(s)”, traçamos um breve relato da
Fenomenologia de Merleau-Ponty, cujo propósito é justamente o de superar tais dicotomias,
que distanciam o conhecimento científico da experiência humana. Nossa pesquisa se constitui
enquanto ciência encarnada, na qual não há sujeito desagregado do objeto, mas interações que
se dão no sentido da compreensão e construção de um conhecimento que não se pretende
absoluto, visto que se apresenta como perspectiva. E é enquanto perspectiva que trazemos uma
narrativa de nosso encontro com o campo de pesquisa.
Para a coleta de dados, usamos: análise documental; observação de aulas teóricas e
práticas da disciplina Cuidado Integral à Saúde do Idoso – CISI – com registro em diário de
campo; além de entrevistas com professores e alunos. No tratamento dos dados nos propomos
a usar a Análise de Conteúdo, de Bardin (1977).
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No capítulo três “Saúde do idoso: discursos e práticas educativas na formação médica”,
tratamos da reorientação a que está sendo submetida a educação médica brasileira desde a
implantação do SUS. Tendo como fundamento estudiosos da educação médica, como Nogueira
(2009, 2014), Mattos (2009), Pinheiro e Ceccim (2005) e outros, abordamos a adoção da
integralidade (princípio organizador da assistência no SUS) como princípio estruturante do
ensino médico, que deve se concretizar por meio da formação generalista e interdisciplinar. As
propostas conceituais, os objetivos e os conteúdos do ensino do idoso no currículo médico são
analisados a partir das teorias curriculares de Lopes e Macedo (2011), e da Filosofia da
Educação de Libâneo (2011), resgatando, ainda, o arcabouço teórico de Paulo Freire.
O quarto capítulo tem por foco a busca da compreensão de como os modelos de atenção
são ensinados aos alunos para o cuidado ao idoso. A influência positivista na medicina
convergiu no ensino flexneriano, e na assistência biomédica e tecnicista. Modelo que não se
afina às necessidades de saúde da população, colaborando com o encarecimento da saúde
ofertada e com o mercado tecnológico. Na demanda de aproximar a assistência das necessidades
de saúde da população, superando a lacuna entre formação e trabalho médico, Ceccim e
Feuerwerker (2004) defendem a organização do ensino por meio do quadrilátero ensino, gestão,
atenção e controle social. As diretrizes médicas, por sua vez, organizam o ensino em três
grandes áreas: atenção, gestão e educação em saúde. Abordamos como estas áreas são
pedagogizadas no ensino da saúde do idoso.
O uso do potencial pedagógico da rede de saúde do SUS tem sido defendido por
pesquisadores da educação médica, como Ceccim e Feuerwerker, (2004), Pinheiro e Ceccim
(2005), Henriques et al. (2005), Batista e Gonçalves (2011) e outros. Tendo em vista que a
unidade curricular pesquisada faz uso de diferentes cenários de aprendizagem, buscamos
problematizar como tem sido a relação entre estes cenários no ensino. Por fim, abordamos como
os modelos biomédico e humanístico são incorporados no ensino do cuidado à saúde do idoso.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSJ1. Todos os
participantes envolvidos (alunos, professores, usuários do SUS) foram devidamente informados
sobre os objetivos da investigação. As instituições nas quais se dão as aulas práticas aceitaram
formalmente nossa presença.

1

CAAE: 97006818.7.0000.5151 aprovado no Parecer de n° 3.049.012.
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1. IDOSOS, VELHICE E ENVELHECIMENTO: a educação humaniza (?)

Quando quis tirar a máscara,
Estava pegada à cara.
Quando a tirei e me vi ao espelho,
Já tinha envelhecido.
Álvaro de Campos
(Trecho do poema Tabacaria)

O envelhecer é a vicissitude daqueles que escapam à morte, e também a materialização
da ambição humana ao longo de seu desenvolvimento histórico. A humanidade, no entanto,
parece que tem se recusado a tirar a máscara e olhar no espelho para não ter que lidar com os
impasses do próprio envelhecimento. Nos encontramos em pleno período de hegemonia do
neoliberalismo: o mercado vê o humano pela produtividade, a temporalidade é deturpada, visto
que a lógica do mercado é a do imediato, enquanto os serviços públicos ainda lidam com o
longo prazo como a saúde, a educação, e a aposentadoria (MATOS, 2008). Todavia, se hoje
alcançamos uma longevidade inédita, é porque a ciência e o avanço tecnológico têm cumprido
sua função teleológica, ao nos proporcionar melhores condições de moradia, higiene, educação,
prevenção de doenças e inúmeros outros avanços.
A transição demográfica é o fenômeno mundial que consiste no envelhecimento
populacional: diminuição das taxas de natalidade associada a maior expectativa de vida, de tal
forma que a tendência é a de que, nos próximos anos, tenhamos mais idosos na população do
que pessoas jovens. A relação entre a porcentagem de idosos e de jovens é o “índice de
envelhecimento”, dado que no Brasil vai de 43,19% em 2018, para 173,47% em 2060,
evidenciando o aumento da população idosa em relação à população jovem (PERISSÉ E
MARLI, 2019).
O envelhecimento é um processo complexo, que tem dimensões biológicas, históricas,
socioculturais, genéticas e familiares. Enfim, trata-se de um fenômeno humano, e, por isso
mesmo, transcende determinações naturalmente traçadas, para se inscrever no nível da
existência de homens e mulheres (BEAUVOIR, 2018).
Segundo Fernández-Ballesteros (2009, apud FERREIRA, 2012), as concepções de
envelhecimento prevalentes ainda hoje são herdeiras de duas tradições clássicas cujos principais
expoentes foram Platão e Aristóteles. Para Aristóteles, o envelhecimento seria um período de
declínio e deterioração, uma espécie de enfermidade a ser vivida por todos que chegam a esta
fase. A visão de Platão traz o envelhecimento do ponto de vista positivo, como uma
continuidade da vida, para a qual o ser humano deve se preparar para vivenciar dignamente.
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Destas diferentes concepções originam-se distintas perspectivas: se compreendermos que o
idoso tem contribuições importantes para a sociedade, vamos buscar estimular sua autonomia
e participação nos vários aspectos da vida social. Por outro lado, se assumimos a concepção da
velhice enquanto enfermidade, tendemos a propor ações assistencialistas que infantilizam e
medicalizam os idosos.
Só muito recentemente, com o fenômeno do envelhecimento populacional, a ciência tem
se voltado mais especificamente para o estudo do desenvolvimento na fase adulta tardia e
envelhecimento. No início do século XX prevalecia o Paradigma do Ciclo de Vida, segundo o
qual o desenvolvimento humano se daria de forma ascendente e linear até o período de
reprodução – grande objetivo de toda espécie viva - a partir de então o desenvolvimento seria
marcado pelo declínio biológico e afastamento social. Nesse paradigma, prevalecia a concepção
biológica, em detrimento das determinações históricas e socioculturais, porém com as grandes
guerras do século XX e suas consequências, passou-se a dar maior atenção às determinações
sócio históricas do envelhecimento.
A partir de 1960, no entanto, os próprios pesquisadores do desenvolvimento, na medida
em que se tornaram mais velhos, observaram que seu envelhecimento não era necessariamente
marcado pelo declínio em relação à vida adulta, originando novas concepções do
desenvolvimento humano e novos enfoques para o envelhecimento (NERI, 2013).
Nos dias atuais, se compreende que o envelhecimento não é um processo linear e
homogêneo, mas multideterminado e intimamente relacionado com a forma como o indivíduo
viveu. Segundo Baltes (1987, 1997), os paradigmas que ponderavam o ciclo de vida como
essencialmente biológico e linear foram substituídos por concepções que consideram o
desenvolvimento ao longo de toda a vida (apud NERI, 2013). Tal paradigma aponta que o
desenvolvimento ocorre desde a concepção, é dinâmico, tem múltiplas dimensões e múltiplas
determinações. Tanto as questões genético-biológicas, quanto as sócio históricas e culturais
influenciam o desenvolvimento, em um movimento dialético de trocas entre indivíduo e cultura.
O processo de envelhecimento, portanto, não é caracterizado apenas pelo declínio, mas
compreende perdas e ganhos que se dão a partir tanto de eventos previstos, quanto de eventos
imprevistos ao longo da existência: A entrada na escola, casamento e aposentadoria são
exemplos de eventos previstos de ordem sociocultural. Em contrapartida, também estamos
sujeitos a eventos desta mesma ordem que são contingenciais, para os quais não fomos
preparados, por exemplo, desemprego, conflitos, guerras e imigrações. O mesmo ocorre com
eventos de ordem biológica: há situações que são previstas, como a puberdade, menopausa e
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andropausa; mas há também situações que ocorrem com o corpo e que nos tomam de surpresa,
como, por exemplo, uma doença grave. Em síntese, situações previstas ou contingenciais, de
ordem biológica, sociocultural ou ambas, exercem influência determinante no desenvolvimento
e envelhecimento dos seres humanos (NERI, 2006).
Desde que o indivíduo nasce, suas características individuais interagem ativamente com
o ambiente em um processo de influência mútua: ambiente-sujeito e sujeito-ambiente, de tal
forma que o desenvolvimento humano se dá continuamente e o processo de envelhecimento faz
parte da condição humana desde a concepção. Compreendemos, portanto, que os indivíduos
não se tornam idosos automaticamente ao completar sessenta anos, pois ser idoso ou não, se
refere às diferenças que o sujeito apresenta em relação aos adultos não idosos em termos de
aparência, funcionalidade e desempenho nos múltiplos aspectos da vida em um dado contexto
sociocultural (NERI, 2009, apud NERI, 2013).
Como vivemos em um mundo com diversos contextos socioculturais e econômicos, o
envelhecimento tende a apresentar grande variedade, tanto nos diferentes contextos quanto nos
diferentes indivíduos. Os aspectos que determinam a heterogeneidade do envelhecimento não
são aleatórios, mas referem-se às condições socioeconômicas às quais os indivíduos foram
expostos ao longo de sua existência: pessoas em condições socioeconômicas mais baixas, com
piores condições de trabalho, moradia, educação e menor assistência em saúde, serão os que
vão envelhecer com maiores problemas (OMS, 2015).
Segundo Minayo (2005), “O quadro de injustiça social no Brasil é extremamente grave,
e há estudos que demonstram que somente 25% dos idosos aposentados vivem com três salários
mínimos ou mais, sendo, portanto, a grande maioria pobre ou miserável.” (apud
ALCÂNTARA, 2016, p. 371). Trata-se dos moradores de zonas periféricas, diariamente
expostos a fatores estressores, como violência, poluição ambiental, transporte urbano precário,
preocupações financeiras e outros. Muitos não frequentaram escolas e nem tiveram acesso à
atenção básica em saúde, ou ainda à cultura e ao lazer. Tais aspectos somados ao
envelhecimento biológico (perdas de audição, visão e movimentos), perdas dos papeis sociais,
perdas afetivas, multimorbidades e aposentadoria insuficiente, fazem com que a parcela da
população desfavorecida economicamente torne-se, na velhice, a que mais necessita de apoio e
cuidados pela perda da capacidade funcional2.

2

A capacidade funcional refere-se à soma entre as capacidades do próprio sujeito ao que lhe é oferecido pelo
ambiente.
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Na saúde, encontramos, hodiernamente, a prevalência de uma série de doenças crônicas
que se relacionam ao envelhecimento, inclusive doenças degenerativas e incapacitantes, mas
há ainda inúmeras outras questões que necessitam ser devidamente problematizadas com
relação à velhice, e que perpassam pela saúde, por exemplo: depressão e suicídio, doenças
sexualmente transmissíveis, dependência e abuso de substâncias químicas, violência (extra e
intrafamiliar), e outras (FALCÃO, ARAÚJO E PEDROSO, 2016).
As percepções sociais sobre o envelhecimento historicamente são carregadas de
preconceitos e estigmas negativos, o idadismo (do inglês, ageism) é a denominação dada ao
preconceito específico pela idade, que traz consequências graves ao idoso principalmente do
ponto de vista interpessoal (PAULA E MARQUES, 2016), e cuja prevenção se relaciona, entre
outras ações, com a educação, tanto no sentido de incluir o envelhecimento nos currículos dos
vários níveis de ensino, quanto no de preparar adequadamente os profissionais que vão atuar
direta ou indiretamente com o idoso. Segundo Cachioni e Todaro (2016), a reflexão sobre o
envelhecimento na educação pode contribuir na desmistificação da velhice, além de incentivar
mais pesquisas e conhecimentos sobre o tema.
Se o declínio biológico e físico são processos inerentes ao desenvolvimento do ser
humano na medida em que envelhece, fatores como as experiências acumuladas ao longo da
existência podem compensar muito destas perdas, que por sua vez também respondem
positivamente a atividades de estímulos e treinamentos, visto que ao longo de toda a vida adulta
há mudança qualitativa no desempenho cognitivo, o que se deve às oportunidades e estímulos
oferecidos pelo ambiente sociocultural (NERI, 2006; BRUM E YASSUDA, 2016).
Estudos apontam que os idosos tem melhor capacidade de regular suas emoções, tanto
tendo mais clareza dessas, quanto priorizando as emoções positivas, fator que tem relação direta
com a preservação da saúde mental e funcionalidade do idoso. Nesse sentido, é importante para
o sistema de saúde o investimento em profissionais que compreendam o envelhecimento, e
possam prestar apoio tanto aos idosos quanto aos familiares, além de fazer intervenções
especializadas em estimular emoções positivas (BATISTONI, 2016; RABELO e NERI, 2016).
A Gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento e não “a patologia da velhice”,
expressão trazida de Simone de Beauvoir (2018, p.27). Trata-se de um amplo campo de
conhecimento que comporta: a geriatria - que é a especialidade médica voltada para o processo
de saúde/doença da velhice; e a gerontologia social, que se subdivide em diversas áreas, como
educação, psicologia, direito, serviço social, dentre outras. Por relacionar-se com aspectos de

11

forte ênfase social, a gerontologia tem se construído como uma ciência interdisciplinar de
caráter interventivo e técnico (SÁ, 1999, apud PRADO E SAYD, 2006).
A gerontologia educacional é uma das grandes áreas da gerontologia social e, segundo
Peterson (1976, apud DOLL, RAMOS e BUAES, 2015), apresenta três vertentes: educação
voltada para o público idoso; educação para o envelhecimento, voltada para todas as idades; e
formação para quem vai trabalhar com idosos. Esses dois últimos aspectos seriam os que tem
recebido menor investimento, apesar de sua grande importância: a formação profissional é
relevante porque repercute diretamente na qualidade da atenção a ser prestada ao idoso. Não
menos importante é a educação para o envelhecimento, pois na medida em que a população
envelhece, gerações diferentes passam a conviver no mesmo ambiente familiar, “(...) a
constituição das identidades geracionais são problematizações imprescindíveis, que precisam
entrar na pauta do debate educacional.” (DOLL, RAMOS e BUAES, 2015, p. 12). Para os
autores, a educação pode diminuir os preconceitos e estereótipos relacionados à velhice,
auxiliando tanto no processo de envelhecimento dos sujeitos, quanto no estímulo à
solidariedade intergeracional.
Até então, observamos que a população não tem sido educada para o envelhecimento,
que acaba sendo introjetado por meio de estigmas e preconceitos, que inferiorizam os idosos e
os estimulam a se afastar e se abster de seus papéis sociais (FERREIRA, 2012). Tais estigmas
seriam, também, a causa para a desvalorização dos conteúdos sobre o envelhecimento nos
currículos de todos os níveis educacionais no Brasil (CACHIONI e TODARO, 2016; DIOGO,
2004; XAVIER e KOIFMAN, 2011).
A educação não é, e não pode ser concebida como uma prática neutra e desinteressada,
pois se constitui enquanto prática política, que lida com relações de poder, concepções e visões
de mundo que refletem distintos projetos de sociedade. Insistir na neutralidade da educação é
reduzi-la ao mero treinamento técnico, descontextualizado e desumanizado. É negar que a
ciência e o conhecimento são produzidos por seres humanos, para e com seres humanos.
E, se é na medida em que somos educados que nos humanizamos, a educação pode
potencializar nossa compreensão de sermos/estarmos no mundo envelhecendo dia a dia.
Aprendemos a ser crianças, apreendemos as responsabilidades do mundo adulto e estamos na
iminência do aprendizado da velhice.
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A educação como condição de humanização do ser

Nós, homens e mulheres, somos feitos de carne, osso e história. Somos seres históricos:
modificamos e somos modificados pela realidade que nos rodeia e pelos seres com quem
dividimos o tempo e o espaço.
Especulações filosóficas clássicas questionam sobre a natureza social do homem3, o fato
é que nascemos totalmente dependentes de cuidados, precisamos do outro para nos proteger,
alimentar e auxiliar nas necessidades primárias, fundamentais à nossa sobrevivência.
Precisamos do outro, inclusive, para reconhecer quem somos nós, pois é na medida em que nos
diferenciamos do outro que formamos nosso próprio eu, em um processo ininterrupto. O
movimento de se fazer humano é contínuo e infinito, pois nossa relação com o mundo
incessantemente nos traz novas demandas, que por sua vez são respondidas, criando relações e
novas demandas, ad aeternum.
Ser, e se fazer humano, se dá no estabelecimento de uma relação dialética com o mundo.
Isso ocorre porque antropologicamente somos seres incompletos, inacabados, em um contínuo
vir a ser, que por sua vez nos coloca na posição ontológica de constante busca. Procuramos
satisfazer nossa necessidade de completude em inúmeras aspirações que se alternam ao longo
da vida: amor, prazer, sabedoria, religiosidade e infinitas outras possibilidades.
Se o inacabamento é inerente a nós, humanos, a busca incessante por preencher os
espaços deixados em aberto por este inacabamento também o é. Esta busca é o que nos faz seres
eminentemente curiosos (FREIRE, 2018a). As aves, por exemplo, sabem qual fruto podem
bicar e qual deve ser evitado, nós, homens e mulheres, carecemos de alguém que nos ensine: o
que pode ou não ser ingerido como alimento, usar o banheiro, nos comunicar, seguir horários,
pegar ônibus, nos comportar em diferentes lugares. Estes e outros inúmeros aprendizados são
necessários porque não nascemos sabendo e, estando no mundo, estamos em constante relação
com uma série de coisas que não são inscritas geneticamente em nosso corpo. Enfim,
aprendemos e apreendemos o mundo diariamente, não porque escolhemos, mas porque somos

3 “(...) o homem é por natureza um animal social. (...) Agora é evidente que o homem, muito mais que a
abelha ou outro animal gregário, é um animal social. Como costumamos dizer, a natureza nada faz sem um
propósito, e o homem é o único entre os animais que tem o dom da fala. Na verdade, a simples voz pode indicar a
dor e o prazer e outros animais a possuem (...) mas a fala tem a finalidade de indicar o conveniente e o nocivo, e
portanto também o justo e o injusto e de outras qualidades morais, e é a comunidade de seres com tal sentimento
que constitui a família e a cidade.” (Aristóteles, Política, I, 1253a, 1985).
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humanos, precisamos do aprendizado para nos humanizar. Freire (2018a), nesse sentido, afirma
que

A educação é uma resposta da finitude da infinitude. A educação é possível para o
homem, porque este é inacabado e sabe-se inacabado. Isto leva-o à sua perfeição. A
educação, portanto, implica uma busca realizada por um sujeito que é o homem (p.
34).

A educação é estreitamente conectada a ensino, aprendizagem e formação. Enquanto
verbo, o ensinar está necessariamente condicionado à presença de outro verbo, o aprender.
Portanto, o ensino é uma ação social que pressupõe a presença de mais de um sujeito para que
o processo que envolve a ação de ensinar, seguida de seu necessário complemento, aprender,
se dê. Nas palavras de Freire (2018b),

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das
diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina
alguma coisa a alguém. É por isso que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar
é um verbo transitivo relativo. Verbo que pede um objeto direto – alguma coisa – e
um objeto indireto – a alguém. Do ponto de vista da radicalidade metafísica em que
me coloco e de que decorre minha compreensão do homem e da mulher como seres
históricos e inacabados e sobre que se funda a minha inteligência do processo de
conhecer, ensinar é algo mais que um verbo transitivo relativo. Ensinar inexiste sem
aprender e vice-versa, e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e
homens descobriram que era possível ensinar (p. 25-26).

Ao citar Paulo Freire, faz-se importante apresentar, mesmo que resumidamente, sua
trajetória. Freire foi um educador progressista e um intelectual humanista, com vasta obra, de
impacto mundial. Trouxe, no final da década de 1950 e início da década de 1960, um novo
olhar sobre a educação ao considerar o analfabetismo um fenômeno social, cujo enfrentamento
passava, também, pela problematização das condições de vida da população analfabeta, não por
coincidência, a mais pobre. Foi um crítico ferrenho da educação domesticadora e bancária,
justamente porque insistia na necessidade da formação de sujeitos que possam ontologicamente
se comprometer com a realidade na qual estão inseridos. Compartilhar as ideias freirianas, nesse
texto, é acreditar que uma tomada de posição ontológica só é possível a quem é capaz de refletir
sobre seu estar no mundo, sendo e envelhecendo.
Para Freire (2018a), não há compromisso ético possível sem consciência clara de qual
é nosso engajamento na sociedade. Em última instância, não é possível educar sem ética. O
mesmo princípio era denunciado em nível macroestrutural, com as sociedades colonizadas, que
se alienam na realidade que não lhes pertence, para servir ao domínio e opressão alheios. Por
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suas ideias e ideais humanistas, Freire foi preso e exilado em 1964, no entanto continuou a
produzir e pensar sobre a educação, desenvolvendo sua obra de forma bastante coerente ao
longo de toda sua vida.
Recentemente, observamos que as ideias de Paulo Freire têm retornado à pauta política
do país, infelizmente sob a forma de severas críticas por parte de políticos que, no entanto, não
são educadores e muito possivelmente não o criticam por questões de natureza técnica, mas
ideológica. Freire sempre se posicionou contra as injustiças e denunciou os abusos cometidos
pela sociedade de classes e pelo neoliberalismo econômico, que transforma pessoas em objetos,
lhes rouba a possibilidade de liberdade e, consequentemente, de humanização. Sua obra
evidenciou que a liberdade de agir no mundo é uma condição existencial para a humanização
(assim como lemos, e o próprio Freire4 leu em Karl Marx5).
Segundo Paulo Freire (2003), a situação educativa formal pressupõe algumas condições:
1) A presença de um educador ou educadora e de um educando ou educanda. 2) O espaço
pedagógico, que se refere às condições materiais necessárias para que o ensino aconteça. 3) O
tempo pedagógico, que é o tempo disponibilizado a serviço da produção de saber, que está
também servindo a determinados ideais, visto que não há produção de saber neutra e, nesse
sentido, usando as palavras de Freire, a questão que se mantém pertinente a educadores e
educadoras é “al servicio de quiénes, de qué ideales producimos, conjuntamente com los
alunos, el saber dentro del tempo-espacio de la escuela6” (FREIRE, 2003, p. 35). É nesse
sentido que o cotidiano escolar dos vários níveis de educação deve ser continuamente
problematizado, na busca de romper com a rotina automática e mecânica, que, perceptível ou
imperceptivelmente pode ser reprodutora de desigualdades e injustiças sociais. 4) Os conteúdos
curriculares são os objetos cognoscíveis que o educador deve ensinar e o educando aprender,
movimento que se dá orientado pelas concepções de mundo e de educação de quem ensina, ou
seja, os conteúdos curriculares não são fixos, mas variam de acordo com as diferentes
perspectivas pedagógicas e objetivos educacionais visados. 5) A direcionalidade da educação,

4 É frequente a referência de Paulo Freire à filosofia de Karl Marx. Apesar do pedagogo não ter se
assumido como marxista, evidenciou suas leituras e seu conhecimento desta filosofia, como observamos, por
exemplo, na obra Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2018c), na qual Freire refere-se aos Manuscritos Econômicos
Filosóficos (p. 52)
5

Na obra Manuscritos Econômicos Filosóficos, Marx afirma que o homem faz parte da natureza e a
liberdade de intervir nesta natureza é a essência do homem, o que o humaniza. (MARX, 2004)
6

A serviço de quem e de quais ideais, produzimos, junto com os alunos, o saber dentro do tempoespaço da escola. (Tradução nossa)
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que se trata das concepções, visões de mundo e expectativas do processo educativo, é o que vai
determinar as questões prioritárias e as secundárias, se as relações serão autoritárias ou
democráticas. É nesse ponto que se encontra a politicidade da educação e não se trata, para o
educador, de escolha: sua condição é necessariamente uma condição política, pois a educação
é política por natureza. 6) Por fim, as últimas condições para a prática educativa são a ética e a
estética, que caminham juntas, de forma tal que, ao contribuir para a liberdade do educando
através de sua formação reflexiva e moral, a prática educativa mostre sua beleza (FREIRE,
2003).
Educar não é transmitir conteúdos, mas ensinar a pensar, refletir e interpretar a realidade.
Isso se dá, na práxis, por meio do estímulo à curiosidade do educando, de forma tal que a
curiosidade trazida de casa, ainda ingênua, torne-se rigorosa e metódica e se converta em
curiosidade epistemológica, exigente. Esse processo pressupõe que tanto educador, quanto
educando, sejam sujeitos da educação, ativos na produção do conhecimento, que por sua vez
não se dá verticalmente, mas dialógica e democraticamente, em uma relação horizontal, cuja
condição primordial é que haja, da parte do educador, respeito e consideração pelo que é trazido
pelo aprendiz de seu contexto social. As vivências e conhecimentos que o aprendiz traz de sua
realidade devem ser o material a ser problematizado e refletido na produção de sua compreensão
do mundo, em uma prática educativa que se apresenta em contraposição à pedagogia
tradicional, transmissora de conteúdos, denominada por Paulo Freire de Educação Bancária
(FREIRE, 2018bc).
A educação tradicional, de tendência empirista, prioriza o treinamento técnico como
objetivo de aprendizagem. Para tanto, valoriza a aula expositiva, na qual o professor é o
transmissor de conhecimentos e sujeito da aprendizagem, enquanto o aluno é o objeto, passivo
e receptivo. Aqui o conhecimento é concebido como um produto acumulado pela humanidade
(ARANHA, 1996). Segundo Freire (2018c), “Desta maneira, a educação se torna um ato de
depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante.” (p. 80).
A educação bancária é domesticadora e assistencialista, tem caráter funcionalista7 em
uma sociedade cujas contradições são negadas para que se possa manter a ordem social vigente.
O relacionamento professor – aluno se dá de forma autoritária e opressora, mantendo a
consciência ingênua de ambos diante da realidade, como se a história se desenvolvesse à revelia

7

O funcionalismo, em Sociologia, tem como principal expoente E. Durkheim, estuda os sistemas sociais
como uma totalidade, a partir do funcionamento de cada parte e como sua função se relaciona com as necessidades
do todo. É criticado por negar as contradições e mudanças sociais (JOHNSON, 1997).
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de homens e mulheres (FREIRE, 2018c). O conhecimento transmitido é a-histórico, atemporal
e supostamente despolitizado, por isso mesmo inquestionável. A partir de uma visão cartesiana
e mecanicista da realidade, a educação bancária

Sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens simplesmente no mundo
e não com o mundo e com os outros. Homens espectadores e não recriadores do
mundo. Concebe a sua consciência como algo especializado neles e não aos homens
como “corpos conscientes”. A consciência como se fosse alguma seção “dentro” dos
homens, mecanicistamente compartimentada, passivamente aberta ao mundo que a irá
“enchendo” de realidade. Uma consciência continente a receber permanentemente os
depósitos que o mundo lhe faz, e que se vão transformando em seus conteúdos. Como
se os homens fossem uma presa do mundo e este um eterno caçador daqueles que
tivesse por distração “enchê-los de pedaços seus”. (FREIRE, 2018c, p. 87, grifo do
autor).

Para que o ensino se dê de forma democrática, é fundamental a superação das dicotomias
professor-aluno, e é por meio da relação dialógica entre os atores do processo educativo que
esta superação se torna possível. É na dialogicidade que o conhecimento pode ser construído
através do estímulo à curiosidade do educando (FREIRE, 2013). Curiosidade essa que, chamada
por Freire de curiosidade ingênua, estreitamente relacionada a nossa capacidade criativa, tem
proporcionado a nós, homens e mulheres, produzir nossa cultura e os conhecimentos que
utilizamos na vida cotidiana, que denominamos senso comum.
Por intermédio de uma educação dialógica, a curiosidade ingênua torna-se mais
sofisticada, metódica e crítica, metamorfoseando-se na curiosidade epistemológica. O sujeito
que passa por uma formação crítica compreende sua historicidade e torna-se capaz de refletir
sobre a própria realidade e seu papel no mundo, condição necessária para o posicionamento
ético, pois só quem é capaz de refletir sobre a própria ação é ontologicamente capaz de se
comprometer com seu contexto e sua história (FREIRE, 2018a). É esse o papel da educação:
formar sujeitos críticos, responsáveis pelo próprio conhecimento e comprometidos com a
própria realidade.
A exemplo da dialogicidade, que democratiza a interação entre professor e aluno, Ayres
(2009) propõe que a assistência em saúde passe a ser pautada pelo cuidado, o que se daria a
partir da incorporação da relação dialógica entre profissional e usuário dos serviços de saúde.
Quando o encontro entre esses personagens se dá de forma simétrica, para além da aplicação
de conhecimentos técnicos, estabelece-se uma relação de compreensão e respeito, com
potencial de produção de saúde e de (re)construções subjetivas.
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Concepções de saúde e as políticas de cuidado ao idoso

O cuidado pressupõe a compreensão do que entendemos como saúde, pois diferentes
concepções do termo obviamente culminam em diferentes compreensões do que é cuidar e de
como exercer o cuidado. A Organização Mundial de Saúde – OMS (1946) conceitua a saúde
como “Um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de
doença ou enfermidade” (citado por CZERESNIA, MACIEL e OVIEDO 2013, p. 13). Tal
conceito tem sido alvo de críticas e questionamentos, ainda que se aceite que foi avançado para
a época, traz ideias abstratas de completude e perfeição, que do ponto de vista da Saúde Coletiva
não são passíveis de serem usadas como indicadores concretos de saúde, ou seja, trata-se de
uma definição descontextualizada das realidades concretas das populações. O uso das
categorias físico, mental e social separadas, aponta, ainda, a dicotomia cartesiana de
distanciamento entre mente e corpo e o mecanicismo oriundo deste paradigma, que acaba por
conceber o ser humano como uma máquina, cujas partes podem ser fragmentadas e tratadas
separadamente, ignorando a totalidade e complexidade da existência e das experiências do
homem no mundo e suas contradições (CZERESNIA, MACIEL e OLVIEDO, 2013; SEGRE e
FERRAZ, 1997).
Compreender o que chamamos por saúde perpassa pelo entendimento da doença. Nesse
sentido recorremos a Georges Canguilhem (1904 – 1995), filósofo francês com importante
contribuição na área de história das ciências, principalmente a história do pensamento biológico
e médico. Discípulo de Gaston Bachelard e orientador de Michel Foucault em sua tese de
doutorado, Canguilhem, já professor de filosofia, estudou medicina em busca de responder a
indagações filosóficas, conforme colocado pelo próprio autor:

Esperávamos da medicina justamente uma introdução a problemas humanos
concretos. A medicina nos pareceria, e nos parece ainda, uma técnica ou arte situada
na confluência de várias ciências, mas do que uma ciência propriamente dita. Parecianos que uma cultura médica direta viria favorecer uma colocação mais precisa e o
esclarecimento de dois problemas que nos interessavam: o das relações entre ciências
e técnicas e o das normas e do normal (CANGUILHEM, 2018, p. 6-7).

O Normal e o Patológico foi a tese de doutorado de G. Canguilhem em medicina,
defendida e publicada em 1943, e trata-se, ainda hoje, de um livro fonte para as ciências da
vida. Tal livro foi referência fundamental nas obras de Sérgio Arouca e Cecília Donnangelo
(AYRES, 2016), influenciando o surgimento da Saúde Coletiva brasileira.
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Canguilhem relata que, historicamente, a medicina egípcia antiga acreditava que as
doenças eram causadas pela infecção de um agente externo, ao que ele denominou de Teoria
Ontológica do Adoecimento. Os gregos, por outro lado, concebiam a doença como um
desequilíbrio harmônico seguido do esforço para restabelecimento desta harmonia, a Teoria
Dinâmica do Adoecimento (CANGUILHEM, 2018). Essas duas concepções avançaram até que
se chegou à patologia como variação quantitativa do fenômeno fisiológico. Nesse sentido,
doença e saúde seriam continuidades dentro da mesma natureza. Tal visão do processo saúdedoença recusa as contradições e afirma a existência de leis que regem todos os processos
naturais.
O filósofo aponta as incoerências de tal concepção, inclusive porque a objetivação dos
sintomas pela ciência faz com que a prática médica se distancie da realidade concreta dos
indivíduos atendidos, pois o que é relatado pelo indivíduo doente não condiz com o que é
procurado pelo médico. A doença só pode ser compreendida se considerarmos o sujeito que
adoeceu, e o sentido que o sofrimento adquire para este sujeito, o que não é passível de
quantificação. O adoecimento é uma questão qualitativa, de valor, que implica ao sujeito
adoecido impotência diante do curso de sua vida interrompido, “(...) sentimento de vida
contrariada (...)” (CANGUILHEM, 2018, p. 89). Estar com saúde é se realizar enquanto ser
humano, inclusive aceitando que adoecer e se recuperar fazem parte deste processo:

Ser sadio significa não apenas ser normal em uma dada situação determinada, mas ser
também, normativo, nessa situação e em outras situações eventuais. O que caracteriza
a saúde é a possibilidade de ultrapassar a norma que define o normal momentâneo, a
possibilidade de tolerar infrações à norma habitual e de instituir normas novas à
situações novas (CANGUILHEM, 2018, p. 77).

O conceito de saúde da OMS, de 1946, do “completo bem-estar”, pressupõe saúde como
algo absoluto, que por sua vez também torna absoluta a experiência do adoecimento, em uma
negação da historicidade e contradições que acompanham os processos humanos. A saúde é
processo, ação do corpo para superar as adversidades trazidas pela doença, que por sua vez faz
parte da existência do ser saudável. Ainda em Canguilhem (2018), temos que “A saúde é uma
margem de tolerância às infidelidades do meio.” (p. 139).
A normatividade está presente no processo saúde-doença enquanto uma normatividade
biológica e subjetiva, que busca se adaptar à nova realidade do corpo acometido por patologias
e/ou impotência (CANGUILHEM, 2018). Podemos ampliar tal assertiva também para o
processo de envelhecimento, pois envelhecer de forma saudável relaciona-se intimamente ao
aprendizado e adaptação às mudanças trazidas pelos anos. A saúde, para o indivíduo idoso,
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transcende a ausência de doenças para se inscrever na lógica da autonomia e independência.
Por sorte, somos humanos e capazes de aprender ao longo de toda a vida: ao enfrentar as
adversidades transformamos os obstáculos em potência, aprendemos a lidar com as perdas e os
ganhos que o envelhecer nos traz. Ao aprender a cuidar do idoso, e de nosso futuro, interessanos compreender como esse cuidado tem sido ensinado aos futuros médicos.
O cuidado ao idoso é algo recente, pois o envelhecimento vinha se mantendo
praticamente invisível para as políticas públicas e o debate científico. Os idosos que
necessitavam de assistência eram acolhidos por entidades beneficentes de cunho religioso – o
que ainda ocorre em grande parte das cidades brasileiras. No século XX, as questões sobre o
envelhecimento passam a fazer parte da agenda internacional e nacional. A princípio com a
concepção de idoso como frágil e dependente, mas aos poucos o olhar sobre o idoso passa a se
modificar, até o ponto de reconhecê-lo como um cidadão de direitos, cujas necessidades devem
ser devidamente atendidas em suas especificidades.
O envelhecimento passou a ser debatido internacionalmente em 1982, na Assembleia
das Nações Unidas Sobre o Envelhecimento, em Viena. Na Assembleia Geral das Nações
Unidas de 1991, foram adotados dezoito princípios para favorecer aos idosos, agrupados em
cinco grandes temas: independência, participação, cuidados, autorrealização e dignidade.
No Brasil, duas ações foram fundamentais para o reconhecimento aos direitos e
necessidades dos idosos: a criação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - SBGG,
em 1961 e o trabalho de assistência social ao idoso realizado pelo Serviço Social do Comércio
– SESC, em 1963 na capital paulista. A primeira ação federal de assistência ao idoso foi em
1974, e em 1982 o Brasil assinou o Plano Internacional de Ação para o Envelhecimento. Com
a sociedade e grupos sociais debatendo o tema, o país passando pela abertura política e
redemocratização, a Constituição Federal brasileira de 1988 reconheceu os direitos sociais da
população, inclusive garantindo renda para os trabalhadores e assegurando aos idosos os
devidos cuidados de acordo com suas necessidades. Em 1993, foi implementada a Lei Orgânica
da Assistência Social – LOAS, que regulamentou o Benefício de Prestação Continuada (BPC)
aos idosos com renda mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Em 1994, foi
aprovada a Política Nacional do Idoso - PNI, Lei 8842. Tal lei considera como idoso a pessoa
maior de 60 anos de idade, e reconhece os direitos de proteção, cidadania e participação dos
idosos. A PNI determina ainda a devida capacitação e expansão de recursos humanos para lidar
com a população idosa (CAMARANO, 2016).
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Infelizmente, ainda hoje, a lei 8842/94 não foi devidamente efetivada e, segundo Assis,
Dias e Necha (2016), o Estatuto do Idoso tornou-se necessário justamente por esse motivo.
Novamente, a partir de lutas e mobilizações sociais, e das críticas em relação ao não
cumprimento da PNI, em 1º de outubro de 2003 foi promulgada a Lei 10.741 instituindo o
Estatuto do Idoso, que integrou muitas das leis e políticas de proteção anteriormente aprovadas,
assim como também trouxe novas conquistas aos direitos do idoso. Segundo Alcântara (2016),
o Estatuto foi o responsável pela criação do sistema de garantias dos direitos sociais dos idosos,
no entanto, o mesmo apresenta vários problemas do ponto de vista interpretativo, o que
prejudica sua devida aplicação.
Em complemento à PNI, a Portaria GM/MS n° 280/1999 instituiu a Política Nacional
de Saúde do Idoso – PNSI, que por sua vez prescrevia a implantação de serviços específicos
para prestar atendimento ao idoso, mas em um modelo hospitalocêntrico de cuidado, não
condizente com o modelo comunitário de atenção básica que estava sendo implantado no país
a partir da constituição do SUS. Buscando sanar este desencontro nos modelos de assistência,
em 2006 foi publicada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa – PNSPI, que orienta o
cuidado aos idosos mais frágeis, o estímulo ao envelhecimento ativo, apoio às famílias e
capacitação profissional dentro das equipes da atenção primária.
Desde a implantação do SUS e das equipes da Estratégia Saúde da Família - ESF, a
assistência à saúde da população tem apresentado avanços, com melhoria dos indicadores de
saúde como: diminuição da mortalidade infantil; aumento da expectativa de vida; diminuição
de mortes por doenças infecciosas e por doenças crônicas não transmissíveis. Os dados de
internações de idosos, no entanto, apontam que continuam ocorrendo grande número de
internações por agravos sensíveis ao atendimento ambulatorial, que poderiam ter sido tratados
e resolvidos pela ESF, portanto a atenção básica poderia estar sendo mais efetiva no cuidado ao
idoso (GIACOMIN e MAIO, 2016).
Segundo Camarano, Kanso e Fernandes (2016), o investimento na assistência adequada
à população idosa no Brasil pode evitar grande número de óbitos. No entanto, apesar de ser
contemplada na Política Nacional de Atenção Básica, inclusive como uma das principais
estratégias de concretização da atenção primária, a saúde do idoso não tem tido orçamento
específico previsto, de tal forma que cada gestor elege suas ações prioritárias e a PNSPI acaba
não se materializando na realidade dos serviços de saúde.
O escopo de resolutividade da atenção básica, assim como a qualidade dos serviços
prestados pelo SUS de forma geral, passa pela formação dos profissionais de saúde, inclusive
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tal debate é anterior à implantação do SUS. As primeiras Conferências Nacionais de saúde já
levantavam temas como a falta de trabalhadores, carreira, condições de trabalho e formação
(BATISTA e GONÇALVES, 2011). Tratamos em seguida do estado da questão
especificamente em relação à formação para o cuidado ao idoso.

Formação gerontológica na Educação Médica

A medicina se atentou para a distinção entre velhos e adultos no início do século XIX,
com Bichat, Charcot e Broussais, que compreendiam o envelhecimento dos tecidos como um
processo de morte. A geriatria surgiu um século depois, com Nascher, que por sua vez explicava
o envelhecimento como um processo de degeneração celular. Seu olhar sobre a velhice era
amplo e multidisciplinar8, contrapondo-se ao projeto flexneriano de medicina que ganhava
força na época (PRADO e SAYD, 2006).
O estudante de medicina, ao se preparar para o atendimento ao idoso, pode adquirir três
diferentes níveis de competência: as que todos os médicos devem dispor; as competências
necessárias aos médicos que atendem idosos fragilizados cotidianamente; e as competências do
especialista em Geriatria. Mesmo considerando que há competências que todos os cursos
médicos devem contemplar, menos da metade das escolas de medicina no Brasil oferecem
conteúdos de Gerontologia e Geriatria, além da insuficiência de formação para professores que
atuam na área. Mais do que conteúdos de Gerontologia e Geriatria, os estudantes devem ter
subsídios para trabalhar em equipe interdisciplinar, visto que vão lidar com questões que
transcendem o aspecto médico, e se relacionar com cuidadores e familiares de idosos
(GALERA et al., 2017).
Diante do cenário apontado, Luchetti et al. (2018) empreenderam uma pesquisa com
estudantes de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, com objetivo de verificar
escalas que propõem medir o aprendizado em relação aos conteúdos sobre o envelhecimento.
As escalas foram aplicadas aos estudantes do terceiro ano de medicina, que já passaram pela
disciplina de geriatria e gerontologia e, simultaneamente, aos estudantes recém-ingressos na
universidade, em um total de 158 alunos. Os resultados da pesquisa apontaram que todas as
escalas usadas foram capazes de diferenciar quem já foi, e quem ainda não foi exposto aos

Segundo Lopes, apud Prado e Sayd (2006, p. 496), o título do livro de Nascher era: “Geriatrics: the
diseases of old age and their treatment, including phsycological old age, home and institucional care, and medicolegal relations”.
8
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conteúdos visados. Segundo os autores, o envelhecimento populacional tem levado as escolas
de medicina a repensar o currículo em relação ao ensino da geriatria e gerontologia, no entanto
ainda não se sabe como isso tem sido feito, tornando necessários mais estudos que evidenciem
a eficácia das intervenções.
Cunha, Cunha e Barbosa (2016) analisaram a grade curricular de 180 instituições de
ensino médico no ano de 2013, com intuito de verificar a presença de conteúdos de geriatria,
gerontologia e/ou saúde do idoso. Segundo as autoras, apenas 41% das instituições ofereciam
disciplinas específicas de conteúdos do envelhecimento, sendo que as faculdades das regiões
norte e nordeste foram as que demonstraram maior presença de tais conteúdos
proporcionalmente ao número de faculdades. As disciplinas oferecidas em caráter obrigatório
prevalecem, no entanto, a conclusão das autoras é a de que a formação em relação ao
envelhecimento deve ser fortalecida com vistas ao enfrentamento das questões de saúde trazidas
pela transição demográfica.
Ao tratar do envelhecimento populacional e sua relação com as políticas públicas,
Miranda, Mendes e Silva (2016) elaboraram um estudo a partir de dados secundários dos
sistemas de informações brasileiros e entrevistaram oito pessoas que foram, em algum
momento, protagonistas na implantação das políticas públicas sociais e de saúde. Os autores
concluem que a formação profissional atual não é suficiente para lidar adequadamente com a
população idosa, cuja atenção em saúde carece de fortalecimento. Considerando a transição
demográfica, ressaltam ainda a necessidade urgente de investir na formação de profissionais
capazes de atender ao idoso integralmente.
Carvalho e Hennington (2015), em estudo de revisão de literatura sobre a saúde do idoso
na formação universitária, buscaram artigos contendo as palavras “gerontologia” e
“envelhecimento”. Após excluir os que não se adequavam aos devidos critérios, chegaram ao
número de 44 publicações que tratavam de graduações em diferentes profissões da área de
saúde. Segundo as autoras, as publicações nacionais sobre o tema têm aumentado a partir de
2006, ano da publicação da PNSPI, apontando que a academia tem se voltado para a questão,
no entanto, no Brasil ainda há deficiência de estudos que abordem as experiências pedagógicas
e as práticas de formação em relação à assistência ao idoso.
Em estudo que foca o ensino de Geriatria e Gerontologia na graduação médica brasileira,
Brasil e Batista (2015) atestam que menos da metade das escolas médicas contam com
conteúdos de Geriatria e Gerontologia em seus projetos pedagógicos. Ressaltam a Gerontologia
enquanto área do conhecimento que não se atém apenas aos aspectos clínicos e biológicos, mas
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também aos psicológicos, sociais, econômicos e históricos. Dada esta complexidade, não é
suficiente que a abordagem ao idoso seja ensinada exclusivamente a partir do aspecto
biomédico, pois, para ser efetivo, o ensino deve considerar as múltiplas condições inerentes ao
envelhecimento e a importância do cuidado integral à saúde do idoso.
Buscando compreender a formação para o envelhecimento nas graduações em saúde da
Universidade Federal Fluminense, Xavier e Koifman (2011) analisaram documentos e fizeram
entrevistas com coordenadores, professores e alunos dos referidos cursos. A partir do estudo,
as autoras ressaltam que é função social da academia mostrar ao aluno o processo de
envelhecimento em sua heterogeneidade e complexidade, que transcende a idade cronológica,
no entanto foi constatada deficiência em relação ao conhecimento do processo de
envelhecimento nos currículos. As autoras criticam ainda certa aceleração na formação
profissional, que traz perda de qualidade do ensino. Em relação à formação médica, Xavier e
Koifman apontam que o foco na geriatria traz o risco de não se considerar os determinantes
sociais da saúde, sendo que é mais rico que os estudantes de medicina tenham conteúdos de
gerontologia, campo de saber interdisciplinar que enriquece a formação em relação ao
envelhecimento. Como conclusão, é ressaltado que a formação acadêmica não tem
acompanhado o rápido envelhecimento da população brasileira. Apesar de haver avanços nas
políticas públicas, essas devem ser devidamente implementadas, e as experiências no campo
devem ser divulgadas.
Segundo Diogo (2004), em artigo que trata da formação de recursos humanos na área
de saúde do idoso, há vários obstáculos na assistência prestada ao idoso, a começar pela
formação profissional inadequada; falta de sintonia das Instituições de Ensino Superior (IES)
brasileiras com o processo de transição demográfica; falta da gerontologia nos currículos e
ainda o despreparo do corpo docente. A autora refere-se à recomendação das políticas de
proteção ao idoso no sentido de incluir, de maneira formal e específica, conteúdos
gerontológicos nos cursos de saúde, inclusive abordando o processo de envelhecimento
saudável, para que se possa combater os aspectos negativos que geralmente são emparelhados
aos estereótipos associados ao envelhecimento.
Observamos, a partir da literatura apresentada, que a formação para o cuidado ao
idoso ainda é incipiente no país. Investigar a educação médica da Universidade Federal de São
João Del Rei – UFSJ, Unidade Dom Bosco, pode contribuir com o incremento de dados para o
campo de estudo da Gerontologia Educacional, já que o curso oferece uma disciplina específica
em saúde do idoso, da qual trataremos a seguir.
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2- A PESQUISA E SEUS CAMINHOS METODOLÓGICOS: CENÁRIO (S)

Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que os cientistas.
Manoel de Barros
(Trecho do poema
Borboletas)

Fazer ciência, pensar e buscar compreender o mundo que se apresenta diante de nós é
uma tarefa necessária, no entanto quando nos encontramos diante de nosso objeto de pesquisa,
nos deparamos com inúmeras interrogações: como fazer? Como produzir conhecimento? Há
anos que atuamos em serviços de saúde a partir de uma bagagem de conhecimento científico
que adquirimos ao longo de nossa formação, no entanto muito do que usamos no cotidiano de
trabalho é saber tácito, adquirido na vivência clínica: um saber que incorporamos a ponto de se
tornar intuitivo, como o da andorinha de que nos fala o poeta, que tem ciência da chuva por
vivê-la. Temos, então, nos questionado qual é o lugar da experiência na produção do
conhecimento, questão que culmina em outras indagações mais profundas, do âmbito da
filosofia da ciência e que não são objetos do presente trabalho, no entanto acreditamos ser útil
nos ater brevemente a uma destas indagações no sentido de explicitar nossa postura ética diante
da pesquisa: de qual ciência estamos tratando no presente trabalho?
Fazer pesquisa é uma tarefa artesanal. É como fazer um bolo que, por mais que tenhamos
a receita, os cabedais e o passo a passo indicados, o resultado é singular: variações mínimas da
temperatura do forno, a qualidade e quantidade dos produtos usados, a forma de misturar a
massa e, há quem diga que até o clima influenciam no aspecto e sabor. Quando saboreamos o
bolo, nem sempre percebemos tudo o que foi usado em seu preparo, mas sempre há quem se
interesse pela receita que, uma vez escrita e repassada, vai inspirar outros pratos mais ou menos
saborosos e, com certeza, diferentes. Assim é a ciência: um fazer que se reinventa a cada
pesquisa, que por sua vez traz pistas e suscita novas questões.
Por meio de nossa pesquisa, intentamos compreender como tem sido ensinado o cuidado
ao idoso em um curso médico que traz a especificidade de ter sido implantado a partir das novas
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Medicina, publicadas em 2014. Para alcançar
tal intento, foram necessárias escolhas teóricas e metodológicas, que se entrecruzam no fazer
da pesquisa e que nos conduzem em linhas curvas por caminhos ainda desconhecidos, já que
cada pesquisa é única.
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No fazer de nossa pesquisa, encontramos a fenomenologia depois do projeto já pronto:
métodos delineados, farinha e ovos já misturados. No entanto, nos pareceu que poderia ser um
ingrediente importante para aprimorar nossa receita. Mas, como acrescentar mais esse
ingrediente sem perder a massa?
A fenomenologia, segundo Merleau-Ponty (1999), necessita de um método
fenomenológico para ser acessada, o mesmo autor afirma também que a fenomenologia pode
ser reconhecida como estilo. Optamos, então, por usar a fenomenologia como a tigela na qual
os ingredientes foram misturados: o pano de fundo que nos apresenta a ideia de ciência que
almejamos produzir, uma ciência enraizada, de pés no chão, que subverte o caminho de
ascensão traçado pelo conhecimento científico de até então.
O convite que a fenomenologia nos apresenta é o de reaprender a ver o mundo partindo
das coisas mesmas: “O mundo percebido seria o fundo sempre pressuposto por toda
racionalidade, todo valor e toda existência. Uma concepção desse gênero não destrói nem a
racionalidade, nem o absoluto. Ela procura fazer com que desçam à terra.” (MERLEAUPONTY, 2015, p. 32). A ciência é uma produção humana e, enquanto tal, é produzida no mundo
concreto, habita o mesmo tempo-espaço do cientista, tem o papel de produzir explicações sobre
o mundo da vida e principalmente o de servir à humanidade que a engendra.
A tradição filosófica tem fundamentado o conhecimento, ora nos objetos do mundo, ora
nas ideias, mas sempre a partir das oposições sujeito x objeto e consciência x mundo. O mundo
sensível e subjetivo seria, para a filosofia clássica, fonte de ilusões, como se a realidade fosse
velada pela percepção humana, e seu desvelamento só se desse através da matematização do
mundo. Como consequência inicial, o conhecimento não seria para todos, assim como não
poderia ser produzido por qualquer tipo de ciência. Seguindo esses desdobramentos, mundo da
vida e ciência se divorciam, a percepção humana e os sentidos que o homem lhe atribui não
cabem mais no ideal científico (DARTIGUES, 1973).
Neste percurso, a ciência tem cumprido sua sina de desenvolvimento técnico como uma
máquina, sem afetos, sem questões existenciais, sem um ethos, ou seja, sem um espaço no qual
o homem possa se reconhecer e lhe sirva de proteção. Tendo sua origem no mundo da vida, a
ciência é intencional e foi motivada pela busca humana por compreensão, mas é por negar tais
fundamentos que vive uma crise. Tema desenvolvido de maneira profícua pelo filósofo alemão
Husserl (1959 a 1938) ao longo de sua vida, e mais detidamente em sua última obra, de 1936:
“A crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental”, na qual argumentou que a
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ciência não cumpre o seu papel de esclarecimento e que os filósofos e cientistas têm
responsabilidade neste fato (DARTIGUES, 1973).
A fenomenologia nasceu das críticas feitas por Husserl a esta ciência que se nega a fazer
parte do mundo da vida por meio de abstrações e distanciamento, em um olhar de sobrevoo. O
papel da fenomenologia consiste no esforço em reencontrar o contato com o mundo por meio
da recusa das dicotomias da ciência moderna, seu ponto de partida é a pré-existência do mundo
diante do observador (MERLEAU-PONTY, 1999).
O fundamento do conhecimento sobre o mundo não é a ideia que fazemos sobre este
mundo, visto que não há como substituir o mundo real pelo significado que lhe atribuímos, pois
estamos encarnados neste mundo. Somente um ser exterior, absoluto, seria capaz de vislumbrar
o mundo completo a partir de sua externalidade, no entanto já não seria um conhecimento
humano - talvez o de um Deus ou o Gênio Maligno de Descartes (MERLEAU-PONTY 2015,
1999). A superação das dicotomias deve se dar com o entendimento de que a verdade não está
no polo do sujeito ou no polo do objeto, pois tanto um quanto outro se constituem enquanto
corpo que habita o mundo, e ambos estão condicionados ao espaço e ao tempo, trazem em si
uma historicidade que os contextualiza.
Merleau-Ponty no Prefácio da obra Fenomenologia da Percepção (1999), partindo de
Husserl, traz um discurso de caráter ontológico no qual critica tanto a tradição filosófica, quanto
a ciência pelo distanciamento do mundo da vida; sua proposta é, a partir da percepção, retornar
ao momento anterior às dicotomias impostas pela filosofia e ciência modernas e retomar a
legitimidade da filosofia e da ciência ao tratar das coisas do mundo.
Quando admiramos um objeto que se apresenta diante de nossos olhos, uma face deste
mesmo objeto se esconde, mas se o virarmos para admirar o que estava escondido, esta face,
recém revelada, oculta o que antes se mostrava, de tal forma que de qualquer perspectiva que
possamos olhar para o objeto, vai faltar algo a ser visto. Trata-se de um movimento dialético
no qual o objeto se mostra e simultaneamente se esconde, de acordo com a perspectiva e
significado que lhe serão atribuídos pelo sujeito. Esse movimento aponta, em última instância,
para a impossibilidade do conhecimento pleno, impossibilidade de apreensão absoluta do
objeto, que tem infinitas maneiras de se apresentar (ou ser percebido) pelo sujeito. Trata-se de
assumir que o conhecimento absoluto é um ideal inalcançável, e por isso mesmo a ciência é
colocada na ordem do humano, no entanto ao negar outras formas de conhecimento e se fechar
sobre si mesma, a ciência está fadada ao ocaso sob o risco de considerar ter encontrado todas
as respostas (MERLEAU-PONTY, 2004, 1999).
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O homem está radicalmente enraizado no mundo, onde existe, faz e é feito pela
historicidade que o precede e o procede. É a partir desse pressuposto da factibilidade humana
que Merleau-Ponty revisita o conceito husserliano de redução fenomenológica subvertendo-o,
e, em seguida, proclamando sua impossibilidade, pois reduzir o ser a uma essência ideal
transcendental é quimérico, o dito conhecimento puro é inacessível, pois a essência humana é
ser no mundo: encarnado, uno, sem dicotomias, e nenhum objeto pode ser abstraído da forma
como se apresenta (MERLEAU-PONTY, 1999). Este homem entrelaçado à própria consciência
é o mesmo que busca pesquisar e compreender o mundo por meio do fazer científico.
Segundo Achenbaum (2009), desde os primórdios da humanidade nosso conhecimento
tem sido organizado a partir de dicotomias, que, apesar de inúmeras tentativas de superação,
permanecem na ciência contemporânea: “Many modern scientists, ranging from those who
study lobes of brain or changes in the environment, contend that dualisms are obsolescent. Yet
dualisms persist in contemporary paradigms.”9 (Achenbaum, 2009, p. 29). Acreditamos que a
Gerontologia tem seguido este mesmo caminho, uma vez que seu conhecimento tem sido
construído a partir de teorias que formam pares dicotômicos, frequentemente antagônicos,
como: envelhecimento como doença x envelhecimento como processo normal; prolongamento
da vida x limites naturais da vida; teoria do desengajamento x teoria da atividade;
marginalização do idoso x autonomia do idoso.
A superação destas dicotomias na gerontologia demanda uma compreensão dialética e
plural do envelhecimento, que considere o aspecto complementar das diferentes teorias
(ACHENBAUM, 2009). O envelhecimento se dá em uma realidade complexa e dinâmica, cujo
conhecimento deve se construir a partir da aceitação dos múltiplos aspectos do que é observado.
A saúde, de modo geral, é uma área de grande tradição positivista, que tem se dado na
prática com foco na doença, na fragmentação do sujeito, biologicismo e desconsideração pelas
singularidades. A medicina é a disciplina que tem incorporado o ideal de ciência desencarnada
e hegemônica por excelência. Seguindo o modelo mecanicista, desde Descartes o objetivo da
medicina tem sido o de analgesia, eliminação da dor, no entanto este processo de fragmentação
mecânica do corpo tem anulado os significados humanos e calado os sujeitos. Há um claro
desencontro entre o desenvolvimento tecnocientífico da medicina – que é estimulado e

“Muitos cientistas modernos, que estudam desde lobos cerebrais às mudanças ambientais afirmam
que os dualismos são obsoletos. No entanto, os dualismos ainda persistem nos paradigmas contemporâneos.”
(Tradução nossa).
9
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organizado na lógica do mercado capitalista - e as necessidades de saúde das populações
(TESSER, 2006). Nesse sentido,

Os questionamentos dos fenomenólogos no campo da saúde incidem em alguns
aspectos, como: o modelo biomédico, a ética, a descaracterização cultural por parte
da instituição médica dos fenômenos da vida, da morte, a medicalização, a valorização
excessiva da tecnologia, a desqualificação do senso comum da população, ao mesmo
tempo em que propõe restabelecer uma concepção social mais abrangente de saúdedoença (GOMES, 2008, p. 145).

Campo de pesquisa: O curso médico da UFSJ

A Constituição brasileira de 1988 reconheceu a saúde como direito de todos e dever do
Estado. A partir da instituição e organização do SUS, a atenção primária foi designada estratégia
primordial para organizar e expandir o acesso da população brasileira à saúde. Em 1994, o
Ministério da Saúde publicou a Norma Operacional de Saúde/ NOB SUS, estabelecendo como
política de atenção primária o Programa de Saúde da Família - PSF. A Portaria 648, de 28 de
março de 2006, revisou as diretrizes e normas operacionais para o PSF, que nesta altura já
estava consolidado como estratégia preferencial da atenção básica no país e foi renomeado de
Estratégia Saúde da Família - ESF. Sua proposta fundamental é a de reverter o modelo
biomédico centrado na doença e na busca espontânea, para um modelo centrado na
responsabilidade territorial e na promoção da saúde.
A formação médica, no entanto, não acompanhou o processo de mudança do sistema de
saúde de forma sincrônica. O ensino médico tem sido fragmentado em especialidades e
priorizado o hospital como cenário de prática, valorizando o cuidado tecnicista em detrimento
do cuidado prestado na atenção primária. Como consequência, a formação distancia o estudante
da realidade de saúde da população, dificulta o aprendizado interdisciplinar e converge na
necessidade de especialização para capacitação técnica, distanciando o egresso da atenção
básica (MARINS, 2011; OLIVEIRA, SANTOS e SHIMIZU, 2015; PINHEIRO e CECCIM,
2005).
Estas características da formação médica, aliadas à menor oferta de vagas em relação
aos postos de trabalho, tiveram como resultado a desproporção na distribuição dos profissionais
pelo país, pois há insuficiência de médicos em regiões carentes, com população mais vulnerável
e grande demanda de atenção, ao passo que grandes centros, onde se concentra a camada mais
privilegiada economicamente, fica com a maior cobertura de profissionais e especialidades
(CYRINO et al, 2015; OLIVEIRA, SANTOS e SHIMIZU, 2015).
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Como enfrentamento de tais questões em âmbito nacional, o Ministério da Saúde – MS
– criou o Programa Mais Médicos (PMM) por meio da Medida Provisória 621, que foi
regulamentada pela Lei 12871 de 22/10/2013. Uma das frentes de atuação do Programa é a
reorientação da formação médica, proposta a partir do aumento e interiorização do número de
vagas, e da aproximação da formação com as necessidades de saúde da população através da
relação escola-serviços. Para as transformações almejadas no ensino, a Lei determinou a revisão
das diretrizes de 2001 (BRASIL, 2013). As novas DCNM foram publicadas em 2014 e, pela
primeira vez, tem implantação obrigatória nos currículos dos cursos médicos do país.
Diante do cenário acima descrito, o curso médico da UFSJ foi implantado em 2014 no
campus Dom Bosco, dentro do PMM, como parte da estratégia de expansão de vagas. Trata-se
de um curso que foi concebido a partir das DCNM/2014, e que oferece uma disciplina específica
de saúde do idoso para aproximadamente 20 alunos por semestre.
As aulas teóricas do curso médico pesquisado ocorrem no pavilhão de sala de aulas do
Campus Dom Bosco, onde também está lotada a infraestrutura administrativa do curso. As aulas
são ministradas pelos Departamentos de Medicina (DEMED), Psicologia (DPSIC) e Ciências
Naturais (DCNAT). O DEMED conta com cenários de prática da rede de saúde local, além dos
seguintes laboratórios: “habilidades clínicas, simulação realística, urgência e emergência,
técnicas cirúrgicas, anatomia patológica, anatomia clínica, laboratórios de ensino I e II,
informática e telemedicina, laboratório de videoconferência e reuniões”. (PPC, 2016, p. 204)
A disciplina “Cuidado Integral à Saúde do Idoso” (CISI) é ministrada aos alunos que se
encontram no sexto período (terceiro ano) do referido curso de graduação; conta com a carga
horária total de 108 horas/aula, sendo 36 horas/ aula de teoria e 72 horas/aula de prática. O
cenário das aulas práticas são Unidades Básicas de Saúde - UBS e uma Instituição de Longa
Permanência para Idosos- ILPI.
O Projeto Pedagógico do Curso - PPC10 (2016) reafirma as alterações propostas pelas
diretrizes de 2014 no currículo médico. A carga horária total é de 7464 horas e oferece quarenta
vagas ao ano (vinte por semestre). Considerando que a formação deve se dar a partir das
necessidades de saúde da população, o PPC traz um levantamento da assistência à saúde da
região do município de São João Del Rei, seguido da análise dos dados e das necessidades de

10

Observamos que ao se referir à educação infantil, no Brasil, a proposta educacional de uma
instituição costuma ser denominada de Projeto Político Pedagógico – PPP. No caso dos cursos de graduação, como
o que abordamos em nossa pesquisa, o “político” foi excluído. Seria uma negação do caráter político do documento
ou ainda do processo educativo?
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saúde levantadas. As competências e habilidades que devem ser adquiridas pelo estudante ao
longo da formação são transcritas das DCNM/ 2014.
Para que os objetivos de aprendizagem almejados sejam alcançados, a matriz curricular
do curso foi organizada em quatro eixos longitudinais: (1) Bases Biológicas e Clínica Médica BBCM; (2) Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade - PIESC; (3) Bases
Psicossociais - BP e (4) Metodologia de Pesquisa - MP.
Segundo o PPC, as unidades curriculares são conectadas em módulos, de acordo com
os conteúdos a serem trabalhados. Desde os primeiros períodos, os estudantes são inseridos em
serviços de saúde da rede SUS e o estágio curricular ocorre em forma de internato nos dois
últimos anos do curso.
O Plano de Ensino da unidade curricular CISI, segue o currículo 2016, e integra o eixo
PIESC da matriz curricular. A disciplina conta com três docentes, sendo que um deles é o
coordenador. O pré-requisito para cursar a unidade curricular é que o estudante já tenha cursado
“Cuidado Integral à saúde do adulto e do trabalhador”, que integra o quinto período do curso.
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Matriz Curricular do Curso de Medicina da UFSJ/Campus Dom Bosco
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Escolhas metodológicas

De acordo com Minayo (2009), metodologia é tanto o percurso do pensamento, quanto
as técnicas usadas para a produção do conhecimento, ponto central na pesquisa, que por sua vez
é o cabedal do processo de construção científica.
Nosso estudo se dá por meio de uma abordagem qualitativa, por investigar as
representações, significados e interações sociais, priorizando a linguagem e a prática como
mediador simbólico. Tal investigação deve partir e valorizar o que é trazido pelos atores sociais,
em um processo participativo e flexível, cujo objetivo maior é a compreensão (GOMES, 2014).
Como pretendemos estudar e compreender profundamente um contexto específico e bem
definido de uma dada realidade (LIMA e PEREIRA, 2018), trata-se, portanto, de um estudo de
caso.
A pesquisa qualitativa tem como características ocorrer no ambiente natural, e um dos
instrumentos de pesquisa é o próprio investigador, que usa seus sentidos para apreender o objeto
estudado (TURATO, 2005). Considerando que pesquisador e objeto fazem parte do mundo da
vida, que o pesquisador parte necessariamente de uma perspectiva, e que o objeto que se mostra
também se oculta, concluímos que a objetividade e a neutralidade absoluta – ideal de uma
ciência positivista e ingênua - são inalcançáveis. Buscamos a compreensão por meio da busca
dos sentidos e significados advindos na relação entre sujeito e objeto, “Porque estamos no
mundo, estamos condenados ao sentido, e não podemos fazer nada nem dizer nada que não
adquira um nome na história.” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 22).
A observação é usada na pesquisa de campo para se obter informações de uma
determinada realidade, demanda que o observador utilize os sentidos (visão e audição) na coleta
de dados, assim como que também interprete os dados observados (LIMA e PEREIRA, 2018).
O diário de campo, por nós utilizado, é uma técnica de pesquisa que se popularizou por seu uso
na pesquisa etnográfica, no entanto não se trata de técnica exclusiva deste campo, podendo ser
utilizado por outras abordagens metodológicas:

(...) o diário de pesquisa seria a narrativa do pesquisador em seu contexto históricosocial, um pesquisador implicado com e na pesquisa, e que reflete sobre e com sua
atividade de diarista. Trata-se de uma técnica capaz de restituir, na linguagem escrita,
o trabalho de campo, possibilitando “produzir um conhecimento sobre a
temporalidade da pesquisa”, aproximando o leitor da cotidianidade do que foi possível
produzir num dado contexto (LOURAU, 1993, apud PEZZATO e L’ABBATE, 2011,
p. 1302).
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O diário foi sendo construído ao longo das observações das aulas, que por sua vez
incluíam: o ambiente físico; características e comportamentos que chamavam atenção nos
alunos e alunas; conteúdo estudado, práticas pedagógicas e a posição de pesquisadora. Quando
a aula terminava, as impressões sobre o campo eram gravadas: aspectos que chamaram mais
atenção naquela observação, assim como incômodos ou sentimentos mobilizados.
Posteriormente todo esse material foi transcrito e se transformou no Diário de Campo, o qual
foi analisado juntamente com as entrevistas e os documentos.
A entrevista é um instrumento privilegiado de coleta de dados no qual a interação entre
entrevistador e entrevistado é determinante (MINAYO, 2004). Em nossa pesquisa, realizamos
entrevistas semiestruturadas com dois professores e três alunos da unidade curricular Cuidado
Integral à Saúde do Idoso - CISI. Segundo Bicudo (2011), a experiência intersubjetiva da
entrevista de investigação científica atua como uma lanterna que ilumina memórias de situações
vivenciadas pelos sujeitos. As indagações do investigador direcionam a consciência do
entrevistado intencionalmente à reflexão das vivências às quais ele está sendo convidado a
descrever, o que faz também (re)significando e compreendendo.
A entrevista semiestruturada parte de um roteiro com questões previamente
estabelecidas, mas que podem ser flexibilizadas na medida em que o entrevistador necessitar
aprofundar em informações ou opiniões dadas pelo entrevistado. As entrevistas que
vivenciamos no trabalho narrado apresentavam um roteiro que não engessava as falas e a
relação entre entrevistador e entrevistado, pois trazíamos a compreensão de que a função da
entrevista não é o esclarecimento dos fatos, mas o relato que cada um traz de suas experiências
naquela circunstância visada, um olhar em perspectiva.
A análise de documentos apresenta-se como uma técnica exploratória que pode ser de
grande colaboração aos pesquisadores, tanto no sentido de complementar dados, quanto como
fonte principal da pesquisa. A análise documental justifica-se na pesquisa na medida em que
auxilia a compreensão histórica e o processo de evolução de indivíduos, conhecimentos,
comportamentos, práticas, entre outros. Os documentos são ricas fontes de informações que
podem esclarecer indagações do pesquisador ou ainda ser tomado como prova para evidências
encontradas (SÁ-SILVA, ALMEIDA e GUINDANE, 2009).
Ao ser devidamente perscrutado, o documento pode nos responder a respeito do cenário
no qual foi produzido, esclarecendo questões que transcendem as informações nele contidas.
Segundo Le Goff (1990), o documento é um mensageiro que nos dá testemunho sobre a
sociedade que o compôs: suas tensões, quem dominava e como este poder era usado. Em suma,
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é necessário que o pesquisador compreenda dentro do contexto daquele determinado
documento quais os significados e sentidos atribuídos aos conceitos usados e sua importância
tanto no próprio documento, quanto no cenário em que este foi produzido.
Para analisar o ensino do idoso no contexto da graduação em medicina, usamos quatro
documentos de referência: 1) Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Medicina
(DCNM), de 2014; 2) Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina da UFSJ (PPC),
de 2016; 3) Plano de Ensino da disciplina Cuidado Integral à Saúde do Idoso, currículo 2016;
4) Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), (BRASIL, 2006).
Nossa intenção, com o estudo dos documentos normativos, era dispor de material para
compreender quais as principais tensões, concepções e conceitos que permeiam os documentos
e as orientações por eles trazidas; compreender como as orientações normativas ressoam na
realidade prática do ensino sobre a saúde do idoso, quais aproximações e distanciamentos
podem ser observados entre os documentos analisados, o ensino e a prescrição da PNSPI.
Para a compreensão do material levantado, propomos usar a análise de conteúdo de
Bardin (1977), que se compõe de técnicas de análise das comunicações, cujo alcance permite o
aprofundamento e esclarecimento dos dados e mecanismos não depreendidos até então. Dentro
das diferentes análises de conteúdo propostas por Bardin, optamos pela análise temática, pois
“Fazer uma análise temática, consiste em descobrir os “núcleos de sentido” que compõem a
comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem significar alguma coisa para o
objetivo analítico escolhido.” (Bardin, 1977, p. 105, grifo da autora).
A análise temática consiste em um corte transversal dos dados que são projetados em
categorias previamente elencadas. Segundo Bardin,

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um
conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou
classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da
análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das
características comuns desses elementos (Bardin, 1977, p. 117).

Para empreender tal análise, a partir da leitura exaustiva do material levantado ao longo
da pesquisa de campo, elencamos seis categorias que foram organizadas em dois capítulos: 1º)
Paradigmas da educação médica presentes no ensino da saúde do idoso; propostas conceituais,
objetivos e conteúdos do ensino do idoso no currículo médico; o cotidiano do ensino da saúde
do idoso. 2º) O tripé da formação médica no ensino da saúde do idoso; teoria e prática no ensino
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da saúde do idoso; o modelo de assistência humanista e biomédico no ensino do cuidado ao
idoso.
O tema é a unidade de significação que podemos encontrar no material analisado à luz
de nossa leitura teórica e, ao buscar pelos sentidos, acreditávamos que a análise temática
relacionava-se de forma inerente à conjuntura do trabalho que nos propomos fazer. O trabalho
de análise foi iniciado com um software de análise qualitativa de dados, o Atlas.ti, no entanto
na medida em que nos aprofundamos na análise de cada tema, lentamente nos afastamos de
Bardin para, imersos nos dados, nos aproximar da compreensão fenomenológica, na qual a
interpretação e o lugar que o pesquisador ocupa no mundo tornam-se imprescindíveis.
A compreensão, para Merleau-Ponty (1999), relaciona-se ao resgate da intencionalidade
que opera a priori à reflexão: a intencionalidade operante, que por sua vez é o que orienta nosso
olhar e direciona nossas ações no mundo, pois

Quer se trate de uma coisa percebida, de um acontecimento ou de uma doutrina,
“compreender” é reapoderar-se da intenção total – não apenas aquilo que são para a
representação as “propriedades” da coisa percebida, a poeira dos “fatos históricos”,
as “ideias” introduzidas pela doutrina -, mas a maneira única de existir que se exprime
nas propriedades da pedra, do vidro ou do pedaço de cerca, em todos os fatos de uma
revolução, em todos os pensamentos de um filósofo (MERLEAU-PONTY, 1999, p.
16).

Aproximação do ensino do idoso no curso de medicina: uma narrativa do campo11

O primeiro encontro com o campo se deu quando procuramos o professor-coordenador
da disciplina CISI, ainda no primeiro período de 2018. Chamarei este professor pelo nome
fictício de Célio12. Ele me recebeu em sua sala, no pavilhão em que são ministradas as aulas
teóricas do curso de medicina, apresentei meu interesse no tema e a proposta da pesquisa, sendo
que Célio foi muito receptivo, concordou com a observação das aulas teóricas e práticas,
disponibilizou seu contato telefônico, e-mail, e ainda narrou sobre o processo de implantação
da disciplina, inclusive mostrando trabalhos de alunos.
O próximo passo foi apresentar o projeto da pesquisa para a Coordenação do Curso de
Medicina. Após algumas tentativas frustradas, conseguimos agendar um encontro com o
Coordenador do curso, que me recebeu de forma simpática, concordou com os termos da
11

Apresento as impressões gerais e dados preliminares do campo de pesquisa em forma de narrativa.

12

Célio é o nome de um tio de quem recordei imediatamente assim que mantive o primeiro contato
com o Professor.
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pesquisa e assinou uma declaração autorizando a mesma. Declaração esta que esteve entre os
documentos apresentados ao Comitê de Ética para a devida aprovação da pesquisa.
Na elaboração do Projeto da Pesquisa e submissão ao Comitê de Ética, compreendemos
que, além da declaração da Instituição na qual se concentra o interesse de pesquisa, deveria
também ser providenciada a autorização de minha presença nas outras Instituições que por
ventura eu fosse frequentar enquanto pesquisadora: a Estratégia Saúde da Família - ESF e a
Instituição de Longa Permanência para idosos - ILPI, ambos cenários de aulas práticas.
Felizmente a pesquisa foi bem recebida nestas Instituições e nossa presença formalmente aceita.
O nome da disciplina “Cuidado integral à saúde do idoso”, não foi escolhido pelos
professores da UFSJ pois, segundo informação dada pelo professor Celio, tal denominação já
veio pré-determinada pelo Ministério da Educação na ocasião de implantação do curso. Tal
batismo aponta a intenção de romper com a segmentação e especialização tão presentes no
ensino e práticas médicas, pois não se trata de “Geriatria” – especialidade médica no tratamento
das doenças do idoso; ou ainda gerontologia - a ciência que estuda os fenômenos e processos
do envelhecimento. Nesse sentido, a disciplina aponta para a positividade do cuidado em saúde,
cujo processo de adoecimento é só um adendo, e sem segmentação, visto que é integral.
As observações das aulas começaram no primeiro mês do semestre letivo. As aulas
teóricas ocorriam nas sextas-feiras, de 13:15 às 15:00 horas; as aulas práticas nas segundasfeiras, das 8:00 às 12:00 horas. A turma contava com dezoito alunos, os quais se dividiam em
grupos para acompanhar as aulas práticas. Essas ocorriam por duas semanas seguidas em
Unidades Básicas de Saúde - UBS e na terceira semana na ILPI. Dentre aulas teóricas e práticas,
foram feitas trinta horas de observação ao longo de quatro meses. Acompanhei as aulas práticas
do Professor Celio e, por coincidência, nenhuma delas teve como cenário a ILPI nos dias em
que estive presente.
Meu primeiro contato com os alunos foi em uma aula teórica. O professor Celio me
apresentou brevemente quando entrei na sala, e lhe solicitei que me cedesse um espaço ao final
de sua exposição, para que eu pudesse apresentar a mim e a pesquisa aos alunos. Todos foram
bastante receptivos, fizeram algumas indagações e considerações éticas sobre a pesquisa,
esclareci todos os questionamentos e me disponibilizei a continuar esclarecendo quaisquer
dúvidas que porventura surgissem ao longo do andamento da pesquisa.
No que se refere à observação do ambiente, vimos que as aulas teóricas são no prédio
que funciona o Departamento de Medicina - DMED, Campus Dom Bosco. Prédio novo,
ambiente amplo que passa sensação de limpeza, no entanto é um espaço de aparência impessoal,
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com predominância da cor branca nas paredes e detalhes cinza, do concreto que fica à mostra.
As aulas teóricas da disciplina acontecem no terceiro andar, no horário da tarde, período em
que o prédio está com a maioria das salas desocupadas. Em algumas aulas, a disposição das
carteiras é alterada para semicírculo, no entanto trata-se de uma exceção, pois na maior parte
das aulas as carteiras ficam dispostas em fileiras, de tal forma que os alunos ficam de costas
para alguns colegas e/ ou de frente para as costas dos outros.
Nas primeiras aulas havia dois varais nos quais estavam fixados desenhos feitos pelos
alunos no primeiro dia de aula13. Estes desenhos foram feitos com a orientação de que cada um
desenhasse como se imagina na velhice. Eram desenhos coloridos, bonitos, alguns remetiam ao
lugar de onde vem o aluno, e a maioria mostrava figuras de pessoas idosas em atividade (na
praia, viajando ou montando cavalo), cercados por familiares, trabalhando e/ou se divertindo.
Os desenhos mostravam que os alunos chegam à unidade curricular com uma visão positiva
(idealizada?) da longevidade e esperam envelhecer de maneira saudável, em sua cidade natal e
perto da família. Os desenhos ficaram expostos por aproximadamente dois meses, depois foram
retirados.
A maioria dos alunos é do sexo feminino: meninas altas, baixas, loiras, morenas, cabelos
lisos, cacheados, magras, gordas, caladas e falantes. Há uma aluna peruana, sorridente, sempre
presente nas aulas. Notei que um grupo de aproximadamente seis alunas estavam sempre
presentes, mais do que o restante da turma. Uma das alunas se destacou por seu comportamento,
pois, apesar de parecer interessada no conteúdo, demonstrava postura questionadora, de tal
forma que aparentava estar sempre desafiando o professor, com quem falava de maneira ríspida
e até hostil. De maneira geral, a turma participava ativamente das aulas, porém alguns alunos
demonstravam postura mais passiva, não se colocando quando questionados, interferindo
menos nas aulas de aprendizado em equipe.
A unidade curricular conta com três professores, sendo que as aulas teóricas são
ministradas alternadamente por dois destes professores, o professor Celio, coordenador da
disciplina; e a professora Fernanda. Cada um dos três professores acompanha uma turma de
seis alunos nos cenários de prática e no ambiente virtual de aprendizagem, no qual cada aluno

13

Seguem, ao longo do texto, algumas fotos destes desenhos.
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tem um portfólio. Neste ambiente virtual são postados os
materiais a serem lidos para as aulas, os alunos escrevem
sobre suas vivências, angústias, postam dúvidas e
dialogam com os professores. O ambiente virtual de
aprendizagem não foi investigado em nossa pesquisa.
Ao longo da pesquisa, participei da observação de
aulas teóricas com o professor Celio e a professora
Fernanda, e posteriormente tive a oportunidade de
entrevistar a professora Luciene. Os três trabalham como
médicos na assistência municipal, atuam na área de saúde
do idoso e usam de sua experiência para as aulas.
Observamos que há certo distanciamento geracional entre
professores e alunos, o que de alguma forma gera choque cultural, por exemplo, o uso de
celulares para pesquisa durante a aula causa mal-estar para o professor, no entanto é algo natural
para os alunos.
As aulas teóricas contam com muitas ausências e atrasos dos alunos. Do ponto de vista
das práticas educativas, as metodologias ativas de ensino (sala de aula invertida; exercícios TBL
- team-based learning, sala estruturada em círculo, problematização de casos clínicos) são
alternadas a aulas expositivas, e, de forma geral, todas as aulas contam com grande quantidade
de conteúdo a ser transmitido. Como recurso metodológico, há predominância do datashow
tanto na apresentação de conteúdo quanto na exibição de vídeos.
Em relação aos conteúdos, observamos que o processo do envelhecimento não é
priorizado ao longo das aulas teóricas, mas sim as patologias do sujeito idoso que são abordadas
a partir do aspecto biomédico, com pouco ou nenhum debate sobre as condições de vida no
processo de envelhecimento e adoecimento. Nas aulas teóricas observadas, não ocorreram
debates das questões trazidas pelos alunos de seus atendimentos no cenário de aprendizagem
prática.
As aulas práticas às quais tive acesso ocorreram em uma UBS que conta com duas
equipes de ESF no piso superior e um atendimento em Medicina Antroposófica no térreo. O
espaço destinado às ESF é bastante movimentado, o primeiro acesso é feito através de uma
longa escada (trata-se de um espaço inacessível a pessoas com dificuldade de mobilidade),
sendo que nos deparamos diretamente com uma sala na qual geralmente estão Técnicas de
Enfermagem, Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) e Enfermeiras. É o local onde são dadas
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informações, agendados atendimentos, entregue exames e outros. O espaço, a partir daí, se
divide de forma confusa para a direita e esquerda: salas de
espera com cadeiras dispostas diante de aparelhos de TV
constantemente ligados; corredores que levam a outras
salas de espera, escadas de madeira, divisórias, salas de
atendimento, curativo, dispensação de medicamentos, e
outras finalidades, até que, depois de passar por vários
corredores, escadas e rampas, somos conduzidos a uma
ampla sala na qual o grupo de estudantes, o professor
Celio e toda a equipe da ESF se reuniram no início e no
final do semestre letivo, estive presente em ambas
ocasiões.
No cenário de práticas, o primeiro encontro entre
o professor Celio, e seus alunos, com a equipe da ESF se deu para que fossem feitas as
apresentações, e acordado o trabalho a ser desenvolvido na parceria entre a disciplina e a equipe.
Cada um dos presentes falou seu nome, função e expectativa para o período. Depois deste
momento, o professor incentivou os alunos a fazer questões, no entanto, eles se mostraram
bastante tímidos.
Um ponto a ser destacado neste primeiro encontro com a equipe é a fala da enfermeira
demandando maior apoio da universidade no sentido de auxiliar a equipe em situaçõesproblemas. Tal fala serviu de gatilho para relatos de todos os membros da equipe em relação
aos problemas vivenciados no cotidiano com os idosos e suas famílias.
A proposta trazida pela universidade é a de aplicar um índice de vulnerabilidade clinico
-funcional em todos os idosos do território - inclusive ensinando às ACS como fazer este
trabalho; e atender aos idosos de uma microárea (previamente determinada) a partir da
indicação da ACS. Ficou a expectativa de que o trabalho possa auxiliar a equipe a lidar melhor
com os idosos. Terminada a reunião, descemos para o espaço térreo, onde fica o consultório
destinado ao cenário de prática da unidade curricular.
O espaço térreo da Unidade de Saúde, destinado aos atendimentos em Medicina
Antroposófica, é como uma casa acolhedora: há quadros nas paredes, bancos confortáveis de
madeira com uma mesinha central, e no fundo uma grande mesa com cadeiras, garrafas de café,
chá e lanches. Espaço bastante diferente da UBS no andar superior. A sala de dispensação de
medicamentos é a mesma na qual são dadas informações e agendados atendimentos. Há salas
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para trabalhos artesanais e tratamentos médicos alternativos. O consultório é pequeno e tem
uma grande janela que é invadida pelos sons da rua. É neste consultório que os alunos iniciam
sua experiência prática de atendimento ao idoso. Após as atividades práticas, professor e alunos
se reúnem em torno da mesa grande para supervisão e comentários sobre a prática. Neste
primeiro dia de prática os alunos falaram sobre a ansiedade com o primeiro atendimento e
elogiaram a equipe com a qual vão trabalhar.
Estive presente também nas duas últimas aulas práticas, quando acompanhei os
estudantes em atendimentos e na reunião de fechamento do semestre letivo com a equipe. O
atendimento foi uma visita domiciliar em uma casa com duas idosas, sendo que uma estava
acamada, bastante fragilizada e a outra era a filha, cuidadora que também estava precisando de
cuidados. Cada uma das idosas estava sendo acompanhada por um aluno, a ACS também estava
conosco na visita. Neste momento, pude observar detidamente os alunos em campo, com a
equipe da saúde da família e com os idosos: vi o cuidado no exame clínico, o esforço em ouvir
e orientar, mas principalmente, vi a angústia dos discentes ao se deparar com a impotência do
discurso

médico

diante

das

dificuldades

socioeconômicas da população. Após a visita, já na
Unidade de Saúde, um dos alunos me relatou em
relação à família que visitamos: “A gente não
consegue ajudar, eu fiquei muito frustrado, muito
frustrado”. A outra aluna presente na visita reiterou:
“Eu fico pensando durante a semana no que fazer
para ajudar, mas é difícil. Isso é frustrante também.
Você tenta, tenta, tenta fazer alguma coisa, mas não
vê que está surtindo efeito.”
Posteriormente, na supervisão com o
professor Celio, o caso desta mesma família foi
problematizado e as várias nuances discutidas, fica evidente que não há solução simples para
situações tão complexas. Observei que quando os atendimentos do dia eram abordados, ainda
que houvesse relatos mais otimistas, os alunos demonstravam angústia frente à realidade com
a qual se deparam no cenário da prática.
Na última aula prática houve outra reunião com toda a equipe da ESF. Este é o momento
do grupo de alunos e professor fazerem uma devolução à equipe das ações efetuadas ao longo
do semestre. Os alunos narraram sobre o que encontraram no campo de práticas: os idosos
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atendidos, os quadros clínicos, as visitas que fizeram, a aplicação do índice de vulnerabilidade.
Alguns alunos trouxeram no discurso a frustração em não conseguir solucionar todos os
problemas e, de forma muito interessante, a equipe respondeu como que acalentando estes
alunos, apontando a complexidade das questões que reverberam na saúde da população de modo
geral.
Neste último encontro, alunos e professor entregaram à equipe um gráfico com dados
do índice de vulnerabilidade dos idosos da área. O material não está completo, pois não foi
possível avaliar todos os idosos, no entanto os alunos ensinaram à enfermeira e às ACS como
continuar alimentando os dados à medida em que os outros idosos forem sendo avaliados. Tratase de um retorno da Universidade à equipe de saúde, pois indica onde estão os idosos que
apresentam maior risco e que por isso mesmo devem ter maior atenção por parte da equipe, é
um importante instrumento na gestão da clínica que foi trabalhado pelos alunos e ACS ao longo
do processo de aprendizagem.
Observou-se que as aulas práticas colocam os alunos em uma posição de compromisso
já no sexto período, pois em ambos os cenários (ESF e ILPI) cada aluno é responsabilizado pelo
acompanhamento clínico de um idoso ao longo do semestre. Neste ponto, o contato concreto
com a realidade dos serviços de saúde e com a população idosa mostra-se de grande potência
no aprendizado sobre as condições em que o envelhecimento
tem se dado.
A proposta inicial da pesquisa era a de empreender
quatro entrevistas: com dois professores e dois alunos. No
final do semestre, quando fazia as observações das aulas,
conversei com o professor Celio e a professora Fernanda14,
que aceitaram ser entrevistados para a pesquisa. O professor
Celio chegou a marcar uma entrevista comigo após a última
aula prática do ano, seria em um almoço, no entanto o
professor se esqueceu do compromisso firmado e agendou
trabalho para o horário. Combinamos, então, que eu entraria
em contato no início do próximo período letivo, e a entrevista
se deu em março de 2019, na Unidade de Saúde em que ocorrem as aulas práticas, espaço no
qual o professor também atua como médico.

14

Nome fictício.
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Contatei a professora Fernanda em março, abril e julho de 2019, porém não
conseguimos marcar a entrevista devido a questões de agenda. Optei, então, por contatar a
professora Luciene (quem eu não havia conhecido ao longo da observação das aulas), que se
disponibilizou prontamente, e a entrevista,
então, ocorreu em julho de 2019.
A escolha dos alunos se deu a partir
das observações na sala de aula: a princípio
a proposta era a de entrevistar um aluno e
uma aluna, no entanto ao longo das aulas
teóricas, três alunos se destacaram por suas
intervenções de diferentes formas:
1) A aluna a quem vamos dar o
pseudônimo de Alice, demonstrava-se participativa e interessada, porém combativa, tecia
críticas aos métodos pedagógicos usados, chegava atrasada, e saia muito ao longo das aulas
teóricas. No final do semestre, em um momento oportuno que nos encontrávamos a sós, lhe
convidei para participar da entrevista, ela aceitou prontamente. Anotei seu contato, com o
compromisso de procurá-la para agendar a entrevista, que ocorreu em março de 2019 em uma
sala de aula no Campus Dom Bosco da UFSJ.
2) Os alunos homens são em menor número na turma, além de estarem mais ausentes
nas aulas teóricas. Se apresentaram ao meu olhar de forma mais homogênea e passiva que as
alunas. Uma exceção foi o aluno a quem vamos chamar de José: em muitas aulas teóricas
ausente, quase sempre calado em um canto da sala, me parecia interessado no conteúdo de uma
forma diferente. Também pude observá-lo nas aulas práticas: tímido, mas compromissado com
o atendimento humanizado aos idosos. Uma intervenção específica do José na aula teórica da
professora Fernanda me chamou a atenção de forma surpreendente: enquanto a professora
falava aos alunos sobre as inúmeras insuficiências físicas do idoso (cinco “is”), ele questionou
sobre a insuficiência social e suas graves consequências para o envelhecimento e a saúde.
Escolha feita, consegui o contato do aluno e solicitei a entrevista, ele aceitou prontamente. A
entrevista foi feita no Campus Dom Bosco em março de 2019, em uma sala gentilmente cedida
por uma professora para este fim.
3) No primeiro dia em que estive na aula teórica da Saúde do Idoso, me sentei ao lado
de uma aluna que participava muito ativamente das aulas e demonstrava grande interesse pelo
conteúdo, vamos chamá-la de Cristina. Eu havia observado os desenhos feitos pelos alunos na
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aula anterior e reconheci imediatamente o desenho da Cristina nas primeiras palavras que ela
trocou comigo. Ao longo das aulas esta aluna sentava-se sempre na frente e mantinha
participação ativa. Nas aulas de TBL (team-based learning) liderava seu grupo naturalmente.
Observei também que Cristina entregava as atividades com antecedência. Ponderando sobre
minha escolha pela Alice, e sua postura crítica, e considerando que Cristina me chamou atenção
desde o início do campo de pesquisa pela característica oposta, optei por convidá-la para
participar da entrevista, que foi realizada também em uma sala de aula no Campus Dom Bosco
da UFSJ, em março de 2019.
Cada um dos três alunos entrevistados participou do cenário de prática com um
professor diferente, o que não foi um critério usado na escolha dos entrevistados, no entanto os
diferentes relatos enriqueceram muito o olhar para o ensino do idoso, principalmente no que
diz respeito aos cenários de aprendizagem prática. Também é válido ressaltar que quando as
entrevistas foram realizadas, os alunos já haviam terminado de cursar a disciplina CISI, ou seja,
havia já um certo distanciamento temporal em relação às vivências relatadas. As entrevistas
foram gravadas com autorização dos entrevistados e tiveram duração de aproximadamente
quarenta minutos, e os conteúdos transcritos para a devida
análise.
Estar em uma sala de aula observando, fora da
posição de aluna ou professora foi bastante incômodo em
alguns momentos, sentia que estava invadindo ou
espionando a realidade alheia. Em algumas ocasiões houve
vontade de participar das aulas, o que cheguei a fazer
quando solicitado pelos professores ou alunos. Uma
constatação fundamental foi a de que a relação de
cooperação entre pesquisador e seus colaboradores de
pesquisa é uma construção na qual todos aos poucos vão
aprendendo qual é seu lugar, e a melhor postura a ser
adotada ao longo das diferentes situações. Os professores foram grandes colaboradores da
pesquisa e os alunos, que a princípio demonstraram certa curiosidade, também cooperaram em
todos os momentos que estivemos em contato.
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3- SAÚDE DO IDOSO: discursos e práticas educativas na formação médica

Pouco importa venha a velhice, que é a velhice?
Teus ombros suportam o mundo
e ele não pesa mais que a mão de uma criança.
Carlos Drummond de Andrade
(Trecho do poema “Os ombros suportam o mundo”)

Ao longo do estudo e da construção do texto, vimos que o Brasil e o mundo passam por
uma transição demográfica: o ser humano está envelhecendo. No sentido oposto aos versos de
Drummond, a velhice importa, e muito, pois a transição demográfica desenha um novo cenário
social, no qual o envelhecimento deve ser devidamente ressignificado e absorvido em todos os
âmbitos da existência humana.
O aumento da expectativa de vida de uma população traz consequências diretas para a
Saúde Pública, pois na medida em que o perfil demográfico se altera, o perfil epidemiológico
acompanha estas alterações. No caso do aumento do número de idosos, há aumento das doenças
crônicas, demências, e outros agravos relacionados ao envelhecimento. O sistema de saúde deve
se preparar para lidar com estas transformações, tanto no sentido curativo, quanto no
preventivo, considerando, inclusive a importância das condições de vida na determinação do
processo saúde-doença da população (CARVALHO e HENNINGTON, 2015; DIAS, SANDRI
e CUTOLO, 2012; GALERA et. al., 2017; GIACOMIN e MAIO, 2016; MIRANDA, MENDES
e SILVA, 2016; MOTTA e AGUIAR, 2007; XAVIER e KOIFMAN, 2011).
Atualmente, a assistência à saúde do idoso no Brasil é direcionada pela Política Nacional
de Saúde da Pessoa Idosa – PNSPI, de 2006, que por sua vez orienta o cuidado aos idosos mais
frágeis, o estímulo ao envelhecimento ativo, apoio às famílias e capacitação profissional dentro
das equipes da atenção primária e inclui, dentre suas diretrizes, a “formação e educação
permanente dos profissionais de saúde do SUS na área da saúde da pessoa idosa” (BRASIL,
2006). Apesar destes direcionamentos, vivemos o desafio de formar profissionais de saúde
comprometidos com a realidade na qual vão atuar, no caso em tela, serviços de atenção primária
e secundária em que há grande presença de pessoas idosas, em sua maior parte pertencentes à
população de baixa e média renda, que demanda maior cuidado assistencial do sistema público
de saúde.
A formação profissional inadequada é um dos obstáculos à qualidade da atenção à saúde
do idoso, o que se daria pela falta de sintonia das IES com o processo de transição demográfica,
a ausência da gerontologia nos currículos e ainda o despreparo do corpo docente (BRASIL e
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BATISTA, 2015; CUNHA, CUNHA e BARBOSA, 2016; DIOGO, 2004; MIRANDA,
MENDES e SILVA, 2016; MOTTA e AGUIAR, 2007; XAVIER e KOIFMAN, 2011).
O currículo estrutura e normatiza o ensino, apresentando o quê e quando deve ser
ensinado, orientando e simultaneamente limitando a ação docente. Não é algo estático, mas um
processo cujo movimento acompanha as tensões sociais desde sua elaboração a partir de
negociações entre os diferentes interesses e forças. A concretização do currículo passa pela
interpretação que lhe é dada por professores e materiais didáticos; pelas diversas atividades que
compreendem o cotidiano escolar; pela comprovação da aprendizagem nas avaliações e;
finalmente, pelos efeitos que provoca nos estudantes e outros sujeitos envolvidos
(SACRISTÁN, 2013).
Segundo Silva (2009), o currículo é projetado para lapidar a consciência dominante ou
dominada, de acordo com sua respectiva classe social, o que se dá por intermédio das escolhas
dos conhecimentos considerados prioritários e os que são descartados, assim como das práticas
e técnicas pedagógicas eleitas para as situações de ensino. Não há neutralidade, pois as
constantes tensões da rede social pela qual as relações de poder circulam reverberam no que é
ensinado e, consequentemente, no que é aprendido, fazendo do currículo um espaço complexo
e tenso, cuja existência não é subsumida à burocracia, mas perpassa pela formação de
profissionais, de pessoas e suas trajetórias subjetivas, “O currículo é documento de identidade.”
(SILVA, 2009, p. 150)
Resultado de um complexo cruzamento de posições e conflitos entre os diversos setores
que o compõem, o currículo dos cursos de saúde deve levar em conta: questões pedagógicas; a
organização do sistema de saúde; as políticas públicas; o perfil epidemiológico; condições
econômicas, assim como características sociais e comunitárias da população (BOLLELA e
MACHADO, 2010). A formação oferecida a partir do currículo será determinante no perfil dos
profissionais e, consequentemente, na assistência prestada em saúde.
O debate sobre os recursos humanos para a saúde no Brasil tem estado presente desde
as primeiras Conferências Nacionais de Saúde, que já apontavam a distonia entre a formação
acadêmica e a realidade da atenção. A partir da década de 1970, a insatisfação com a saúde
prestada à população gerou, por parte de movimentos sociais, trabalhadores de saúde e as
universidades, o questionamento dos modelos de cuidado, da falta de interdisciplinaridade e da
formação especializada. Tais críticas convergiram na implantação do Sistema Único de Saúde
(SUS) e na publicação de leis e normas para a assistência à saúde no país. Tornou-se evidente,
no entanto, que as mudanças almejadas deveriam passar também por transformações nas
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concepções e perspectivas educacionais, de tal forma que a formação pudesse preparar
adequadamente os profissionais para as reformulações da atenção (BATISTA, 2013). Vejamos
como as discussões que solicitavam a reversão do modelo educacional se desdobraram em
orientações e normativas para a educação médica.

As Normativas da Educação Médica

No início do século XX, as escolas médicas dos Estados Unidos e Canadá foram
avaliadas para que se garantisse o embasamento científico dos conteúdos ensinados. Tal
avaliação resultou no relatório Flexner, publicado em 1910. A orientação flexneriana foi a de
fragmentar o ensino em especialidades, tendo o hospital como cenário de prática prioritário. Tal
modelo passou a ser exportado para o mundo, favorecendo o mercado tecnológico da medicina,
aumentando os custos da atenção prestada em saúde e, consequentemente, dificultando a
expansão da cobertura médica para a população mais pobre (KOIFMAN, 2001; NOGUEIRA,
2009).
No Brasil, o governo militar implantou o modelo flexneriano nas escolas médicas em
1968. Com a fragmentação da saúde em especialidades, a grade curricular foi dissociada entre
ciclo básico e profissionalizante, distanciando teoria e prática. Nesse contexto, o hospital foi
eleito como cenário prioritário de prática e pesquisa, enquanto o ensino teórico manteve-se
tradicional e conteudista, preenchido essencialmente pelas questões anatomopatológicas do
adoecimento. Tal modelo, de cunho positivista, traz disciplinas com fronteiras rígidas e que não
debatem aspectos econômicos e socioculturais pelos quais perpassam o processo saúdeadoecimento, além de ser imposto verticalmente, de forma que tanto professores quanto alunos,
têm pouca mobilidade e possibilidades de transgressões (MACHADO, WUO e HEINZLE,
2018). A formação oferecida em tais condições fica aquém da realidade complexa e dinâmica
na qual a práxis assistencial se produz, pois os profissionais formados apresentam dificuldades
em lidar com a interdisciplinaridade e a responsabilidade pela saúde do território (BATISTA,
2013; CAMPOS e DOMITTI, 2007; DELFINI et al, 2009; NOGUEIRA, 2009; LAMPERT,
CAMPOS e ALVES, 2016).
Buscando alinhar o ensino médico às necessidades de saúde da população e às diretrizes
do SUS, em 1991 foi criado um espaço de discussão entre diversas instituições, como a
Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), o Conselho Federal de Medicina (CFM)
e outras, que formaram a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas
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Médicas (CINAEM), que trabalhou por dez anos na discussão e avaliação do ensino médico,
até que, em 2001, o Conselho Nacional de Educação homologou as Diretrizes Curriculares do
Ensino Médico – DCNM. Paralelamente ao CINAEM, em 2002 o governo propôs o Programa
de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED) por meio de
metodologias ativas de aprendizagem, conexão entre IES e serviços de saúde, e formação
orientada para a integralidade da atenção (BATISTA, 2013).
As DCNM de 2001 trouxeram avanços em relação ao modelo anterior de ensino, como
por exemplo: o deslocamento do hospital como cenário de prática preferencial para a atenção
básica; integração curricular; inclusão de conteúdos humanísticos; orientação do uso de
metodologias ativas de ensino; busca de maior aproximação com os serviços e,
consequentemente, com a realidade de saúde da população. No entanto as escolas médicas não
foram obrigadas a seguir as orientações das diretrizes e, segundo Gomes e Rego (2014), o
ensino médico passou por algumas mudanças, mas continuou não priorizando os aspectos éticos
e humanísticos, a formação manteve-se tecnicista, com ênfase biomédica e na valorização de
especialidades.
As DCNM de 2001 foram revistas por demanda da lei 12871 de 22/10/2013, que
instituiu o Programa Mais Médicos. Publicadas em 2014, as atuais diretrizes trazem o
fortalecimento do ensino da atenção primária, e mantém a orientação do uso de metodologias
ativas de ensino; determinando, ainda, a obrigatoriedade de sua implantação em todos os cursos
médicos do país.
Considerando que a proposta das DCNM é a de apresentar princípios e orientações para
a graduação médica, os conteúdos a serem abordados ao longo da formação não são
especificados com precisão, de forma tal que não encontramos referência direta ao ensino da
saúde do idoso. Tal lacuna abre precedente de que os currículos abordem o tema de forma
genérica e superficial, nas mesmas disciplinas que tratam da saúde do adulto, ou seja, sem
enfatizar adequadamente as peculiaridades e vulnerabilidades inerentes ao processo de
envelhecimento. Um dos pontos ressaltados ao longo do documento e que remete à saúde do
idoso é a orientação da observância dos riscos e vulnerabilidades tanto em indivíduos, quanto
em famílias e grupos de pessoas. Há a orientação de que os ciclos vitais sejam abordados ao
longo do curso, no entanto os conteúdos referentes ao desenvolvimento humano são
apresentados com ênfase em seu caráter biológico:
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V- diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que acometem o ser
humano em todas as fases do ciclo biológico, considerando-se os critérios da
prevalência, letalidade, potencial de prevenção e importância pedagógica;
VI- promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos dos seres humanos
(gestação, nascimento, crescimento e desenvolvimento, envelhecimento e morte),
bem como das atividades físicas, desportivas e das relacionadas ao meio social e
ambiental (BRASIL, 2014, Artigo 23).

Cabe compreender como o envelhecimento, enquanto ciclo de vida, tem sido
abordado nos cursos médicos. Apresentamos em seguida alguns dados que tratam do tema.
Paradigmas da educação médica no ensino da saúde do idoso15

A instituição do SUS promoveu a reformulação da saúde no país. Como estratégia de
reversão da lógica assistencial, foi adotado o princípio da integralidade acompanhado do
investimento em serviços comunitários, com prática clínica ampliada, e cujo foco de ação
partisse das necessidades de saúde da população. Nesse processo, tornava-se premente que a
graduação médica se alinhasse às políticas de saúde, e que o ensino se aproximasse da realidade
da assistência (AMÂNCIO FILHO, 2004; BOLLELA e MACHADO, 2010; GOMES e REGO,
2014; HADDAD et al, 2010; NOGUEIRA, 2009, 2014; VIANNA, VIANNA e BEZERRA,
2009).
Diante do cenário de reversão do modelo assistencial, a partir da mobilização de setores
da educação médica e movimentos sociais, articulados aos Ministérios da Educação e Saúde, o
princípio da integralidade foi eleito o eixo que deveria guiar as transformações da educação
médica (GROSSEMAN e KARNOPP, 2011; MATTOS, 2009; PINHEIRO e CECCIM, 2005),
cabe problematizar como tal eixo tem sido inserido nos currículos dos cursos médicos.
A integralidade tem sua gênese no movimento de medicina integral, que criticava a
excessiva especialização dos profissionais de saúde. Adotada como princípio para o SUS
visando a articulação entre a saúde pública e a assistência médica, a integralidade ampliou seus
sentidos, sendo usada com significados diversos (MATTOS, 2009; PINHEIRO, 2009). Há três
conjuntos de sentidos associados à integralidade na saúde: a qualidade da assistência prestada
pelos profissionais, a forma de organização dos serviços e, por fim, ações governamentais que

15

O paradigma é um modelo que orienta métodos, técnicas e atitudes dentro de determinado campo
científico. Diferentes paradigmas trazem diferentes concepções de natureza e, consequentemente, diferentes
perspectivas para os mesmos fenômenos. A mudança de paradigma constitui uma reestruturação do campo
científico, que por sua vez passa a operar seguindo um modelo diferente. Tal processo é denominado de revolução
científica por KHUN (1998).
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buscam responder às demandas de saúde (MATTOS, 2009). Nesse último grupo encaixamos a
integralidade na educação médica, que por sua vez é usada no sentido de associar a formação
técnica aos aspectos éticos, humanos e sociais do processo saúde-doença, aproximando o ensino
das necessidades de saúde da população, superando a fragmentação no ensino flexneriano e
enfatizando a relevância social da medicina (ARAÚJO, MIRANDA e BRASIL, 2007; DIAS et
al, 2018).
Nas DCNM/2014, “integralidade” e “integral” são usadas acompanhando saúde,
formação, qualidade, atenção e cuidado; reforçando o caráter polissêmico do termo e
transcendendo a integralidade no ensino médico para abarcar também os três sentidos referidos
acima:

Art. 5, II - Integralidade e humanização do cuidado por meio de prática médica
contínua e integrada com as demais ações e instâncias de saúde, de modo a construir
projetos terapêuticos compartilhados, estimulando o autocuidado e a autonomia das
pessoas, famílias, grupos e comunidades e reconhecendo os usuários como
protagonistas ativos de sua própria saúde.
Art. 18, I- Promoção da integralidade da atenção à saúde individual e coletiva,
articulando as ações de cuidado, no contexto dos serviços próprios e conveniados ao
SUS; favorecimento da articulação de ações, profissionais e serviços, apoiando a
implantação de dispositivos e ferramentas que promovam a organização de sistemas
integrados de saúde.
Art. 26. O Curso de Graduação em Medicina terá projeto pedagógico centrado no
aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e
mediador do processo, com vistas à formação integral e adequada do estudante,
articulando ensino, pesquisa e extensão, esta última, especialmente por meio da
assistência (BRASIL, 2014).

A formação generalista é usada em sentidos diferentes ao longo do documento das
DCNM/2014, sendo que ora aponta para a diversidade e excelência na formação, ora para o
profissional com capacidade e perfil para atuação na atenção básica. Esta ambiguidade,
referente à formação generalista nas diretrizes, atravessa o PPC e reverbera no discurso dos
professores entrevistados:
Art. 3º O graduado em Medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e
ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações
de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual
e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da
dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade
em sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença.
(DCMM/2014, parágrafo único);
As mudanças no sistema de saúde, paralelamente à implantação das DCN refletem as
tendências na formação médica, com valorização do profissional generalista e da
medicina comunitária, determinando novas demandas para o ensino médico. (...)
(PPC, 2016, p. 8).
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No ensino, o que é preconizado de modelo de assistência é na atenção primária à
saúde. Toda para atenção primária à saúde, menos hospital e mais atenção primaria,
porque as diretrizes querem formar um médico generalista, capacitado, humanista,
com visão integral, capacitado para atuar na atenção primaria à saúde (Entrevista
Professor Celio).

O PPC analisado propõe que o egresso seja capaz de exercer a “medicina em sua forma
mais geral” (PPC, 2016, p. 30), explicitando que se trata da capacidade de fazer diagnóstico,
tratar, e, quando necessário, encaminhar, ou seja, o “geral” aqui refere-se ao caráter técnico da
profissão médica. Dimensão bem diferente à formação generalista colocada posteriormente no
mesmo documento, relacionada à aquisição de competências éticas e biopsicossociais:

(...) a atenção do docente e a do discente estão na formação de um médico generalista,
coerente com as necessidades de saúde do Brasil e com competências que o fortalecem
para uma prática médica ética, baseada em evidências científicas e atenta à
diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, socioeconômico e cultural da pessoa,
da família e da comunidade (PPC, 2016, p. 53).

O papel de eixo longitudinal de vivência da integralidade no curso médico pesquisado
cabe ao PIESC, que acompanha a grade curricular do primeiro ao oitavo período (e no qual está
inserida a unidade curricular CISI). Segundo o PPC, este eixo tem o objetivo de proporcionar
aos alunos diferentes vivências na atenção primária, de forma a acompanhar a trajetória da
integralidade na própria rede de saúde do SUS. Tal proposta apresenta-se coerente, pois, para
além do tratamento, a integralidade exige uma noção ampliada da clínica e do processo saúdedoença, além de compreensão do sistema, das políticas de saúde e do trabalho em equipe
multiprofissional (CECCIM e FEWERWERKER 2004; GONZALEZ e ALMEIDA, 2010).
A integralidade aparece nos discursos de alunos e professores pelo viés da atenção ao
idoso a partir de um olhar amplo, contextualizado, cuja importância é ressaltada nas entrevistas:

Então trouxe essa percepção que o idoso tem várias particularidades, e várias questões
que devem ser abordadas de forma diferente, que vão de encontro com a forma como
a gente pensa enquanto SUS, questão de equidade e atender demandas de formas
diferente, e por que essas demandas existem, e isso fez com que eu tivesse um olhar
mais abrangente e diferente para este público (Entrevista aluna Cristina).
(...) Acho que as competências que deveriam ser adquiridas pelo estudante após passar
pela Saúde do Idoso é ver o paciente com maior integralidade, ter uma abordagem
mais holística né! Como um todo. Ser capaz de desenvolver um melhor raciocínio
clínico, que a gente trabalhava isso a todo o momento... É poder entender as
necessidades do idoso e também a importância de avaliar realmente quais estão sendo
os tratamentos abordados né? (Entrevista aluno José).
Eu acho que é uma assistência mais integral, a gente não leva em consideração só o
idoso e a doença que ele tem, a gente leva em consideração o contexto daquele idoso,
como que o meio pode favorecer ou prejudicar a saúde daquele idoso, então nesse

51

sentido eu vejo que é uma das pouquíssimas disciplinas que tem essa visão mais
humanizada, essa visão mais centrada na pessoa em si, sabe? Não centrada no
Alzheimer, no Parkinson, no AVC né? Acho que por isso que é difícil para o aluno
né... Eu falo que médico gosta de doença (...). A consulta é muito mais do que estar o
paciente sentado e o médico estar ali (Entrevista professora Luciene).

O texto das DCNM /2014 aponta, reiteradamente, que o cuidado integral à saúde
demanda diferentes olhares e profissões, adotando um conceito ampliado de saúde, que
considera a complexidade do processo saúde-adoecimento e seu enfrentamento por diferentes
disciplinas, ressaltando o papel da equipe interprofissional, pois diferentes áreas do
conhecimento trazem diferentes perspectivas e debates, aprimorando a formação.
A convivência dos estudantes com as diferentes profissões deve ocorrer tanto na
universidade, quanto na realidade dos serviços de saúde, já que a rede de saúde deve fazer parte
do cenário de formação. A interdisciplinaridade também é apontada pela PNSPI como condição
de efetividade da atenção ao idoso, visto a especificidade desta população:

A prática de cuidados às pessoas idosas exige abordagem global, interdisciplinar e
multidimensional, que leve em conta a grande interação entre os fatores físicos,
psicológicos e sociais que influenciam a saúde dos idosos e a importância do ambiente
no qual está inserido (BRASIL, 2006).

A interdisciplinaridade foi divulgada no Brasil no final da década de 1970 com o
trabalho de Hilton Japiassu na área da filosofia da educação. Japiassu concebe disciplina como
uma ciência, que resulta de trabalhos científicos, e que por sua vez produz conhecimentos e
métodos especializados e homogêneos, originando formação específica, e possibilidade de
reprodução do conhecimento. As disciplinas podem se unir para determinadas finalidades a
partir de postulados comuns, que são hierarquicamente superiores a cada uma isoladamente.
Nesse sentido, interdisciplinaridade, para Japiassu, pressupõe cooperação, não indicando
superação das disciplinas envolvidas, mas aprimoramento (LOPES e MACEDO, 2011). Tal
processo tem como condição o reconhecimento de que nenhuma disciplina dá conta da
totalidade do saber, pois tem caráter parcial, ou seja, traz uma perspectiva do conhecimento.
A gerontologia prima por ser um campo interdisciplinar, que considera o
envelhecimento em seus aspectos clínicos, biológicos, psicológicos, sociais, econômicos,
históricos e suas interações (BRASIL e BATISTA, 2015). A interdisciplinaridade torna-se,
portanto, condição para a atenção integral ao idoso, assim como o mecanismo que pode
alinhavar as diferentes teorias do campo gerontológico a partir de uma abordagem dialética,
superando os antagonismos na construção de um saber original (ACHENBAUM, 2009).
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A interdisciplinaridade é colocada tanto nas DCNM/2014, quanto no PPC, como o
terceiro eixo, que, relacionado à integralidade e à formação generalista, completa a proposta de
um novo paradigma para a educação médica.
Apesar da importância da interdisciplinaridade nos documentos, sua inserção no Plano
de Ensino da CISI está presente em apenas um dos objetivos. No diário de campo da
pesquisadora e nas entrevistas, observamos que a interdisciplinaridade surgiu exclusivamente
na observação das aulas práticas, no contato entre alunos e ACS. Considerando a importância
da vivência interdisciplinar, é possível questionar os atendimentos clínicos prestados pelos
alunos no cenário de aprendizagem prática observado, que não se dão no mesmo espaço de
trabalho dos profissionais da ESF, mas no piso inferior. As aulas teóricas observadas não
contaram com conceitos ou teorias de outros campos disciplinares, e no cenário de prática
observado não houve convivência com estudantes de outras áreas, o que não permitiu perceber
o debate interdisciplinar sobre a atenção ao idoso. A falta de um diálogo interdisciplinar sobre
o envelhecimento é apontada na fala da aluna Alice: “Falta talvez a gente passar outras
especialidades, por exemplo, a psicologia, trazer um pouco (...).”
Em outro momento, ao longo de uma aula prática, observamos as queixas de uma aluna
quanto à dificuldade em lidar com os problemas sociais da população assistida:

Leandra colocou a respeito da intervenção em questões sociais, o professor voltou
insistir que a saúde é mais do que o biológico e que há uma equipe interdisciplinar,
devemos nos perguntar como a família pode ser ajudada pela equipe, que é quem vai
montar o plano de trabalho de intervenção com o que temos disponível na rede.
Leandra falou da sensação de que nada muda, diz que queria ver alguma intervenção
que tivesse realmente funcionando para poder entender melhor que realmente
funciona. / O professor reforça que se frustrar não adianta, que é preciso pensar e
problematizar a respeito com toda a equipe, com outros profissionais, que a equipe é
muito importante e que o médico não é responsável sozinho (Diário de campo da
pesquisadora).

O trecho citado do diário de campo refere-se ao cenário de prática, onde podemos
observar queixas e frustrações dos alunos ao se deparar com o impacto das condições de vida
na saúde da população. A fala do professor traz orientações quanto à rede e às equipes
interdisciplinares, no entanto o acesso dos alunos ao trabalho desta equipe parece incipiente, a
ponto de a aluna alegar que gostaria de assistir tal intervenção, apontando que há espaço de
enriquecimento do cenário de aprendizagem prática na medida em que outras disciplinas e/ou
profissões possam dialogar e dividir as intervenções em relação aos idosos e suas famílias.
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Propostas conceituais, objetivos e conteúdos do ensino do idoso no currículo médico

A disciplina CISI conta com três docentes efetivos, sendo que dois atuam tanto nas aulas
teóricas quanto práticas, enquanto uma das docentes atua exclusivamente no cenário de
aprendizagem prática. Os três docentes têm experiência profissional com saúde do idoso, ponto
positivo, pois, segundo Diogo (2004), um dos obstáculos para a abordagem do idoso nos cursos
de graduação em saúde é a inexperiência do corpo docente.
O professor Celio foi o responsável pelo planejamento da disciplina CISI, na qual tem
atuado como coordenador e, segundo fala da professora Luciene, é um dos grandes responsáveis
pela presença da saúde do idoso na grade curricular do curso. O papel de coordenador de
unidade curricular está definido no PPC:

Cada unidade curricular, ou seja, cada módulo, possui um coordenador que tem o
papel de organizar as avaliações, planilhas e realizar o lançamento das notas no diário
eletrônico da universidade. O coordenador de cada módulo promove reuniões com os
docentes e discentes permitindo uma melhor integração Deve zelar para o bom
andamento do módulo, servindo de interlocutor junto à coordenação do eixo e à
coordenação do curso (PPC, 2016, p. 218-219).

Em relação a este papel de coordenação dos conteúdos ministrados, além de discutir
soluções para as dificuldades encontradas, o professor afirma:

Aí eu montei (a disciplina). Agora eu estou na coordenação, mas eu tenho que mudar
a coordenação, porque nós não somos donos de unidade curricular, nem de disciplina,
hoje ninguém é dono, pode mudar. Se eu for fazer doutorado, eu vou pedir para sair
um ano pelo menos, não consigo. Aí quando eu voltar, posso até chegar lá e alguém
falar: “Ah, não tem lugar para você aqui”, é o risco. (Entrevista professor Celio).

O papel do docente é fundamental em propostas de mudanças curriculares, pois é quem
vai materializar os novos objetivos em práticas pedagógicas. No caso da reorientação dos
currículos médicos, cabe ao docente romper com o ensino fragmentado e bancário,
característico do modelo flexneriano que dominava os currículos. Tal modelo, por sua vez, era
voltado para uma pseudoespecialização, de tal forma que o professor não era implicado como
educador, mas como especialista da área médica, e consequentemente não precisava ser
devidamente preparado do ponto de vista didático (MOURÃO et al, 2007). Nesse sentido,
observamos nas falas do professor Celio a valorização das orientações das DCNM e da
capacitação didática para a docência:
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(...) o nosso curso é o do currículo novo, de 2014, as novas DCNM/2014 (...). E aí eu
tive oportunidade também de fazer uma pós-graduação em docência em saúde no
Instituto Faiden, que também me qualificou com metodologias ativas de ensino, então
durante esse curso de formação, o meu TCC, digamos assim, foi montar a unidade
curricular Cuidado Integral à Saúde do Idoso (Entrevista professor Celio).

Segundo Lopes e Macedo (2011), no planejamento dos currículos ainda hoje predomina
o modelo de Tyler, de 1949, que parte do princípio da racionalidade, com o objetivo de
eficiência, e tem como fundamento cinco questões básicas:

(...) que objetivos educacionais deve a escola procurar alcançar? Como selecionar
experiências de aprendizagem que possam ser úteis na consecução desses objetivos?
Como podem ser organizadas as experiências de aprendizagem para um ensino eficaz?
Como se pode avaliar a eficácia de experiências de aprendizagem? Como o estafe de
uma escola ou faculdade pode trabalhar na elaboração do currículo? (Lopes e Macedo,
2011, p. 45).

Ao tratar deste planejamento e respondendo a cada uma destas questões, Tyler
considerava que a eficiência do currículo se relacionava diretamente à clareza dos objetivos
educacionais propostos e, ao buscar esta clareza, é imprescindível que se conheça a realidade
da qual o currículo vai fazer parte. De abordagem comportamental, o currículo de Tyler definia
os objetivos em relação a mudanças esperadas no comportamento dos alunos, e foi a partir do
desdobramento de tais objetivos que o campo curricular evoluiu para o currículo por
competências.
Já presentes nas diretrizes médicas de 2001, as competências são defendidas por alguns
autores como estratégia de enfrentamento da fragmentação do curso médico, que por sua vez
converge na cisão entre formação e trabalho (BOLLELA e MACHADO, 2010; LAMPERT,
CAMPOS e ALVES, 2016).
As DCNM/2014 orientam o currículo por competências, que são atreladas às três
grandes áreas que devem orientar a formação médica: atenção, gestão e educação em saúde. O
documento traz, ainda, a definição de competência:

Art. 8. Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, competência é compreendida
como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, com utilização
dos recursos disponíveis, e exprimindo-se em iniciativas e ações que traduzem
desempenhos capazes de solucionar, com pertinência, oportunidade e sucesso, os
desafios que se apresentam à prática profissional, em diferentes contextos do trabalho
em saúde, traduzindo a excelência da prática médica, prioritariamente nos cenários do
Sistema Único de Saúde (SUS). (BRASIL, 2014)
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Segundo Lopes e Macedo (2011), a noção de competência no campo curricular, é
oriunda de críticas ao planejamento apoiado na racionalidade de Tyler, que teria sido atomizado
ao longo do tempo. Surgida a princípio em uma matriz comportamental, com Eva Baker e James
Popham (1976), o conceito de competência tornou-se mais sofisticado a partir da obra de Piaget.
Segundo este último, os sujeitos trazem esquemas mentais que usam habitualmente, tais
esquemas podem ser insuficientes em situações mais complexas, demandando intervenção
educacional para criar competências eficazes nas novas situações. Não se trata, portanto, de
apenas de aplicar conhecimento a situações dadas, a competência se constrói na prática social
concreta e, como as situações sociais são únicas, as competências não podem ser treinadas e
adquiridas mecanicamente. Ao ser solicitada em uma dada situação, a competência gera o
desenvolvimento de novas competências, transformando inclusive o próprio sujeito.
A elaboração do currículo por competências deve partir do conhecimento da realidade
para estabelecimento dos objetivos do ensino, só então as estratégias e metodologias são
traçadas de forma a alcançar os resultados esperados. O processo deve ser avaliado
continuamente, de tal forma que a experiência educativa possa ser adequada a mudanças
sociais, e aprimorada (BOLLELA e MACHADO, 2010).
A unidade curricular CISI foi planejada pelo professor Celio vinculada à uma
capacitação para docência. A orientação de conhecer a realidade local, já trazida no
planejamento curricular de Tyler e mantida no currículo por competências atual, foi seguida,
conforme relato do professor:

(...) Aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer um levantamento epidemiológico do
adoecimento, então eu peguei o DATASUS e levantei quais que eram as patologias,
de que morriam mais, do que internavam as pessoas idosas, então o perfil
epidemiológico. Depois eu fiz uma pesquisa na comunidade, aí eu busquei alguns
grupos da comunidade. Tem um grupo na universidade da terceira idade, eu fiz uma
pesquisa com esse grupo, perguntando a eles o que eles esperavam dos idosos quando
iam à consulta médica. Então eles responderam umas perguntas, eles responderam
cinco perguntas, aí nessas perguntas tinham respeito, atenção, olhar nos olhos, eles
desejavam muito mais que... A saber escutar o idoso, eles estavam muito mais
preocupados com o cuidado da atenção do que mesmo com a habilidade do
profissional na atenção médica, eles diziam que esse era o maior problema. Também
temos um grupo aqui de estudo de envelhecimento, um grupo bem antigo já tem mais
de dez anos, então perguntei esse grupo o que eles achavam que deveria ser esse
ensino, então eles me deram algumas sugestões de como deveria montar (Entrevista
professor Celio).

Para Lopes e Macedo (2011), a noção de competência é oriunda da crise da ciência, pois
não havendo mais verdade absoluta a ser descoberta, o conhecimento passa a ser o fundamento
da performance. Segundo as mesmas autoras, tal como tem aparecido nas recentes políticas
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curriculares, as competências obedecem às demandas do mercado de trabalho que, em constante
desenvolvimento e transformação, necessita de trabalhadores dinâmicos. Do ponto de vista
pedagógico, tal característica se aproxima das tendências pedagógicas liberais (LIBÂNEO,
2011), porém as competências se afastam dessas na medida em que há priorização da prática
em relação à teoria e a consideração da complexidade e das multideterminações dos fenômenos.
Não encontramos, no Plano de Ensino da disciplina CISI, quais as competências que
devem ser adquiridas pelos alunos ao longo do curso, sendo que fica subentendido que se tratam
dos 37 objetivos propostos. É o próprio documento, ao se referir às avaliações, que confirma o
uso das competências: “No currículo baseado em competências, é fundamental que, para cada
objetivo de aprendizagem, seja indicado um método de avaliação coerente com essa finalidade.”
(BOLLELA e MACHADO, 2010; apud Plano de Ensino, 2016, p. 5).
A disciplina CISI prioriza a aprendizagem no cenário da prática, que pressupõe a
contextualização social e transcende a associação linear entre habilidades e esquemas prévios
(LOPES e MACEDO, 2011). Na mesma linha, o ensino por competências tem sido defendido
na saúde do idoso por Motta e Aguiar (2007), ao afirmarem que a formação baseada em
competências traz uma pedagogia diferenciada, que é centrada na aprendizagem, na
subjetividade do aluno e na construção do conhecimento.
Uma das questões das entrevistas se relacionava às competências que deveriam ser
adquiridas ao longo da disciplina. Ao observar as respostas, verificamos que os alunos não
conhecem especificamente as competências propostas, no entanto todos ressaltaram a
importância de se compreender as especificidades do paciente idoso em relação ao adulto:

(...) Não sei, mas eu imagino que esteja bastante relacionada com a questão de
compreensão, tipo assim, de saber reconhecer as diferentes situações de
vulnerabilidade da pessoa idosa, imagino que tenha a ver com o conhecimento acerca
dos conceitos de autonomia e várias outras questões. (...) Independência, autonomia
a gente discute muito, né? Saber esses conceitos, saber quais são as diferenças então
que pode ter entre o idoso que está institucionalizado e o idoso que não está
institucionalizado, quais são as principais, as grandes síndromes dentro da geriatria,
da saúde do idoso, saber reconhecer e saber o manejo disso. É compreender um pouco
também dentro desse manejo da questão da farmacocinética, quais medicamentos que
eu posso ou não usar no idoso, e porquê que eu não posso. Então eu acho que tudo
isso está dentro do que se esperava pra gente dentro dessa unidade curricular. Além
da questão do acolhimento que é muito importante sempre em tudo, mas no idoso pela
fragilidade talvez até um pouco mais (Entrevista aluna Cristina).
Eu acho que o pensamento crítico, que é isso eles sempre propõem. É... A gente saber
o básico, de como o idoso chegou no meu posto, o que eu tenho que fazer com ele,
porque o idoso tem muitas particularidades. Mas é isso... Mas falando assim
exatamente não sei. (...) (Entrevista aluna Alice).
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De memória assim...Eu não tô lembrando de uma explanação assim... Eu posso falar
das competências que eu imagino né! Acho que as competências que deveriam ser
adquiridas pelo estudante após passar pela Saúde do Idoso é ver o paciente com maior
integralidade, ter uma abordagem mais holística né! Como um todo. Ser capaz de
desenvolver um melhor raciocínio clínico, que a gente trabalhava isso a todo o
momento... É poder entender as necessidades do idoso e também a importância de
avaliar realmente quais estão sendo os tratamentos abordados né? Que o menos é mais.
Não só medicamentosos, mas todos os outros tratamentos que esse idoso utiliza né, se
realmente estão sendo úteis e tentar tirar o máximo possível, para ver se esse idoso
tem uma boa qualidade de vida... Acho que passaria por aí (Entrevista aluno José).

É válido ressaltar que quando as entrevistas foram feitas, as aulas da disciplina CISI já
haviam se encerrado há três meses, ou seja, os alunos já não estavam em contato direto com o
tema da saúde do idoso. A fala dos professores em relação às competências revela a
intencionalidade que ambos imprimem ao processo ensino-aprendizagem:

Então, as competências que a gente espera, primeiro que ele consiga fazer, em termo
de assistência ao idoso, uma avaliação geriátrica ampla, que ele consiga fazer, ter um
diagnóstico, estar capacitado a olhar o idoso nas suas variedades que tem o idoso, que
ele consiga saber que o idoso, que tudo que é típico em uma pessoa adulta, pode ser
atípico no idoso. Que ele consiga identificar também iatrogenias, isso para a gente é
muito importante, principalmente em iatrogenia medicamentosa, primeiro olhar do
idoso que ele consiga ver o medicamento, se está tendo interação medicamentosa, se
está tendo efeito colateral que está causando aquela queixa. Que ele consiga ver essas
grandes síndromes gigantes da geriatria, que ele consiga, que habilitado seja. Então,
por exemplo, capacidade cognitiva, que ele saiba fazer um diagnóstico de capacidade
cognitiva, que ele suspeita, saber encaminhar. Depressão, delírio, demência,
principalmente aí. Que ele consiga fazer um diagnóstico de instabilidade postural, que
é outra coisa que é importante. De incapacidade comunicativa, aquele idoso que está
se isolando porque não está escutando, não está enxergando, ele tem que saber estar
vendo isso. E também a questão da incapacidade familiar, ele tem que saber estar
tendo esse olhar, para poder ver se esse idoso, em termos de trabalho de equipe
interdisciplinar, nós podemos atuar no idoso que está tendo um problema familiar.
Incontinências, que isso é uma coisa comum, incontinência esfincteriana,
incontinência fecal, que é de coisas que a gente observa. É, eu acho que mais ou menos
assim, que ele consiga fazer uma avaliação geriátrica ampla, nesse idoso e consiga
encaminhar, buscar ou estudar, ou solicitar exames, que ele tenha uma visão aberta ao
olhar para o idoso, e principalmente, não fazer nada quando eles não souberem o que
fazer, porque medico sempre acha que tem que fazer alguma coisa, se eu não sei eu
vou ter que estudar eu não vou fazer nada (Entrevista professor Celio).
Esperamos que ele compreenda a diferença entre tratar um paciente adulto e um
paciente idoso, que uma mesma pneumonia em um paciente adulto vai se manifestar
de uma maneira, no paciente idoso vai se manifestar de outra. Então a gente espera
que eles tenham raciocínio clínico, mas acima de tudo a gente espera que eles tenham
humanidade e compaixão com o idoso. Não é só ter humanidade e compaixão, se ele
não tiver competência. Então os instrumentos que eles aprendem na atividade teórica
eles levam para a prática, então essa última turma que eu tive, toda segunda feira tinha
um instrumento novo para tentar aplicar nos pacientes né. Isso mostra muito interesse
em si. Mas a gente espera, eu espero que eles saiam com competência para atender a
gente no futuro né. Para entender que a gente, que o idoso tem limitações, que o idoso
tem dificuldades, que nem toda infecção urinária no idoso precisa tratar, entender o
contexto familiar também, um ponto que mais dificulta, dependendo com quem o
idoso está na consulta, a consulta é um caos ou a consulta é maravilhosa, então acho
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que é justamente eles entenderem essa variabilidade, que idoso não é igual (Entrevista
professora Luciene).

Em suma, competência é um conceito complexo, que leva em conta a função cognitiva,
integrativa, relacional, afetiva e moral; e que deve ser continuamente desenvolvida, pois
conforme colocado nas DCNM/2014, as competências referem-se à prática médica,
transcendendo o aprendizado acadêmico. Segundo Dias et al. (2018), apesar da noção de
competência apontar para vários sentidos, o currículo organizado por competências permite que
a integralidade funcione como eixo estruturante da graduação médica. Concordamos com tal
afirmação na medida em que as condições para o bom desenvolvimento das competências sejam
proporcionadas pelo ensino, conforme observamos nos cenários da disciplina pesquisada.
O PPC afirma que o modelo de currículo proposto para o curso médico da UFSJ,
relaciona-se à aquisição das competências necessárias para que o egresso tenha perfil
generalista, ético, humanista e responsável, conforme colocação das DCNM/2014. O currículo
é definido pelo PPC como:

(...) o conjunto planejado de atividades que conduzem os alunos ao longo do período
de formação e que envolve todos os aspectos relacionados ao processo ensinoaprendizagem. Entendemos a sua construção como processo dinâmico e permanente,
que requer, para a sua implantação e adequado desenvolvimento, acompanhamento e
aperfeiçoamento, com participação ativa de todos os envolvidos em suas atividades
(PPC, 2016, p. 41-42).

A forma como se estrutura um currículo é uma escolha, dentre inúmeras outras
possibilidades. De acordo com Sacristán (2013),

A importância fundamental do currículo para a escolaridade reside no fato de que ela
é a expressão do projeto cultural e educacional que as instituições de educação dizem
que irão desenvolver com os alunos (e para eles) aquilo que consideram adequado.
Por meio desse projeto institucional, são expressas forças, interesses ou valores e
preferências da sociedade, de determinados setores sociais, das famílias, dos grupos
políticos, etc. (p. 23-24).

Segundo o PPC, o currículo é organizado de forma a integrar: teoria e prática; formação
e trabalho; formação médica e outras profissões; assuntos; currículo básico e profissional
(internatos). O eixo PIESC é estratégico nesse sentido, pois se configura como prática na rede
de saúde, atravessando o curso do primeiro ao oitavo período, de tal forma que diminui a
dissociação entre o ciclo básico e o profissional. Dissociação essa que é bastante criticada na
formação flexneriana. Nossa análise nos leva a crer que o dispositivo de integração curricular
nesse caso é, portanto, a priorização do cenário de prática.
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Segundo Lopes e Macedo (2011), há três principais concepções de integração curricular:
pelas competências almejadas no egresso; pelos conceitos das diferentes disciplinas que são
mantidas no currículo e a integração que se baseia nos interesses dos estudantes referenciadas
nas questões sociais e políticas do país. Observamos que o curso médico da UFSJ busca a
integração curricular tanto pelas competências (visto que cada disciplina deve, de acordo com
o PPC, trabalhar as competências sugeridas nas DCNM); quanto pelos conceitos, mantendo a
divisão disciplinar, em consonância com o que se encontra nos currículos hodiernos:

(...) o currículo por competências vem sendo desenvolvido nos dias atuais de forma
correlacionada ao currículo disciplinar, (...). Muitas das atuais propostas curriculares
no mundo ocidental têm apresentado um currículo em que as competências a serem
ensinadas são listadas por disciplina. (Lopes e Macedo, 2011, p. 124)

Os aspectos apontados no PPC como renovação do currículo em relação ao modelo de
ensino anterior seguem as tendências de mudanças do ensino médico observadas na literatura:
busca de integração curricular, no sentido de superação da fragmentação em especialidades e
da aproximação entre ciclo básico e profissional; inserção dos estudantes nos serviços de saúde
desde os primeiros períodos e inclusão de eixo ético-humanístico (GOMES e REGO, 2014;
LAMPERT, CAMPOS e ALVES, 2016; SOUZA, 2011):

A integração dos conteúdos é uma recomendação considerada prioritária pelos que se
dedicam ao estudo da educação médica. Os conhecimentos, habilidades e atitudes
adquiridos em trabalho interdisciplinar ficam retidos por tempo prolongado e sua
recuperação, em momento oportuno, torna-se facilitada. No presente currículo, a
integração se torna possível pela organização dos assuntos por sistemas dispostos em
eixos consecutivos, nos quais várias unidades curriculares contribuem de forma
harmônica para alcançar os objetivos propostos. (PPC, 2016, p. 42)

Cabe, no entanto, a indagação se a integração curricular tem se concretizado na realidade
cotidiana do curso, pois há dados levantados ao longo da pesquisa que apontam a fragmentação
de disciplinas que não conversam entre si, ainda que no mesmo período do curso:

A queixa do professor, e hoje ele me fez uma queixa bem interessante, é que o curso
é fragmentado, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo nas outras
disciplinas (Diário de campo da pesquisadora).
Por exemplo, é... Deixa eu pensar numa matéria aqui... Endocrinologia, a endócrino,
ela tem uma parte clínica, então a gente tem professores da clínica, tem professores
da rádio, a gente tem professores da patologia, aí sim existe uma conversa entre eles,
dentro dessa... dentro da endocrinologia. Mas não conversa, por exemplo, com o
idoso, que é o mais afetado por diabetes, não tem essa conversa. Que não conversa
com a saúde da mulher também não. Aí fica cada um dentro do seu espaço (Entrevista
aluna Alice).
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Eu acho que tem, no desenho do curso tem sim (integração). Eles estão mais ou menos
se pensando ali, tem modular até no início, depois isso já deixa um pouco de existir,
ficando mais... Mas eu sinto que o que falta, a gente falta comunicação, entre os
professores, por exemplo do mesmo período, não existe esse espaço. Não existe
espaço de troca, existe as reuniões do departamento, todos vão uma vez por mês, são
obrigados a ir (Entrevista professor Celio).

Os temas apontados pelo PPC para a integração curricular são “(...) aspectos clínicos,
especialmente ligados à semiologia clínica e diagnóstica, além da radiologia dos diversos
sistemas orgânicos (PPC, 2016, p. 43)”. Concordamos com Motta e Aguiar (2007), que afirmam
que o envelhecimento seria um potente mecanismo de integração do currículo, pois trabalha a
interdisciplinaridade (e consequentemente a integralidade), além de atitudes e habilidades que
podem elevar a qualidade da atenção de forma geral.
Ainda de acordo com o PPC, o eixo PIESC deve estar voltado para a formação
generalista, inclusive considerando que a Atenção Primária é o eixo estruturante da rede de
saúde, de onde deve partir e retornar as ações assistenciais. No Plano de Ensino, a ementa da
disciplina de 108 horas apresenta muitos conteúdos, abordagens e saberes técnicos, o que nos
permite questionar se o tempo previsto é suficiente:

Cuidado integral à saúde do idoso. Epidemiologia do envelhecimento (transição
demográfica e epidemiológica) e indicadores de saúde. Políticas de saúde para idosos
e inserção do idoso no Sistema Único de Saúde. Estatuto do idoso. Biologia do
envelhecimento/Teorias do envelhecimento. Prevenção e promoção da saúde do
idoso. Indicação e prescrição de atividade física para idoso. Atividades básicas de vida
diária (ABVDs), atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) e os “Gigantes da
Geriatria”. Exames complementares e instrumentos de avaliação. Avaliação
Geriátrica Ampla (Avaliação Geriátrica Global). Conduta diagnóstica e terapêutica
das afecções mais frequentes nos idosos e as singularidades no adoecimento do idoso.
Distúrbios hidroeletrolíticos. Déficit cognitivo e demências. Delirium. Depressão e
ansiedade. Instabilidade postural e quedas. Imobilidade e úlceras por pressão.
Incontinência urinária e fecal. Iatrogenia e farmacologia em Geriatria. Síndrome da
fragilidade. Dor no idoso. Sexualidade do idoso. Nutrição em geriatria. Infecções e
imunizações do idoso. Doenças dos órgãos dos sentidos e vertigem no idoso. Sono do
idoso. Reabilitação do paciente geriátrico. Cuidados paliativos. Aspectos éticos e
bioéticos no atendimento ao idoso e na terminalidade da vida. Equipe multidisciplinar,
modalidades de atendimento e suporte social (Plano de Ensino, 2016, p.1).

Os trinta conteúdos da ementa se desdobram em trinta e sete objetivos, que
abrangem desde a epidemiologia, políticas públicas de atendimento ao idoso, promoção da
saúde do idoso, até a abordagem geriátrica. Como não há ensino sem conteúdo e este, por sua
vez, não é neutro, mas aponta valores e intenções (FREIRE, 2003, 2014), indagamos se esta
quantidade de conteúdos seria um reflexo da busca pela formação generalista. Parece que a
maioria destes objetivos não se refere ao nível da especialidade, mas aos conteúdos e
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habilidades gerais, necessários ao atendimento ao idoso no nível primário da atenção, conforme
alguns exemplos:

Treinamento dos estudantes em Atenção Primária à Saúde e por meio de vivências em
unidades de Estratégia da Saúde da Família;/ Participar do acolhimento na Atenção
Primária à Saúde;/ Aprender sobre as afecções mais comuns no idoso;/ Praticar o
cuidado centrado no idoso de forma compartilhada e em equipe;/ Avaliar o plano de
cuidado, priorizando este como instrumento orientador do cuidado integral;/
Organizar e implantar grupos de educação em saúde voltados para o idoso pela
perspectiva da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão (Plano de Ensino, 2016,
p.2).

Dos trinta e sete objetivos listados, apenas dois usam a denominação “geriatria”,
reforçando o esforço na busca de superação da especialidade em prol da formação generalista,
que por sua vez ultrapassa as questões anatomopatológicas para considerar também os
determinantes sociais da saúde (XAVIER e KOIFMAN, 2011):
Compreender as grandes Síndromes Geriátricas “Gigantes da Geriatria”: insuficiência
cognitiva, imobilidade, instabilidade postural e quedas, incontinência, iatrogenia, suas
causas e consequências; compreender a importância da Avaliação Geriátrica ampla/
Avaliação Geriátrica Global na avaliação multidimensional do idoso e ter habilidade
e destreza na realização dela (Plano de Ensino, 2016, p. 3).

A literatura da educação médica traz a discussão da formação generalista em oposição
à formação especialista, que por sua vez é fortemente vinculada ao paradigma biomédico do
modelo flexneriano. Segundo Pinheiro e Ceccim (2005), todos os estudiosos da formação
profissional em saúde são unânimes na crítica ao modelo biomédico por priorizar
procedimentos técnicos e padronizados, protocolos clínicos ou rotinas institucionais, que traz
como consequências o fortalecimento do mercado tecnológico e a criação nos estudantes de
perfil corporativista, que desvaloriza a atenção primária e dificulta sua inserção em equipes
interdisciplinares. Nessa perspectiva, a inserção de conceitos como integralidade, e formação
generalista no eixo longitudinal do curso pode contribuir com a superação da fragmentação do
ensino médico, inclusive sensibilizando os estudantes para a importância da atenção primária
no sistema de saúde (CYRINO, 2015; DIAS et al., 2018).
A busca por mudanças na formação e a opção pelo currículo integrado como estratégia
de superação da fragmentação do ensino se traduzem no perfil do egresso generalista, que seria
a superação do perfil especialista (ARAÚJO, MIRANDA e BRASIL, 2007; DIAS et al, 2018;
SOUZA, 2011;). Todo esse movimento se dá sob a batuta do princípio da integralidade, que
deve permear tanto a formação, quanto a atenção em saúde de forma linear e contínua, visto
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que se complementam e se retroalimentam. Em relação ao envelhecimento, a formação centrada
em especialidades traz como consequência o aumento dos custos da assistência, sem melhoria
efetiva das condições de saúde deste grupo populacional. (OLIVEIRA, SANTOS e SHIMIZU,
2018).
Segundo Motta e Aguiar (2007), os conteúdos que devem ser abordados da saúde do
idoso são: conhecimento e abordagem das síndromes geriátricas; abandono e maus tratos;
distúrbios do humor; sexualidade; instrumentos que avaliam a capacidade funcional e cognitiva;
avaliação geriátrica ampla; aprendizado em equipe e em cenários diversificados; conhecimento
do sistema de saúde, dos recursos e apoio social disponíveis. Todos contemplados no Plano de
Ensino da disciplina CISI e, se considerarmos que cada um dos objetivos propostos pela
unidade curricular é uma competência a ser adquirida pelos estudantes ao longo do semestre,
em número absoluto estes objetivos ultrapassam a proposta da Sociedade Brasileira de Geriatria
e Gerontologia – SBGG para o ciclo básico do curso médico (que compreende do primeiro ao
oitavo período):

CICLO BÁSICO/ Competências
Ao final da Unidade I, o aluno deverá ser capaz de: Conhecer os termos e conceitos
básicos utilizados no estudo do envelhecimento e sua inserção histórica; Compreender
o conceito de saúde no processo de envelhecimento que ocorre no Brasil e no mundo;
Compreender a epidemiologia do envelhecimento no Brasil e no mundo.
Ao final da Unidade II, o aluno deverá ser capaz de: Compreender as teorias
biológicas do envelhecimento humano; Identificar as principais modificações
anatômicas, funcionais e psicológicas que ocorrem com o envelhecimento humano e
correlacionar com a dificuldade de avaliação do indivíduo idoso; Conhecer o ciclo
sono-vigília no idoso e as diferenças com as outras faixas etárias; Compreender a
ineficácia da terapia antienvelhecimento.
Ao final da Unidade III, o aluno deverá ser capaz de: Compreender as principais
síndromes geriátricas e suas principais consequências.
Ao final da Unidade IV, o aluno deverá ser capaz de: Aplicar as técnicas de
comunicação verbal junto ao paciente idoso; Realizar a anamnese do paciente idoso
conhecendo as suas peculiaridades; Realizar exame físico do idoso conhecendo as
suas peculiaridades; Aplicar e interpretar escalas e testes utilizados para triagem e
avaliação funcional básica do idoso; Aplicar e interpretar escalas e testes utilizados
para triagem e avaliação cognitiva básica do idoso; Realizar avaliação nutricional
básica no idoso; Compreender a Avaliação Geriátrica Ampla e sua importância na
avaliação multidimensional do idoso; Discutir a dinâmica da interdisciplinaridade no
atendimento ao idoso.
Ao final da Unidade V, o aluno deverá ser capaz de: Conhecer a evolução histórica da
política social do idoso e dos espaços públicos ocupados pela sociedade civil na luta
pelos direitos dos idosos; Conhecer a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa;
Conhecer a estrutura de funcionamento da Política de Atenção à Pessoa Idosa;
Compreender e identificar situações de negligência e maus tratos aos idosos e os
fatores que podem influenciá-los; Analisar a construção e experiência da função do
cuidador de idosos; Compreender o conceito de suporte social; Reconhecer os
sistemas formais e informais de suporte social; Identificar os riscos que predispõem a
institucionalização de idosos.
Ao final da Unidade VI, o aluno deverá ser capaz de: Diferenciar os principais
conceitos em ética e bioética no envelhecimento; Abordar os aspectos éticos, bioéticos
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e legais referentes à terminalidade da vida; Compreender o Testamento vital e suas
implicações na prática clínica; Refletir sobre as questões de envelhecimento, saúde,
espiritualidade e terminalidade (GALERA et al., 2014, p. 193).

É válido ressaltar que as diretrizes elencadas acima referem-se ao conteúdo mínimo
relativo ao envelhecimento a ser tratado ao longo de todo o curso médico (GALERA et al.,
2017). Portanto, considerando que a unidade curricular pesquisada abrange um único semestre
do curso, faz-se necessário avaliar se o conteúdo é excessivo para o tempo disponibilizado. Tal
indagação é reforçada pelos dados do campo da pesquisa:

Há muito conteúdo, muita coisa a ser vista. (...) Há a queixa de que a disciplina tem
carga horária insuficiente para as práticas. Eles comentam que saúde da mulher e
saúde mental tem carga horária muito grande (Diário de campo da pesquisadora).
A carga horária a gente tinha duas aulas semanais, as aulas teóricas e ia para campo.
Talvez fosse interessante aumentar o espaço da aula teórica. Até para embasar a gente,
que tem esse raciocínio não muito construído ou às vezes a gente vai para campo sem
saber exatamente o que vai ser demandado da gente, mas em questão das práticas,
dentro do possível foi uma boa carga horária (Entrevista aluno José).
Olha, eu acho que algumas coisas, elas ficaram muito no ar, assim, que eu acredito
(Entrevista aluna Alice).
É pouco tempo para teoria, porque o curso de medicina tem que ter mais prática, é um
treinamento de serviço, então um conteúdo muito grande tem que ser trabalhado de
forma muito rápida. (Entrevista professor Celio)

A questão feita aos alunos quanto à sua concepção de envelhecimento gerou respostas
referentes aos estereótipos do idoso, demonstrando que os preconceitos foram trabalhados e,
ainda que em diferentes perspectivas, houve compreensão da heterogeneidade do
envelhecimento e da vulnerabilidade que este processo pode significar:

O Celio passou um questionário para a gente sobre o estereótipo do idoso... Mas desde
o início eu não tenho uma visão muito estereotipada do que é o envelhecimento ou do
que é ser idoso... Não sei... O idoso tem demandas iguais todo mundo, ele não tem um
comportamento único, cada um tem suas próprias demandas, suas próprias visões.
Naquele questionário ele tinha colocado “todo idoso é muito apegado à família, muito
apegado à religião, reclama demais... Não existe isso, na verdade a gente tem que
desconstruir todas essas formas de normatização né, não só do idoso, mas de qualquer
tipo de sujeito, quando a gente trabalha com a pessoa, todas essas formas de
estereotipia e normatização limitam nosso conhecimento sobre nosso paciente. Cada
paciente vai apresentar sua própria subjetividade, sua própria singularidade. Então
trabalhar com idoso é trabalhar com qualquer outro tipo de paciente, mas tendo em
vista que ele é um sujeito um pouco mais frágil, com um pouco mais de
suscetibilidade, mas a questão do idoso em si enquanto sujeito não é diferente de
nenhum de nós (Entrevista aluno José).
(...) a gente sempre tinha aquela ideia que é de senso comum, de achar que idoso é
chato, que falam sempre as mesmas coisas, que só querem ficar em casa bordando e
fazendo crochê, que os idosos... temos aquele estereótipo do que é o idoso, um
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exemplo, o idoso que eu abordei no meu primeiro mês que foi o Senhor João da ILPI,
ele é um idoso super ativo, inclusive mais ativo que eu, ele acorda as 5 horas da manhã,
mexe na horta vai pra cima e pra baixo, conversa com todo mundo, interage com todo
mundo, (...) e você vê como que é uma população que não é esse estereótipo que a
gente tende a colocar em um pacote só, idosos é tudo assim e acabou, não, não é assim,
é completamente diferente (Entrevista aluna Cristina).
Quando eu fazia outra faculdade, no primeiro período a gente já tinha uma abordagem
com o idoso, então para mim não foi novidade essa abordagem, a única coisa que para
mim fez diferença foi entender que o idoso vem com uma carga emocional, de pessoas
em volta, uma carga social enorme, e que o idoso não é só, por exemplo, não é só o
idoso bonitinho que mora em casa. Para mim, o que mudou talvez, foi perceber que o
idoso pode ser tão vulnerável quanto eu vi na ILPI, me chocou (Entrevista aluna
Alice).

A convivência com idosos nos cenários de prática da CISI parece ter propiciado aos
discentes confrontar suas próprias noções de envelhecimento com a realidade, proporcionando
a compreensão de que a velhice é um ciclo de vida carregado de estereótipos e preconceitos.
A bibliografia básica proposta no Plano de Ensino da unidade curricular CISI é
composta, em sua maior parte, de documentos do Ministério da Saúde, enquanto a bibliografia
complementar traz livros de perspectiva biopsicossocial, além de leituras que abordam a
medicina do ponto de vista mais técnico, confirmando a intenção de se trabalhar conteúdos
generalistas, que preparem o egresso para a assistência primária em saúde.

Bibliografia básica:
BRASIL. Ministério da Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília:
Ministério da Saúde, 2006. (Cadernos de Atenção Básica, n. 19) (Série A. Normas e
Manuais Técnicos). (Plano de Ensino, 2016, p. 7)
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Redes Estaduais de
Atenção à Saúde do Idoso: guia operacional e portarias relacionadas / Ministério da
Saúde, Secretaria de Assistência à Saúde – Brasília: Ministério da Saúde, 2002. (Série
A. Normas e Manuais Técnicos).
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade
/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção
Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.212 p.: il. – (Cadernos de Atenção
Básica, n. 38)
FILHO, etc., NETTO, M. P. Geriatria: fundamentos, clínica e terapêutica. (Plano de
ensino, 2016, p.7)

O Plano de Ensino da disciplina CISI busca contemplar a integralidade, as questões
sociais no processo saúde-doença, assim como os aspectos curativos mais básicos da
especialidade do atendimento ao idoso. Os cenários de prática na ILPI e na atenção básica
oportunizam aos alunos a convivência tanto com idosos fragilizados, quanto com idosos cuja
funcionalidade está preservada, em consonância com a proposta da PNSPI e da orientação da
literatura sobre o tema (DIOGO, 2004; NOGUEIRA, 2014). As políticas de saúde são
devidamente contempladas no plano de ensino, assim como na bibliografia básica apresentada.
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O cotidiano do ensino da saúde do idoso

As DCNM/2014 orientam as metodologias ativas como recurso educacional a ser usado
nas graduações e, tanto o PPC, quanto o Plano de Ensino da disciplina CISI assumem as
metodologias ativas como recurso pedagógico preferencial no ensino. Em tais metodologias, o
aluno deve ser ativo no processo de aprendizagem, enquanto ao docente cabe atuar como
facilitador. Ao tratar dos métodos ativos de ensino, o PPC afirma que:

Nessa perspectiva, o docente necessita desenvolver novas habilidades para permitir
ao discente participar ativamente de seu processo de aprendizagem. Nessa nova
postura, torna-se essencial assumir o papel de facilitador do processo ensinoaprendizagem, com disposição para respeitar, escutar compassivamente e acreditar na
capacidade do aprendiz para se desenvolver e aprender em um ambiente de liberdade
e apoio (PPC, 2016, p. 58).

A orientação do desenvolvimento de uma “nova postura” só adquire sentido na medida
que consideramos que há uma postura anterior, na qual o papel do professor é ativo, enquanto
ao aluno caberia o papel passivo, receptor, ou seja, o professor seria o sujeito, e o aluno o objeto
no processo de ensino-aprendizagem. Tal modelo é denominado de “Educação Bancária” por
Paulo Freire (2018c), no qual o ensino é concebido como um processo natural, que não demanda
questionamentos ou reflexões, o professor atua como transmissor dos conteúdos, que por sua
vez são concebidos como verdades fixas, a serem assimiladas passivamente pelos alunos. O
modelo de educação bancária predominava no ensino flexneriano, com aulas tradicionais, que
enfatizavam a transmissão de conteúdos e a relação autoritária entre professor e aluno.
O PPC tem reiterado ao longo de todo o documento que o curso médico da UFSJ segue
as novas diretrizes, marcando diferença em relação ao modelo flexneriano de educação médica,
o que chega a ser explicitado: “Esta nova orientação deixa de seguir o modelo clássico proposto
por Flexner.” (PPC, 2016, p. 8). E é nessa linha que são listadas as principais modalidades de
ensino-aprendizagem a serem adotadas no curso: 1- Aprendizagem baseada em problemas
(ABP/ PBL) e Aprendizagem baseada em equipe (ABE/ TBL); 2- Problematização; 3Pedagogia de projetos – Aprendizagem baseada em projetos (ABP/ PBL); 4- Ação – reflexão –
ação. As aulas teóricas e de transmissão de conteúdo são mantidas, com a ênfase de que as
diferentes estratégias de ensino devem ser usadas e combinadas de acordo com os objetivos de
aprendizagem pretendidos (PPC, 2016).
O alicerce das metodologias ativas de ensino são a autonomia e a aprendizagem
significativa. Esta última em duas vertentes, pois tanto aponta que a construção do
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conhecimento deve partir dos significados anteriormente trazidos pelos educandos, quanto que
a construção do conhecimento deve se dar na ressignificação do conteúdo assimilado,
possibilitando sua generalização para diferentes situações. A estratégia principal de ensino das
metodologias ativas é a problematização (MITRE et al., 2008).
A problematização é herdeira da educação problematizadora ou libertadora, de Paulo
Freire que, classificada de tendência pedagógica progressista por Libâneo (2011), se
fundamenta na realidade concreta e nos conhecimentos trazidos pelos alunos de suas vivências.
Essas, por sua vez, são as fontes das problematizações usadas na busca de compreensão crítica
e construção do conhecimento. O método de ensino é o diálogo, que parte da relação
democrática entre professor e aluno, ambos atuantes como sujeitos ativos no processo
educacional.
A problematização em Freire (2018c) relaciona-se à reflexão sobre a práxis, processo
que se dá na contramão da alienação, a partir do desvelamento das forças e conflitos inerentes
ao problema. Tal processo tem o potencial de transformar os sujeitos e suas realidades, na
medida em que todos assumem uma postura crítica, de curiosidade epistemológica diante da
realidade, que deve ser constantemente problematizada.
A unidade curricular CISI integra a grade curricular do curso de medicina dentro do
eixo PIESC, o que significa que é uma disciplina que prioriza a vivência prática em relação às
aulas teóricas. Os alunos vão a campo conhecer e se aproximar da realidade que estudam
teoricamente em sala. O campo consiste em serviços do SUS, onde os educandos têm contato
direto com equipes, usuários e a realidade de saúde, de tal forma que tais vivências possam
proporcionar material a ser problematizado, embasando a construção do conhecimento. Os
cenários de prática da disciplina são uma ILPI e três UBS, nas quais os estudantes deverão ter
contato com as seguintes práticas:

Atendimento de intercorrências clínicas; acompanhamento de idoso e elaboração de
projeto terapêutico; aplicação da avaliação geriátrica ampla; exercício de
interdisciplinaridade; exercício de narrativa médica; avaliação medicamentosa;
cuidado ao idoso acamado; cuidados paliativos; educação em saúde; metodologias
participativas para temas relevantes para a comunidade e a instituição. (...) Avaliação
epidemiológica dos idosos residentes no território; trabalhar em equipe
interdisciplinar; prestar atendimento ambulatorial ao idoso; fazer avaliação
medicamentosa de idosos; elaborar programa de tratamento, prevenção e promoção à
saúde do idoso e fazer educação em saúde (Plano de Ensino, 2016, p. 5).

De acordo com o plano de ensino,
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Durante todo o módulo será utilizada a Metodologia Ativa de Ensino: Aprendizagem
Baseada em Problemas, Problematização, Aprendizagem Baseada em Grupo, Sala de
aula invertida. Aprendizagem Baseada em Tarefas, Aprendizagem Baseada em Casos
Clínicos, Aprendizagem Baseada em Atendimento Clínico, Fishbowl, Filmes
Disparadores, Expressão Artística: dramatização, desenho, pintura e etc. (Plano de
ensino, 2016, p. 6, grifo do autor)

A variedade de estratégias didáticas a serem usadas ao longo das aulas condiz com a
literatura sobre o tema, que por sua vez apresenta relatos do uso de teatro, narrativas, tai chi
chuan, filmes, e visitas a locais frequentados por idosos. Os autores indicam que diferentes
estratégias no ensino são importantes na sensibilização do estudante para uma melhor
abordagem ao idoso (CARVALHO e HENNINGTON, 2015; NOGUEIRA, 2014). O uso das
metodologias ativas, realçado no Plano de Ensino, é caro ao professor coordenador da
disciplina, conforme verificamos em suas falas:

Aí eu montei o plano de ensino fundamentado nessas necessidades e com as
metodologias ativas de ensino. Ai eu montei o portfólio, também o critério de
avaliação, foi todo bem montado em cima de onde o aluno poderia aprender mais,
então não tem provas escritas nem de múltipla escolha, era mais o portfólio, o MiniCex que é uma avaliação direta do aluno atendendo, o long case, eles escrevem uma
história clinica longa, do idoso no campo de prática (...)/ Então, a observação que eu
acho é esse temor que eu tenho de mudar a metodologia. Eu acho que é bem
trabalhosa, é bem trabalhoso preparar desse jeito, observar cada aluno, acompanhar
aluno em portfólio. É quase que acompanhando a evolução da pessoa, emocional e
tudo. (...) (Entrevista professor Celio)

Apesar de não constar no Plano de Ensino, algumas das aulas teóricas observadas foram
expositivas. Não há consenso dos alunos quanto ao uso das metodologias ativas de ensino, o
que levou uma das alunas a falar em metodologia “mesclada”:

Eu achei... As aulas não eram muito tradicionais, os professores tentavam integrar o
método PBL em algum outro tipo de estudo, mas em questão de conteúdo, acho que
passou pelos principais aspectos da saúde do idoso (Entrevista aluno José).
Foi uma metodologia mesclada, então em alguns momentos agente tinha
metodologias ativas, por exemplo, TBL, que aquela aprendizagem baseada em
problemas em times, a gente teve também rodas de conversa. Contação de histórias,
(...) acho que é legal, por que a matéria é extensa, apesar de a gente ter uma noção
pelas outras matérias, ainda assim é um conteúdo extenso então dá uma amenizada e
torna as coisas um pouco mais leves, o que não implica em descompromisso ou
aprender menos, pelo contrário torna mais agradável, e como é mesclado, a gente tinha
algumas aulas teóricas, e aulas teóricas também foram muito boas porque geralmente
o professor já mandava o material antes pra gente chegar na aula com alguma noção,
e ele pincelava na aulas os principais pontos daquele capitulo (Entrevista aluna
Cristina).
Eu acho que depende de como a faculdade está estruturada, então, por exemplo, se é
uma faculdade que é metodologia ativa, é ativa é PBL, isso funciona muito bem,
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porque você tem tempo de estudar. Agora colocar isso com uma carga horária gigante
como agente tem! (Entrevista aluna Alice).

Os métodos de ensino pela problematização, que predominaram nas aulas teóricas
observadas ao longo da pesquisa, são ferramentas das metodologias ativas bastante populares
hodiernamente: tiveram início na década de 1960, no Canadá, a partir da Pedagogia Libertadora
de Paulo Freire, do materialismo histórico-dialético e do construtivismo de Piaget. Conhecidos
como Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e Aprendizagem Baseada em Equipe
(TBL), têm ocupado cada vez mais espaço nos cursos médicos como forma de estimular a
autonomia, capacidade decisória e amadurecimento dos estudantes (MITRE et al, 2008).
Um dos pressupostos para o ensino pela problematização é justamente o de partir da
realidade social, que deve fornecer o material a ser problematizado na busca de soluções para
os problemas; soluções que devem ser devolvidas à realidade, em um processo dialético de ação
– reflexão – ação (MITRE et al., 2008). Este processo é representado por Bordenave (1991)
com a figura do Arco de Marguerez:

O PPC traz este diagrama ao especificar sobre o uso da Problematização ao longo do
curso médico, porém especificamente na disciplina CISI, observamos que o movimento de
partir e retornar à realidade não tem sido completado, pois, apesar de ter carga horária
significativa no cenário de práticas, as problematizações trabalhadas nos métodos TBL, e PBL
ao longo das aulas teóricas não partem das situações problemas vivenciadas pelos alunos, pelo
contrário, tais vivências não são discutidas no espaço das aulas teóricas, mantendo a dicotomia
teoria - prática:
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A aula teórica é insuficiente (...) realmente, uma aluna queria discutir um caso clínico
que ela está atendendo, foi orientada a discutir na aula prática. Mas então cabe
perguntar: o que é de aula prática e o que é de aula teórica? (Diário de campo da
pesquisadora).
(...) Então eu acho talvez falta trazer essa realidade daqui, para a sala de aula para a
gente discutir, por exemplo, eu, como médico, vou trabalhar no posto, o que vou fazer
com isto?/ A gente tem o nosso portfólio, que é para colocar algumas angústias, mas
aí fica muito vago, porque aquela angústia não é debatida, entende? É o professor que
vai responder e pronto. Aí fica nisso... A minha crítica é: vamos trazer isso pra sala
de aula! Acho mais vantajoso, a gente trazer um quadro clínico (da prática), e não dar
uma aula... Sei lá... Estilo PBL, de infecção urinária (...) / Ou pior ainda, tem muitos
professores que eles não sabem da metodologia ativa, então, por exemplo, chegar e
pedir para gente fazer um PBL, assim, mas não ter discussão. Porque o que acontecia
muito na disciplina da saúde do idoso era porque as perguntas não eram bem
formuladas... Eu sempre caio nesse ponto: nesse caso aqui está faltando informação,
está faltando coisa, que às vezes fica muito vago (Entrevista aluna Alice).

Na medida em que os alunos não encontram espaço para problematizar as dificuldades
encontradas em suas vivências práticas nas aulas teóricas, perde-se uma oportunidade preciosa
de aprendizado pela problematização. Nesse sentido, retomamos Freire, pois educar não se
refere só a ensinar conteúdos, mas principalmente a ensinar a pensar, refletir e interpretar o
mundo vivido, “ensinar a pensar certo” (2018b, p. 28). Trata-se de estimular que a curiosidade
ingênua, trazida inicialmente pelo educando, seja superada e se converta em curiosidade
epistemológica, capaz de problematizar a realidade do aluno em suas múltiplas determinações.
A Problematização e o PBL são as metodologias ativas mais utilizadas no Brasil. Tem
sido defendidas por seu caráter dinâmico e complexo, por valorizar todos os atores envolvidos
no processo educativo, e por aproximar o ensino dos serviços e necessidades das comunidades.
Orientadas desde as DCNM/2001, as metodologias ativas foram adotadas por algumas
instituições de ensino como único mecanismo de adequação às mudanças almejadas na
educação médica (o que levou Gomes e Rego (2011) a classificá-las de “panaceia”). O uso das
metodologias ativas, isolado de outras ações, não garante melhor aprendizagem ou
humanização do ensino, ou seja, a problematização dentro da instituição que tem concepção
tradicional e bancária de educação, não é suficiente para democratizar o ensino e humanizar a
formação.
Segundo Lopes e Macedo (2011), há uma dualidade entre a elaboração das políticas, e
sua implementação, pois, se por um lado as políticas do Estado apontam para uma tentativa de
controle da prática educativa, por outro estas políticas nem sempre são aceitas e/ou
coerentemente traduzidas em conteúdos pedagógicos. Parece que essa dualidade referida pelas
autoras tem ocorrido em relação à adoção das metodologias ativas de ensino pelos cursos
médicos.
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Apesar de o PPC orientar o uso preferencial de metodologias ativas, não há um consenso
sobre seu uso nas diferentes unidades que compõem a grade curricular do curso médico
pesquisado, visto que há disciplinas que priorizam aulas transmissivas e provas como avaliação.
As diferentes metodologias de ensino coexistentes no curso pesquisado apontam diferentes
tendências pedagógicas e concepções de educação, que por sua vez refletem as tensões e
disputas que permeiam a educação médica atual (GOMES e REGO, 2014, 2011; KOIFMAN,
2001; NOGUEIRA, 2014, 2009). Tais tensões se refletem na rotina dos alunos, que se sentem
sobrecarregados com o excesso de material, leituras, tarefas e provas; e ainda no ensino da
saúde do idoso que, ao optar por metodologias ativas e não aplicar provas como forma de
avaliação, acaba preterido em prol das outras disciplinas:
“E esse discurso que vem com os professores da Clínica, principalmente, faz com que
os alunos deem menos valor às disciplinas que tem um método mais aberto, como é a
saúde do idoso. Então mesmo que todo mundo tenha a ciência que tem mais tempo,
mais material, mas alternativa para estudar, você desvaloriza esse aprendizado à
distância, esse outro modo de aprendizado (...) porque os professores constroem que
o método bom é aquele que você fica das sete às vinte dentro da faculdade, que você
tem mil livros para ler, que você sofre, não tem final de semana, não tem como fazer
nada, e mesmo a gente sabendo que prova não mede nada, porque você decora uma
coisa na madrugada para escrever na prova, daqui a uma semana você não lembra de
metade do que você tinha estudado, a gente desvaloriza isso por toda uma
construção”... (Diário de campo da pesquisadora, transcrição da fala de um aluno
durante uma aula prática)
Eu particularmente gosto, mas em uma grade curricular que a maioria dos professores
segue o método tradicional, e os professores que aplicam o PBL, às vezes fica muita
matéria para ser estudada, porque tem que ler artigo, tem que ler texto, aí fica meio
difícil de coordenar tudo com as outras matérias que tem que ser estudadas também
(...) (Entrevista aluno José)
É bem diferente, por que tem matérias que ainda temos, assim pelas novas diretrizes
curriculares, a gente sabe que tem parte de metodologias ativas no ensino, mas ainda
assim como a gente tá num ensino medico que ainda é ministrado por pessoas com
visões muito tradicionais, em algumas disciplinas a gente vê pouquíssima parte de
metodologia ativa, na saúde do idoso, aqui grande parte eu acho que é metodologia
ativa, tanto na parte teórica, como na parte prática. (Entrevista aluna Cristina)

Apesar do PPC afirmar que a estrutura modular do currículo permite a melhor
distribuição das avaliações, “(...) evitando-se o estresse indesejável que os alunos estão
submetidos no período de provas de várias unidades curriculares, que se desenvolvem de modo
paralelo e dissociado.” (PPC, 2016, p. 51), o que observamos foi o acúmulo de atividades
avaliativas, gerando estresse nos alunos e priorização de outras unidades curriculares:

Última aula prática e último encontro com os alunos, visto que devido às provas das
outras disciplinas, as últimas aulas teóricas devem ocorrer no ambiente virtual.
Questão interessante, pois as disciplinas que aplicam prova são justamente as que
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priorizam a perspectiva biomédica e o ensino conteudista mais tradicional, e acabam
sendo aquelas disciplinas que obrigam os alunos a se dedicarem por mais tempo.
(Diário de campo da pesquisadora)
Por exemplo, eu tenho uma metodologia ativa que é um TBL, que é um trabalho em
grupo, aí os alunos falam que: “Não vai dar pra estudar, eu não posso estudar porque
tem uma prova depois”, então a gente nunca está sabendo se tem prova depois, se tem
uma exigência, então eles ficam super nervosos com prova, nem todos os professores
estão na mesma metodologia. Tem um desencontro, o aluno se sente meio vítima disso
aí, manipula a gente um pouco, porque tem que ficar estudando para essa unidade
curricular sempre, mas e quando tem prova, mas aí ele esquece que quando tem prova
ele tem que estudar muito. (Entrevista professor Celio)

Um dos princípios das metodologias ativas é a autonomia. As DCNM/2014 apontam
que o aluno deve ter autonomia intelectual no próprio aprendizado, responsabilizando-se pela
própria formação, percebendo as necessidades de aprendizagem e buscando o conhecimento.
Essa é uma característica das tendências pedagógicas liberais, que se relacionam aos valores do
capitalismo, valorizando o individualismo e responsabilizando os indivíduos pelas próprias
vicissitudes, a despeito das desigualdades de condições sociais das quais são oriundos
(AMÂNCIO FILHO, 2004; LIBÂNEO, 2011). Nesse sentido, torna-se importante
problematizar o que tratamos por autonomia. A autonomia enquanto conceito filosófico
comporta inúmeras críticas que não nos cabe debater aqui, pois como agir dentro da própria lei
um ser que é eminentemente social e está em constante inter-relação com o outro e a cultura?
(ANJOS, 2006)
Compreendemos a autonomia no presente trabalho não como a liberdade de agir de
acordo com o próprio desejo, mas como o resultado de um exercício reflexivo que pressupõe a
capacidade de análise crítica, uma ética. O posicionamento ético e compromissado diante da
realidade tem como condição que o sujeito seja capaz de se posicionar criticamente diante desta
mesma realidade, ou seja, a ação humana no mundo é limitada pela falta de reflexão crítica
(FREIRE, 2018abc).
Nesse processo, a postura assumida pelo professor adquire importância capital, pois não
se trata só de permitir ao aluno agir, mas de estimular a curiosidade do aluno, colocando-o em
condição de ler criticamente a realidade. Segundo Freire (2018b), é por meio da educação
dialógica e democrática que os educandos se tornam capazes de exercer sua autonomia.
Observando as aulas, percebemos que a postura dos professores da CISI permite esta autonomia
para os alunos no cenário de aprendizagem prática. Nas aulas teóricas observadas, a exposição
de conteúdos deixa pouco tempo para o debate:
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(...) professor dá aula expositiva, alunos sentados assistindo. O professor está
ensinando testes para avaliação cognitiva do idoso, para isso passa vídeos de aplicação
destes testes, que já serão colocados em prática na aula de segunda-feira./ (...) é uma
aula bem expositiva, tradicional, conteudista. No final, rapidamente, ela pergunta se
alguém tem alguma dúvida, e avisa que no portfólio tem material sobre o tema para
esclarecer (Diário de campo da pesquisadora, aula teórica).
Paulo falou sobre o atendimento que prestou à sua paciente, inclusive que vai avaliar
o cuidador dela, que é o marido, o professor responde “legal” (Diário de campo da
pesquisadora, aula prática).
E assim, a gente faz algumas coisas que eles nunca fizeram, por exemplo, ter um
paciente deles, ser responsável, fazer o Mini-Cex, por exemplo, que é algo que é
indicado para fazer em residência, eles já são testados a atender um paciente. Então
isso é muito novo, em colocar o aluno em um momento em que ele ainda é meio aluno,
já com uma responsabilidade profissional, lógico que com um olhar do professor ali
do lado (Entrevista professor Celio).
Acho que o que chama a atenção nessa disciplina é justamente a autonomia que ela
dá para o aluno, então ele tem um paciente só dele, então qual exame eu vou pedir,
porque eu vou pedir, porque ele é importante para o idoso, porque que esse
medicamento é importante eu tirar. É uma coisa que na minha formação não existiu,
na minha formação isso eram particularidades e aqui isso é essencial para a formação
do aluno em si (Entrevista professora Luciene).

No cenário de aprendizagem prática observamos situações nas quais os alunos eram
estimulados a manter postura ativa e autônoma, sendo que em algumas destas situações os
próprios estudantes demonstravam certa resistência em tomar decisões (insegurança?).
Segundo Gomes e Rego (2014), tal postura por parte dos alunos pode ser devida à escolarização
prévia, que trabalha mais a heteronomia do que a autonomia, não estimulando a postura crítica
e ativa dos alunos, posição que coincide com a de Freire (2018a, p. 50): “Em nossas escolas se
enfatiza muito a consciência ingênua.” Nessa constatação, retomamos alguns dados que
apontam dificuldades dos alunos em lidar com abordagens pedagógicas que buscam lhes dar
maior autonomia:

(...) eu fico preocupado de voltar, mudou a metodologia, tipo a aula expositiva, meus
alunos são doidos pela aula expositiva, eles querem. (...) É, eles querem que eu vou
lá, dou a aula, vou escrever, vai ter uma prova que vai ser do caderno (Entrevista
professor Celio).
“Também sair da postura de estudante né, essa postura muito passiva porque o próprio
curso deixa vocês na passividade, né, vocês escutam o que eu estou te falando porque
o que eu falo é o certo. Copiem tudo, depois vamos fazer prova. Eu sei o que é. Mas
na verdade ninguém sabe... Tem muita coisa a ser desvendada ainda, (...) olhando
vocês da minha época, vocês estão em um lugar diferenciado, com mais autonomia.”
(Diário de campo da pesquisadora, transcrição de uma fala do professor Celio).

De acordo com as DCNM/2014 e o PPC, a avaliação deve ser formativa e processual,
objetivando o aperfeiçoamento do aluno, que deve receber retorno dos professores em tempo
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hábil para recuperação. Acredita-se que todos são capazes de aprender nas condições
adequadas, nesse sentido “a avaliação educacional tem como objetivo fundamental o
aperfeiçoamento do processo de aprendizagem, devendo enfatizar a abordagem formativa que
favoreça o desenvolvimento do educando.” (PPC, 2016, p. 222).
Ao tratar da avaliação, o plano de ensino da disciplina CISI cita que cada objetivo de
ensino deve ser avaliado de forma coerente com sua finalidade. Os alunos são avaliados por
meio das seguintes ferramentas: 1) Portfólio Reflexivo (portfólio eletrônico, no qual os alunos
fazem reflexões sobre a prática e tem retorno dos professores); 2) Mini-Cex (atendimento ao
idoso prestado pelo aluno) e 3) Long Case (dissertação que trata do estudo de caso do idoso
atendido pelo aluno).
Nas metodologias ativas de ensino, espera-se que a capacidade do educando em avaliar
a realidade abranja sua própria postura, de forma que seja responsável e capaz de se auto avaliar
(MITRE et al., 2008). Não é essa maturidade, no entanto, que observamos nos alunos quando
tratam de questões avaliativas, conforme fala da professora entrevistada:
(...) eu percebo que a partir do momento que você fala com eles: “você está sendo
avaliado” eles mudam. Tirando essa parte mecânica mesmo da faculdade, a gente
percebe que existem dificuldades (...). O primeiro atendimento assusta muito, então
ninguém quer ser o primeiro a fazer o Mini Cex, né, de vez em quando aparece um
corajoso: então eu vou! Mas a maioria quer ser o último, quer ver como o professor
avalia (Entrevista professora Luciene).

O discurso dos alunos reafirma o incômodo gerado pela avaliação, o que nos aponta os
resquícios de um ensino tradicional, centrado na figura do professor, que por sua vez usa a
avaliação como instrumento de poder e de reafirmação da autoridade:

Acho que um ponto que me incomodou na disciplina foi que a gente tinha que passar
pelo processo do Mini-Cex, onde a gente atendia um paciente, o professor analisava
e tinha vários passos que a gente tinha que ter abordado com o paciente, e isso era
avaliado. (...) Uma das alunas, a primeira que fez o Mini-Cex, chorou dentro do
ambulatório, quando o Celio foi dar o feedback para ela, ela chorou (Entrevista aluno
José).

A avaliação formativa, característica das metodologias ativas, reverte a noção de
hierarquia e punição, para reforço do aprendizado: “Dessa forma, o momento de avaliação passa
a ser um aliado do estudante no aprendizado.” (SOUZA, 2011, p. 80). Assim como a adoção
das metodologias de ensino, a adoção de avaliação formativa deve ser uma postura institucional,
de forma tal que os docentes sejam preparados nas habilidades necessárias ao seu uso, por
exemplo: planejar o teste como momento de aprendizagem para o aluno; treinamento de
74

feedback efetivo aos alunos; priorização da prática na realidade dos serviços (em detrimento de
laboratórios); avaliação da autonomia do estudante (SOUZA, 2011).
No PPC pesquisado há orientação de avaliação formativa, no entanto na medida em que
observamos nos dados a coexistência de avaliações tradicionais, que funcionam por
quantificação cognitiva, deduzimos que não há um posicionamento institucional claro quanto
ao tema, sendo que aos estudantes cabe se adaptar à escolha de cada professor. Conforme os
dados apontam, há indícios de que o ensino no curso médico pesquisado se dá nas diferentes
disciplinas por meio de diferentes práticas didáticas, que por sua vez indicam distintas
tendências pedagógicas, concepções de educação e de ciência. Libâneo (2011) divide as
tendências pedagógicas em dois grandes grupos: liberais e progressistas.
As tendências pedagógicas liberais relacionam-se aos preceitos do capitalismo,
valorizando o individualismo e a meritocracia. A sociedade é tida como harmônica e a educação
tem função adaptativa. A tendência liberal tradicional é a que predomina no modelo educacional
brasileiro: o ensino se aproxima do senso comum, sendo concebido como um processo natural,
que não demanda questionamentos ou reflexões. O papel da escola seria o de preparar os
indivíduos intelectualmente para as demandas do mercado capitalista, assumidas como
demanda social, cenário que desconsidera as heterogeneidades e o contexto social dos alunos.
Ao professor cabe atuar como transmissor de conteúdos, que por sua vez são concebidos como
verdades fixas a serem assimiladas passivamente pelos alunos, que devem treinar repetidamente
para reter a aprendizagem (ARANHA, 1996; LIBÂNEO, 2011). Tal modelo é denominado por
Freire de Educação Bancária (2018c).
O ensino que se dá a partir da concepção bancária de educação tende a estabelecer
relações autoritárias entre docentes e alunos, relações essas em que os discentes são tidos como
objetos, enquanto o professor é o sujeito do processo educacional. O conhecimento depositado
verticalmente nos alunos é descontextualizado da realidade social, colaborando com a divisão
entre formação e trabalho. Na formação médica, tal modelo tende a se refletir na postura
profissional do egresso no estabelecimento de relações autoritárias e assimétricas com pacientes
e equipe (GROSSEMAN e KARNOPP, 2011).
As tendências pedagógicas progressistas, por sua vez, partem da assunção do papel
sócio-político da educação e da importância do ensino a partir de práticas democráticas, buscam
a superação da dicotomia do conhecimento centrado no professor ou no aluno, para propor que
o conhecimento, e, consequentemente, o ensino, se dê na relação entre os sujeitos envolvidos
na prática educacional, em um processo dialético. As contradições sociais são aceitas e, tanto a
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realidade, quanto o conhecimento são assumidos como produtos histórico-sociais (ARANHA,
1996; LIBÂNEO, 2011).
As pedagogias de tendência progressista priorizam a dialogicidade e a problematização,
estimulam relações dialógicas e democráticas entre os sujeitos do processo educativo
(entendidos aqui como professores, alunos, técnicos e funcionários da IES), que por sua vez
ocorre a partir do contexto social e da historicidade do conhecimento. Tais princípios coadunam
com os conceitos de promoção de saúde e cuidado integral, orientados tanto pelas DCNM/2014,
quanto pela PNSPI (GOMES e REGO, 2014; PEREIRA, 2003).
Cecílio-Fernandes e Carvalho Filho (2017) apontam que o ensino médico brasileiro tem
passado por mudanças que visam promover uma formação mais adequada à realidade do SUS,
e por isso mais próxima das necessidades de saúde da população, todavia a maioria das
metodologias de ensino utilizadas como estratégia na modernização do ensino médico brasileiro
foi importada de outras realidades, como Estados Unidos, Canadá e Holanda. Com Freire
(2018a, p. 30), recordamos que “Não há técnicas neutras que possam ser transportadas de um
contexto a outro”. Nesse sentido, é importante nos atentar o quanto a falta de reflexão e
compreensão de nossa realidade nos leva a uma alienação cultural. Os métodos e técnicas
educativas podem sim auxiliar o ensino, desde que usadas com consciência e coerência com
nossa realidade local.
Ao tratar dos discursos e práticas educativas, observamos que as DCNM de 2014 adotam
os paradigmas da integralidade, formação generalista e interdisciplinaridade no eixo
longitudinal da educação médica. O mesmo documento também orienta o currículo por
competências e a priorização de metodologias ativas de ensino. O PPC e o Plano de Ensino da
disciplina CISI mantém as orientações das diretrizes, sendo que a noção de competência é
conceitualmente relacionada à prática social concreta, portanto a inserção dos alunos na
realidade dos serviços de saúde apresenta-se coerente em proporcionar condições para o
desenvolvimento das competências pelos alunos.
A disciplina CISI prioriza o uso de metodologias ativas de ensino e, dentre essas, a
problematização, porém nas aulas teóricas observadas, as situações problematizadas não se
basearam nas vivências dos alunos no cenário de prática. Nota-se que, enquanto nas aulas
teóricas a transmissão de conteúdos é priorizada, nas aulas práticas há espaço para
problematização das vivências, estabelecimento de relações dialógicas e respeito à autonomia
dos alunos, denotando ambiguidade de discursos e tendências pedagógicas.
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Observamos, no discurso do PPC, um esforço na integração curricular como forma de
superar a fragmentação da formação médica flexneriana. Conforme analisamos ao longo da
pesquisa, a inserção dos estudantes em cenários de prática do primeiro ao oitavo período do
curso, por meio do eixo PIESC, tem sido um importante dispositivo de integração curricular do
curso médico pesquisado, no entanto a organização por disciplinas que pouco se comunicam
aponta a manutenção da fragmentação dos conteúdos.
Em suma, os métodos que permeiam a prática didática são muito importantes na
concretização dos objetivos educacionais, no entanto o cimento que dá sustentação ao edifício
educacional são as múltiplas relações estabelecidas ao longo do processo de aprendizagem e
construção do conhecimento, relações essas entre educador e educando, desses com a
instituição educacional e de todos com a sociedade em geral.
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4- MODELOS DE ATENÇÃO NO ENSINO DO CUIDADO À SAÚDE DO IDOSO

Hoje é dia de visita/ Vem aí meu grande amor
Hoje não deram almoço, né/ Acho que o moço até
Nem me lavou/ Acho que fui deputado
Acho que tudo acabou/ Quase que
Já não me lembro de nada
Vida veio e me levou
Chico Buarque
(Trecho da música Velho Francisco)

A racionalidade moderna, inaugurada por Galileu e Descartes, substituiu o relativo e o
subjetivo pela objetividade matemática. Essa, definitivamente instrumentalizada por Galileu,
passou a ser identificada com a natureza, inaugurando uma nova ontologia, que por sua vez tem
embasado toda a alteração metodológica lapidada ao longo da modernidade até os dias atuais.
Na racionalidade moderna, a realidade é transformada em um objeto distinto do sujeito, que
para ser conhecida deve ser analisada e sintetizada até que não restem dúvidas, conforme as
orientações do método cartesiano16. As disciplinas cujo objeto de estudo não pudessem ser
devidamente assentadas em suas regras metodológicas, não deveriam, para Descartes, ter status
de ciência, o que engendrou a polarização entre ciências naturais e humanas (MILES, 2011).
O desdobramento de tal processo foi o divórcio entre mundo da vida e ciência (DARTIGUES,
1973).
Descartes também promoveu a bipartição do ser humano em res-extensa (matéria) e rescogitans (substância pensante). Esta dicotomia foi transferida para o corpo pelo saber médico
praticado e ensinado, especialmente a partir do início do século XX, quando, às custas de se
firmar como ciência natural, a medicina promoveu uma abstração entre o caráter subjetivo e o
caráter objetivo da doença. Partindo de uma concepção positivista da ciência, o saber médico
tornou-se tecnicista e produtor de verdades, supondo-se capaz de produzir a saúde ao
interromper mecanicamente o desenvolvimento patológico. Este processo, que foi denominado
Modelo Biomédico, exclui os aspectos subjetivos e sociais do adoecimento e da saúde: o sujeito
que sofre é excluído tanto da produção de sua própria verdade, quanto da produção de sua
saúde. O adoecer é concebido como um fenômeno individual fisiológico, apolítico e a-histórico,
acessível exclusivamente à ciência (KOIFMAN, 2001).
O filósofo René Descartes (1596 – 1650) buscou ao longo de toda sua obra os fundamentos para o
conhecimento, sua obra foi impactante a ponto de introduzir o critério de verdade e estabelecer a razão como seu
fundamento. As regras citadas despretensiosamente encontram-se ao longo de toda a obra do filósofo, no entanto
atenho-me especialmente às “Meditações Metafísicas”, cuja primeira edição, em latim, data de 1641.
16
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A arte médica, ao tomar a forma biomédica, tem se distanciado da experiência concreta
dos processos de saúde-adoecimento das populações, e por esse motivo tem sido acusada de
desumana. Nesse sentido, torna-se importante problematizar as relações entre a tecnociência e
a realidade: o que se entende por saúde e qual deve ser a relação estabelecida entre sujeitos e
profissionais na busca da saúde? (AYRES, 2009)
Segundo Czeresnia, Maciel e Oviedo (2013), mesmo todo o avanço técnico-científico
não é suficiente para dar conta da complexidade e da subjetividade do sofrimento gerado pelo
adoecimento. Reconhecer tal limite é fundamental para que as práticas terapêuticas se tornem
mais humanas, éticas e, principalmente, que abram mais espaço para outros modos de discursos
sobre o cuidado. O que seria, então, o cuidado em saúde?
Segundo Ayres (2009, p. 31), o saber médico encontra conforto ao se identificar com a
técnica, ao “como fazer”, no entanto a medicina enquanto práxis não é capaz de se abster da
decisão do “que fazer”, que recoloca o fazer médico na ordem da realidade humana: histórica,
contextualizada, passível de erros e questionamentos. É nesta ordem, da ação humana, que o
fazer médico pode adquirir o caráter de cuidado. Para que este salto se dê, é necessário que a
dicotomia sujeito (médico) – objeto (paciente), ainda tão presente no cotidiano dos serviços de
saúde, seja superada. Tal superação torna-se possível quando a relação entre médico e paciente
deixa de ser relação de assimetria para se transformar em relação dialógica. O cuidado aqui é
concebido como interação. (AYRES, 2009)
O ser humano encontra o outro e a si mesmo por meio da palavra. É por meio do diálogo
que, com o outro, abrimos a consciência para o mundo, consciência do mundo. O diálogo não
tem espaço na relação assimétrica, de dominação, a relação dialógica só pode ser estabelecida
como uma relação de co-laboração, na qual os envolvidos trabalham em conjunto pelo bem
comum e se constituem enquanto seres humanos nessa relação. O diálogo é uma relação
dialética, que constitui e é constantemente constituído pelos envolvidos: “Não há, portanto, na
teoria dialógica da ação, um sujeito que domina pela conquista e um objeto dominado. Em lugar
disso, há sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, para sua transformação.”
(Paulo Freire, 2018c, p. 227, grifo do autor)
E quanto ao cuidado ao envelhecimento? A rápida transição demográfica tem trazido à
tona a importância de problematizar o cuidado à saúde do idoso. O envelhecimento
populacional tende a aumentar os gastos em saúde, no entanto no modelo assistencial biomédico
e hospitalar, não há garantia de resolutividade (MOTTA e AGUIAR, 2007). Nessa linha, a
literatura tem apontado que a perspectiva biomédica não é suficiente para dar conta da
79

complexidade e heterogeneidade demandadas no cuidado ao idoso, pois para além da conduta
diagnostica e terapêutica, é imprescindível que o profissional saiba se comunicar; que apresente
sensibilidade para a fragilidade, autonomia, e as relações familiares; que considere as
dimensões psicológicas, econômicas, sociais e culturais nas quais o idoso se insere (BRASIL e
BATISTA, 2015; GALERA et al., 2017; MOTTA e AGUIAR, 2007; NOGUEIRA, 2014;
OMS, 2015; VIANNA, VIANNA e BEZERRA, 2009).
O envelhecimento é um processo natural, no entanto heterogêneo e, por isso mesmo,
singular. Podemos encontrar idosos bastante fragilizados, que perderam grande parte de sua
funcionalidade e por isso mesmo necessitam de grande apoio nas atividades de vida diária,
como o Velho Francisco cantado por Chico Buarque e citado na epígrafe deste capítulo.
Podemos, por outro lado, encontrar idosos cujas funções encontram-se bem preservadas, a
ponto de manter sua independência em praticamente todos os âmbitos da vida. Tais contrastes
se devem, em grande parte, às diferentes condições em que os sujeitos viveram e se
desenvolveram ao longo dos anos (OMS, 2015).
O olhar para o idoso demanda uma concepção ampliada de saúde, que não tenha como
horizonte normativo a patologia. APNSPI, que direciona o cuidado ao idoso no país, aponta
que a saúde do idoso não é determinada pela ausência de agravos, mas pela capacidade
funcional, que se relaciona diretamente à autonomia: “o conceito de saúde para o indivíduo
idoso se traduz mais pela sua condição de autonomia e independência que pela presença ou
ausência de doença orgânica” (BRASIL, 2006).
A doença e o adoecer fazem parte da existência do ser vivo. Doença não é
anormalidade e não exclui a saúde. Essa, por sua vez, é a capacidade de tolerar o mal-estar e
criar condições para que o organismo se acomode da melhor forma possível à realidade criada
pela doença. Saúde é um movimento vital, que inclui a experiência da doença e o lidar com esta
doença nas diferentes situações da vida. Se a doença é algo que nos tira da posição de conforto,
a saúde é reação criativa a este desconforto: “Estar com boa saúde é poder cair doente e se
recuperar; é um luxo biológico.” (CANGUILHEM, 2018, p. 140).
Não há saúde ou doença absolutas, pois o processo saúde-doença é contínuo, dialético
e social. Por mais que seja objetivado pela ciência, estar com saúde ou estar doente é vivenciado
enquanto experiência por seres inseridos no mundo, sujeitos a tensões, conflitos e infinitas
possibilidades de acontecimentos, conforme colocação de Canguilhem (2018):

A vida não é, portanto, para o ser vivo, uma dedução monótona, um movimento
retilíneo; ela ignora a rigidez geométrica, ela é debate ou explicação (...) com um meio
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que há fugas, vazios, esquivamentos e resistências inesperadas. (...) Achamos que a
vida de qualquer ser vivo, mesmo que seja uma ameba, não reconhece as categorias
de saúde e doença a não ser no plano da experiência, que é, em primeiro lugar,
provação no sentido afetivo do termo, e não no plano da ciência. A ciência explica a
experiência, mas nem por isso a anula (p. 140).

O cuidado ao idoso deve ser protagonizado preferencialmente pela atenção básica, pois
como porta de entrada da rede, o nível primário tem o potencial de prestar atendimento na
residência, assistir e auxiliar familiares e/ ou cuidadores, assim como promover tanto a
prevenção quanto o tratamento de agravos, articulando-se aos outros níveis de atenção quando
necessário (BRASIL, 2006). É importante ressaltar que em um país com condições sociais tão
desiguais como o Brasil, a maioria dos idosos depende diretamente da atenção básica para
acesso à saúde, reforçando a importância da formação de profissionais aptos ao cuidado a esta
população ainda na graduação médica (MOTTA e AGUIAR, 2007). Fica, então, a questão:
como ensinar o cuidado?

Formação médica no Brasil: os modelos de cuidado

O modelo biomédico e tecnicista assumido pela medicina se materializou na formação
com o currículo flexneriano: ênfase na doença; o ensino médico como ciência superior; critérios
rigidamente seletivos para entrada no curso (gerando elitização de alunos e profissionais);
ensino e pesquisa apoiados em laboratórios e hospitais como cenário de aprendizagem
(SOUZA, 2011). Os conteúdos técnicos foram priorizados e pedagogizados na didática
tradicional, de transmissão bancária, na qual o professor é o detentor do conhecimento a ser
depositado no aluno, passivo no processo de aprendizagem (FREIRE, 2018c).
Tal modelo, antidialógico e autoritário, acaba sendo reproduzido na relação estabelecida
entre o estudante/médico com os pacientes/usuários, pois na medida em que cumpre o papel de
profissional, o estudante ocupa a posição de detentor do saber, estabelecendo relação
assimétrica com seus pares. Assim como no processo educativo emancipador não há sujeito e
objeto, mas pessoas que se relacionam dialogicamente produzindo e (re)produzindo o
conhecimento, a relação de cuidado requer sujeitos que dialogam simetricamente, engendrando
subjetividades e produzindo saúde (AYRES, 2009; GROSSEMAN e KARNOPP, 2011; RIOS
e SCHRAIBER, 2011).
A missão de incorporação do cuidado ao ensino médico vem a partir das DCNM/2001,
com a orientação da integralidade como princípio, também, para o ensino. Mantida nas
DCNM/2014, a integralidade não é sinônimo de totalidade, mas apresenta-se como um ideal
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regulador, que deve ocupar o horizonte da formação e da atenção. O cuidado passa a ser, então,
a concretização da integralidade (PINHEIRO e CECCIM, 2005).
A busca de estruturar a educação médica a partir do eixo da integralidade é consequência
da crise da assistência à saúde, na qual os aspectos humanos foram perdidos em prol de
intervenções essencialmente técnicas. A educação é uma intervenção na realidade, que
demanda reflexões e posicionamentos, mas que deve se concretizar por meio de conteúdos e
métodos (FREIRE, 2003, 2018b). Nesse sentido, o eixo da integralidade deve se materializar
no cotidiano do ensino com a adoção de conteúdos humanísticos e éticos, capazes de
transcender a explicação anatomopatológica do adoecimento para apontar, também, para as
condições sociais e subjetivas de produção de doença e de saúde (CZERESNIA, MACIEL,
OVIEDO, 2013; PINHEIRO e CECCIM, 2005). Tal questão, no entanto, apresenta-se bastante
complexa, pois a estruturação do ensino reflete as tensões engendradas pelas múltiplas forças
que disputam espaço e poder nos diferentes níveis que compõem os espaços sociais, denotando

(...) a contraposição de concepções pedagógicas tradicionais expressas por pedagogias
transmissoras e a emergência de concepções críticas, reflexivas e que problematizem
a realidade social. Mais ainda as instituições formadoras, especialmente a escola
médica, tem apresentado propostas de análise e reformulação do ensino que
fortalecem a incorporação do conhecimento tecnológico de alta complexidade e
custos elevados tanto em práticas diagnósticas como terapêuticas, perpetuando
modelos tradicionais de seleção de conteúdos e administração de cargas horárias
segundo a importância das especialidades (HADDAD et al., 2010, p. 3).

A humanização do ensino pressupõe o reconhecimento dos determinantes sociais no
processo saúde-doença. Sua materialização se dá a partir da incorporação de valores ao
aprendizado médico, valores capazes de transcender o saber técnico e prático para focar também
nas relações humanas, engendradas nos encontros entre profissional/estudante e usuários do
sistema de saúde. A inclusão dos estudantes em serviços do SUS como cenário de aprendizagem
desde o início do curso tem sido uma importante ação na revisão da posição ética, política e
pedagógica do ensino médico brasileiro (BATISTA e GONÇALVES, 2011; MARINS, 2011).
O que são, afinal os cenários de aprendizagem?
Segundo Carmona e Batista (2016), os espaços de formação proporcionados pela
graduação são cenários de aprendizagem: disciplinas, estágios, pesquisa, extensão, eventos e
outros. A inserção dos estudantes na rede de saúde tem sido uma estratégia de superação do
distanciamento entre teoria e atuação prática, que se dá a partir da contextualização do aluno na
realidade do SUS ao longo da formação. Nessa perspectiva, toda a rede tem potencial de atuação
como cenário de aprendizagem.
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A rede de saúde, no entanto, não se transforma em cenário de aprendizagem pela simples
presença dos estudantes em seu espaço físico. No Brasil, temos a tradição de usar serviços de
saúde para treinamento de habilidades técnicas, o que caracteriza o serviço como campo de
prática: técnica específica que não coloca o aluno em contato com as práticas de cuidado
exercidas no território. Portanto, campos de prática e de estágio não são sinônimos de cenários
de aprendizagem. Esses pressupõem a possibilidade da problematização do cuidado em saúde
a partir da inserção do estudante na realidade concreta, cuja experiência inclui: convivência
com as necessidades de saúde da população; perspectivas e atos das diferentes profissões que
compõem a equipe; convivência com a organização dos serviços, atravessamentos políticos e
ações da gestão; compreensão de como se concretizam (ou não) as políticas de saúde
(HENRIQUES et al., 2005).
Os cenários de aprendizagem devem ser pensados de acordo com as diretrizes e políticas
pedagógicas do curso. O cenário de aprendizagem na atenção básica apresenta-se como porta
de entrada para o aluno conviver e compreender conceitos como comunidade, gestão, rede e
sistema de saúde, ressaltando a responsabilidade social do ensino (CECCIM e
FEWERWERKER, 2004).
Ceccim e Feuerwerker (2004) defendem que a formação para os cursos de saúde deve
ser fundamentada no quadrilátero: ensino, gestão, atenção e controle social, de forma a
transcender a tradicional díade diagnóstico – cura, para ampliar os sentidos e abrangência da
formação em saúde. Transformar os serviços do SUS em cenários de aprendizagem é uma
premissa neste processo, pois o ensino aproxima-se simultaneamente da rede e da comunidade
na medida em que os serviços se transformam em espaços de formação e de assistência, criandose uma linearidade capaz de superar a cisão entre formação e trabalho. A educação passa a
abranger, então, a contemporaneidade do espaço social do serviço, problematizando a práxis
cotidiana, em um processo que se identifica com a educação permanente em saúde (PINHEIRO
e CECCIM, 2005).
Neste movimento a educação reverte a ordem tradicional de aprender para só então
fazer, e se concretiza enquanto processo social permanente de aprender fazendo, já no nível da
assistência, concomitantemente ressignificada. Paralelamente, a gestão deverá desenvolver
mecanismos adequados de incorporação da educação nos serviços, adequando esses na resposta
às necessidades de cuidado da população de cada território. “Desse modo, transformar a
formação e a gestão do trabalho em saúde não podem ser consideradas questões simplesmente
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técnicas, já que envolvem mudanças nas relações, nos processos, nos atos de saúde e
principalmente, nas pessoas (...)” (CECCIM e FEUERWERKER, 2004, p. 50).
A condição de concretização de tal projeto, segundo os autores citados, é o
comprometimento ético-político de cada uma das instâncias envolvidas: instituições de ensino;
poder público e gestores do SUS; controle social; e comunidade estudantil. As DCNM de 2014
traduziram o quadrilátero nas três grandes áreas que devem nortear a formação: atenção à saúde,
gestão em saúde e educação em saúde. Seguimos no intuito de compreender como estas três
áreas se desdobram no ensino da saúde do idoso.

O tripé da formação médica no ensino da saúde do idoso

As DCNM/ 2014, em seu artigo 4º, propõem a formação médica em três grandes áreas:
Atenção à Saúde; Gestão em Saúde e Educação em Saúde, que por sua vez se desdobram em
áreas de competências a serem desenvolvidas nos estudantes ao longo do curso.
A Atenção à Saúde deve abranger as múltiplas dimensões do processo de saúde-doença,
inclusive especificidades de populações e/ou grupos, além das questões individuais e subjetivas.
É nesse ponto que os princípios norteadores da atenção no SUS devem ser abordados, além de
outros aspectos como comunicação; interdisciplinaridade; identificação de vulnerabilidades;
humanização; e respeito a quem recebe o atendimento. A área de competência Atenção à Saúde
abrange a atenção às necessidades individuais e coletivas de saúde, incluindo a consideração
das condições de vida como determinantes no processo saúde-doença. Os fatores sociais são
elencados aqui tanto nos fundamentos, quanto no enfrentamento do adoecimento das
populações, amplificando os instrumentos, ações e atores envolvidos nos processos de
desenvolvimento e execução dos projetos de saúde coletiva.
A Gestão em Saúde refere-se à compreensão, por parte dos estudantes, das dimensões
do cuidado, assim como dos diferentes níveis de funcionamento do SUS. A área de competência
Gestão em Saúde refere-se à organização, acompanhamento e avaliação do trabalho em saúde.
Envolve a compreensão do percurso histórico da atenção à saúde no país e a importância da
assunção do conceito ampliado de saúde.
A área Educação em Saúde pressupõe que o estudante deva atuar como protagonista do
próprio aprendizado, comprometendo-se com o conhecimento científico; com o aprendizado
interprofissional e nos diversos ambientes de ensino proporcionados pela instituição formadora,
identificando-se com a Educação Permanente em Saúde enquanto processo que parte da
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realidade do trabalho. A área, portanto, se estrutura na identificação de necessidades de
aprendizagem individual e coletiva; construção e socialização do conhecimento, além da
promoção do pensamento crítico.
O PPC analisado mantém as três grandes áreas de formação orientadas nas
DCNM/2014. O eixo PIESC, do qual a disciplina CISI faz parte, é apontado pelo documento
como o espaço que proporcionará aos estudantes a vivência e aprendizagem nestas áreas:

No PIESC, a atenção do docente e a do discente estão na formação de um médico
generalista, coerente com as necessidades de saúde do Brasil e com competências que
o fortalecem para uma prática médica ética, baseada em evidências científicas e atenta
à diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, socioeconômico e cultural da pessoa,
da família e da comunidade. Ao final do oitavo período, este eixo proporcionará ao
estudante experiência na atenção à saúde, na gestão em saúde e na educação em saúde
(PPC, 2016, p. 53).

O trecho do documento citado refere-se à formação generalista, ética e baseada nas
necessidades de saúde da população. No entanto, a especificidade do PIESC com o tripé
atenção, gestão e educação em saúde é apontada pela palavra “experiência”, pois o papel do
eixo no curso é justamente o de inserir os estudantes na rede do SUS desde os primeiros
períodos. Concluímos, então, que o PIESC abrange as três áreas de formação por ser constituído
na priorização dos cenários de práticas, ou seja, é na rede que os estudantes terão oportunidades
de lidar com: a atenção; a educação própria e dos trabalhadores, e com os aspectos gerenciais e
das políticas de saúde.
Na análise do Plano de Ensino, observamos que os conteúdos elencados a serem
trabalhados tanto nas aulas teóricas, quanto nas práticas, priorizam a atenção à saúde individual:

TEÓRICO:
Estudo da velhice: Histórico e conceitos/ Políticas de atenção ao idoso/ Promoção da
saúde e qualidade de vida do idoso. Promoção do envelhecimento saudável/
Epidemiologia
do
Envelhecimento/Alterações
fisiológicas
do
envelhecimento/Narrativa Médica/Avaliação Multidimensional do Idoso:
Instrumentos/Síndromes geriátricas: Incapacidade Cognitiva/Instabilidade Postural:
abordagem diagnóstica das quedas no idoso/ Incontinências/ Imobilidade/ Iatrogenia:
Farmacoterapia do envelhecimento/ Princípios de prescrição em geriatria / Cuidados
Paliativos/ Ética, bioética e espiritualidade no envelhecimento. O impacto do
envelhecimento e a perspectiva da morte/ Aprendizagem baseada na prática (...)
(Plano de Ensino, 2016, p. 3-4).
ATIVIDADE PRÁTICA:
Unidade de Longa Permanência:
Atendimento de intercorrências clínicas no idoso institucionalizado/
Acompanhamento de idoso institucionalizado e elaboração de projeto terapêutico/
Aplicação da Avaliação Geriátrica Ampla/ Exercício de interdisciplinaridade/
Exercício da narrativa médica/ Avaliação medicamentosa/ Cuidado com idoso
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acamado/ Cuidados paliativos/ Educação em Saúde e Metodologias Participativas
para temas relevantes para a comunidade e a instituição
Unidade de Estratégia de Saúde da Família:
Avaliação epidemiológica dos idosos residentes no território da ESF/ Trabalho com
equipe interdisciplinar (ESF)/ Atendimento ambulatorial ao idoso/ Avaliação
medicamentosa dos idosos assistidos/ Elaboração de Programa de tratamento,
Promoção e Prevenção à Saúde do Idoso/ Prevenção de perdas fisiológicas e de
funções relacionadas ao envelhecimento (...)/ Prevenção de Doenças Crônico
Degenerativas (...)/ Educação em Saúde e Metodologias Participativas para temas
relevantes para a comunidade (Plano de Ensino, 2016, p. 4-5).

Há, no entanto, temas com interface nas diferentes áreas de formação, e que se
complementam na concretização do cuidado, como: promoção da saúde, promoção do
envelhecimento saudável, avaliação multidimensional do idoso, elaboração de projeto
terapêutico, exercício de interdisciplinaridade e outros. A primeira aula teórica que observamos
no campo de pesquisa foi uma aula sobre Epidemiologia do Envelhecimento, na qual a ênfase
foi basicamente na gestão, organização de serviços e assistência a partir dos dados
epidemiológicos, temas que se encaixam na gestão em saúde. As outras aulas teóricas, no
entanto, priorizaram a atenção individual com ênfase no diagnóstico e tratamento de patologias.
No cenário da prática, os alunos usaram um instrumento de avaliação clínica de idosos
para fazer o levantamento epidemiológico dos idosos do território, atividade que ocupou grande
parte das aulas práticas e que se deu em parceria com as ACS, sendo essa a única atividade
interdisciplinar observada durante nossa pesquisa de campo. Tal instrumento é o IVCF-20,

(...) um questionário que contempla aspectos multidimensionais da condição de saúde
do idoso, sendo constituído por 20 questões distribuídas em oito sessões: idade (1
questão), autopercepção da saúde (1 questão), incapacidades funcionais (4 questões),
cognição (3 questões), humor (2 questões), mobilidade (6 questões), comunicação (2
questões), e comorbidades múltiplas (1 questão). Cada sessão tem pontuação
específica que perfazem um valor máximo de 40 pontos. Quanto mais alto o valor
obtido, maior é o risco de vulnerabilidade clínico-funcional do idoso. (Morais et al.,
2016, p. 4).

Tal índice pode ser usado por profissionais de saúde não médicos, inclusive de nível
secundário, dada a facilidade de sua utilização. Nesse sentido, foi também um exercício de
educação em saúde dentro da equipe da ESF, pois as ACS foram capacitadas pela equipe
acadêmica na aplicação do instrumento - ação que podem incorporar em sua rotina de trabalho.
Tal instrumento apresenta-se tanto como apoio clínico, quanto gerencial, pois permite:
identificação e monitoramento dos idosos vulneráveis, com maior risco de hospitalização;
planejamento de assistência programada priorizando os idosos com maior risco;
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direcionamento dos idosos que necessitam de assistência nos outros níveis da atenção
(MORAIS et al., 2016).
Outro aspecto a ser considerado é que o trabalho de aplicação do índice em grande parte
se deu em visitas domiciliares, levando os alunos a caminhar pelo território, conhecer ruas,
comércios, entrar nas casas, lidar com os idosos e seus familiares. No final do semestre, os
alunos trabalharam os dados levantados pelo IVCF 20 em um gráfico, que poderá continuar
sendo gerido pela ESF na medida em que outros idosos sejam avaliados. Vale enfatizar que tal
gráfico foi executado pelos próprios alunos, que demonstraram facilidade no manejo das
tecnologias necessárias:

Celio falou sobre a próxima semana, na qual vão mostrar para a equipe a tabela que
fizeram com os dados do levantamento do grau de vulnerabilidade dos idosos. Tal
tabela será deixada com a ESF para que eles possam planejar o atendimento
diferenciado a estes idosos mais vulneráveis. /Leandra mostra uma tabela em seu
computador com os dados colhidos já trabalhados pelos alunos (...) e explica o
instrumento. /Professor: - “outra coisa, fazer uma tabela para mostrar quantos
precisam de cuidados, quantos nós cuidamos, qual o perfil do IVCF”. Os alunos
respondem que já está lá, e Mateus corrige que não é uma tabela, mas um gráfico
(Diário de campo da pesquisadora, aula prática).

O uso das tecnologias de comunicação e informação como instrumento para a gestão é,
segundo Gomes e Rego (2011), um dos aspectos que a formação deve assegurar aos estudantes
e que não fazia parte do que era considerado essencial na formação médica até recentemente.
A avaliação individual e coletiva dos idosos com instrumentos gerenciais, como o IVCF
20, é indicada em vários pontos da PNSPI, que aponta também a ineficácia da assistência
individual e curativa na saúde do idoso de forma geral:

O modelo de atenção à saúde baseado na assistência médica individual não se mostra
eficaz na prevenção, educação e intervenção, em questões sociais, ficando muitas
vezes restritas às complicações advindas de afecções crônicas. (...)/ Um dos
instrumentos gerenciais imprescindíveis é a implementação da avaliação funcional
individual e coletiva. A partir da avaliação funcional coletiva determina-se a pirâmide
de risco funcional, estabelecida com base nas informações relativas aos critérios de
risco da população assistida pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de cada
município. Verifica-se como está distribuída a população descrita à equipe da Saúde
da Família, com base no inventário de risco funcional. (...) Assim, é possível conhecer
qual a proporção de idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência para
Idosos, a proporção daqueles com alta dependência funcional – acamados –, a
proporção dos que já apresentam alguma incapacidade funcional para atividades
básicas da vida diária (AVD) – como tomar banho, vestir-se, usar o banheiro,
transferir-se da cama para a cadeira, ser continente e alimentar-se com a própria mão
– e qual a proporção de idosos independentes (BRASIL, 2006, p. 11).
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Considerando que o enfrentamento das fragilidades do idoso é um dos grandes eixos
que orientam as ações na PNSPI, conhecer e mapear o idoso frágil no território torna-se capital
para melhorar a atenção a esta população, e um conteúdo importante a ser trabalhado na
formação do cuidado ao idoso.
Conforme verificamos nas DCNM/2014, a partir do uso da rede de saúde como cenário
de aprendizagem, a noção de Educação em Saúde aproxima-se do conceito de Educação
Permanente em Saúde. Conceito que se fundamenta na educação problematizadora e
aprendizagem significativa, a educação permanente deve partir da reflexão das situações
cotidianas do serviço com o objetivo de resgatar o processo de trabalho enquanto práxis, na
qual os trabalhadores, estudantes, professores, usuários e gestores atuem como sujeitos, na
contramão do processo de alienação (CECCIM e FEUERWERKER, 2004). Nessa mesma
linha, a PNSPI traz em suas diretrizes a “formação e educação permanente dos profissionais de
saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa” (BRASIL, 2006).
No Plano de Ensino, não encontramos referência à Educação Permanente em Saúde,
mas um dos objetivos elencados no documento é “Aprender com autonomia e com percepção
da educação continuada.” (Plano de Ensino, 2016, p. 2). Entretanto, há um longo debate sobre
formação em serviço, e por vezes, a educação continuada se contrapõe à educação permanente,
pois relaciona-se à formação individual e descontextualizada, que aponta mais para a
atualização técnica do que para a reflexão crítica e autônoma (BATISTA, 2013).
A educação continuada como parte dos objetivos não é condizente com as DCNM/2014,
com o PPC e ainda com a literatura da educação médica. Segundo Souza (2011), apesar da
educação permanente ter sido proposta a princípio para as equipes de saúde, adequa-se muito
bem para as equipes acadêmicas, principalmente considerando que tais equipes têm utilizado a
rede de saúde como cenário de aprendizagem.
Em suma, ainda que priorizando a atenção à saúde nas aulas teóricas, a disciplina
abordou as três grandes áreas da formação médica, sendo que o cenário de prática exerceu papel
fundamental nesta atribuição.

Cenários de aprendizagem: teoria e prática no ensino da saúde do idoso

A aproximação entre o ensino médico e os serviços de saúde é ressaltada nas
DCNM/2014 e no PPC, onde esta função é cumprida pelo eixo PIESC, cuja sigla significa
Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade. Todavia, o termo integração, cujo
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significado aponta para incorporação, formação de um todo coerente e harmônico é criticado
por Kind e Coimbra (2011), pois universidade, serviço de saúde e comunidade são instituições
sociais distintas, que respondem a diferentes demandas, tempos e realidades, de tal forma que
a integração harmônica apresenta-se como utópica, pois as diferenças são fonte de tensões e
conflitos. As autoras citadas defendem, então, o uso do termo “interação” ensino, serviço e
comunidade, visto que assim não há negação do conflito, e a relação é reafirmada a partir do
diálogo e de suas possibilidades - positivas ou não.
A relação teoria x prática tem se apresentado como um desafio para as disciplinas com
cenários de aprendizagem em serviço, pois a realidade escapa ao controle curricular, de tal
forma que não se estabelece uma relação linear entre os conteúdos teorizados e vivenciados.
Em relação à alternância das aulas teóricas e práticas, observamos nas falas dos alunos, a
expectativa de que a aprendizagem em sala de aula possa prepará-los para o ambiente de prática:

(...) Eu acho que isso foi difícil em certos aspectos porque a gente não teve uma
explicitação em sala, de como é a abordagem com o idoso. A gente teve, de forma
geral, sobre as grandes síndromes do idoso, mas como abordar o idoso, a gente não
viu isso, isso não foi falado em sala de aula./ Mas é o que acontece em praticamente
todas as clínicas que a gente passa. É do professor não explicar direito como funciona
o ambulatório e demandar que a gente já tenha esse conhecimento. (...) Então, acho
que são demandas que são feitas sobre os alunos, mas que não são trabalhadas dentro
de sala, que não são trabalhadas dentro do curso de forma geral. (Entrevista aluno
José)
(...) Eu não sei pelos outros grupos, não posso falar por todo mundo. Mas isso é uma
queixa que conversando entre a gente, ficou muito claro: o que a gente pegava lá no
posto ou aqui, a gente não via na teoria, ou a gente não conseguia lidar com a situação.
Por exemplo, eu peguei uma idosa que tinha passado por uma cirurgia de fêmur, então
não estava muito próximo o que eu estava vendo aqui, com o que ela estava vivendo
lá. O máximo que dava, era pensar na saúde mental dela, mais a saúde mental não é
tão abordada. (...) (Entrevista Aluna Alice)

Sem o objetivo de esvaziar as queixas dos alunos, nota-se uma visão tradicional de que
primeiro se aprende a teoria para depois aplicá-la na realidade, de tal forma que a prática seria
um espaço de comprovação da teoria estudada. Sabe-se que a ciência é produzida no mundo e
parte da realidade concreta dos homens. Não é a realidade que se subordina à ciência ou viceversa, mas é na relação entre ser humano e mundo que conhecimento e realidade são
(re)produzidos, de forma interdependente e contínua (HENRIQUES et al, 2005; KIND e
COIMBRA, 2011).
Observamos, porém, que na medida em que os estudantes se deparam com a realidade
do território, e com a constatação de que, por mais que se busque abranger uma grande
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quantidade de conteúdos ao longo das aulas, a complexidade do que se encontra no cotidiano
dos serviços de saúde escapa à teorização, eles se frustram:

Os alunos que acompanhei me pediram opinião sobre o caso, conversamos a respeito
e eles relataram frustração com a impossibilidade de ajudar mais, já que se tratam de
muitos problemas econômico-sociais. (...) Mateus demonstrou frustração com as
questões vistas nas aulas práticas, chegando a afirmar: - “A gente não consegue ajudar,
eu fiquei muito frustrado, muito frustrado.” (...) (Diário de campo da pesquisadora.
Aula prática)

O fato de se compreender cientificamente um processo patológico não pode ser
deduzido como compreensão do processo saúde-doença em sua complexidade. A ciência é
secundária à sensação, às experiências que os sujeitos vivenciam e onde classificam o que é
sofrimento, dor, alegria, claro, escuro (MERLEAU-PONTY, 1999). Mas como extrapolar o
conhecimento da patologia, incorporando a complexidade da realidade e sintetizar esse saber
no ensino médico?
A problematização das vivências práticas pode levar à compreensão de que a
experiência da saúde e/ou da doença é, também, um processo subjetivo que se relaciona
intimamente às crenças, valores, cultura, contexto socioeconômico e familiar do sujeito
adoecido (CZERESNIA, MACIEL e OVIEDO, 2013; GOMES e REGO, 2014; NOGUEIRA,
2009, 2014). Mesmo adotando as metodologias ativas de ensino, o que observamos ao longo
da pesquisa é que a problematização das vivências dos alunos no cenário de prática pouco se
concretiza no espaço da sala de aula, ou seja, a aula teórica nem sempre é (re)organizada a partir
do cenário de prática.
Ao ser questionado sobre a relação entre teoria e prática, um dos professores
entrevistados afirma que a teoria não antecede a prática, e seu exemplo a respeito é o de um
caso clínico atendido no cenário de prática, que inspirou o tema a ser debatido e estudado na
aula prática da próxima semana. Ou seja, o cenário de prática também é espaço de estudo e
discussão teórica, e a insuficiência da teoria diante da complexidade da realidade faz parte do
discurso do professor entrevistado:

Mas ali na hora do atendimento, ou então no ambulatório, eles vão ver uma situação
que eles nunca viram, uma pneumonia que não vai ter, por exemplo, na unidade
curricular, na parte teórica. Ou uma insuficiência cardíaca que não vai ter, então nós
vamos estudar insuficiência cardíaca e pneumonia no idoso naquele momento ali, da
prática. Ou seja, como tem essas novas diretrizes preconizam que nós temos que
ensinar o aluno a aprender, a partir do momento que tem uma patologia que ele não
estudou, que ele não vivenciou, ele tem que saber como pesquisar aquela patologia
nova, então isso para a gente que é o mais interessante. Tem as doenças que eu vou
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estudar, mas como que eu estudo, como que eu procuro, como que eu lido com isso
com o idoso (Entrevista professor Celio).

Tal afirmação é condizente tanto com as DCNM/2014, quanto com o PPC. Nas
diretrizes, o primeiro dos objetivos listados na área de formação Educação em Saúde é
“aprender a aprender”. O PPC, por sua vez, reitera que o curso médico tem, dentre seus
objetivos, o de desenvolver no aluno a capacidade de aprender a aprender, sendo que tal
habilidade é desenvolvida em estreito contato com o fazer.
A noção de aprender fazendo é recorrente, e relaciona-se a métodos ativos de
aprendizagem, nos quais o processo cognitivo de aquisição do conhecimento é mais importante
do que os conteúdos em si. Nessa direção, compete ao ensino adequar as individualidades às
necessidades do meio social, cabendo ao professor o papel de facilitador do aprendizado do
aluno, a partir de relações democráticas (LIBÂNEO 2011).
A literatura sobre metodologias ativas, adotadas na disciplina CISI, aponta a
importância do aprender a aprender diante da velocidade do avanço tecnocientífico atual, ou
seja, é uma estratégia de ensino que valoriza a capacidade dos egressos manterem-se atualizados
tecnicamente (MITRE et. al., 2008). Cabe a indagação, diante do conceito de aprender a
aprender, de qual é a importância dos conteúdos no processo formativo. Ora, a síntese entre
prática e teoria se dá justamente no confronto da experiência dos alunos com os conteúdos
teóricos trazidos pelo docente. Nesse sentido, o ato de valorizar o processo cognitivo de
aquisição de conhecimento não pode significar a relativização dos conteúdos (LUCKESI,
2011).
Observamos em nossa pesquisa que, se por um lado há um espaço de aprendizagem
prática, no qual vivências e conteúdos são confrontados, por outro há aulas teóricas que
priorizam a transmissão de conteúdos, de tal forma que a dicotomia entre aula prática e teórica
merece ser pensada.
Nas aulas práticas, a turma é dividida em três grupos, sendo que cada grupo é
acompanhado por um docente fixo. Os cenários de prática são UBS e uma ILPI, sendo que
nesta última os três grupos se alternam, de tal forma que a cada semana a ILPI é frequentada
por apenas um grupo de alunos. Portanto, um terço do cenário de aprendizagem prática é na
ILPI, e dois terços na atenção básica, na qual cada grupo se vincula a uma equipe de ESF em
diferentes bairros da cidade.
As aulas práticas ocorrem às segundas-feiras, de oito da manhã ao meio dia.
Acompanhamos algumas destas aulas em uma UBS. Nas práticas, os alunos fazem
91

atendimentos e acompanhamento clínico de idosos, visitas domiciliares, aplicação de
instrumentos de avaliação clínico-funcional e outras atividades. Além das intervenções práticas,
há um segundo momento no qual alunos e professor se reúnem para tratar dos atendimentos
prestados, dificuldades do território e planos terapêuticos. Enfim, é um espaço de supervisão,
no qual tanto questões anatomopatológicas, quanto questões psicossociais e seu enfrentamento
são debatidas e teorizadas.
A avaliação da unidade curricular é feita a partir das práticas, e se relaciona diretamente
ao modelo de atenção proposto, denotando a articulação entre conteúdos e métodos
pedagógicos, e a importância que a disciplina atribui ao ensino da assistência e do cuidado
diretamente no cenário de práticas. Os métodos avaliativos são: Portfólio Reflexivo; Mini-Cex
e Long Case.
O Portfólio Reflexivo refere-se a um portfólio em ambiente virtual, no qual professor e
aluno se comunicam e compartilham tanto material teórico, quanto dúvidas e sugestões. Para a
avaliação, os alunos devem colocar no Portfólio quatorze comentários de suas práticas no
cenário de aprendizagem em serviço, comentários esses que terão feedback e avaliação do
docente que acompanha o aluno na prática. Trata-se de um processo individual, ou seja, que se
dá exclusivamente entre professor e aluno. Nosso estudo não focou os dados do Portfólio.
O Mini-Cex é uma escala de avaliação da competência clínica. Os alunos prestam
atendimento a um idoso enquanto são assistidos pelo professor e pelos colegas. Assim que o
atendimento termina, o aluno já tem o feedback do seu desempenho pelo professor, sendo que
tal feedback é aproveitado por todo o grupo. É válido ressaltar que o Mini-Cex é o primeiro
atendimento clínico individual do estudante no curso e, segundo o Plano de Ensino, são quatro
Mini-Cex para cada estudante.
O Long Case é uma narrativa na qual o estudante vai descrever o histórico clínico do
paciente que está acompanhando. São dois Long Cases durante o semestre, o primeiro do
paciente acompanhado na unidade de saúde e o segundo do paciente acompanhado na ILPI.
Assim como ocorre no Mini-Cex, é o primeiro momento do curso que os estudantes
acompanham um paciente ao longo do período.
Em relação a avaliação se relacionar diretamente com as experiências do cenário de
práticas, podemos destacar algumas opiniões dos alunos:

Acho que um ponto que me incomodou na disciplina foi que a gente tinha que passar
pelo processo do Mini-Cex, onde a gente atendia um paciente, o professor analisava
e tinha vários passos que a gente tinha que ter abordado com o paciente, e isso era
avaliado. (...) Eu estou em uma consulta com o idoso, no que eu tenho que ficar de
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olho? ou como que eu vou ver ele? E esse Mini-Cex cobrava isso. Então no começo,
antes da gente entender como é que funcionava, muitos alunos ficaram com medo do
que aquilo cobrava, quais as consequências daquilo para o aluno (Entrevista aluno
José).
Se pensar na parte prática, por exemplo, nosso Mini-Cex é uma abordagem
completamente diferente de tudo que eu já conhecia, o Mini-Cex é uma simulação de
consulta com paciente real e você que conduz tudo, sempre com professor do lado que
se precisar intervir... Isso é super metodologia ativa, por que se fosse passiva, o
professor estaria atendendo e você estaria assistindo que ele está fazendo, entendeu?
O Mini Cex não, o mini Cex a gente fez e tem um feedback depois, de como foi o
desempenho nos vários critérios que o mini Cex te traz, e dá a possibilidade de
aprender com isto. Eu inclusive peguei um caso muito complicado (...), muito tenso
assim, mas a Luciene, que era minha orientadora, conseguiu conduzir de uma forma
que me deixou mais calma, e eu tenho certeza que nunca mais vou esquecer
(Entrevista aluna Cristina).

Na medida em que a avaliação da unidade curricular está associada a intervenções dos
alunos com os idosos, acaba sendo gerada uma expectativa que, quando frustrada
(principalmente na ILPI, onde há maior fragilidade) resulta em sofrimento. Será que os
estudantes compreendem qual é a expectativa destas intervenções? Afinal é o primeiro
momento de acompanhar um paciente, o que é feito por pouco tempo e contato, envolvendo,
ainda, a média a ser obtida na disciplina.

(...) as intervenções não foram o que eles esperavam, ou seja, o que eles compreendem
por intervenção é cura, é algo baseado em causa - efeito. Reducionista, que não
concebe a complexidade da realidade e o quanto a vida das pessoas e a saúde está
sujeita aos modos de vida, às questões socioeconômicas. A frustração é porque
acharam que iriam fazer diagnóstico, tratar, curar, e os pacientes ficariam eternamente
gratos. (Diário de campo da pesquisadora, aula prática)
(...) por exemplo, na ILPI eu percebo que os alunos às vezes saem frustrados de não
conseguirem aplicar todos os testes, mas não é esse o objetivo. Como eles ficam muito
focados em nota, por exemplo, “se eu não aplicar o mini Cex, se eu não aplicar o mini
mental, se eu não aplicar o IVCF 20, eu vou perder ponto”. Na verdade eles ficam
frustrados porque às vezes o paciente não responde. Eu não consigo pedir para o
paciente fazer o teste do relógio se ele não tem coordenação motora, mas é justamente
isso que eu quero ver, porque que esse teste não foi aplicado? Que limitação que o
idoso tem que não permitiu você realizá-lo? Entendeu? É muito difícil. (Entrevista
Professora Luciene)

A diversidade nos ambientes de prática da rede enriquece a aprendizagem,
principalmente ao considerarmos a heterogeneidade do envelhecimento, pois os estudantes tem
oportunidade de conviver tanto com idosos mais fragilizados e dependentes, como com os que
mantêm maior grau de funcionalidade e autonomia (BRASIL e BATISTA, 2015; MOTTA e
AGUIAR, 2007). Os próprios alunos ressaltam a importância dos dois cenários, que confrontam
na constatação do idoso mais fragilizado na ILPI:
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(...) meu olhar a como esse idoso é tratado mudou. Por exemplo, um dos estágios é na
ILPI, né? Então, ver como o idoso ele é, ele passa por esse processo de
estereotipização dentro das instituições (Entrevista aluno José).
Eu achei que foi muito importante ter essa variação do cenário, porque se fosse só na
ILPI, a gente só iria ter a visão do idoso da instituição de longa permanência, que tem
demandas completamente diferentes de um idoso que não está na instituição. Então
ter essas duas visões do idoso da UBS e do idoso da instituição de longa permanência
foi muito importante, porque me mostrou, por exemplo, que só o fato de estar em
instituição de longa permanência coloca o IVSF20 desse paciente lá embaixo, ao
passo que um paciente que está em casa que tem aquela qualidade de vida (...) tem
várias questões ai que são completamente dependentes daquele lugar (...) então eu
acho muito importante essa variação do ambiente de pratica e muito construtivo
também (Entrevista aluna Cristina).
(...) Estar na UBS ou estar na ILPI, são dois mundos muito diferentes, porque você
pega um idoso que está trancado, trancado com muitas aspas né? E você pega um
idoso que tecnicamente, que está bem, dentro da casa. Aí você vê dois cenários. Eu,
por exemplo, peguei uma situação péssima, uma idosa que a família abandonou ela, e
uma idosa que (...) a filha parou de trabalhar para cuidar só dessa idosa, então eu tive
um choque muito grande, de como que muda esse idoso, de quando ele é bem cuidado,
tem pessoas que gostam dele perto, de como é a mente dele sabe? Eu acho que isso é
muito importante. Então eu acho que o cenário, estar na prática é muito bom.
(Entrevista aluna Alice)

Segundo Xavier e Koifman (2011), a academia tem como função social mostrar ao aluno
a heterogeneidade e complexidade do processo de envelhecimento, assim como dos diferentes
locais de assistência. Já Oliveira, Santos e Shimizu (2018) apontam que a atenção básica, como
cenário de aprendizagem prática no eixo longitudinal do curso, faz com que os estudantes
compreendam o vínculo e a responsabilização ao acompanhar usuários e famílias por mais
tempo.
Para os professores entrevistados, a atenção básica é o cenário de prática adequado:
primeiro porque é fundamental que os profissionais deste espaço tenham conhecimento sobre
a saúde do idoso; mas também porque é o cenário no qual os alunos vão lidar com idosos que
tem melhor potencial de acompanhamento clínico, visto que os idosos na ILPI tendem a
apresentar maior fragilidade e dependência. Um dos professores entrevistados, inclusive,
demonstra certa ambiguidade em relação à ILPI, justamente por causa do efeito que a instituição
causa nos alunos:

(...) então nós priorizamos a estratégia de saúde da família, eu acho que esse cenário,
ele é o melhor cenário mesmo, porque o médico tem que aprender na atenção básica
a fazer uma avaliação do idoso (...). O outro cenário de prática que escolhemos foi a
ILPI, para mim sempre foi um questionamento, mas como dentro da unidade
curricular, a gente tem sempre essa avaliação do aluno e para o aluno é um grande
desafio porque é um confronto de idoso, exatamente daquilo que a gente não quer,
sem independência e sem autonomia, em um ambiente fechado, um ambiente muito
coletivo, sem muita individualidade (...). Mas a vivência, depois eles dizem que é uma
vivência muito importante para eles também, vivencia esse outro lado de cuidado com
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idoso também muito fragilizado. Então esse cenário de práticas, na instituição de
longa permanência, para mim ainda é um questionamento. Será que é a hora? Do sexto
período? Será que isso não seria para uma residência, não seria para o internato? (...)
mas eu acho que o cenário de prática está bom. (...) porque eles no final avaliam de
forma positiva. “Vocês acham que deve parar?” “Não, não, foi bom”. Mas assim você
vê aluno sofrendo né, então será meu Deus do céu... É a primeira decepção, né?
(Entrevista Professor Celio).
Para o aluno, vejo que eles aprendem muito mais com o idoso semi-frágil, digamos
assim, o idoso robusto, o idoso com potencial risco de fragilidade, do que com o idoso
frágil, né? O idoso frágil traz limitações as vezes cognitivas muito importantes,
limitações verbais muito importantes, e o aluno ele tem as vezes dificuldade porque é
a primeira vez que ele tem o paciente só para ele, então ele é dono daquele paciente
naquele período, então ele tem que saber como conduzir. E se esse paciente não
consegue expor para esse aluno o que ele tem, o aluno se sente frustrado, então muitas
vezes a gente tem que intervir um pouco, apesar da disciplina dar autonomia para o
aluno (Entrevista Professora Luciene).

A questão de lidar com a fragilidade, associada a “ter um paciente”, tem sido fonte de
angústia nos alunos. O portfólio reflexivo é, também, para tratar destas expectativas e
sentimentos, conforme exemplificado na entrevista de uma das alunas:

(...) Eu lembro que teve um portfólio que eu fiz e essa metodologia de portfólio
também é legal né, toda semana a gente faz um portfólio do que a gente fez, aponta
potencialidades, fragilidades.(...) Porque eu tinha ficado meio abalada com meu Mini
Cex da paciente, que eu te falei que foi um caso mais difícil, e aí o Celio que me
respondeu de uma maneira muito tranquila, me trazendo uma paz muito grande, e
dizendo: Olha, o que se espera de você nessa unidade curricular não é isso, não é você
saiba sempre o que fazer, porque às vezes a gente não sabe mesmo, e nós enquanto
professores estamos aqui para ser companheiros de vocês, para ajudar a resolver, então
pode ficar tranquila. Então é isso, eu acho que os nossos professores além de
facilitadores foram muito companheiros na unidade, sabe? Isso fez toda a diferença.
(Entrevista Aluna Cristina)

Entretanto, apesar do espaço virtual no portfólio, outros alunos entrevistados trouxeram
a queixa da ausência de espaços para discussão dos sofrimentos e angústias gerados pelo cenário
de prática da unidade curricular:

Eu acho que, inclusive estava no Long Case de alguns alunos(...) sobre como ver o
idoso, como ele era tratado, se isso não causava um adoecimento do próprio aluno. E
isso foi pouco trabalhado pelos professores da unidade, as vezes o professor falava
alguma coisa, mas não via o aluno integralmente, não via as angústias, o que estava
acontecendo. Acho que isso devia ser melhor olhado também para que a saúde mental
do estudante também seja preservada. /Eu acho muito sofrido... Aí quando a gente
começa a reparar e a enxergar criticamente sobre essas instituições, é... Tem uma
angústia que é gerada sobre quem é esse idoso (...)/Acho que foi sofrido para quase
todo mundo. Teve pessoas que se afastava como uma ferramenta, um instrumento para
não sofrer tanto com o que a gente via... Mas tiveram muitos comentários do quanto
era triste ver dentro da ILPI, ou quando a gente ia nas casas e via o contato desse idoso
com a família, ou com os cuidadores... Acho que poderia ter sido trabalhado em algum
momento isso: as angústias que a unidade trazia para o estudante (Entrevista Aluno
José).
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Para mim, o que mudou talvez, foi perceber que o idoso pode ser tão vulnerável o
quanto eu vi na instituição, me chocou. Eu saí muito mal, muito mal mesmo. Teve
dias na ILPI que foi muito ruim, tanto que para mim escrever o portfólio da mulher
de lá, eu fui deixando, deixando e deixei para escrever na última hora, e quando eu
sentei para escrever, me machucou muito e me deixou angustiada. / (...) É...eu
imaginava que ia ter gente vulnerável, sim sempre imaginei isso, mas não da forma
que isso acontece, ter este choque de realidade, e aí você para pra pensar... (...) você
não muda isso (...) e foi muito angustiante. / A gente tem o nosso portfólio, que é para
colocar algumas angústias, mas aí fica muito vago, porque aquela angústia não é
debatida, entende? (Entrevista Aluna Alice)

Apesar do sofrimento vivenciado diante da realidade dos idosos, os alunos afirmam a
importância de aprender nos diferentes cenários, dado que coincide com estudo de Nogueira
(2014): em experiência com alunos do primeiro período, o envelhecimento foi problematizado
por meio de visitas a locais frequentados por idosos, exibição de filmes e leitura de textos, sendo
que houve resultados positivos de mudanças de concepção e atitudes em relação aos idosos por
parte dos alunos. A conclusão da autora é que os estudantes acham positivo estar inseridos em
cenários de prática desde o início do curso, pois se relacionam com pacientes reais e seus
sofrimentos, enriquecendo a formação.
Segundo Grosseman e Karnopp (2011), lidar com pacientes terminais ou em que não há
possibilidade de cura, prepara o estudante para situações de perda e, principalmente, o
sensibiliza para a própria finitude, o que seria positivo no estabelecimento de melhores relações
com os pacientes. Diante das dificuldades e sofrimentos relatados pelos alunos com os idosos,
notamos que as angústias vivenciadas com o processo de fragilização do idoso são
acompanhadas de uma sensibilização diante do sofrimento do outro. Nas palavras da professora
entrevistada,

(...) o mais interessante é quando eles começam a enxergar os avós ali: meu avô, minha
avó... Eles sofrem, mas eles conseguem personificar aquele paciente que está ali,
entender que ele é o avô de alguém, então isso contribui muito para a parte humana.
(Entrevista Professora Luciene)

Na medida em que o idoso é personificado e visto como avô ou avó de alguém, há
aproximação e até identificação com o envelhecimento, de tal forma que não se trata mais do
paciente a ser visto como um objeto ao qual se aplica o conhecimento técnico com fins de
aprendizagem, mas um ser humano, que tem história, vivências e família. Há um salto de valor,
que dá ao estudante uma postura ética diante do outro. Fica, no entanto, a indicação da falta de
espaço adequado para que as angústias e sofrimentos gerados pela disciplina sejam debatidos,
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de forma a auxiliar o desenvolvimento de reflexões e ferramentas para os estudantes lidar com
seus sentimentos e frustrações (GROSSEMAN e KARNOPP, 2011).
Uma questão que observamos no PPC, é que o PIESC é identificado ora como estágio
(páginas 43 e 49), ora como extensão universitária (páginas 53 e 54). O que o PPC denomina
de estágio curricular são os internatos, assim como as DCNM/2014:

Em concordância com as DCN de 2014, mais de 30% (trinta por cento) da carga
horária do internato médico na graduação deve ser desenvolvido na Atenção Básica e
em Serviço de Urgência e Emergência do SUS. Em consonância ao preconizado, a
carga horária mínima do estágio curricular (internato) será de 35% (trinta e cinco por
cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Medicina. Os estágios podem
ser realizados na rede de Atenção à saúde e hospitais de São João del-Rei e demais
municípios mediante convênios e termos de credenciamentos. (...) (PPC, 2016, p. 56)

Em relação a esta ambiguidade, o PPC traz como único anexo uma tabela denominada
“Descritivo das disciplinas obrigatórias” (PPC, 2016, p. 233), na qual todas as disciplinas são
listadas e classificadas de acordo com modalidade, tipo, e carga horária. Todas as unidades
curriculares dos eixos BP, MP, e PIESC estão classificadas quanto à modalidade como
“disciplina” e quanto ao tipo como “estágio”; ao passo que os internatos são classificados na
modalidade “estágio” e quanto ao tipo “estendida”. O documento não especifica o significado
de tais categorias.
Por se configurar como aprendizagem em serviço, estreitamente relacionada à práxis, o
PIESC,

(...) agrega aspectos da medicina social e preventiva, utilizando a Estratégia de Saúde
da Família como modelo assistencial para a atenção primária à saúde no Brasil./ As
unidades de saúde da Rede-Escola, estabelecida com a gestão da saúde pública local,
constituem cenários de prática, configurando os espaços de produção de cuidado à
saúde como de aprendizagem, com foco na qualidade da atenção dentro dos princípios
da política nacional de educação permanente em saúde (PPC, 2016, p. 43).

A Educação Permanente em Saúde foi assumida no Brasil como política a ser executada
na parceria entre saúde e educação, cujo objetivo é a reversão do modelo de saúde enquanto
produto a ser consumido na lógica do capitalismo. Trata-se da formação em serviço dos
trabalhadores de saúde, por meio da problematização das questões cotidianas que se apresentam
no trabalho. Na educação permanente, os processos e organização do trabalho são repensados
a partir dos conhecimentos e significados já trazidos pelos trabalhadores, tendo como horizonte
as necessidades de saúde da população (BRASIL, 2009).
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Em comum com o conceito de educação permanente em saúde referido pelo PPC, o
PIESC deve ter “(...) como referencial pedagógico a aprendizagem significativa, a autonomia e
o diálogo.” (PPC, 2016, p. 52). Destacamos que na educação permanente tal referencial
pedagógico só adquire sentido na problematização das vivências cotidianas do trabalho em
saúde. Logo, o texto do PPC demonstra coerência, pois todas as disciplinas do eixo PIESC
priorizam o cenário de prática na rede de saúde. O curioso é que, seguindo na leitura do
documento, já na página seguinte, encontramos que o referencial pedagógico para o PIESC
deve ser o da extensão universitária: “De acordo com o Plano Nacional de Educação (20112020), as ações de extensão devem ser contempladas no currículo (...) destaque para este
referencial pedagógico em todas as disciplinas deste eixo (...)” (PPC, 2016, p. 53).
O PPC demonstra ambiguidade em relação à classificação formal do PIESC, no entanto
seu papel enquanto inserção dos estudantes na rede do SUS tem sido defendido abertamente
pela literatura da educação médica como o mecanismo de superação do distanciamento entre
teoria e atuação prática, e como meio de fortalecimento de valores como o vínculo e a
responsabilização (BATISTA, 2013; CECCIM e FEUERWERKER, 2004; KIND e
COIMBRA, 2011; OLIVEIRA, SANTOS e SHIMIZU, 2018).
Universidade e serviço são instituições distintas, com tempo-espaço organizados
segundo determinadas especificidades, que cumprem diferentes funções sociais, mas que
podem tirar proveito da aproximação entre si, pois a realidade do serviço e da comunidade pode
se apresentar como rica fonte de problematização e conhecimento para a universidade. Por outro
lado, os trabalhadores da saúde também podem ser beneficiados na relação com a IES por meio
da oportunidade de rever práticas, refletir concepções e resgatar o controle sobre seu cotidiano
de trabalho. Em síntese, a proposta de articulação entre serviço e formação apresenta-se como
caminho legítimo de superação da dicotomia teoria - prática, e do distanciamento entre ensino,
necessidades de saúde da população, e serviços de saúde (BATISTA e VAN STRALEN, 2018).

Humanista ou Biomédico? A abordagem do cuidado ao idoso no ensino médico

A proposta de humanização da formação médica está presente no Brasil desde as
DCNM/2001, mantendo-se nas diretrizes atuais. A humanização, que se refere ao resgate do
cuidado enquanto interação humana, tem como condição a assunção dos determinantes sociais
no processo saúde-doença. Cabe aos currículos, projetos pedagógicos e planos de ensino,
materializar a humanização no cotidiano da educação médica.
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As DCNM/2014 propõem no Art. 3° que “O graduado em Medicina terá formação geral,
humanista, crítica, reflexiva e ética (...)” (BRASIL, 2014). Tais orientações são reiteradas ao
longo de todo o documento, que aponta a importância de se considerar aspectos sociais,
comunitários, subjetivos e éticos em todas as três áreas nas quais a formação médica deve se
organizar: atenção à saúde, gestão em saúde e educação em saúde. A importância da escuta e
da comunicação é ressaltada, assim como a importância de se considerar os aspectos da
diversidade humana.
O PPC estudado atende as orientações das diretrizes, reafirmando o caráter humanístico
da formação a partir do eixo curricular longitudinal Bases Psicossociais (BP) que incorpora as
disciplinas relacionadas às Ciências Humanas e Sociais; Ética e Bioética; Saúde Mental e
Psiquiatria. São unidades curriculares curtas e teóricas, cujo objetivo é desenvolver valores
éticos e habilidades relacionais a partir de um olhar integral para o ser humano, e do método
clínico centrado na pessoa.
As disciplinas do eixo BP trazem embasamento científico para as demais disciplinas,
principalmente as relacionadas à prática médica, como PIESC, Clínica Médica e Cirurgia. Notase que um eixo específico para a dimensão humanística da prática médica deve ser
compreendido na relação com os demais eixos, pois há a orientação de que cada unidade
curricular retome os conteúdos de humanidades com os sujeitos e cenários de práticas.
O plano de ensino da unidade curricular CISI propõe abordar tanto as questões mais
técnicas em relação às patologias e biologia do envelhecimento, quanto as questões
psicossociais, demonstrando que há dialética na relação entre os conteúdos psicossociais e
biomédicos. Por exemplo, a transição epidemiológica, suas causas e consequências são
abordadas no sentido de demonstrar que os dados de informação em saúde devem ser
devidamente considerados nos planejamentos das ações. Por outro lado, são abordados
conteúdos específicos da geriatria, a farmacocinética e a farmacodinâmica das drogas nos
idosos.
Um exemplo da relação entre conteúdos psicossociais e biomédicos da disciplina CISI
está presente no objetivo que trata de “Investigar sinais e sintomas, hábitos, exposição a
iniquidades socioeconômicas, antecedentes pessoais e familiares” (Plano de Ensino, 2016, p.
02), que evidencia a consideração dos determinantes sociais na saúde dos idosos.
Na mesma direção, o texto da PNSPI adota uma perspectiva abrangente e processual de
saúde, que transcende aspectos biomédicos e curativos, ao relacionar a heterogeneidade do
processo de envelhecimento com as condições de vida, além de realçar os aspectos psicossociais
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e a importância da convivência familiar e comunitária. A promoção da saúde, compreendida a
partir desse contexto, transcende o atendimento individual para se inscrever em abordagens
familiares e sociais:

(...) A cada etapa de intervenção os profissionais deverão considerar os anseios do
idoso e de sua família. Pressupondo-se troca de informações e negociação das
expectativas de cada um, levando-se em consideração elementos históricos do
paciente, seus recursos individuais e sociais e aqueles da rede de suporte social
disponível no local (BRASIL, 2006).

O termo “promoção” aparece no texto da PNSPI reiteradas vezes, tanto como
“promoção da saúde”, quanto “promoção do envelhecimento saudável”, ambos os contextos
relacionados à manutenção da funcionalidade e autonomia na velhice através da prevenção
precoce de perdas e agravos.
A promoção da saúde é orientada também nas DCNM/2014, nas três áreas que
fundamentam a formação, sendo que é relacionada às ações de prevenção e tratamento em nível
individual e coletivo. Quanto ao PPC pesquisado, é ressaltado o atual desenvolvimento da
medicina no sentido da busca pela promoção da saúde, o que deve ser feito a partir das
necessidades de saúde da população e do equilíbrio entre os aspectos relacionais com a
tecnologia, pois,

Os fundamentos básicos da medicina, centrados na escuta do paciente e no contato
manual, através do exame físico, ainda têm o seu lugar, em que pese os avanços
tecnológicos na área médica. Sem desmerecer o cuidado curativo, a medicina caminha
a passos largos na esfera preventiva (PPC, 2016, p. 9).

A necessidade da indicação formal da humanização nos currículos médicos aponta
justamente para a ausência da humanização no ensino. À revelia de ser uma prática voltada
exclusivamente para seres humanos, o fazer médico foi colonizado pela tecnociência a ponto
de se esquecer de seu caráter mundano e relacional. Humanizar, então, refere-se ao resgate da
arte médica enquanto cuidado, enquanto interação dialógica com o outro; o que por sua vez não
exclui a tecnologia, mas a coloca à disposição do humano - e não o oposto (AYRES, 2009).
O cuidado se faz presente na disciplina analisada já a partir da denominação: “Cuidado
Integral à Saúde do Idoso”. Segundo explicado pelo professor coordenador da unidade
curricular, os nomes das disciplinas já vieram assim do MEC quando da implantação do curso,
evidenciando a intencionalidade do Estado quanto à priorização do cuidado no ensino:

100

(...) o nosso curso era um dos primeiros cursos a ter a saúde do idoso, o nosso curso é
o do currículo novo de 2014, as novas diretrizes curriculares para os cursos em
medicina de 2014, onde foi colocado 108 horas para a saúde do idoso, cuidado integral
a saúde do idoso que chama, que a gente não trabalha com doença e sim com saúde,
então é saúde da mulher, da criança, do idoso./ Já chegou, eu não escolhi, já era assim,
que é cuidado integral a saúde da criança, cuidado integral a saúde da mulher, cuidado
integral a saúde do idoso. Já foi desde quando foi elaborado o currículo, tem lá as
ementas, então já vem mais ou menos desse jeito (Entrevista Professor Celio).

Nas DCNM/2014, passando pelo PPC e no Plano de Ensino, observamos a intenção de
uma permeabilidade entre perspectivas técnicas e psicossociais, de forma que o ensino se dê a
partir de um conceito ampliado de saúde, que considera as múltiplas condições no processo de
saúde-adoecimento dos idosos. Ao longo da pesquisa observamos, no entanto, que as questões
sociais e familiares parecem ser problematizadas quase que exclusivamente nos cenários de
aprendizagem prática, sendo que as aulas teóricas enfatizam os aspectos biomédicos e
patologias:

(...) o professor trata a memória do idoso a partir do declínio, ele diz que a partir dos
30 ou 40 anos a memória, assim como a aprendizagem, começa a declinar. Um aluno
fala de uma experiência na qual foi extirpada a amígdala do sistema límbico de uma
pessoa, que perdeu a capacidade de sentir culpa. Os alunos então comentam entre si
sobre a psicopatia ser um problema neurológico. Isso deixa claro a visão biologicista
das questões da saúde que permeiam as aulas teóricas (...). (Diário de campo da
pesquisadora, aula teórica)
(...) inclusive poderia ter investido mais nas questões sociais, inclusive em uma das
aulas eu perguntei para a professora dos “Is” que ela estava falando que tem vários Is
no idoso, mas eu falei que também tem uma insuficiência social né? Que a
insuficiência social vai onde nesses Is? Foram vários Is de incontinência, uma coisa
muito biologicista, mas onde que entra o social aí desse idoso, acho que esse aspecto
comunitário, familiar, de determinantes de saúde também poderia ter sido mais
investigado. (Entrevista aluno José)

Ambos os trechos citados referem-se à aulas teóricas, nas quais podemos observar que
os determinantes sociais são preteridos em relação aos conteúdos com ênfase biologicista. Em
relação à memória do idoso, por exemplo, não seria importante valorizar a memória que o idoso
traz de sua história, antes de abordar a memória enquanto declínio? Na medida em que o curso
tem como meta a formação generalista e o cuidado integral, o olhar para o sujeito não deveria
se ater à patologia, mesmo porque saúde e doença não são polos opostos, mas lógicas diferentes
da existência humana (AYRES, 2009; CANGUILHEM, 2018).
Observamos, também, que o ensino teórico acaba não sendo suficiente na abordagem
da interação médico em formação-paciente idoso:
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(...) A gente tinha um conteúdo, eu sabia, por exemplo, a pessoa tem esse quadro, essa
doença, só que isso fica só na parte patológica, a parte de como entender, de como eu
vou abordar esse idoso... E não como um roteiro é passado de como o Celio passa
sabe? Acho que aquele roteiro é muito bonito na teoria, mas a abordagem de como
você vai falar com esse idoso, e se for um idoso depressivo, como você aborda isso.
(...) Na hora que você se depara assim. mais do que você saber da doença tem que
saber de como você cria esse vínculo com a pessoa (Entrevista aluna Alice).
(...) teve uns amigos meus que pegaram um casal de idoso que apanhava. A outra,
pegou um casal de idoso que a filha sofria violência doméstica em casa... E aí? Isso
não é abordado. Então eu acho talvez falta trazer essa realidade daqui, para a sala de
aula para a gente discutir, por exemplo, eu, como médico, vou trabalhar no posto, o
que vou fazer com isto? Não é só falar: olha você tem infecção urinaria, você trata
assim. Isso é importante, é lógico que é, mas se o viés da universidade é a
humanização... (Entrevista aluna Alice).

Segundo Nogueira (2014), a educação médica tem sido organizada e tensionada por
duas linhas diferentes: uma perspectiva biomédica/ tecnocientífica e uma perspectiva
biopsicossocial/ humanística, divisão que tem se tornado acirrada na medida em que a
reorientação da formação tem se dado no sentido de aproximação das realidades de saúde da
população e das políticas do SUS. Em nossa observação, os modelos biomédico e humanístico
parecem polarizados nas aulas teóricas (que priorizam o caráter biomédico) e práticas, tanto
que quando questionamos os alunos sobre os aspectos humanísticos na disciplina, todos
responderam referindo-se aos cenários de aprendizagem prática:

Foi uma disciplina que corroborou com vários aspectos que eu tinha, assim...De
pensar o que é uma medicina. Particularmente eu acompanhei o Professor Célio de
perto, e ele já vem de uma prática complementar, não tão tradicional, então isso
corroborou com alguns aspectos que eu penso da medicina, que é o mínimo de
medicalização, integrar esse sujeito na comunidade, utilizar outros serviços, a
territorialidade, circular em uma rede. Para mim foi uma boa matéria, porque com o
Celio e na ESF tinha uma boa estrutura para que isso fosse feito, uma boa equipe. Eu
não sei se os outros alunos falariam a mesma coisa, mas para a minha formação foi
ótimo. (Entrevista aluno José)
Do long case do ILPI né (...) E aí eu falo um pouco sobre aquela questão do que seria
salvar. E aí eu falo assim, esse meu relato ele não é sobre arrogância, ele não é sobre
ego, porque eu acho que tratar o outro com carinho e com respeito não é mais do que
a nossa responsabilidade né? Mas é de certa forma sobre salvação, né, porque é sobre
como a vida é bonita, é bonita e é bonita, apesar das dificuldades e das limitações.
Então é um relato sobre como uma mão na mão, um olho no olho associados a uma
escuta qualificada fazem toda a diferença na prática médica e na vida. (...). Então,
porque a gente teve uma paciente, por exemplo, que teve uma fatura de fêmur e
chorava, tinha muita dor, não conseguia se movimentar direito, e a gente foi cuidando
dela e depois de algumas semanas, ela estava lá bonitinha sorrindo e balançando as
perninhas e eu falei: é por isso que a gente tá aqui também. Porque nos lembrar que
tem dificuldade, tem inseguranças, mas a gente vai enterrando essas questões, quando
a gente vê coisas desse jeito sabe? Essa disciplina proporcionou esse
acompanhamento no cuidado, essa mudança de percepções mesmo. (Entrevista aluna
Cristina)
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O contato que a gente teve com o idoso, acho que foi essencial para isso. A gente
começou a entender muitas coisas... principalmente que as vezes escutar mais a
pessoa, é o que precisa... Então, isso não é só na saúde do idoso, mas de uma forma
geral a gente aprende que tem que escutar e tal, mas aí quando você passa pela saúde
da mulher, a gente escuta, mas sempre tem:“Ah, a mulher está com corrimento tal,
então vou dar esta medicação, quando ela está com isso”. Na verdade qualquer
disciplina, pediatria também é assim. O idoso não, o idoso você só vai escutar... e é
isso, esse é o tratamento (Entrevista aluna Alice).

Na medida em que os alunos interagem com a realidade dos serviços e as necessidades
de saúde dos idosos, aspectos essenciais do cuidado, como vínculo e responsabilização são
integrados ao aprendizado, que por sua vez é construído de forma ativa ao longo das aulas
práticas. Nesse sentido, a interação da IES com os cenários de aprendizagem da rede, tal como
tem sido feito na CISI, se apresenta como ferramenta essencial de incorporação da integralidade
à formação médica (CECCIM e FEWERWERKER 2004; DIAS et al, 2018; GONZALEZ e
ALMEIDA, 2010). Entretanto, as práticas que se dão a partir da inserção dos estudantes em
serviços de saúde no qual terão contato direto com pacientes e trabalhadores, suscita algumas
problematizações, que tanto se referem ao processo pedagógico em si, quanto à formação como
um todo: que ética e prática de cuidado têm sido ensinadas nos cursos de medicina?
As DCNM/2014 reforçam o caráter ético do fazer médico ao longo de todo o
documento, e o PPC cita a recomendação da Associação Médica Mundial sobre a inclusão da
ética nos currículos:

De acordo com a Associação Médica Mundial (WMA,1999), existe uma forte
recomendação para o assunto “ética médica e direitos humanos” no currículo escrito
e no oculto para a graduação em medicina. A WMA considera que esse “tema
constitui uma parte integrante do trabalho e cultura da profissão médica” e, portanto,
merece destaque na formação médica. / (...) a WMA propõe que “ética e os direitos
humanos” esteja presente ao longo dos seis anos de formação, na forma de disciplinas,
metodologias, temas de aulas, de avaliação e, principalmente, nos exercícios de
reflexão das experiências dos estudantes. (...) / Como referencial de análise curricular
e proposta de competências para desempenho ético e humanístico do médico recémformado, no curso de medicina do Campus Dom Bosco, da UFSJ, foi incluído “ética
médica e direitos humanos” e seus desdobramentos no ementário, na avaliação
formativa e nas metodologias de todas as disciplinas do eixo PIESC (PPC, 2016, p.
38-39).

O Plano de Ensino da disciplina CISI (2016) traz como objetivos abordar tanto a ética
na relação médico-paciente idoso, quanto o conhecimento a respeito do código de ética médica:
“Realizar história clínica e exame físico no idoso, estabelecendo relação profissional ética.”
(p.2); “Conhecer a legislação brasileira e o Código de Ética Médica em relação à terminalidade
da vida e cuidados paliativos.” (p. 4).
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Embora valorizada em todos os documentos analisados, nota-se que talvez seja
pertinente aumentar o debate sobre a ética no curso médico de forma geral, principalmente
quando se trata dos cenários de prática, pois observamos, a partir das falas de uma das alunas
entrevistadas, que há circunstâncias desagradáveis para os pacientes que mereceriam um
aprofundamento:

A gente teve no quinto período ética, mas a ética muito curtíssima. A gente não discute
até que ponto eu posso estimular o idoso a fazer algo, não existe isso (...)/ Eu tive uma
questão sabe, que fui na casa de um idoso, e esse idoso tinha um bloqueio com médico.
Aí eu não sabia disso, aí eu cheguei lá, a minha sorte foi que eu cheguei lá sem jaleco,
aí ele me recebeu, mas ainda assim, cheguei lá e ele ficou muito nervoso, tremeu e foi
horrível (...) (Entrevista aluna Alice)
A falta do discurso que é feito dentro das disciplinas. Porque vou dar um outro
exemplo que acontecia em uma disciplina: é lindo você chegar e falar assim, ah... tem
que humanizar, ah, o espaço do paciente, ah... só que aí, quando chega na beira do
leito, eu cheguei para atender uma paciente, ela estava desesperada porque ela estava
com lúpus, ela não queria falar comigo, estava claro! Ela estava vendo televisão, ela
respondia tudo sim, não, e nem olhava para a minha cara! Eu falei: “eu não vou ficar
aqui, não vou ficar incomodando ela de manhã”. Parei e falei, “olha, a senhora está
querendo conversar?”, ela falou “não, eu sou obrigada?” “Eu falei: é lógico que não”.
Daí eu falei “então tá, bom dia pra senhora” e saí. Aí o professor olhou pra mim e
falou, você devia ter insistido, você tem que insistir. Aí eu discuti: eu falei não, eu
tenho que insistir quando isso for trazer algum benefício para o paciente, agora o que
de bom eu vou causar nela? Nada... Eu só vou fazer um bando de pergunta sem sentido
pra ela, porque é pra gente treinar anamnese, que eu vou ser beneficiada, mas ela não.
Então porque eu vou incomodar? Vamos procurar alguém que esteja disposto. Daí ele
ficou um pouquinho bravo comigo. Já aconteceu de mandar a gente conversar com
quem está com máscara de oxigênio... Então essa falta sabe? Do que é discutido em
sala com o que realmente acontece na prática. Ginecologia, tinha um professor que
queria que seis alunos acompanhassem uma consulta ginecológica, seis alunos mais o
professor, sete, em uma consulta ginecológica, vendo a vagina da pessoa. Eu não acho
isso certo. Então para mim... é muito bonito no papel e no PPC, mas na prática não
está assim não... (Entrevista aluna Alice)

O texto do PPC orienta claramente que a vinculação do ensino à rede deve se dar com
benefício para os envolvidos, mesmo porque o objetivo nas práticas é a aproximação dos
estudantes com as necessidades de saúde da população, “tendo como perspectiva o equilíbrio
entre a importância técnica e a relevância social” (PPC, 2016, p. 09).Parece importante ouvir
os estudantes em suas críticas às questões éticas nos cenários de prática do curso e refletir se o
aprendizado técnico não tem se sobreposto à abordagem ética do cuidado.
Um dos desafios que a formação médica apresenta é em relação aos professores, pois
para ensinar a partir de uma clínica ampliada e ética, devem, eles próprios, passar por esse
aprendizado, de tal forma que sua nova postura permita o estabelecimento com os alunos de
relações também éticas e dialógicas, espelhando o cuidado a ser ensinado (GROSSEMAN e
KARNOPP, 2011). Segundo Nogueira (2014), apesar da medicina ainda tentar negar seu caráter
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interpretativo, a racionalidade cientifica é muito geral para dar conta do sofrimento humano,
fazendo com que o profissional de saúde tenha que lidar cotidianamente com as tensões entre
técnica e sabedoria prática na organização do trabalho. Esta sabedoria prática, por sua vez, é
interpretativa, fundada no saber ético e moral trazido pelo profissional, o que reforça ainda mais
a importância do debate ético ao longo da formação médica.
A síntese entre os polos humanista e biomédico permanece utópica na formação
médica? Apesar de alguns cursos terem incorporado conteúdos humanísticos aos currículos, os
mesmos têm permanecido desvalorizados em relação aos conteúdos biomédicos, concebidos
como científicos e carregados por um discurso de valorização tecnológica que favorece o
mercado (GOMES e REGO, 2014; NOGUEIRA, 2009, 2014). A análise dos dados levantados
no campo da pesquisa segue essa mesma linha, pois apesar do PPC ser fundamentado nas
DCNM/2014, e reafirmar em reiterados momentos a prioridade do caráter humanístico da
formação proposta, indagamos se o modelo biomédico prevalece implícito ao longo do eixo
longitudinal do curso, denotando tensão e disputa:

Dentro do curso de medicina a visão biomédica ainda prevalece demais, então assim...
Aqui na universidade tem vários movimentos e vários estágios da Psicologia né, que
vão trabalhar a desmedicalização, mas na medicina não. Isso não era ouvido e também
não era falado até a Saúde do Idoso. Pelo contrário. (Entrevista Aluno José)
Acho que me trouxe uma outra percepção acerca do cuidado mesmo, porque na
medicina ainda temos uma visão biomédica centrada no diagnostico, na doença e
como a gente trata, e a saúde do idoso trouxe um questionamento, o que seria salvar,
por que pra gente as vezes o que é salvar não está salvando nada no outro. (Entrevista
aluna Cristina).
Na grande maioria (das disciplinas) o método mais tradicional, mais cientificista, mais
tecnicista, ele predomina (Entrevista professora Luciene).

O domínio da técnica faz parte do fazer em saúde, no entanto não é mais importante do
que o relacionar, pois a ação em saúde se dá inexoravelmente na interação entre o profissional
e o outro. A hegemonia do modelo biomédico faz com que a organização do trabalho em saúde
se dê centrada na técnica, em detrimento do cuidado. Em relação à saúde do idoso, o olhar
biomédico tende a menosprezar a subjetividade e as queixas emocionais, frequentemente
reputando ao paciente idoso adjetivos depreciativos da linguagem médica, como por exemplo,
“poliqueixoso”. Não sendo compreendido na totalidade de seu sofrimento, o idoso tende a não
aderir ao tratamento e não há resposta terapêutica (VIANNA, VIANNA e BEZERRA, 2009).
O que observamos na disciplina pesquisada é que o cenário de aprendizagem prática
inclui o ensino humanístico, sendo efetivo no ensino do cuidado integral ao idoso. Nessa
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perspectiva, o fato da disciplina CISI ser no sexto período e ainda no meio do curso é
classificado por uma das professoras entrevistadas como positivo, pois no decorrer da formação,
o ensino tende a ficar mais tecnicista e perder o caráter humanístico:

Às vezes sim eu percebo uma certa imaturidade né, talvez por ser no sexto período,
mas em compensação eles vêm como uma semiologia ainda muito fresca, essa questão
da escuta ativa, o que difere nos outros períodos né, porque nos outros períodos a
medicina vai ficando mais técnica, então eu estou na uti, meu paciente não fala, se ele
fala para mim não é importante. Então eles estão num momento em que a medicina é
ainda menos tecnicista, com mais paciência, mais parcimônia, então por esse lado sim.
Por outro lado eu vejo que eles vem com algumas falhas, “poxa professora eu ainda
não vi cardio suficiente para ouvir um sopro, não vi isso suficiente, não sei fármaco
suficiente”. Mas é um momento assim de botar em prática o que eles aprenderam né,
em qualquer momento eles vão dizer que não viram o suficiente. A gente vê isso até
hoje. Mas acho que é um bom momento sim, lá na frente a gente vai ficando muito
tecnicista, muito... pouco ligado à pessoa humana em si. (Entrevista professora
Luciene)

Será que na medida em que progride no curso, o estudante é levado a desaprender o
cuidado integral? Mas por que a necessidade de submeter os conteúdos humanísticos aos
técnicos? Não seria possível a síntese entre ambos modelos de atenção, visto que tanto o
conhecimento tecnocientífico, quanto a dimensão biopsicossocial são complementares na oferta
do cuidado integral?
As falas dos alunos em relação a forma como são cobrados, e as relações estabelecidas
com alguns professores do curso corroboram que o curso médico tem sido atravessado por
diferentes modelos de atenção à saúde, que por sua vez refletem diferentes concepções de
ciência e de fazer médico:

O aluno trouxe o relato de uma professora que alegou em sala que aluno de medicina
“- deve sofrer, se dedicar exclusivamente ao curso, etc. o aluno que porventura não
conseguir é porque não é capaz. Ela ficou falando que se a gente tem dúvida, sai do
curso mesmo porque... Como que a professora normatiza isso dentro da sala de aula?
Se for só pra ela tudo bem, mas como é que ela normatiza isso para 20 alunos? Como
que esse professor que mostra isso do lugar de construção do conhecimento faz um
aluno inseguro, completamente inseguro e que questiona a todo momento o que ele
está fazendo, como é que a gente vai para a prática? Como que a gente confia inclusive
no que a gente está estudando?” / “- O espaço para debater sobre isso... eu acho que
basicamente é isso que falta sabe, as pessoas estarem abertas para conversar e debater,
e também ter o espaço (...)” (Diário de campo da pesquisadora, transcrição da fala dos
alunos durante aula prática)
Celio perguntou se eles ficaram calados, Leandra respondeu: “Aí tem aquele medo
também de falar contra quem decide uma parte da nossa vida dentro do curso né.”
(Diário de campo da pesquisadora, transcrição da fala dos alunos durante aula prática)
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O relato trazido pela fala dos alunos em relação ao autoritarismo de alguns professores
no curso é denominado por Rios e Schraiber (2011) de “pedagogia do medo”, na qual o
professor ocupa um espaço hierarquicamente superior ao outro (seja ele aluno, paciente ou
profissional não médico), agindo de maneira violenta e inviabilizando o diálogo, pois o aluno
oprimido se intimida e silencia. Este mesmo aluno, oportunamente, poderá assumir o papel de
opressor, reproduzindo tal postura com colegas e até com os professores de disciplinas mais
abertas ao diálogo. Ainda de acordo as autoras citadas, cabe à instituição de ensino definir
claramente seus valores, e diretrizes, buscando uma unicidade ética institucional.
O PPC analisado marca claramente a posição do curso em relação à humanização e
pedagogias ativas (indicadas nas diretrizes), no entanto o professor da unidade curricular CISI
questiona a fidelidade às propostas das DCNM/2014:

(...) Os alunos tendem a dar maior atenção para aquelas disciplinas que tem modelo
biomédico, que aplicam prova, cujas notas e professores são mais rígidos. É nesse
sentido que parece que tem tido problemas. Celio chegou a dizer que os alunos estão
mudando, ficando diferentes, no entanto ainda não entendeu o que é, qual é o ponto
que faria esta diferença, se a proposta das novas diretrizes estão se perdendo. Mas que
tem uma tensão de modelos de ensino acontecendo é um fato. (Diário de campo da
pesquisadora)

O currículo forma identidades (SILVA, 2009) e, no caso das graduações, identidade
profissional. Na medida em que a formação médica é permeada por diferentes discursos e
práticas educativas, o estudante vivencia antagonismos e contradições entre o currículo formal
e o que é ensinado. Mesmo a relação professor – aluno, que deveria ser exemplo na
aprendizagem do cuidado, é vivenciada de forma incoerente, gerando ambiguidades e angústias
nos alunos (GROSSEMAN e KARNOPP, 2011; RIOS e SCHRAIBER, 2011).
Os professores da unidade curricular CISI, entretanto, buscam estabelecer relação
dialógica e democrática com os alunos, inclusive marcando seu papel como facilitadores do
aprendizado do cuidado. A despeito de críticas que alguns alunos tenham tecido ao longo da
pesquisa, houve consenso da importância da disciplina no aprendizado sobre a saúde do idoso,
na sensibilização quanto à fragilidade do idoso e na compreensão do cuidado, sendo que todos
os alunos entrevistados foram unânimes em apontar a importância do professor ao longo dos
cenários de aprendizagem prática. Para contrapor à pedagogia do medo (RIOS e SCHRAIBER,
2011), trazemos o relato de uma aluna sobre o processo que vivenciou ao longo da disciplina,
que foi justamente o de “perder o medo” das práticas:
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(...) as aulas práticas, elas de modo geral são um pouco conflituosas para mim. Mas
antes eu tinha medo, antes dessa disciplina talvez eu tinha medo de não saber o melhor
manejo, o melhor raciocínio a propedêutica, diagnóstico, as condutas, as posologias,
e as doses né. Eu tinha medo de não saber o que fazer, por exemplo, em uma parada
cardiorrespiratória, ou em um paciente que precisasse de intubação, ou numa vítima
de algum trauma, mas para esses casos existem protocolos que nos auxiliam né. Mas
a gente não tem protocolos como ser humano, então essa disciplina me ajudou muito
a enxergar isso. Para as outras coisas que eu tinha medo existe protocolo para me
ajudar, mas e aqui são relações humanas, existe protocolo para isso? Não tem como
protocolizar uma pessoa. Então eu vi que nessa prática o meu medo era outro né, era
de não conseguir acolher, de não conseguir perguntar e ser entendida, de não saber a
melhor abordagem dos diferentes tipos de pacientes, demandas, de não conseguir
aliviar a dor de uma pessoa que não estava envolta na iminência de morte. Porque
muitas vezes o idoso não está do jeito que a gente acha. Medo de não entender o
sentimento do outro, as necessidades do outro, o meu papel ali naquela vida e o
impacto daquela vida na minha, né? Porque é uma vida que tá ali completamente viva,
com grau de entrega muito grande precisando do meu cuidado, então agora o que é
que eu faço? Então essa era uma das angústias. Mas eu coloquei assim que apesar das
inseguranças diante do frágil, sigo tentando enterrar o medo com ajuda de cada
paciente que sorrir depois de um quadro depressivo, de cada paciente que consegue
balançar as perninhas e sorrir após a fratura de fêmur e de cada paciente aliviado
depois um desabafo. (...) (Entrevista aluna Cristina)

O processo educativo dialógico, a exemplo da relação de cuidado, dá liberdade e
autonomia ao estudante na construção do próprio conhecimento. Construção essa que se dá de
forma legítima nas relações com professores, colegas, serviços e pacientes, não sem conflitos,
dificuldades ou angústias, pois na medida em que se dá na realidade concreta, o conhecimento
é fruto, também, das contradições desta realidade e, por isso mesmo, torna-se consciente de
seus limites e transitoriedade.
Observamos que as três grandes áreas da atenção à saúde, orientadas pelas DCNM/2014
como fundamento da educação médica são mantidas no PPC: atenção, gestão e educação em
saúde. A unidade curricular CISI, ainda que priorize a atenção, proporciona aos alunos
experiências de ensino que articulam estas três dimensões.
A disciplina pesquisada pertence ao eixo PIESC, cujo objetivo seria o de “integrar”
ensino – serviço – comunidade. Há críticas da literatura quanto ao uso da palavra “integração”,
sendo que a inserção dos estudantes na rede SUS seria melhor representada pela palavra
“inteiração” (KIND e COIMBRA, 2011). A questão de qual verbo seria mais adequado para
delinear a relação entre IES – serviço e comunidade, parece apresentar-se como uma pista de
que tal relação ainda não encontrou uma definição clara na educação médica, tanto que no PPC
pesquisado nota-se uma certa hesitação na categorização do eixo PIESC como estágio ou como
extensão, sendo que ambas constam no documento. À revelia da classificação formal do eixo
PIESC, a priorização do cenário de prática no ensino da saúde do idoso parece ser o elemento
organizador do ensino do cuidado na unidade curricular CISI.
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Ao longo da pesquisa observamos que os espaços da rede, nos quais os alunos da
disciplina CISI cumprem a carga horária prática, apresentam-se como cenários de
aprendizagem privilegiados, pois os alunos são levados a interagir ativamente com os idosos e
suas famílias, a conhecer suas casas, e circular pelo território. A realidade da institucionalização
se apresenta e, para além da sala de aula na qual os alunos aprendem os conteúdos técnicos, o
contato com o mundo se faz à revelia de sofrimentos e frustrações.
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CONSIDERAÇÕES: (des)enlaces

O curso médico da UFSJ foi implantado a partir das DCNM/2014, que orientam que a
formação médica se dê a partir do eixo da integralidade, interdisciplinaridade e formação
generalista; ressaltando que o ensino deve partir das necessidades de saúde da população, e
abranger tanto a atenção, quanto a gestão e a educação em saúde. No sentido de seguir os
direcionamentos das diretrizes e os novos paradigmas da educação médica, o currículo do curso
pesquisado é organizado em módulos longitudinais, e tem turmas com vinte alunos por
semestre. Um dos eixos longitudinais na matriz curricular é o PIESC, que prioriza a
aprendizagem em cenários de serviços do SUS desde o primeiro período do curso. Nota-se que
tal eixo parece cumprir a função de integração curricular no curso, no entanto observamos certa
ambiguidade no PPC pesquisado quanto à classificação do PIESC como estágio ou como
extensão, nos dando pistas de que o cenário de aprendizagem em serviços ainda não tem uma
identidade educacional clara.
A investigação evidenciou coerência entre as DCNM e as normativas visitadas nos
documentos universitários em relação ao modelo educativo emancipatório. Ou seja, há um
discurso que anuncia uma formação médica ética, crítica e reflexiva, centrada no estudante.
Contudo, faz-se necessário pensar se os documentos seguem as DCNM como uma cartilha,
reproduzindo os mesmos trechos ou expressões, sem potencializar as concepções ou conteúdos
que estas abrangem.
É importante ressaltar o contexto de produção dos documentos universitários, que
devem estar em conformidade com as políticas que normatizam e avaliam as graduações
médicas no país. As políticas curriculares têm sido formalizadas como diretrizes para as práticas
educacionais, todavia tais normas não são absorvidas pelos cursos de forma harmônica e
coerente, já que as instituições de ensino são espaços sociais, que reproduzem material e
simbolicamente as contradições e disputas da sociedade. É nesse contexto que o currículo
adquire sentido e legitima o que deve ser assumido como conhecimento formal na instituição.
O curso médico pesquisado tem uma unidade curricular específica sobre a saúde do
idoso: Cuidado Integral à Saúde do Idoso - CISI, que compõe o eixo PIESC, e é ministrada a
vinte alunos no sexto período do curso. Tal disciplina, que é lecionada por três docentes, adota
as metodologias ativas de ensino; o currículo por competências; e conta com 108 horas/aula,
sendo que 36 são aulas teóricas, e 72 aulas práticas, que por sua vez tem como cenário três UBS
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e uma ILPI. Trata-se, portanto, de uma disciplina que prioriza o aprendizado no território de
saúde.
O Plano de Ensino da unidade curricular CISI elenca muitos conteúdos, que abrangem
tanto aspectos curativos e anatomopatológicos do envelhecimento, quanto aspectos
psicossociais, proporcionando aos alunos vivências da atenção em saúde nos âmbitos da
atenção, gestão e educação. Há clara aproximação com as prescrições da PNSPI, visto que se
percebe nos discursos e práticas de educadores e alunos, a preocupação em priorizar o ensino
na atenção básica, a partir da perspectiva da clínica ampliada e da formação generalista, que
por sua vez transcende os aspectos biomédicos e técnicos, para tratar também de conceitos
gerontológicos como vulnerabilidade, independência e autonomia; essenciais na atenção à
saúde do idoso.
A disciplina CISI adota as metodologias ativas de ensino com ênfase nos exercícios de
problematização. Observamos, no entanto, que tais métodos, quando usados nas aulas teóricas,
podem ser aprimorados ao se problematizar as situações vivenciadas pelos próprios estudantes
nos cenários de prática, completando assim a síntese da construção do conhecimento. Nesse
sentido, nota-se que há um discurso centrado na aprendizagem crítica do aluno, mas
simultaneamente a transmissão é enfatizada, caracterizando uma certa ambiguidade entre
ensinar conteúdos (tendência pedagógica tradicional, que é negada pelo discurso) e ensinar a
pensar (tendência pedagógica progressista, defendida pela proposta pedagógica).
A potência dos cenários de prática na aprendizagem sobre os determinantes sociais da
saúde foi evidenciada ao longo da pesquisa. Percebe-se que as aulas práticas passam também
pela problematização das experiências trazidas pelos alunos no contato com os idosos (e com o
território de forma geral) e, na medida em que tais vivências são confrontadas com os elementos
teóricos apresentados pelo professor, a dicotomia teoria – prática pode ser superada. Nesse
sentido, há uma centralidade do cenário de prática na organização da disciplina, pois conforme
observamos ao longo da pesquisa, há uma preocupação do ensino prático em transcender a
aplicação de conhecimentos técnicos, para se ater, também, nas relações estabelecidas entre
professores, alunos, profissionais da rede e usuários, considerando-se as múltiplas
possibilidades que tais relações podem engendrar.
Na disciplina CISI, nota-se que a adoção das metodologias ativas de ensino, turmas
pequenas e a implicação dos professores na construção de conhecimentos significativos,
apresentaram-se como aspectos positivos no ensino da saúde do idoso, a ponto de ousarmos a
afirmar que a unidade curricular CISI tem o cuidado como horizonte normativo do ensino.
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Compreendemos, com nossa pesquisa, que as diferentes concepções de educação e de
ciência priorizadas ao longo da formação em saúde engendra diferentes modelos de atenção.
Concepções de educação que valorizam o diálogo, as problematizações, o contexto social, e a
historicidade do conhecimento, tendem a produzir interações simétricas e dialógicas entre os
atores envolvidos no processo educativo, todos concebidos como sujeitos. Tais interações,
quando voltadas para a atenção em saúde, tendem a ser reproduzidas pelo egresso na forma de
cuidado. Por outro lado, as concepções tradicionais e bancárias de educação, que desprezam a
historicidade do conhecimento, tendem a produzir relações verticais e autoritárias entre
professores e alunos, distanciando-os entre si. Quando transpostas para a atenção, tais
concepções tendem a reproduzir as relações autoritárias e assimétricas, a partir de um olhar
descontextualizado para o processo saúde-adoecimento da população, de tal forma que a
interação médico-paciente se dá como também como distanciamento. Distanciamento que nada
mais é do que a reprodução do divórcio entre ciência e mundo da vida, já denunciado pela
fenomenologia.
Acreditamos que a educação tem a função social de acompanhar as transformações
sócio-culturais, conceituais e tecnológicas do mundo, e nesse sentido, mais do que nunca, é
importante que a educação gerontológica entre na pauta do debate educacional em todos os
níveis do ensino brasileiro. Nosso trabalho visa contribuir com tal debate na medida em que
aponta que o ensino do cuidado ao idoso passa, também, pela problematização das tensões e
ambiguidades que permeiam a formação médica no Brasil, e que se concretizam em diferentes
formas de conceber e construir ações de cuidado a quem envelhece.
A (nova) questão que a pesquisa nos impõe é “A posição que tomamos frente ao ensino,
enquanto seres humanos limitados, permite que tenhamos consciência de todos os atos que
empreendemos?”. Ensinar sobre o cuidado é uma tentativa, importante, de aproximar gerações
que estão no mundo como presença. Aprender deixa presente, como marca, a inquietude
daqueles que buscam ser mais. Enlaçados, vivemos o desenlace diário da expectativa de
estabelecer uma relação entre trabalho, pesquisa, ensino e aprendizagem.
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